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środa 7 marca 2007 
Bliźniaki to potęga! 
 
Dziesięć lat temu bliźnięta 
rodziło 2-3 procent kobiet, 
dziś – 20 procent! Pojawienie 
się na świecie dwóch 
identycznych istot nie jest już 
czymś wyjątkowym, ale 

wciąż potrafi zaskoczyć… nawet samą mamę. Jak 
wychowywać bliźnięta? Jak poradzić sobie ze słodkim - 
ale jednak podwójnym - ciężarem? O tym 
rozmawialiśmy w środę! 
 

Joasia i Sebastian są rodzicami 5-
letnich bliźniąt. Mama Andrzeja i 
Kamila ze śmiechem wspomina, że 
kiedy dowiedziała się o mnogiej ciąży, 
to - po pierwsze - chciała zabić swego 
męża, a po drugie, oddać jedno z 
dzieci. Po porodzie była jednak 

najszczęśliwszą mamą na świecie. Jak wygląda dorastanie 
bliźniąt? Kiedy chłopcy zaczęli zauważać siebie nawzajem? 
Czy najpierw zaczęli rozmawiać ze sobą, czy z rodzicami? 
Kiedy pojawiły się pierwsze kłótnie? 
 

Mirka jest mamą trojaczków. Grzesiek, 
Jacek i Marek są podobni jak… trzy 
krople wody. Czy Mirka nie miała 
problemów z ich odróżnieniem? Czy 
chłopcy wykorzystywali swoje 
podobieństwo? Czy ubierali się w takie 
same ubrania, czy woleli - 

przynajmniej wizualnie - różnić się od siebie? Odpowiedzi 
na te pytania poznaliście w środę. 
 

Ania i Agnieszka opowiadają, że często 
wykorzystywały podobieństwo. 
Specjalnie ubierały się w różne – ale 
zawsze rozpinane – sweterki, by w 
razie kłopotów w szkole szybko się 
nimi zamienić. Czy nauczyciele nigdy 
nie zorientowali się, że dziewczyny 

oszukują? Zaproszenie do programu przyjęła także starsza 
siostra Ani i Agnieszki. Według Ewy lepiej jednak mieć 
siostry bliźniaczki niż być być jedną z bliźniaczek. 
 

W programie poznaliście także 
Agnieszkę i Magdę – bliźniaczki, które 
brały udział w wyborach Miss Polonia. 
Jedna z nich została Wicemiss. Co 
wtedy czuła druga? Czy konkurs 
traktowały jak rywalizację, czy raczej 
jako zabawę? Dlaczego jury nagrodziło 

tylko jedną z identycznych bliźniaczek? Jak wygląda życie z 
siostrami, które nawet zakochiwały się w podobnym 
czasie? Na te pytania odpowiedziała także ich mama, 
Sabina, oraz starsza siostra, Inga. 
 
Jak wychowywać bliźnięta? Czy lepiej ubierać je w takie 
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same ciuchy, czy różne? Dawać im takie same zabawki? 
Może jednak wzmacniać w nich poczucie różnorodności? Na 
te pytania pomogła nam odpowiedzieć psycholog, 
Małgorzata Ohme. 

Dodaj swój komentarz » 

40 komentarzy

a ja ich zanam!!!  [3] 12.03.2007 13:39
pewnie ze przystojniacy!!!!dziewczyny nic macie 
na co ... 

~MarnaJola 

Bliźniaki  [2] 12.03.2007 00:57
Kiedyś ciąża mnoga zaliczała się do 
patologicznych. To ... 

~niezachwycona 

???  [1] 12.03.2007 00:52
ciekawa jestem czy odbędzie się kiedyś zjazd ... ax3@amorki.pl 

JA ICH ZNAM:))  [8] 09.03.2007 02:25
BYŁAM KIEDYŚ Z NIMI NA WCZASACH W 
JAROSŁAWCU I MAM ZDJĘCIA ... 

~AGA Z JAROSŁAWCA 

ktoś sławny ... 08.03.2007 20:43
ha. pomyslalam o Billu i Tomie Kaulitz xD i o 
Mroczkach i ... 

~czarna 

Ania i Agnieszka ;) 08.03.2007 19:17
Bardzo ładne te bliźniaczki Serdeczne 
pozdrownienia dla ... 

~slawek 

mniam  [1] 08.03.2007 16:14
takie ciacha i wolne w takim razie zapraszam do 
gdanska 

~słodziutka 

:)(:  [1] 08.03.2007 16:08
ale przystojniaki...i jeszcze wolni(chyba)szkoda,że 
nie ... 

~elffirka  O-da 

Ja tez mam siostre blizniaczke,ale 08.03.2007 14:58
jestesmy 2wu jajowe.(szkoda)ale i tak jestesmy 
podobne do ... 

~mama 

oni sa super 07.03.2007 23:10
witam pisze poniewaz bardzo spodobali mi sie 
blizniacy sa ... 

~JuStYśKa 

:)  [1] 07.03.2007 19:26
ojejQ... oni mówili, ze są "wolni".. ja nie wiem 
gdzie te ... 

~kaSia 

;) 07.03.2007 18:39
Ania i Agnieszka .... pozdrawiam z S-owa :) ~niunia 

JA MAM BRATA BLIZNIAKA JEST NAS DWOCH 
I SIE UZUPELNIAMY JA GRAM W HOKEJA 07.03.2007 18:15
....W COLLEGU W USA ,A ON JEST MAGISTREM NA 
POLITECHNICE ... 

~ORY 

blizniaki  [2] 07.03.2007 17:41
aaa tych 3 piekni sa  :D:D ~Magda 

:D 07.03.2007 16:39
Ja mam siostrę bliźniaczkę =). ~Ania 

ŁADNE TE BLIZNIACZKI!!!!!!!! 07.03.2007 16:28
Mmmmmnnnnnniiiiiiiiiiaaaaaammmmm!!!!!!!!!bard 
 zo ładne ... 

pawelek79@op.pl 

fajny ten program bedzie!!!!bo takie ladne 
dziewczyny!!!!!!!! 07.03.2007 16:14
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mmmmnnnnniiiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmmm!!!!
ladn  e ciasteczka ... 

~paweł:) 

Ktos slawny by sie przydal...  [3] 07.03.2007 10:34
Fajny odcinek bedzie, tylko szkoda, ze nie bedzie 
jakis ... 

~Kate_ 

zobacz wszystkie wypowiedzi »
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