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Emilka i Julka 

siostrzyczki bliźniacze 

wszystko robią razem, 

bo jakże inaczej? 

  

Są jak te papużki 

siostry-nierozłączki, 

na spacerku lubią 

trzymać się za rączki. 

  

Gdy jedna się śmieje 

albo popłakuje, 

za chwileczkę druga 

głośno jej wtóruje. 

Identyczne mają 

także zabaweczki, 

bo w przeciwnym razie 

doszłoby do sprzeczki. 

Ale takie spory 

zwykle krótko trwają, 

bo przecież siostrzyczki 

bardzo się kochają. 

Ponieważ gustują 

w tych samych kolorach, 

dostają ubranka 

w jednakowych wzorach. 

Chociaż, muszę przyznać, 

że czasem tak bywa; 

jedna drugiej z rączek 

zabawkę wyrywa. 

I nawet przysłowia 

nam już o tym mówią, 

że ci, co się czubią, 

to przecież się lubią. 

                           Barbara Śnieżek 

 

19 maja obchodzony jest w Polsce Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Ich liczba zwiększa się z 

roku na rok. Podwójne szczęście - jak mawia się o 

ciąży bliźniaczej - to zazwyczaj radość dla rodziców, 

ale też podwójny obowiązek. 

Nie uwierzycie, ale od 1992 roku wskaźnik ciąż 

bliźniaczych wzrósł w naszym kraju o 75 procent. 

 

 

 

Na świecie odnotowano kilka niesamowitych przypadków bliźniaków oto kilka z nich! 

 

Czarno – białe bliźniaki 

1:1 000 000 – takie właśnie są szansę na to, że urodzą się bliźniaki, ale o różnych kolorach 

skóry. Właśnie takie bliźniaki przyszły na świat przed 3 laty w berlińskim szpitalu. Mama 

bliźniaków pochodzi z Ghany, a ojciec pochodzi z Niemiec. Dwóch chłopców, Ryan ma 

jasna skórę, proste ciemne włosy i błękitne oczy, a Leo ciemną skórę i czarne kędzierzawe 

włosy. Jedno jest pewne: rodzice nie będą mieli problemów z odróżnieniem dzieci. 



 

Najcięższe bliźniaki na świecie 

Billy Leon McCrary (ur. 1946 – zm. 1979) i Benny 

Loyd McCrary (ur. 1946 – zm. 2001) znani jako 

bliźniaki McGuire, zostali umieszczeni w Księdze Rekordów Guinnessa jako „Najcięższe 

Bliźniaki na Świecie” ważące odpowiednio 328 kg  

i 338kg. 

 

Najstarsze żyjące bliźniaki świata – razem mają 210 lat! 

Cao Xiaoqiao i jej siostra Cao Daqiao mają po 104 lata i są najstarszą znaną parą bliźniaczek 

na świecie. Para jest nierozłączna i, co godne podkreślenia, wciąż aktywna – obie starsze 

panie cieszą się dobrym zdrowiem. Urodzone w 1905 roku chińskie bliźniaczki zostały 

wpisane do Księgi rekordów Guinnessa w czerwcu 2009 roku. 

 

Bliźniaki o największej różnicy wzrostu na świecie 

Hussain Bisad z Londynu, którego wzrost wynosi 2,36m i jego siostra, mieszkająca  

w swojej ojczyźnie – Somalii, Khardra, która ma 1,65m 

wzrostu zostali uznani za parę bliźniąt o największej różnicy 

wzrostu. Hussain jest także posiadaczem największej dłoni 

wśród żyjących obecnie ludzi. 

 

Bliźniaczki rozdzielone przy narodzinach w Meksyku 

spotkały się przez przypadek w USA. 

Bliźniaczki, które zostały rozdzielone przy narodzinach 20 lat wcześniej w Meksyku 

nieoczekiwanie spotkały się, gdy jedna z dziewczyn podjęła studia na Uniwersytecie w Long 

Island. Tamara Rabi nie miała pojęcia, że Adriana Scott istnieje dopóki, dopóty inni studenci 

nie zaczęli mylić ich ze sobą. Dziewczynki zostały zaadoptowane przez dwie różne rodziny 

w Stanach Zjednoczonych. 

 

Bliźniaki urodzone w różnych latach 

Catalin i Valentin z Rumunii są bliźniakami, którzy 

urodzili się w różnych latach. Catalin przyszedł na świat 

w grudniu (dwa miesiące przed terminem porodu). 

Lekarzom udało się przyjąć poród drugiego syna, 

Valentina zgodnie z terminem dwa miesiące później, w lutym. 

 



Zadanie dla Was !!! 
 

Czy znacie to rodzeństwo - bliźniaków? Do której kategorii pasują? 
 
 
 

Marcin i Rafał Mroczkowie,             Łukasz i Paweł Golcowie, 
 

Marcin i Michał Żewłakow,   Adam i Jakub Zdrójkowscy, 
 

Ashley i Mary-Kate Olsen,              Paulina i Natalia Przybysz, 
 

Bill i Tom Kaulitz,       Paweł i Piotr Brożkowie, 
 

Grzegorz i Paweł Skrzeczowie,         Kazimierz i Józef Lipieniowie, 
 

Dagmara i Martyna Melosik,     Karolina i Paulina Chapko 
 

 

AKTORZY/AKTORKI 
 
 

MUZYCY 
 
 

SPORTOWCY 

 
 
 
 

Kochani życzymy Wam miłego dnia i 
przesyłamy uściski dla wszystkich naszych 

szkolnych bliźniaków !!!  

 
 
 
 
 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


