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Kiedy świat robi sobie przerwę
To dość dziwny widok, gdy świat zatrzymuje się w miejscu i bierze wolne. Gdy nie ostrzega, nie daje czasu na przygotowanie się, opracowanie planu, ani przemyślenie sprawy. Świat z dnia na dzień robi sobie przerwę, a my czy chcemy, czy nie, musimy się dostosować i koniec.
Z jednej strony pojawia się zaniepokojenie, niepewność i strach, z drugiej strony natomiast delikatna ekscytacja i zaciekawienie. Dla jednych
to dodatkowe krótkie wakacje albo
długoterminowa praca zdalna, dla
drugich tymczasem nieoczekiwane

problemy finansowe. Dla niektórych
nie zmienia się nic, dla innych właśnie
zmienia się wszystko. A dla mnie? Dla
mnie ta krótka chwila oddechu, do
której wszyscy zostaliśmy zmuszeni
jest kolejną lekcją i to od nas samych
zależy, ile z niej wyciągniemy.

Patrzę na zdjęcia, które jakiś
czas temu powiesiłam na tablicy
korkowej naprzeciwko swojego
łóżka. Widzę na nich mojego tatę,
który siedzi na huśtawce i trzyma
mnie na rękach, żebym nie spadła.
Jest też fotografia mojego wujka,

który ze szczerym uśmiechem przytula swojego wnuka. A potem przypominam sobie moment i uczucie,
kiedy po raz pierwszy zobaczyłam
swoją nową, ważącą zaledwie 3500
gramów bratanicę. Gdy patrzy się
na tak małego człowieka, który
urodził się niecałe 5 dni wcześniej
świat też na chwilę zastyga. Siedzimy zazwyczaj wpatrzeni z uśmiechem na ustach w nowo narodzonego malucha i wyobrażamy sobie,
ile życia jeszcze przed nim. Myślimy o wszystkich rzeczach, których
będziemy chcieli go nauczyć, o
wszystkich niesamowitych historiach, o których będziemy chcieli
mu opowiedzieć i wszystkich ważnych miejscach, w które go zabierzemy. Kiedy człowiek waży zaledwie 3500 gramów jakoś łatwiej
jest nam okazać mu uczucia, powiedzieć, że się go kocha i mówić
do niego całe dnie, żeby spróbować
wywołać na jego twarzy, wtedy jeszcze nieświadomy uśmiech.

dziecka czegoś się od nas oczekuje. Ucz się dobrze w szkole, bo
nie dostaniesz się na studia. Idź
na studia, bo nie znajdziesz żadnej
pracy. Pracuj ciężko, bo nie będziesz mieć dużo pieniędzy. I tak
bardzo skupiamy się na karierze
zawodowej, że zapominamy o tym,
co na początku życia każdego człowieka było najważniejsze - relacje z
bliskimi. Kiedy dziecko w naszych
oczach przestaje być już dzieckiem
i staje się samodzielne, gdy już nie
potrzebuje taty, by utrzymał je na
huśtawce, bo może zrobić to samo
bez jego pomocy, nagle zapominamy, jak okazywać mu uczucia.
Jak powiedzieć, że się je kocha. W
jaki sposób mówić, żeby wywołać
na jego twarzy uśmiech. Rzeczy, o
których mówię wydają się banalne,
ale dla niektórych są nieosiągalne.
Więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o życiu swoich kolegów z
pracy niż ludzi, z którymi dzielimy
mieszkanie.

Żyjemy w czasach, które uczą
nas od najmłodszych lat, że to
właśnie praca i dobrze zaplanowana kariera zawodowa jest tym, co
pozwala nam osiągnąć prawdziwą
satysfakcję z życia i spełnienie. Od

Ten czas, w którym świat zatrzymuje się w miejscu i robi sobie
wolne jest dla mnie lekcją, która
może chce nam coś pokazać.
Dokończenie na str. 2
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Zielono u sąsiadów
Jeśli mieszkasz na Potoku czy Starym Żoliborzu,
sprawa jest się prosta –
chcesz wyjść na świeże powietrze? Możliwości jest
bardzo dużo - Kępa Potocka, Park Żeromskiego,
żoliborski brzeg Wisły czy
Sady Żoliborskie.

A co zrobić, gdy mieszka się już
prawie na Woli, a wkoło głównie
bloki i zabudowania? Otóż nie jest
tak źle, o ile tylko nie boimy się wyjść
poza granicę dzielnicy.
Mieszkańcy nowej części Żoliborza mogą szybko i łatwo odwiedzić choćby Lasek na Kole czy Forty
Bema, a także wybrać się na spacer po
Starych Powązkach. Zapraszam więc
do krótkiej przechadzki.

Na początek Lasek na Kole. Znajduje się on na styku dwóch dzielnic i
łatwo można się tam dostać zarówno
na piechotę, jak i rowerem. Jedyną
trudność stanowić może linia kolejowa, która przecina Lasek na dwie
części. Choć z drugiej strony ta linia
pozwala na zachowanie trochę odmiennego charakteru obu częściom.
Przed linią kolejową mamy część
mniejszą i bardziej zalesioną, są tu
ścieżki, które nadają się świetnie do
biegania czy spacerowania.
Natomiast druga część Lasku, do
której można się dostać przechodząc
lub przejeżdżając wiaduktem jest już
bardziej rekreacyjna. Na jej terenie są
place zabaw, urządzenia do ćwiczeń,
wiaty i stanowiska do grillowania. Gdy
znajdziemy się bliżej ulicy Księcia Janusza, Lasek przekształca się w tereny parkowo-rekreacyjne. Całość to
ponad 40 hektarów do wykorzystania
podczas spędzania wolnego czasu.
Po drugiej stronie Trasy S8,
na terenie Bemowa mamy kolejny
duży teren rekreacyjny. To Forty

Kiedy świat robi

sobie przerwę
W chwili, gdy praca, która wydawała się tak silnie zbudowanym
fundamentem, dla wielu osób staje
się jedynie domkiem z kart, który
można zdmuchnąć w jednej sekundzie. Okazuje się, że wszystko to,
co bardzo często zabiera nam cenne chwile z rodziną jest nietrwałe i
może zniknąć. A wraz z tym uderza
nas fakt, że ludzie, których najbardziej kochamy stają się jednocześnie najbardziej obcymi.
To dość dziwny widok, gdy świat
zatrzymuje się w miejscu i bierze
wolne, ale trzeba zaakceptować te
sytuację i to, że nie mamy na nią
wpływu. A skoro dostaliśmy szansę
na chwilę oddechu, to może warto
wykorzystać ten czas, żeby skupić

się na tym, co ważne, a o czym na
co dzień zapominamy przez natłok
obowiązków. Sprawdźmy, czy nadal
umiemy ze sobą rozmawiać. Zobaczmy, czy wciąż wiemy, jak okazywać
wobec siebie uczucia i powiedzieć
sobie kocham. Czy dalej potrafimy
mówić do siebie tak, żeby wywołać
na swoich twarzach uśmiech. Jeśli
odpowiedź brzmi tak - to super! A
jeśli nie - to właśnie mamy moment
na to, żeby poznać siebie od nowa. Ja
w tej przerwie odnajduję chwilę dla
siebie i swoich bliskich.
A Ty po co się zatrzymasz?
Martyna Pacholak
Ilustracja
Dominika Hoyle

Bema - miejsce historyczne z pozostałościami zabudowań Fortu Parysów, należącego kiedyś do Twierdzy
Warszawa. Teren jest zdecydowanie
mniej zalesiony niż Lasek na Kole,
ale wcale nie mniej atrakcyjny. Znajdują się tam pozostałości fortu z
fosą, po której latem można pływać
rowerami wodnymi, a także boiska,
duże pola, które w ciepłe dni służą
za polany piknikowe. Jest też park linowy, kawiarnia sezonowa, bar grillowy, więc można tam spędzić sporo
czasu także z dzieciakami. A jako
ciekawostkę dodam, że w poprzednich latach, funkcjonował tam także
ogród społeczny - bardzo pozytywna
inicjatywa.
No dobrze, jeśli jednak nie mamy
ochoty na bieganie po Lasku czy pikniki na Fortach Bema, w okolicy znajdziemy miejsce, które doskonale nadaje się na spacer i chwilę wyciszenia.
To Cmentarz Powązkowski zwany
Starymi Powązkami. Miejsce, które
warto odwiedzić nie tylko pierwszego dnia listopada. Piękny cmentarz,

założony pod koniec XVIII wieku,
to idealne miejsce na chwilę zadumy,
ale także podziwiania pięknego i starego drzewostanu oraz niezwykłych
nagrobków. Za murami Powązek możemy się oderwać od gonitwy dnia codziennego i powoli przemierzać alejki. To także miejsce na lekcję historii
dla najmłodszych, gdyż na Powązkach
znajduje się wiele mogił ludzi, którzy odznaczyli się w historii Polski.
Ja osobiście polecam wizytę wiosną i
wczesną jesienią, jest wtedy niezwykle urokliwie.
Jak więc widać, mieszkanie na
południu dzielnicy nie powoduje, że
jedyne miejsca gdzie możemy spacerować to Powązkowska i Rydygiera.
Jeśli tylko znajdziemy się na Woli
lub Bemowie, a więc tak naprawdę po
sąsiedzku, możemy spędzić czas na
świeżym powietrzu w bardzo różnorodny sposób.
Do zobaczenia na spacerach!

Drodzy czytelnicy, w tym trudnym okresie nadal jesteśmy dla Państwa. Wspólnie z redaktorami zadbaliśmy o to, aby umilić wszystkim
dłuższy pobyt w domu. Nie zabraknie wiosny, humoru ani Żoliborza,
czyli tego co od zawsze cieszy nas
najbardziej. Lada moment wszystko się zazieleni a widok z naszego
okna nabierze nowego charakteru.
W słoneczne popołudnie usiądźmy
przy oknie i ,,zdalnie’’ cieszmy się
Żoliborzem. #Zostańwdomu #ZostańzWilsoniakiem Życzę wszystkim czytelnikom dużo zdrowia i
optymizmu!
Monika Miłosz
Redaktor Naczelna

Tekst: Bartek Michalski
Ilustracja: Dominika Hoyle
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Wiosna na szklanej płytce
Ktoś mógłby powiedzieć, że to zdjęcie z gatunku najzupełniej zwyczajnych. Cóż w nim przecież wyjątkowego - ot, dwie dziewczyny
przysiadły na ławce w ciepły dzień. Rzecz jednak w tym, że obraz wykonano prawie wiek temu, a za kamerą stał nie kto inny, jak najważniejszy fotograf wojskowy II Rzeczypospolitej, Narcyz Witczak-Witaczyński.
Wędrujemy dziewięćdziesiąt
osiem lat wstecz, do międzywojennej Warszawy. Chociaż nie
znam dokładnej daty, lubię wyobrażać sobie, że to zdjęcie powstało wiosną; czuć ją w zieleni
krzewów, letnich pantofelkach
i otwartych na oścież oknach.
Tego, w jakim miejscu się znajdujemy, również nie wiem na
pewno. Archiwalny opis (czyżby
sporządzony własną ręką fotografa?) podpowiada, że w ogrodzie; rzeczywiście, swobodny
strój bohaterek mógłby na to
wskazywać. Zgaduję jednak dalej - może korzystamy z pogody
w publicznym parku? Tu podpowiedź stanowi oparcie ławki,
zdobione nieśmiertelnym ornamentem wyskrobanym ostrzem
scyzoryka: plątaniną liter, wyznań, serduszek, sztuki. Znawca
historycznej architektury rozpoznałby budynek widoczny za plecami bohaterek, ale ja, niestety,
znawcą nie jestem. Żeglujemy po
morzu domysłów, a fakty (co w
dziedzinie archiwalnej fotografii
częste) tylko od czasu do czasu
błyskają w dali jak światło latarni.
Na spacer wybrali się we troje: mężczyzna i dwie kobiety. On
wziął ze sobą aparat; był przecież
fotografem. Zrobię wam zdjęcie
na pamiątkę, powiedział. Usiadły, wygładziły fałdy skrojonych
według tego samego fasonu sukienek, poprawiły upięcie włosów, gorączkowo zastanawiając
się, jaką przybrać pozę. Ciemnookie, dwudziestoletnie, wy-

glądają jak siostry (kto wie, może
właśnie nimi są?); mają w sobie
niewymuszony, subtelny urok
i świeżość, która oczarowuje.
Ich pozowanie nie razi, raczej
ujmuje. Dziewczyna po prawej
kokieteryjnie założyła nogę na
nogę, eksponując kostkę. Patrzy wprost na fotografującego,
z uśmiechem i błyskiem w spojrzeniu, który może wskazywać,
że nie jest jej obojętny. Znamy
jej imię: Zofia Iwańska, po mężu
Witczak-Witaczyńska. Wezmą
ślub 14 kwietnia 1923 roku, ale
to zdjęcie powstaje wcześniej - na
razie na palcu serdecznym prawej
ręki Zosi dumnie prezentuje się
tylko pierścionek.
Przysiadam na chwilę obok
dziewcząt i zwracam swój wzrok
na skrytą poza ramką kadru postać fotografa. Z wykonanych w
tym samym okresie portretów
spogląda szczupły młody oficer
z eleganckim przedziałkiem.
Nasza fotografia powstaje jednak podczas przyjacielskiego
spotkania, w ogrodzie (lub parku), dlatego wyobrażam go sobie w mniej formalnym stroju.
Obserwowany ukradkiem przez
Zofię i jej towarzyszkę, rozstawia aparat na statywie i komponuje kadr (tego dnia uczyni to
kilkukrotnie; z sesji ogrodowej
zachowały się jeszcze dwa inne
ujęcia). Ma zaledwie dwadzieścia cztery lata, a w życiorysie
już kilka kart zapisanych chwalebnymi historiami z frontu walk
za ojczyznę.

Urodzony w 1898 roku w
Warszawie, Narcyz Witczak-Witaczyński po raz pierwszy
ucieka z domu jako niespełna
siedemnastolatek. Wstępuje do
służby kawaleryjskiej w funkcjonującym przy armii rosyjskiej
Legionie Puławskiego, później
do I Korpusu Polskiego gen.
Józefa
Dowbora-Muśnickiego. Walczy z bolszewikami (II
Rzeczpospolita za odwagę odznaczy go orderem Virtuti Militari). Aresztowany w sierpniu
1918 roku, zostaje zmuszony
do służby po stronie Czerwonych. Wkrótce potem dezerteruje, by wpaść w ręce Niemców,
ale z niewoli w obozie jenieckim
we Frankfurcie nad Odrą wymyka się w lipcu 1919 roku. W
wolnym kraju przechodzi przez
kilka różnych jednostek: Szwadron Przyboczny Naczelnika
Państwa, Szwadron Przyboczny
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, 1 Pułk Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego oraz 1 Pułk

Strzelców Konnych w Garwolinie. Gdziekolwiek jest, fotografuje, także najwyższych dostojników, do których z racji swojej
służby w oddziałach przybocznych ma bezpośredni dostęp.
Jego archiwum, liczące kilka
tysięcy negatywów, stanowi
bezcenną kronikę fotograficzną
życia codziennego i oficjalnego
polskiej kawalerii II RP.
Kiedy wybuchnie wojna,
Witczak-Witaczyński - od 1936
roku w stopniu chorążego - stanie do walki w kampanii wrześniowej. Po powrocie do stolicy
będzie działał w konspiracji,
otworzy też własny zakład fotograficzny, który przejmą po nim
małżonka i córki. Aresztowany
przez gestapo, będzie więźniem
Pawiaka i obozu w Majdanku.
Zginie w nim 27 marca 1943
roku w wieku czterdziestu pięciu
lat. Siedem dekad później obszerny zbiór jego fotografii trafi
do skarbca Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Poznawszy żołnierskie, zakończone tragicznie losy Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego,
trudno mi oddzielić je od jego
twórczości, nawet tej, która z
Wojskiem Polskim nie ma zupełnie nic wspólnego. Chwilę
później przychodzi refleksja: nim
II Rzeczpospolita znajdzie się
pod niemiecką i rosyjską okupacją, od ciepłego dnia zatrzymanego na naszej fotografii minie
siedemnaście lat. Zofia i Narcyz
pobiorą się i będą mieć dwójkę
dzieci (starsza córka, Barbara, w
przyszłości zajmie się fotografią
portretową), a Witczak-Witaczyński wykona jeszcze wiele innych, ciepłych rodzinnych zdjęć.
Kadr, któremu się przyglądam,
jest zapisem jednej, zwyczajnej i
niepowtarzalnej zarazem chwili,
kawałeczkiem magicznej przedwojennej Warszawy zapisanym
na szklanej płytce negatywu. I
niech takim pozostanie.
Kamila Snopek
Ilustracja Dominika Hoyle
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O intymności i pieniądzach

- wywiad o ubóstwie menstruacyjnym
Rozmowa z Emilią Kaczmarek o ubóstwie menstruacyjnym i „Akcji Menstruacji”
Emilia jest tegoroczną maturzystką, swoją przygodę z działalnością
społeczną rozpoczęła w „Zwolnionych z Teorii”. Realizowała projekty
społeczne i brała udział w wielu programach rozwojowych skierowanych
do młodych aktywistek. Podczas jednego z nich poznała trzy dziewczyny
- Magdę, Julię i Wiktorię. Razem postanowiły, że stworzą projekt pomagający kobietom i tak powstała „Akcja
Menstruacja”

mi jeden, może dwa artykuły. Internet
milczał na temat polskiego ubóstwa
menstruacyjnego, więc stwierdziłam,
że trzeba coś z tym zrobić. Wiedziałam, że skoro występuje ono w krajach dużo bardziej rozwiniętych, jak
np. Wielka Brytania czy Korea Południowa na pewno dotyka również Polski. Nie pomyliłyśmy się - kiedy zaczęłyśmy o tym mówić zgłosiły się
do nas kobiety, które tego problemu
doświadczyły, czyli miałyśmy rację.

Karolina Molska: Czym jest ubóstwo
menstruacyjne?

K. M.: Kogo najczęściej dotyka problem ubóstwa menstruacyjnego? Czy
jest grupa szczególnie poszkodowana?

Emilia Kaczmarek: Ubóstwo
menstruacyjne to sytuacja, w której
kobiety bądź dziewczynki nie stać na
zakup potrzebnych środków higienicznych i kiedy musi zrezygnować z
jakiejś aktywności z powodu tego, że
ma okres.
K. M.: Jak się o nim dowiedziałaś?

E. K.: Kiedy szukałam inspiracji
do stworzenia projektu z dziewczynami trafiłam na film, a właściwie dokument o tym, jak bezdomne kobiety
w Nowym Jorku radzą sobie podczas
okresu. Było to dla mnie na tyle
wstrząsające, że postanowiłam sprawdzić jak jest w Polsce. Szukałam informacji w Internecie i po wpisaniu hasła
„ubóstwo menstruacyjne” wyskoczył

Wyobraź sobie, że
dostajesz trzydzieści
złotych kieszonkowego
i jedyne, na co musisz je
wydać, to tampony.

E. K.: Tu jest problem. Nie chciałabym generalizować, ponieważ po
prostu mamy bardzo mało danych na
ten temat i moim zdaniem za mało,
żeby konkretnie o tym mówić. Z
naszych doświadczeń są to głównie
kobiety, które znajdują się w złej sytuacji ekonomicznej ze względu na swój
stan zdrowia i które teoretycznie są
pod opieką państwa. Mam tu na myśli
np. dziewczyny w domach dziecka czy
te umieszczone we wszelakich ośrodkach pomocowych, także więźniarki
i kobiety z chorobami psychicznymi,
którym przysługuje bardzo niski zasiłek, a większość pieniędzy muszą
wydać na leki. Moim zdaniem największym problemem w Polsce jest
to, że podstawowe potrzeby kobiet,
które są pod opieką państwa, nie są w
pełni zaspokojone. Nawet moja znajoma, która trafiła ostatnio do szpitala
na oddział ginekologiczny musiała zabrać ze sobą swoje podpaski.
K. M.: Czy możesz powiedzieć, jak
wygląda problem ubóstwa menstruacyjnego w domach dziecka czy więzieniach? Jak dziewczynki i kobiety sobie
z nim radzą? Czy w ogóle mamy jakiekolwiek informacje na ten temat?

Ze względu na to,
że Indonezja jest
jednym z najbardziej
muzułmańskich krajów
na świecie, ludzie
nie sprzedają tamponów,
ponieważ uważają, że
one rozdziewiczą kobietę.
E. K.: Informacje mamy tylko
dzięki osobom, które się do nas zgłaszają i opowiadają swoje historie. W
przypadku domów dziecka dużo zależy od tego, jak są one zarządzane.
Jeśli ośrodek ma kierownictwo, które myśli o tak „prozaicznych” sprawach jak podpaski to dziewczynki
są w komfortowej sytuacji. Niestety,
są też domy dziecka, w których kupowane są tylko najtańsze podpaski
niskiej jakości i po prostu dziewczynkom mówi się, że to musi im
wystarczyć. Wtedy (mimo że jest ich
dużo) dziewczyny nie chcą ich używać, bo czują się w nich niekomfortowo - a komfort w tym wypadku jest
bardzo ważny. Jedna z historii, która do nas dotarła dotyczyła dziewczynki, która poprosiła o tampony
zamiast podpasek. Odpowiedziano
jej, że to głupota i że tampony wcale nie są niezbędne - przez co była
zmuszona do wydawania razem z koleżanką ich jedynego kieszonkowego, żeby móc te tampony kupić. Jest
to według mnie okropne - wyobraź
sobie, że dostajesz trzydzieści złotych kieszonkowego i jedyne na co
musisz je wydać to tampony.

K. M.: Brzmi to faktycznie okropnie!
Pamiętam, że historię tej dziewczyny
opisywałyście na waszej stronie. Może
jest to dobry moment żeby zapytać o
to, czym jest i jak takim kobietom w
potrzebie pomaga „Akcja Menstruacja”?

E. K.: Tak jak wspomniałam wcześniej, z dziewczynami poznałyśmy się
w ramach programu „Rebelki” dla
młodych działaczek społecznych. W
jego ramach stworzyłyśmy „Akcję
Menstruację”, która początkowo miała być jednorazową zbiórką pieniędzy
na zakup 1000 kubeczków menstruacyjnych dla ubogich kobiet w Polsce.
Jednak kiedy zaczęłyśmy działać miałyśmy tak duży odzew społeczny, że
stwierdziłyśmy, że nie zostawimy tak
tej sprawy i że będziemy działać dalej.
K. M.: Jakie akcje udało wam się zorganizować do tej pory?

E. K.: Poza tym, że zrobiłyśmy
zbiórkę internetową „okres poMocy”, w której zebrałyśmy 16000 zł
właśnie na zakup tych tysiąca kubeczków to cały czas organizujemy zbiórki
stacjonarne podpasek i tamponów
w różnych miejscach. Kontaktujemy
się z ośrodkami, z którymi już wcześniej współpracowałyśmy, żeby im te
środki wysłać. Przeprowadziłyśmy też
zbiórkę na rzecz Kamerunu razem z
firmą Perfect Cup, która jest naszym
głównym partnerem. Internauci znowu mieli okazję wpłacać pieniądze,
żebyśmy mogły wysłać tam wspomniane kubeczki menstruacyjne do dwóch
studentek położnictwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Edukowały one
kobiety i rozdawały im te kubeczki.
Rzeczą, która bardzo mnie zdziwiła
jest to, że wiele osób zarzucało, że do
kubeczka jest potrzebna duża higiena
i że kobiety w Afryce nie będą sobie z
tym radzić. Jednak dla nich jest to tak
nowa jakość życia, że to w ogóle nie

jest problem! Mówią na nie „magiczne kubeczki”, bo to właśnie dzięki
nim mogą normalnie funkcjonować
w czasie okresu i jest to dla nich zachwycające! Kiedy Kamerunka mówi
podpaska to ma na myśli kawałek starego materiału, a nie taką podpaskę
jaką my znamy w Europie. Nie może
wtedy nosić żadnych jasnych ubrań i
nie może biegać - ogólnie jej poruszanie się jest ograniczone, a dzięki temu
kubeczkowi może robić, co chce. Bardzo zaskoczyło mnie, że takie małe i
prozaiczne rzeczy jak ubranie jasnej
sukienki zamiast ciemnej już tak
zmienia podejście tych kobiet.
K. M.: W takim razie jakie akcje są planowane na przyszłość?

E. K.: Wystartowałyśmy ze zbiórką dla Indonezji. Parę tygodni temu
zgłosiła się do nas Marta, która od
10 lat mieszka na jednej z indonezyjskich wysp koło Bali i kiedy usłyszała
o naszych działaniach zainteresowała
się, czy w Indonezji też to tak wygląda. I jest tam zdecydowanie gorzej
niż w Polsce ponieważ tampony są
uznawane za produkt luksusowy. Ze
względu na to, że Indonezja jest jednym z najbardziej muzułmańskich
krajów na świecie ludzie nie sprzedają
tamponów ponieważ uważają, że one
rozdziewiczą kobietę.

Mówią na nie „magiczne
kubeczki”, bo to właśnie
dzięki nim mogą
normalnie funkcjonować
w czasie okresu.
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K. M.: Widać tutaj braki w edukacji
seksualnej.

E. K.: Tak, tak. Dlatego te produkty są dostępne jedynie dla turystek i dla bardzo bogatych kobiet.
Poza tym duża część dziewcząt jest
wyśmiewana podczas okresu. Wyobraź sobie, że dziewczynka dostaje
okresu w trakcie lekcji, a cała klasa się
z niej śmieje! Nauczycielka pomaga
się jej przebrać, odsyła do domu i ta
dziewczynka wraca do szkoły dopiero
po paru dniach. Jest to bardzo duży
problem. Poza tym, aż 67% rodziców
nie rozmawia ze swoimi córkami o
menstruacji, więc te dziewczynki nawet nie wiedzą, co się z nimi dzieje.
K. M.: Myślę, że wiele osób nie zdaje
sobie sprawy, że gdzieś dziewczynki
muszą mierzyć się z takimi problemami...

E. K.: Tak i to jest straszne! Tylko wiesz, co boli mnie jako działaczkę? To, że w Indonezji przynajmniej
są organizacje, którym przyszło do
głowy, żeby przeprowadzić badania
na temat ubóstwa menstruacyjnego,
na temat tego, ile dziewczyn wie dużo
o swoim ciele. W Polsce tych badań
się nie robi, bo wszystkim wydaje się,
że: „o Polska - taki nowoczesny kraj,
wszystko jest w porządku.” A wcale
nie jest! Więc to jest też straszne, że
u nas w ogóle się o tym głośno nie
mówi.
K. M.: Czy uważasz, że jest to temat
tabu, czy jednak zaczyna być podejmowany w dyskusji publicznej? I jeśli tak,
to czemu akurat teraz?

E. K.: Myślę, że jest coraz lepiej.
Jeśli chodzi o rozmawianie ogólnie
o okresie myślę, że przełom nastąpił już parę lat temu. Część marek
decyduje się na takie okresopozytywne kampanie. Przykładem jest
„Your KAYA”, która jako jedyna ma
w swojej ofercie reklamę, w której
krew jest czerwona, a nie niebieska
albo różowa, czyli po prostu jest
prawdziwą krwią, a nie czymś na potrzebę reklamy, czymś co ma wyglądać estetycznie. Jednak jeśli chodzi
o ubóstwo menstruacyjne to nadal
mamy duży problem, ponieważ dotyka ono dwóch ważnych i delikatnych
kwestii - intymności i pieniędzy. To
razem tworzy mieszankę wybuchową
i dużo ludzi zamkniętych i nieempatycznych po prostu woli wyprzeć ten
problem albo stwierdzić, że skoro
oni go nie mają to inne dziewczyny

Dotyka ono dwóch
ważnych i delikatnych
kwestii mianowicie
intymności i pieniędzy.
też mogą sobie z nim poradzić. Zapominamy jednak, że dziewczyny
mogą mieć zupełnie inny okres, zupełnie inaczej go przechodzić. Zapomina się po prostu o tym, że każda
z nas jest inna, ma inne ciało, inną
budowę, inne potrzeby i stąd myślę
bierze się to, że tak dużo osób dalej
nie chce po prostu uwierzyć w ubóstwo menstruacyjne. A dlaczego to
się stopniowo zmienia? Myślę, że po
prostu mówi się o tym głośno i coraz
więcej w przestrzeni publicznej jest
artykułów na ten temat. Coraz częściej ludzie są zapraszani do radia,
żeby o tym mówić. Same byłyśmy
ostatnio w „Pytaniu na Śniadanie”,
żeby rozmawiać o ubóstwie menstruacyjnym w publicznej telewizji
– myślę, że to też był duży przełom.
K. M.: Uważasz, że co najbardziej mogłoby pomóc w zmniejszeniu tego problemu - ubóstwa menstruacyjnego na
świecie i w Polsce?

E. K.: Moim zdaniem w przypadku Polski potrzebne jest zdecydowane, kompleksowe rozwiązanie
wprowadzone na poziomie państwa.
Nie łudzę się, że uda nam się wprowadzić rozwiązania na miarę Szkocji,
która wprowadziła teraz darmowe
środki higieniczne dla wszystkich
kobiet. Myślę, że pierwszym krokiem
do zmiany jest uświadomienie sobie,
że ubóstwo menstruacyjne jest problemem społecznym i że dotyka także
Polki. Kolejnym krokiem jest zajęcie
się kobietami pod opieką państwa,
których podstawowe potrzeby nie są
zaspokojone, czyli właśnie kobietami

Informacje mamy
tylko dzięki osobom,
które się do nas zgłoszą
i opowiedzą swoją
historię.

w domach dziecka, w domach samotnej matki, więźniarkami, kobietami
o niskim statusie materialnym ze
względu na stan zdrowia. Następnie
szkoły i uniwersytety - a potem wszyscy. Moim zdaniem bardzo dobrym
rozwiązaniem są kubeczki, ponieważ
są wielorazowe i jeden kubeczek starcza na dziesięć lat użytkowania - czyli
na dziesięć lat możemy rozwiązać
problem ubóstwa menstruacyjnego.
Oczywiście, nie każda kobieta może
i chce używać kubeczka, więc nie
ma co na siłę im go wciskać. Myślę,
że warto edukować i pokazywać, że
to jest dobre rozwiązanie, bo dzięki
temu faktycznie zmniejszamy wydatki
potrzebujących kobiet, zmniejszamy
także skalę problemu w Polsce.
K. M.: Czy myślisz, że temat problemu
ubóstwa menstruacyjnego pojawi się
w debatach politycznych i np. kampaniach czy programach partii w najbliższych latach?

E. K.: Już jedna taka próba została chyba podjęta. Pamiętam, że Razem
na swoim profilu na Twitterze zaczęło
mówić o darmowych środkach higienicznych i pamiętam tę dyskusję,
podczas czytania komentarzy nóż mi
się w kieszeni otwierał. Z dziewczyna-

mi bardzo to przeżyłyśmy - wiadomo,
że Twitter to jest wyższy poziom nienawiści i ludzie tam nie mają żadnych
hamulców, ale do dzisiaj znajduje odwołania do tego wpisu w stylu: „Haha!
Razem kiedyś chciało darmowych
podpasek. Co za głupota!” Także
wydaje mi się, że nasze społeczeństwo
nie jest jeszcze gotowe na ten temat w
debacie publicznej, ale myślę, że taki
dzień nadejdzie.
K. M.: W takim razie skoro to nie jest
czas, żeby zajęli się tym politycy, to co
nasze czytelniczki i czytelnicy mogą
zrobić, żeby pomóc?

E. K.: Mogą po pierwsze organizować własne zbiórki - wystarczy, że
do nas napiszą, a mogą zrobić to w
swoim miejscu pracy, wśród znajomych albo w szkole. Po drugie mogą
postawić taki „koszyczek ratunkowy” w miejscu, w którym przebywają, np. w pracy czy w szkole, żeby kobiety w danym miejscu nie musiały
się o te podpaski martwić, nawet gdy
ich zwyczajnie zapomną. Po trzecie
mogą wspierać nas przez zrzutkę
pieniędzy lub mogą też po prostu
głośno mówić o ubóstwie menstruacyjnym, bo to moimi zdaniem już
jest dużo.

K. M.: Jaką lekcją była i jest dla ciebie
„Akcja Menstruacja” i zainteresowanie się tym problemem? Co to zmieniło tak prywatnie w twoim życiu i twojej
działalności społecznej?

E. K.: Dopiero kiedy zaczęłam
działać w temacie ubóstwa menstruacyjnego zrozumiałam, jak ważna
jest empatia i to, żeby mieć umiejętność wejścia w buty drugiego
człowieka. Przeraża mnie kiedy pod
postami o dziewczynach z takim
problemami czytam komentarze:
„Jejku! O czym wy mówicie? Trzy
podpaski - co to jest? Dwa złote?”
Ale właśnie chodzi o to, żeby potrafić postawić się w sytuacji drugiego
człowieka i zrozumieć, że każdy z
nas może z dnia na dzień znaleźć
się w zupełnie innej sytuacji niż teraz. Czasem zdarzają się historie,
że z dnia na dzień człowiek traci
wszystko i podpaski stają się dużym
wydatkiem. To wszystko bardzo
otworzyło mnie na to, żeby myśleć
i mieć świadomość jak łatwo i szybko nasza sytuacja życiowa może się
zmienić.
Karolina Molska
Ilustracja Dominika Hoyle
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Otwarte w weekendy
To musi być proste. Tak
bardzo, jak tylko się da.
Dotknąłem kuli. Była
zimna, jej powierzchnia
pływała pod moimi palcami. Było w niej coś nie
z tego świata, chociaż
dopiero, co widziałem ją
na wystawie sklepowej.
Teraz była moja.
Kolejna niepotrzebna rzecz, która wkrótce zakurzy się w pokoju mojego życia. Wstrząsnąłem ją. Ludzie
znajdujący się w środku poruszyli się
nieznacznie. Zupełnie tak, jakbym
nie miał wpływu na sytuację tam w
środku. Niewzruszeni, unoszący się
w tej sennej galarecie, zadali mi niezwykle bolesny cios, prawdopodobnie nie zdając sobie z tego sprawy.

Przecież nie mogli nie zareagować
na brutalną siłę, której pierwszy raz
w życiu byłem uosobieniem. Tutaj na
zewnątrz wstrząsnąłem ich życiem.
Tam w środku stworzyłem nieznaczną
falę, prądem zaniosłem dwójkę nieznajomych w swoje objęcia. Opowiadałem sobie tę historię najżywiej, jak
tylko potrafiłem. Nakłaniałem się, jak
tylko mogłem do uwierzenia samemu
sobie. Głodny karmiłem się kłamstwem. Bo jak zamknięci w tej kuli od
nie wiem jak dawna mieli się nie znać?
Przyglądałem się im chwile, kiedy zza
rogu wyszedł typ jak spod latarni. Nie
muszę nawet pisać jak wyglądał, tak
samo jak wszyscy w jego typie. Kołnierz płaszcza postawiony wysoko w
połączeniu z kapeluszem nie pozwolił
mi go zidentyfikować. Chciałem wtedy zobaczyć jego twarz i nie miałem
o tym pojęcia. Z zamiarami zasygnalizowanymi szybkim krokiem, podszedł do mojej pary i wyrwał z objęć
kobiety jej wybranka. Kolegę. Obcego natręta. Miałaś być tylko moja,
ale równie szybko jak to pomyślałem,
skarciłem się w myślach. Za szybko.

Odeszli ledwie kilka kroków. Zaczęli
o czymś żywo dyskutować. Daj sobie
z nią spokój, błagam. Ona nie jest dla
Ciebie. Miała być moja, ale sklep nie
uwzględni takiej reklamacji. Przecież
jest proszę Pana, Pan tu kupił u nas,
prawda?
Prawda. Szkoda, że nie zauważyłem go wcześniej, ale jak taki typ jak
on, miałby zachęcić mnie do jej kupna? Teraz mogę tylko obserwować
rozwój wydarzeń. Podsłuchać? Przyłożyłem kulę do ucha, zimno kąśliwie
zakuło i jakby przestało istnieć, kiedy ją od niego odjąłem. Cisza. Wciąż
tam stali… Człowiek spod latarni,
czyli typ spod ciemnej gwiazdy i mój
rywal. Śmiało go już tak mogę nazwać. Teraz wymieniali się serdecznościami. Rozweseleni rzucili się sobie w ramiona. Jak starzy przyjaciele
zapominający o wszelkich urazach.
Może dopiero się poznali? Myślę, że
tak. Nie wyglądają na takich, którzy
mieliby ochotę się poznać. Nawet
jeżeli wpadali na siebie na każdym
kroku. To nie są sylwetki ludzi pasujących do siebie, jednak ich przyjaźń

jakby postępowała. Młoda czy od
dawna istniejąca, była czymś co moją
ukochaną ominęło. Stała obok nie
reagując. Jak drzewo niewzruszone
własnymi owocami, roztartymi na
miazgę u jego stóp. Chyba coś tam
straciła, może nigdy tego nie miała.
Patrzyła wzrokiem wbitym w ziemię,
wszędzie tylko nie na nich. Nagle
go podniosła i spotkała się z moim.
Piłbym nektar z kwiatów twojej sukienki, namalowałbym wiosennym
słońcem w ciepły wieczór. Stłukłbym
tę cholerną kulę gdybym wiedział,
że będziemy razem. Nie słyszysz.
Chuchnąłem i palcem narysowałem
serce. Zaczęła krzyczeć. Nie mogłem usłyszeć. Krzyk podobnie jak
przyjaźń albo radość jest tą rzeczą,
która wystarczy zobaczyć. Krzyczała
głośno, jak się tylko dało. Wiem, bo
wyczytałem to z jej twarzy. Łatwość
wynikała z głębokiej czerwieni i żył
wychodzących spod kołnierzyka,
jakby z zamiarem oplątania jej głowy. Przyglądaliśmy się jej tak przez
chwilę we trójkę. Mężczyźni badawczo przemknęli przez trajektorię
jej wzroku i spostrzegli mnie. Mój
rywal, człowiek mały i tchórzliwy
upadł na kolana. Przewrócił się na
plecy i zaczął czołgać do tyłu. Jego
przyjaciel wciąż wpatrywał się w
niebo, czyli na mnie. O mało co nie
upuściłem kuli. Wokół mnie wciąż
toczyło się życie o swojej stałej prędkości i braku manier. Musiałem zjeść
z chodnika, przynajmniej na czas
rozwiązania sytuacji tam na dole.
Alejka przy sklepie była kryjówką
dostateczną. Trzeba powiedzieć, że
przez cały ten czas wciąż przed nim
stałem. Dopóki postronni brutalnie
mi nie przypomnieli, że najwyższa
pora ruszyć. Teraz spokojny mogłem
wrócić do obserwowania mojego małego przedstawienia. Aktorzy byli na
swoich miejscach. Dołączyli kolejni,
ale tylko na chwilę, by zaraz się rozpierzchnąć, kiedy ich niebo przybrało barwę skóry mojej twarzy. Stali
tak samo jak wtedy, gdy widziałem
ich ostatnio. Zerknąłem na paragon
by sprawdzić ile to wszystko mnie
kosztuje. Nic się nie zmieniło. Ostatnie światła zgasły. Paliła się ta jedna,

spod której przyszedł mężczyzna w
kapeluszu. Tworzyła miłą poświatę
dla sceny przerwanej miłości, romansu, odzyskanej, straconej przyjaźni,
tęsknoty, ulgi? Byli tacy samotni.
Potrzebują kolejnego wstrząsu,
pomyślałem. Przecież od tego tu
jestem. Gest wykonałem płynnie,
trochę jakbym próbował wzburzyć
płatki śniegu, których tam nie było
ze względu na panującą porę roku.
Tymczasem to ludzie się unieśli, cała
trójka. W lekkim tańcu, lżejszym od
powietrza. Drań podniósł się z ziemi,
zachwycony nagłym napływem odwagi. Moja ukochana już nie przerażona, a uśmiechnięta szeroko, złapała
się z nim za ręce i kiedy mężczyzna
w kapeluszu chciał dołączyć i zatańczyć w kółku, cóż. Był zmuszony
przyglądać się jak robią to bez niego.
Idioto, pomyślałem. Nie da się trafić
do kobiety za pośrednictwem innego mężczyzny. Posłaniec stanie się
kochankiem, przyjaciel zdrajcą. Co
sobie myślałeś? Co myślałeś gdy na
nich patrzyłeś? Jaki to wspaniały plan
i temat do rozmów przyszedł Ci do
głowy, kiedy chwilę później postanowiłeś wykonać pierwszy krok? Zaczął
od niego bo nie było czego się bać.
Ona jednak to inna bajka, inny płatek
śniegu, tak inny od całej reszty. Podniosłem głowę. W alejce było bardzo
ciemno, na ulicy nie było żywej duszy. Klimat jakby z kuli, więc przezornie podniosłem wzrok do góry.
Na szczęście były tam same gwiazdy.
Uniosłem ich tak wysoko ja tylko mogłem. Im też się należały.
Dopiero pod domem zebrałem
się w sobie, żeby sprawdzić co u nich.
Na placu został już tylko typ spod
ciemnej gwiazdy. Był sam, jak ja zaraz będę, kiedy przejdę przez próg
drzwi wejściowych. Przyglądałem mu
się. Padłem na kolana. Opuściłem
kołnierz płaszcza i zdjąłem kapelusz.
Spojrzałem się sobie głęboko w oczy
i schowałem twarz w dłoniach. Świat,
który wtedy mi się rozpadł tutaj był
tylko pamiątką, która postawiona
obok jej zdjęcia, momentalnie zaczęła
zbierać kurz.
Krzysztof Kamiński
Ilustracja Dominik Hoyle
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Koleje świadkiem historii
chodzenia żydowskiego. 52 lata temu
Kontynuujemy
opowieść Świadek historii
Nie
można
zapomnieć,
że
oni głównie z Dworca
o historii rozwoju kolei na Dworzec Gdański to także świadek odjeżdżali
Gdańskiego.
Żoliborzu. W tym numerze wielu trudnych historii. W latach
Na stacji miały miejsce także dwa
przybliżymy Państwu powo- 1942−1943 z terenu stacji towaro- duże pożary - w 1984 r. i 1987 r.
z zachodniej bocznicy znajdu- Drugi pożar był szczególnie ciężki,
jenne dzieje Dworca Gdań- wej,
jącej się przy tzw. Umschlagplatzu, spłonęła w nim duża część dachu, a
skiego. Do 1946 r. rolę Niemcy wywozili Żydów do obozu akcję strażaków utrudniała niezwykle
dworca na Żoliborzu pełnił zagłady w Treblince. Podczas po- niska temperatura sięgająca -25 °C.
wstania warszawskiego miały tu
Warto także wspomnieć, że na
mało okazały, drewniany miejsce liczne walki. Oddziały Ob- dworcu Warszawa Gdańska dzieje
barak. Dopiero w 1958 r. wodu Żywiciel usiłowały dwukrot- się akcja jednego z odcinków serialu
rozpoczęto budowę nowej nie przebić się w kierunku Starówki, „Wojna domowa”. O peronie tego
jednak nie udało im się to z powodu dworca śpiewał także Wojciech Młyplacówki według projektu dużych strat.
narski w piosence „Tak, jak malował
Tu więcej zostawili po sobie niż pan Chagall”, której melodię skomStanisława Kallera. Nowoto słowa Henryka Grynberga ponował Leopold Kozłowski-Kleczesny budynek oddany do mieli
umieszczone na wschodniej ścianie inman.
użytku w 1959 r. był pierw- budynku Dworca Gdańskiego, które
szym stałym budynkiem mają przypominać o wydarzeniach Na drodze do współczesności
Z czasem Dworzec Gdański zaz 1968 r., kiedy to do
dworcowym w powojennej marcowych
opuszczenia Polski zostało zmuszo- czął zyskiwać charakter podmiejski,
Warszawie.
nych wielu polskich obywateli po- czego głównym powodem było wybu-

dowanie w 1975 r. Dworca Centralnego, który stał się głównym węzłem
komunikacyjnym w Warszawie. Po
latach degradacji i malejącego zainteresowania usługami kolei z początkiem 2003 r. podjęto decyzję o wielu
zmianach. Stacja towarowa traciła
znaczenie, więc większość bocznic i
torów odstawczych zlikwidowano, a
tereny po nich stopniowo przeznacza
się pod zabudowę. Powstało tam m.in.
centrum handlowe Arkadia (dziś Westfield Arkadia).
Dużą szansą dla Dworca Gdańskiego okazało się oddanie do użytku w 2004 r. I linii metra warszawskiego ze stacją Dworzec Gdański,
z której każdego dnia korzystają
tysiące pasażerów. Dodatkowo podziemne połączenie obu peronów z
Żoliborzem znacznie usprawniło
codzienny przepływ mieszkańców.
W marcu 2010 r. uruchomiono

kursy Szybkiej Kolei Miejskiej linii
S9, które uzupełniają połączenia
Kolei Mazowieckich na trasie do
Legionowa. A od grudnia 2019 r.,
jeżdżą tędy także pociągi SKM linii
S3, skierowane na trasę objazdową z
powodu budowy nowego przystanku
Warszawa Targówek.
Komunikacja kolejowa jest
najszybszym środkiem komunikacji w aglomeracji – osiąga średnią
prędkość około 40 km/h. Obecnie
stołeczna Szybka Kolej Miejska
jest jedynym w Polsce miejskim
przewoźnikiem kolejowym i jednym z elementów Warszawskiego
Transportu Publicznego. Wraz z
Metrem Warszawskim i Tramwajami Warszawskimi tworzy szkielet
stołecznej komunikacji szynowej,
uzupełniony przez Warszawską
Kolej Dojazdową oraz Koleje Mazowieckie.
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