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ROZMOWA Z 
DR. EUGENIUSZEM SIWIKIEM

IWO NA HAJ NOSZ: Jest pan gi ne ko lo -
giem i po łoż ni kiem, ale od lat pro mu je
pan wa zek to mię, bo to jed na z naj -
sku tecz niej szych me tod an ty kon cep -
cji. 
DO KTOR EU GE NIUSZ SI WIK: Tak, to
wy jąt ko wy za bieg. W osta t nim cza-
 sie co raz wię cej pa cjen tów się na nie-
 go de cy du je. Wy raź ny wzrost za no-
 to wa liś my po wpro wa dze niu pro-
 gra mu „Ro dzi na 500+”. Zgła sza ją się
do nas oj co wie, czę sto wie lo dziet -
nych ro dzin, któ rzy wspól nie z ma-
ł żon ka mi po sta no wi li, że nie chcą
już mieć wię cej dzie ci. Chcą się sku-
 pić na wy cho wa niu i wy kształ ce niu
tych, któ re już są, a z dru giej stro ny
pierw szy raz po ja wi ły się w tych ro-
 dzi nach pie nią dze na sfi nan so wa -
nie tej pro ce du ry. Za bieg kosz tu je
oko ło 2 tys. zł.
Kim są pa na pa cjen ci?

– To lu dzie z ca łej Pol ski, w bar dzo
róż nej sy tu a cji ży cio wej. Są pa no wie
ta cy tro chę star si – sześ ćdzie siąt pięć,
sie dem dzie siąt kil ka lat. Zwią za li się
z du żo młod szy mi par tner ka mi, ma-
 ją dzie ci z po przed nich związ ków
i już nie są za in te re so wa ni po tom -
stwem. Osta t nio mia łem ta ki przy-
 pa dek: on 72 la ta, ona 40 – za ko cha ni
jak sko wron ki. Za py ta li sa mi sie bie:
po co nam te cią że? – i pod ję li de cy -
zję. 

Al bo in ny przy kład, on po nad
50 lat – wią zał się z róż ny mi ko bie ta -
mi, osta t nia to ko le żan ka cór ki. Do
po dzia łu ogrom ny ma ją tek ro dzin -
ny. Oj ciec chce, że by tra fił do cór ki,
in nych dzie ci już nie pla nu je. Zde cy-
 do wał się na wa zek to mię i roz wią zał
prob lem. 
Dla cze go ta me to da an ty kon cep cji
jest lep sza od in nych?

– De cy du ją róż ne wzglę dy, w tym
eko no micz ne. Jest tań sza niż np.
an ty kon cep cja hor mo nal na dla ko-

 biet. My, gi ne ko lo dzy, wmó wi liś my
pa cjen tkom, że pi guł ki to świet na
me to da. A to nie praw da, pi guł ki nie
wszyst kim słu żą. Tak sa mo pla stry.
Wię kszość męż czyzn do wi zy ty
u mnie na mó wi ły ich par tner ki, któ-
 re nie chcą już wię cej truć się pi guł-
 ka mi, źle je zno szą. Wróć my jed nak
do eko no mii. Gi ne ko lo dzy przez
wa zek to mię tra cą pa cjen tki, bo je-
 den męż czyz na po za bie gu to jed-
 na pa cjen tka mniej. Ko bie ta, któ ra
bie rze pi guł ki, przy jdzie do le ka rza
przy naj mniej na czte ry wi zy ty w ro-
 ku, a w ap te ce zo sta wi oko ło ty sią -
ca zło tych. To po tęż ny biz nes, kon-
 cer ny far ma ce u tycz ne na an ty kon -
cep cji za ra bia ją kro cie. Trud no się
prze bić z in for ma cja mi o al ter na -
tyw nej me to dzie. W Pol sce prak ty-
 ku je 11,5 tys. gi ne ko lo gów, pró bo -
wa łem za in te re so wać ich po pu la -
ry zo wa niem wie dzy o tym za bie gu,
bo w an ty kon cep cji po win no mó-
 wić się wszyst ko. Wie pani, ilu się
za in te re so wa ło? Trzech, pod kre -
ślam – od pi sa ło trzech! Dla te go sta-
 ra my się prze ka zy wać wie dzę o za-
 bie gu w in ny spo sób.
Jak on prze bie ga?

– Sto su ję znie czu le nie miej sco -
we, nie uży wam igieł ani skal pe la.
Za bieg trwa kil ka na ście mi nut i jest
bez bo les ny. Pa cjent mo że wsiąść do
sa mo cho du i po je chać do do mu. Po
za bie gu nie ma śla du. Cia ło dzia ła,
jak dzia ła ło, z tą róż ni cą, że w eja ku l-
a cie nie ma plem ni ków. Po 30
i 90 dniach na le ży dwu krot nie prze-
 ba dać na sie nie, że by mieć pew ność,
że nie ma w nim ani jed ne go plem-
 ni ka.

Oczy wi ście sto su ję się do pew-
 nych za sad. Mło dym męż czyz nom
wa zek to mii nie pro po nu ję. A to dla-
 te go, że re wa zek to mia nie za wsze
się uda je i jest bar dzo dro ga. 
Ale czy jest moż li wa?

– Je śli męż czyz na po wa zek to mii
chce zo stać oj cem, mo że. Ma wte dy
trzy op cje. Mo że pod dać się za bie go -

wi re wa zek to mii, czy li po now ne mu
po łą cze niu na sie nio wo dów. Wiem, że
szpi ta le w USA, w An glii prze pro wa -
dza ją ta kie za bie gi – pod da je się im 4-
5 proc. pa cjen tów, sku tecz ność wy no-
 si 90 proc. In nym spo so bem jest za-
 wcza su zde po no wa nie na sie nia w ba-
n ku. I jesz cze jed na op cja – in vi tro.
Plem ni ki po bie ra się strzy kaw ką bez-
 poś red nio z na ją drza i wstrzy ku je do
ja je czka. Or ga nizm prze cież wciąż je
wy twa rza, a więc zdol ność męż czyz -
ny do pło dze nia jest za cho wa na.
Za sta na wiam się, dla cze go prze ciw -
ni cy wa zek to mii po wo łu ją się na
prze pi sy kar ne mó wią ce o tym, że
nie moż na czło wie ka po zba wiać
płod no ści, a w sto sun ku do an ty kon -
cep cji ko biet aku rat ta kie nie są pod-
 no szo ne? 

– Cóż, je śli cho dzi o nie le gal ność
za bie gu, to my ślę so bie, że chy ba tak
sa mo nie le gal ne jest za ło że nie ko bie-
 cie wkład ki we wnątrz ma cicz nej. Dla-
 te go ja się ta kim tłu ma cze niom nie
pod da ję.
Do strze ga pan ja kieś po zy tyw ne
zmia ny spo łecz ne zwią za ne z tym
te ma tem?

– W osta t nich la tach nie sa mo wi -
cie wzro sła świa do mość spo łecz na.
Zni ka nie do in for mo wa nie, każ dy mo-
 że so bie wpi sać sło wo w in ter ne cie,
prze czy tać od po wie dzi i wy jaś nie -
nia do słow nie z ca łe go świa ta. To też
po wo du je, że przy by wa nam pa cjen-
 tów. Ko lej na cie ka wa spra wa: przy-
 by ło osób, któ re osta t nie la ta spę dzi-
 ły, pra cu jąc za gra ni cą. To na si emi-
 gran ci z Nor we gii, An glii, Nie miec...
Pod kre śla pan, że wa zek to mia to
seks bez stre su...

– Pa ry są za chwy co ne! Wiem, bo
do sta ję od nich mnó stwo li stów. Co
cie ka we, pi szą też o tym, że na wet
po ba da niach wy ka zu ją cych brak
plem ni ków, w ko bie tach i tak zo sta-
 je strach przed nie chcia ną cią żą. �

ROZ MA WIA ŁA IWONA HAJNOSZ
Zabieg wazektomii na rysunkach

urologa, doktora Tomasza Wiatra - s. 2-3

Seks bez stre su, 
czy li zrób so bie wa zek to mię
u Wa zektomia uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod antykoncepcyjnych. W Polsce nie jest jeszcze zbyt

popularna, choć i to się zmienia. – Liczba pacjentów wzrosła skokowo po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+”.
Zgłaszają się do nas mężczyźni, którzy są już ojcami wielu dzieci, a teraz wreszcie mają pieniądze na zabieg 
– mówi doktor Eugeniusz Siwik, lekarz, który od lat próbuje przekonać rodaków do tego rodzaju antykoncepcji.
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% Wa zek to mia to per ma nen tna
for ma an ty kon cep cji, ale ist nie ją
moż li wo ści przy wró ce nia płod no -
ści po za bie gu. 
% Wa zek to mia nie gwa ran tu je na-

 tych mia sto wej bez płod no ści. Ste-
 ryl ność po ja wia się po 8-16 ty god -
niach, po twier dza się ją ba da nia -
mi, le karz in for mu je, kie dy ma ją
zo stać wy ko na ne. 
% Po wtór na wa zek to mia jest cza-

 sa mi ko niecz na, kie dy za bieg pier-
 wot ny nie za gwa ran to wał ste ryl -
no ści. Szan sa, że bę dzie ona po-
 trzeb na, wy no si mniej niż 1 proc.
%Wa zek to mia nie po wo du je zmian

fi zycz nych w wy daj no ści sek su al -
nej, fun kcji, od czu wa niu przy jem -

no ści, za in te re so wa niu, pra gnie -
niu, sa tys fak cji, erek cji, ob ję to ści
na sie nia oraz eja ku la cji.
%Kom pli ka cje po wa zek to mii, któ-

 re mo gą po ja wić się ty dzień lub
dwa po wa zek to mii, to krwa wie nie
oraz in fek cja. Krwa wie nie zwy kle
ma for mę wy cie ku z miej sca na cię -
cia lub bo les ne zbie ra nie się krwi
pod skó rą w miej scu do ko na nia
wa zek to mii (zwa ne krwia kiem). 
% Po wa zek to mii, tak jak po każ-

 dym in nym za bie gu, mo gą się po-
 ja wić po wi kła nia. Krwia ki prze-
 waż nie są ab sor bo wa ne przez or-
 ga nizm, in fek cje są le czo ne an ty -
bio ty ka mi. Ry zy ko kom pli ka cji
wy no si 1-2 proc. 

Ważne dla pacjentów
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CENY ZABIEGÓW WAZEKTOMII W POLSCE

MIASTO CENA BADANIA ZALECENIA CZAS OCZEKIWANIA

Warszawa

2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

2000 zł (zabieg + wizyta) Morfologia krwi APTT PT INR HbsAG
1-3 miesiące przed: badanie nasienia Wygolenie 4 h przed na czczo Ok. 2 tygodnie

2000 zł (zabieg + konsultacja); 
200 zł (jeżeli pacjent zdecyduje się jedynie 

na konsultację)
decyzja lekarza Wygolenie 

3-4 h przed na czczo Ok. 1 miesiąc

2000 zł (zabieg) + 150 zł (konsultacja) decyzja lekarza decyzja lekarza (po konsultacji) Ok. 1 tygodnia

Kraków
1950 zł (zabieg) badanie nasienia (100 zł)anty-HCV badanie krzepliwości krwi 

(badania wykonane 3 tygodnie przed zabiegiem) Ok. 3 tygodnie

2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Łódź 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Gdynia 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Poznań 2000 zł (zabieg + konsultacje) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Katowice

2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

2000 zł (zabieg + wizyta) Zleca lekarz Wygolenie 
3-4 h przed na czczo Ok. 1 tygodnia

2400 zł (zabieg + konsultacje przed i po) lekarz zleca badania krwi ok. 1-2 tygodnie

Szczecin 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Wrocław
2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

2000 zł (zabieg) + 150 zł (wizyta) zleca lekarz ok. 1 tydzień

Zielona Góra 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Lublin 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Rzeszów 2000 zł (zabieg + konsultacje przed i po) Morfologia krwi Antygen HBS Wygolenie Ok. 2-3 tygodnie

Toruń 2000 zł (zabieg) zleca lekarz

Bydgoszcz 2000 zł (zabieg) + 200 zł (wizyta i USG)
badania PT, morfologia INR, płytki krwi, 

glukoza, APTT
ok. 1 tygodnia

Gdańsk 2000 zł (zabieg) + 150 zł (konsultacje) zleca lekarz ok. 1,5-3 tygodnie

Tomaszów
Mazowiecki

ok. 2000 zł (zabieg + konsultacje) zleca lekarz ok. 1,5-3 tygodnie

2000 zł (zabieg) + 130-150 zł (konsultacje) zleca lekarz ok. 2 tygodnie

Tychy 1600-1800 zł (zabieg + konsultacje) zleca lekarz ok. 2-3 tygodnie

Kędzierzyn
Koźle 1900 zł (zabieg) + 120 zł (wizyta) morfologia, APTT, PT ok. 2 tygodnie

Kowale 1800-2000 zł (zabieg) + konsultacja (150 zł) zleca lekarz ok. 1 miesiąca

JOANNA BARAŃSKA, URSZULA SZELĄG

Me dy cy na i sztu ka. Wazektomia krok 
Doktor Tomasz Wiatr, autor
rysunków obok, stu dia 
me dyczne skończył na
Wydziale Lekarskim Collegium
Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. 
Jest starszym asystentem
w Klinice Urologii Szpitala
Uniwersyteckiego, 
a także członkiem
Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego, 
Polskiego Towarzystwa
Urologicznego, Sekcji
Endourologii i ESWL i Polskiego
Towarzystwa Andrologicznego.
Specjalizuje się w leczeniu
chorób nowotworowych
układu moczowego, gruczołu
krokowego, urologią
czynnościową; w minimalnie
inwazyjnych technikach
operacyjnego leczenia
schorzeń urologicznych w tym
laparoskopii i endoskopii.
Na co dzień pracując
w szpitalu, znajduje czas na
swoją pasję – rysunek. 
Na naszą prośbę narysował,
krok po kroku, jak wygląda
zabieg wazektomii. �IH

RY SUN KI: DO KTOR TO MASZ WIATR

Mę ski na rząd płcio wy – ana to mia (prze krój strzał ko wy) Pod wią za ny na sie nio wód – wa zek to m

Wazektomię można wykonać w
znieczuleniu miejscowym w około
20 minut. Do ubezpłodnienia docho-
dzi po około 15-20 ejakulacjach po
operacji. Powikłaniami wazektomii
mogą być np. krwiak (nie więcej niż
5 proc. pacjentów) lub odczyn za-
palny na nasienie wyciekające z nie-
szczelnego kikuta nasieniowodu.

MI CHAŁ (34 la ta)
żoł nierz z War sza wy, 
oj ciec cór ki i sy na:

– Nie chcia łem wię cej dzie ci, nie
chcia łem truć żo ny, więc jak tyl ko
prze czy ta łem o wa zek to mii, zde cy-
 do wa łem się od ra zu. Krót ka de cy -
zja, po dwóch ty god niach by ło po
wszyst kim. Za bieg pra wie bez bo -
les ny. Op ła ca się fi nan so wo, po ja-
 kimś cza sie zwra ca się, bo żo na nie
wy da je na pi guł ki.

TO MASZ (49 lat)
wła ści ciel fir my z Cie plic, 
dwie cór ki, syn:

– Ma my z żo ną dość dzie ci. Do tej po-
 ry to ona sta le coś za ży wa ła czy coś
tam so bie mon to wa ła. Te raz mo ja ko-
 lej.

Dłu go się nad tą de cy zją za sta na -
wia łem, ale by łem prze ko na ny, że wa-
 zek to mia jest u nas nie le gal na i wy-
 ko nu je się ją tyl ko za gra ni cą; ja koś

Je stem po
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po kroku

Wa zek to mia jest naj bar dziej po-
 wszech ną pro ce du rą nie dia gno -
stycz ną prze pro wa dza ną przez
uro lo gów w Sta nach Zjed no czo -
nych. Sza cun ko wa licz ba prze pro -
wa dzo nych w cią gu ro ku za bie gów
w Sta nach jest za leż na od for my
ba da nia. We dług da nych Kra jo wej
Gru py Ba daw czej ds. wzro stu ro-
 dzi ny, gdzie an kie cie zo sta ły pod-
 da ne tyl ko mał żeń stwa, licz ba ta
wa ha się od 175 do 354 tys. 

OPRAC. IH

We dług ba dań le ka rzy w 2002 r.
prze pro wa dzo no sza cun ko wo 526 501
za bie gów wa zek to mii w USA. Ta licz-
 ba zda je się względ nie sta ła, je śli pa-
 trzeć na po przed nią de ka dę.

Po nad 75 proc. wa zek to mii w Sta-
 nach Zjed no czo nych jest prze pro wa -
dza ne przez uro lo gów, aoko ło 90proc.
ame ry kań skich prak tyk uro lo gicz nych
po dej mu je się owych za bie gów.

Ame ry kań skie da ne z 2002 r. po-
 ka za ły, że za bie gom wa zek to mii pod-
 da ło się 5,7 proc. męż czyzn w wie ku
15-44 la ta, co da je jej czwar te miej sce
wśród naj bar dziej po pu lar nych me-
 tod an ty kon cep cyj nych. Na pod ium
zna laz ły się pre zer wa ty wy (uży wa -
ne przez 29,5 proc. męż czyzn), an ty-
 kon cep cja do ust na dla ko biet (uży-

 wa na przez 25,5 proc. par) oraz pod-
 wią za nie ja jo wo dów (w przy pad ku
8,1 proc. par). 

W po rów na niu z pod wią zy wa niem
ja jo wo dów, któ re jest in ną me to dą
trwa łej an ty kon cep cji, wa zek to mia
za po bie ga cią ży w tym sa mym stop-
 niu; jed nak że wa zek to mia jest ła twiej-
 sza, szyb sza, bez piecz niej sza i tań sza.
Jest jed ną z naj bar dziej efek tyw nych
me tod an ty kon cep cyj nych i kosz tu je
jed ną czwar tą ce ny pod wią zy wa nia
ja jo wo dów.

Wa zek to mia wy ma ga znacz nie
mniej cza su, wy star cza za zwy czaj znie-
 czu le nie miej sco we (za miast na rko -
zy), a za bieg prze pro wa dza się w ga-
 bi ne cie le kar skim lub kli ni ce. Wy stą -
pie nie po ten cjal nych kom pli ka cji jest
mniej praw do po dob ne niż po za bie -
gu pod wią zy wa nia ja jo wo dów.

Prze wa ża ją ca licz ba da nych z lat
1998-2002 po ka zu je, że cho ciaż wa zek-
 to mia po sia da o wie le wię cej za let, to
jed nak za bie gi pod wią zy wa nia ja jo -
wo dów by ły wy ko ny wa ne dwa–trzy
ra zy czę ściej.

Wśród ko biet an kie to wa nych
w 2002 r., za rów no za męż nych, jak
i nie za męż nych, tyl ko 5,7 proc. zde cy-
 do wa ło się na wa zek to mię, kie dy
16,7 proc. wy bra ło op cję pod wią zy -
wa nia ja jo wo dów.

Na wet po śród za męż nych ko biet
i żo na tych męż czyzn w Sta nach Zjed-
 no czo nych, któ rzy chcie li zde cy do -
wać się na trwa łą me to dę an ty kon -
cep cji, pod wią zy wa nie ja jo wo dów
prze wa ża ło nad wa zek to mią.

Na ca łym świe cie roz bież ność mię-
 dzy wa zek to mią a pod wią zy wa niem
ja jo wo dów jest na wet bar dziej wi docz-
 na niż w sa mych Sta nach. Da ne ze sta-
 wio ne w 2008 r. przez Od dział Lud no-
 ści De par ta men tu Spraw Gos po dar -
czych i Spo łecz nych Na ro dów Zjed-
 no czo nych po ka za ły, że 33 mln za męż-
 nych ko biet w wie ku 15-49 lat po le ga -
ło na me to dzie wa zek to mii, jed nak że
225 mln wy bra ło me to dę pod wią zy -
wa nia ja jo wo dów.

Tyl ko woś miu kra jach: Ko rei, Ka na-
 dzie, Wiel kiej Bry ta nii, No wej Ze lan dii,
Bu ta nie, Ho lan dii, Da nii iAu strii (World
Con tra cep ti ve Use 2011) licz ba za bie -
gów wa zek to mii prze wyż sza licz bę za-
 bie gów pod wią zy wa nia ja jo wo dów.

Bio rąc pod uwa gę za le ty wa zek to -
mii wpo rów na niu zpod wią zy wa niem
ja jo wo dów, tj. niż sza ce na, mniej bó lu,
wię ksze bez pie czeń stwo oraz szyb sza
re kon wa le scen cja, za bie gi wa zek to mii
po win ny cie szyć się owie le wię kszym
po wo dze niem ja ko me to da trwa łej an-
 ty kon cep cji za rów no wUSA, jak iwwię-
 kszo ści kra jów na ca łym świe cie.�

za stroną wazektomia.com

Z ra portu Amerykańskiego 
Towarzystwa Urologicznego

ia Pro ce du ra chi rur gicz ne go pod wią za nia na sie nio wo du Lo ka li za cja ra ny po o pe ra cyj nej po wa zek to mii

o wa zek to mii
nie by ło ni gdy cza su, że by się tym za-
 jąć.

Ba łem się za bie gu, bo mam ni ski
próg bó lo wy, ale oka za ło się, że jest
pra wie bez bo les ny. Trwa krót ko.
Gdy bym w przy szło ści za miast wnu-
 ków chciał mieć jesz cze dzie ci, za-
 wsze mo gę za mro zić na sie nie. Tak
ro bią lu dzie przy wią za ni do swo je-
 go cia ła. Ja nie, ja już mam swo je
dzie ci.

PA WEŁ (36 lat)
stra żak z Trój mia sta, 
ma dwóch sy nów:

– Uzna liś my z żo ną, że wa zek to mia
to do bry po mysł. Je steś my ra zem
14 lat, ma my dwóch sy nów. Na wię-
 cej dzie ci nas nie stać ani fi nan so wo,
ani ener ge tycz nie, a nie chcie liś my
re zy gno wać z sek su. Zde cy do wa łem
się na wa zek to mię, bo jest ła twa, bez
po wi kłań, skut ków ubocz nych. Le-
 ka rza zna laz ła żo na.

Przed za bie giem ba łem się spra-
 wy kar nej; my śla łem, że wa zek to mia
jest nie le gal na. W mo im przy pad ku
spra wa kar na ozna cza ła by ko niec ka-
 rie ry. Ale nic się nie sta ło i mam na-
 dzie ję, że nic się nie sta nie.

My ślę, że na wet gdy bym miał
w przy szło ści zmie nić par tner kę,
wiem na pew no, że nie chcę mieć
wię cej dzie ci. Każ de na stęp ne 
dziec ko spra wi ło by, że po ziom ży-
 cia mo ich sy nów ob ni żył by się. Pew-

 nie wie le za le ży od te go, ja ki po-
 ziom ży cia chce się za pew nić
swo im dzie ciom.

MA REK (42 la ta)
wła ści ciel fir my z Opo la, cór ka:

– Żo na jest w mo im wie ku, cią ża
mog ła by być dla niej nie bez -
piecz na. Uzna łem, że po wi nie nem
być wspó łod po wie dzial ny za na-
 szą płod ność. Mo ja de cy zja o wa-
 zek to mii to kwe stia od po wie -
dzial no ści za swo je czy ny. Pro ste.

TO MASZ (40 lat)
na u czy ciel z Wroc ła wia, 
cór ka i syn:

– Te raz, po sze ściu mie sią cach od
wa zek to mii, do szliś my z żo ną do
wnio sku, że to by ła na sza wspa-
 nia ła ro dzin na de cy zja. Żo na nie
mog ła brać pi gu łek, bo za czę ła
cho ro wać; stwier dzi liś my też, że
nie chce my wię cej dzie ci – na szej
dwój ce trze ba za bez pie czyć na u -
kę i stu dia. W in ter ne cie tra fi łem
na stro nę po świę co ną wa zek to -
mii. Zde cy do wa łem się na za bieg
ze wzglę du na zdro wie żo ny i eko-
 no mię – to we dług mnie naj tań sza
me to da an ty kon cep cji. No i to ży-
 cie bez stre sów!�

JU STY NA PO BIE DZIŃ SKA,
„DU ŻY FOR MAT”, 2013 R.
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