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Wpisz do tekstu słowa z poprzedniej lekcji 

Pierwszy raz zaszłam w c......................, kiedy miałam 19 lat. To była w........................., mój chłopak 

chciał, żebym u....................... ciążę, ale ja zdecydowałam się u....................... Po dwóch miesiącach 

jednak p................................. . Jeszcze długo potem miałam traumę.  

15 lat później byłam już mężatką i postanowiliśmy z mężem, że najwyższa pora na potomstwo. 

Niestety przez roku nadal nie udało mi się zajść w ciążę. Zgłosiliśmy się więc do lekarza. Diagnoza 

była prosta – ze względu na wiek zostało mi niewiele k............................ j............................, a 

p....................... męża były słabe i powolne. Mimo długiego leczenia, mierzenia temperatury, 

śledzenia kalendarza owulacji ciągle widziałam na t................................. c............................ tylko 

jedną kreskę. Byłam załamana. Bałam się, że tak będzie za każdym razem. Z pomocą przyszła 

teściowa, która zaoferowała, że zapłaci nam za  z................................. pozaustrojowe - in vitro. To 

była nasza ostatnia szansa na biologiczne dziecko. Słyszałam, że niektóre pary muszą robić kilka sesji 

in vitro zanim z......................... się przyjmnie, ale nam udało się za pierwszym razem. Byliśmy 

wniebowzięci.  

Po początkowej euforii przyszły pierwsze dolegliwości. Najpierw miałam nie tylko poranne 

n.........................., ale mdliło mnie przez cały dzień i miałam okropną zgagę. W trzecim miesiącu ciąży 

okazało się, że coś jest nie tak z p..................... i musiałam spędzić kilka dni w szpitalu, podczas gdy 

lekarz przeprowadzał kolejne badania. Na szczęście dziecku nie było nic poważnego, ale 

dowiedziałam się, że ciąża jest z....................... i powinnam spędzać większość czasu w łóżku. To było 

dla mnie okropne, bo bardzo bolały mnie plecy i miednica, ale nie chciałam przecież stracić dziecka. 

Przez ten czas przeczytałam mnóstwo książek o m............................... i zajmowaniu się 

n............................ i n.................................... Obejrzałam wiele filmów o p......................... i po nich 

prawie żałowałam, że tak bardzo chciałam mieć dziecko. Zaczęłam panikować. Zapytałam lekarza, czy 

mogę mieć c..................... c....................na życzenie, bo boję się p......................., ale powiedział, że 

zgadzają się na to tylko w przypadku poważnych ataków paniki.  Dodał też, że poród naturalny jest 

lepszy dla dziecka, a r...........................  szybciej dochodzi po nim do siebie niż po c.................... 

c....................., a jeśli będę chciała mogę poprosić o z.............................. zewnątrzoponowe lub inne 

metody uśmierzania bólu. Trochę się uspokoiłam i skoncentrowałam na planowaniu pokoju dziecka, 

kupowaniu w.............................. online i wybieraniu imion dla dziecka. Koło siódmego miesiąca ciąży 

zebraliśmy listę naszych ulubionych imion i akurat dyskutowaliśmy nad imieniem Wojciech, kiedy 

dziecko k.................. mnie bardzo mocno. Uznaliśmy to za znak, że mu się spodobało, ale może to był 

protest.   
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Trzy miesiące przed porodem mój mąż zapisał się do s.................... r......................... Ja niestety dalej 

nie mogłam wstawać z łóżka. W szkole poznał sympatyczną p........................, która zgodziła się 

towarzyszyć nam na sali p...................... Pani Jola pomogła mi napisać plan p...................... i chętnie 

odpowiadała na wszystkie moje pytania związane z porodem i połogiem. Wspierała mnie też 

emocjonalnie i czułam, że skoro ona i mąż będą przy mnie, na pewno dam sobie radę.  

Wody odeszły mi w środku nocy w ósmym miesiącu ciąży. Obudziłam męża i zadzwoniłam do 

położnej. Kazała mi natychmiast jechać do szpitala.  Na oddziale położniczym nie było mojego 

położnika, ale inny lekarz szybko się mną zajął. Sprawdził rozwarcie, częstotliwość skurczów, a kiedy 

zrobił mi badanie EKG okazało się, że tętno dziecka nie jest w normie. Nagle zobaczyłam panikę na 

twarzach ludzi dookoła mnie. Byłam w szoku i nie za bardzo rozumiałam, co się dzieje. Sanitariusze 

natychmiast zawieźli mnie na salę operacyjną. Dostałam znieczulenie i przestałam czuć dolną część 

ciała. Na szczęście był przy mnie mąż, który trzymał mnie za rękę, kiedy lekarz robił mi cesarskie 

cięcie i wyjmował dziecko z brzucha. Kiedy w końcu usłyszałam krzyk mojego synka byłam bardzo 

szczęśliwa. Mąż przeciął pępowinę i położna położyła dziecko na moim brzuchu. Był bardzo brzydki i 

strasznie podobny do mojego teścia. Na szczęście lekarz pozwolił mi go od razu nakarmić i potrzymać 

w ramionach, kiedy położna oceniała go w skali Apgar. Dostał 7 punktów na 10, bo był wcześniakiem 

i miał żółtaczkę, ale poza tym wszystko było z nim w porządku! Wyszliśmy ze szpitala po tygodniu.  
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Cały tekst 

Pierwszy raz zaszłam w ciążę, kiedy miałam 19 lat. To była wpadka, ale zdecydowałam się urodzić. Po 

dwóch miesiącach jednak poroniłam. Mój były chłopak wtedy się ucieszył, a ja długo miałam traumę. 

15 lat później byłam już mężatką i zdecydowaliśmy z mężem, że najwyższa pora na potomstwo. 

Niestety przez roku nadal nie udało mi się zajść w ciążę. Zgłosiliśmy się więc do lekarza. Diagnoza 

była prosta – ze względu na wiek zostało mi niewiele jajeczek, a plemniki męża były słabe i powolne. 

Po długim bezskutecznym leczeniu w końcu na teście zobaczyłam dwie kreski. Bardzo się cieszyłam, 

ale dwa miesiące później poroniłam. Byłam załamana. Z pomocą przyszła teściowa, która 

zaoferowała, że zapłaci nam za  zapłodnienie pozaustrojowe - in vitro. To była nasza ostatnia szansa 

na biologiczne dziecko. Słyszałam, że niektóre pary robią kilka sesji in vitro zanim zarodek się 

przyjmnie, ale nam udało się za pierwszym razem. Byliśmy wniebowzięci.  

Po początkowej euforii przyszły pierwsze dolegliwości. Najpierw miałam nie tylko poranne nudności, 

ale mdliło mnie przez cały dzień i miałam okropną zgagę. W trzecim miesiącu ciąży okazało się, że coś 

jest nie tak z płodem i musiałam spędzić kilka dni w szpitalu, podczas gdy lekarz przeprowadzał 

kolejne badania. Na szczęście dziecku nie było nic poważnego, ale dowiedziałam się, że ciąża jest 

zagrożona i powinnam spędzać większość czasu w łóżku. To było dla mnie okropne, bo bardzo bolały 

mnie plecy i miednica, ale nie chciałam przecież stracić dziecka. Przez ten czas przeczytałam 

mnóstwo książek o macierzyństwie i zajmowaniu się noworodkami i niemowlętami. Obejrzałam 

wiele filmów o porodzie i kilka razy prawie żałowałam, że tak bardzo chciałam mieć dziecko. 

Zaczęłam panikować. Zapytałam lekarza, czy mogę mieć cesarskie cięcie na życzenie, bo boję się 

porodu, ale powiedział, że zgadzają się na to tylko w przypadku poważnych ataków paniki.  Dodał 

też, że poród naturalny jest lepszy dla dziecka, a rodząca szybciej dochodzi po nim do siebie niż po 

cesarskim cięciu, a jeśli będę chciała mogę poprosić o znieczulenie zewnątrzoponowe lub inne 

metody uśmierzania bólu. Trochę się uspokoiłam i skoncentrowałam na planowaniu pokoju dziecka i 

kupowaniu wyprawki online. 

Trzy miesiące przed porodem mój mąż zapisał się do szkoły rodzenia. Ja niestety dalej nie mogłam 

wstawać z łóżka. W szkole poznał sympatyczną położną, która zgodziła się towarzyszyć nam na sali 

porodowej podczas całego porodu. Pani Jola pomogła mi napisać plan porodu i chętnie odpowiadała 

na wszystkie moje pytania związane z porodem i połogiem. Wspierała mnie też emocjonalnie i 

czułam, że skoro ona i mąż będą przy mnie, na pewno dam sobie radę.  

Wody odeszły mi w środku nocy w ósmym miesiącu ciąży. Obudziłam męża i zadzwoniłam do 

położnej. Kazała mi natychmiast jechać do szpitala.  Na oddziale położniczym nie było mojego 

położnika, ale inny lekarz szybko się mną zajął. Sprawdził rozwarcie, częstotliwość skurczów, a kiedy 

zrobił mi badanie EKG okazało się, że tętno dziecka nie jest w normie. Nagle zobaczyłam panikę na 

twarzach ludzi dookoła mnie. Byłam w szoku i nie za bardzo rozumiałam, co się dzieje. Sanitariusze 

natychmiast zawieźli mnie na salę operacyjną. Dostałam znieczulenie i przestałam czuć dolną część 

ciała. Na szczęście był przy mnie mąż, który trzymał mnie za rękę, kiedy lekarz robił mi cesarskie 

cięcie i wyjmował dziecko z brzucha. Kiedy w końcu usłyszałam krzyk mojego synka byłam bardzo 

szczęśliwa. Mąż przeciął pępowinę i położna położyła dziecko na moim brzuchu. Był bardzo brzydki i 

strasznie podobny do mojego teścia. Na szczęście lekarz pozwolił mi go od razu nakarmić i potrzymać 
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w ramionach, kiedy położna oceniała go w skali Apgar. Dostał 7 punktów na 10, bo był wcześniakiem 

i miał żółtaczkę, ale poza tym wszystko było z nim w porządku! Wyszliśmy ze szpitala po tygodniu.  
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