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Możesz wysłać łyżeczkę, która jadło dziecko albo jego szczoteczkę do zębów. Albo po 

cichu włożyć mu specjalny patyczek do buzi, potrzeć policzek – i materiał do badania 

gotowy. Test DNA kosztuje zwykle około 1,5 tys. zł i po dwóch tygodniach ojciec wie: 

jest biologicznym ojcem, czy nie. 

 

- Są mężczyźni, którzy płaczą do słuchawki. Są tacy, którzy nie dowierzają, dzwonią 

ponownie, dopytują póki nie dostaną wyniku na piśmie - mówi Magdalena Siedlińska z 

firmy TestDNA. 

 

Synowie jak ojcowie! Niesamowite podobieństwo 

 

W ostatnich tygodniach głośna była sprawa aktora Piotra Zelta, którego roczna córka okazała 

się dzieckiem innego mężczyzny. W latach 90. mistrz kick-boxingu Marek Piotrowski 

dowiedział się tego samego o swoim siedmioletnim synu. Nie wziął więcej dziecka na ręce. 

 

Wśród osób robiących testy ojcostwa podejrzenia potwierdzają się u zaledwie 20 procent. 

Coraz częściej testy zlecają kobiety, bo same nie są pewne, z kim mają dziecko. Jeśli 

kandydatów jest dwóch, wystarczy wykluczyć jednego i sprawa jest jasna. Rekordzistka 

dostarczyła materiał już od czterech mężczyzn - i wyniku wciąż nie było. 

 

Coraz częściej testy ws. ojcostwa zlecają kobiety 

 

Hit tego roku to badania przeprowadzane jeszcze w ciąży. Od kilku lat robiono takie badania, 

ale trzeba było zrobić amniopunkcję i pobrać płyn owodniowy. Metodę tę można było 

zastosować dopiero w czwartym miesiącu ciąży. – Teraz wystarczy pobrać krew matce i 

możemy wyizolować z niej komórki płodu. W dodatku badanie można wykonać już od 10. 

tygodnia ciąży – mówi Siedlińska. 

 

Tylko ile naprawdę jest kukułczych dzieci? Wśród osób, które mają podejrzenia i robią test – 

podejrzenia potwierdzają się tylko w 20 proc. przypadków. Firmy przeprowadzające testy 

reklamowały się kiedyś twierdząc, że co dziesiąte dziecko wychowywane jest przez ojca 

nieświadomego, że jest biologicznym ojcem. Ale czy to możliwe? Prof. Tadeusz Dobosz z 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przebadał grupę 422 wrocławskich dzieci. 

Kukułczych dzieci znalazł zaledwie... 
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Oryginalna treść artykułu znajduje się tutaj… 
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