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Żoliborskie spotkania z chirurgią

Nie skalpel, nie kitel, nie maseczki – dom tego chirurga zdobi sztuka: Beksiński, Duda-Gracz, Salaburski – piękne obrazy, kilka rzeźb
i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na spotkanie z profesorem nauk medycznych Wojciechem Noszczykiem, żoliborzaninem odznaczonym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski a także Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy.
Monika Miłosz: W środowisku mówi
się, że jest Pan „Nadwornym lekarzem
artystów”. Jak to się stało, że nawiązał
Pan tak szerokie kontakty z tym środowiskiem?

Wojciech Noszczyk: To było bardzo proste, bo moja żona (Grażyna
Staniszewska – przyp. red.) była aktorką. Ciekawa jest historia naszego
poznania, opisana już wielokrotnie w
różnych tytułach. Skończyłem medycynę i dosłownie dzień po otrzymaniu
dyplomu, poszliśmy z moim kuzynem

do Pałacu Kultury na film Kazimierza Kutza „Krzyż Walecznych”. Po
zakończeniu seansu kuzyn przyznał,
że podobała mu się jedna aktorka.
Zaproponowałem zakład – przyprowadzę ją dziś do Bristolu. Musiałem
wrócić do kina na kolejny seans, żeby
sprawdzić w czołówce jej nazwisko
– Grażyna Staniszewska. Gdzie jej
szukać? W Szkole Teatralnej, albo w
teatrach. W Teatrze raczej nikt, by mi
nie pomógł, ale w Szkole Teatralnej
znałem wiele osób i wiedziałem, że to

może się udać. Pierwszą osobą, którą
spotkałem była Bożenka Kurowska:
– Szukasz Grażyny? Ona mieszka
w dziekance. Pędzę, więc do „dziekanki”, w której jedna z koleżanek z
tego roku mówi, że Grażyna już się
wyprowadziła i mieszka u Aliny Kamińskiej. A gdzie mieszka Alina?
– Nie wiem, ale jej dziadek to cukiernik Jan Gajewski, prowadzi lokal
przy ul. Pięknej.
Robi się późno, ale mimo to jadę
na rowerze do Gajewskiego. Pytam

się kasjerki, gdzie mieszkają Gajewscy.
– Mowy nie ma – kręci głową, że
nie powie. Nie odchodziłem od kasy
i męczyłem ją tak długo, aż się udało.
Dostałem adres. Otworzyła matka koleżanki i powiedziała, że Grażyna poszła
do kina Śląsk na Festiwal Filmów, bo
jest tam gospodynią. Taki był zwyczaj,
że aktorzy pełnili rolę gospodarzy. Kiedy wszedłem, ona siedziała na maleńkim stoliczku i podpisywała programy.
Podszedłem z tyłu, dotknąłem ją w ramię, ukłoniłem się i powiedziałem:
– Dzień dobry, ja przyszedłem po
panią. Grażyna zgłupiała kompletnie,
przestała podpisywać i zapytała – Co
Pan mówi?
– No przyszedłem po panią.
– Pan chyba sobie kpi – odwróciła
się i podpisywała dalej – ma pan coś to
na panu podpiszę. Mówię, że nie mam
nic do pisania i powtarzam:
– Przyszedłem po panią.
Pozwoliła się odprowadzić. Szliśmy a spacer okazał się dość długi. Jak

się żegnaliśmy spytała w końcu jak się
nazywam i dała mi numer telefonu. Na
drugi dzień zadzwoniłem i tak to się
60 lat temu zaczęło. Warto dodać, że
zakład z kuzynem udało się wygrać.
Przyprowadziłem Grażynę kolejnego
dnia do Bristolu. Kiedy wysiedliśmy z
autobusu lał taki deszcz, że nie można
było przejść. Dobiegliśmy do lokalu,
a kuzyn czekał przy barze. Wszedłem
i mówię: – Teraz czekam na nagrodę.
A on spojrzał na nią i powiedział:
– Taka brzydka? – małżonka była
cała mokra, włosy miała oklapłe od
deszczu i trzęsła się z zimna. Wypominała mu to ze śmiechem do końca życia.
M.M.: W Pańskiej książce „Lekcja
anatomii, czyli spotkania z chirurgią”
swoimi doświadczeniami związanymi
ze światem medycyny dzielą się m.in.
Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki,
Agnieszka Osiecka czy Wojciech Młynarski. Kto ze współautorów książki
był z Żoliborza?
Dokończenie na str. 3
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Myśl

Drodzy Czytelnicy,

Pomysł wpadł przez dziurkę od nosa,
Przemierzając bezkres istnienia,
Patrząc przez szybkę od duszy.
Zrodziła się myśl.
Nieporadna, wielokształtna i brzydka.
Myśl powiek zranionych brakiem snu.
Myśl warg wysuszonych natłokiem słów.
Myśl szaro - kolorowa, niepoważna.
Daleko jej było do myśli geniuszy.
Odmówiono jej przebiegłości strategów
I królewskiej doniosłości.
Zaledwie drobny pyłek wśród bezkresu istnienia.
A jednak zaciągnąłem się nim.
Przygarnąłem biedactwo i dałem schronienie.
Ona zaś zaczęła tańczyć w mojej głowie.

Przygotowując Wilsoniaka zadbaliśmy o to, by nie
zabrakło w nim tekstów o zróżnicowanej tematyce każdy znajdzie w tym wydaniu coś dla siebie.
Na szczególną uwagę z pewnością zasługuje wywiad z profesorem nauk medycznych i zasłużonym żoliborzaninem Wojciechem Noszczykiem. Przyjrzymy
się również działaniom w mediach społecznościowych i szerzej pojętym internecie. Do rozmyślań
z pewnością skłoni Was poruszony na ostatniej
stronie temat roli matki i o „bezdzietności z wyboru”. Z przykrością informujemy, że jest to
na czas nieokreślony nasze ostatnie wydanie
z powodu efektów pandemii, wstrzymujemy
wydawanie kolejnych numerów. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i mamy nadzieję,
że równie dużo radości, co nam tworzenie
- Państwu przynosiła lektura kolejnych numerów.
Dziękujemy za to, że byli Państwo z
nami i życzymy miłej lektury!
Redaktor Naczelna Karolina Molska
Wydawca Wiktor Jasionowski

Filip Dalewski

Jaśniej na ul. Broniewskiego
15 lipca ogłoszone zostały
zwycięskie projekty złożone
w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. Wśród
nich był projekt złożony
przez Stowarzyszenie Zatrasie pn. „Jaśniej na ul. Broniewskiego”. Udało się za
drugim razem! Poprzednio
projekt był składany w ramach edycji na 2021 r.
Tym razem projekt uzyskał 769
głosów! Będzie on polegał na montażu 25 latarni w pasie tzw. rezerwy
ul. Broniewskiego (po jej nieparzystej stronie) między ulicami Elbląską
i Krasińskiego. Będą to latarnie typu
parkowego w technologii LED. Realizacja tego projektu jest szansą na
początek dyskusji w celu ucywilizowania terenu działki nr 1 z obrębu
7-02-06, jak i całego pasa drogowego ul. Broniewskiego. Obecnie
większość mieszkańców parkuje
swoje samochody na klepisku, które
zimą zamienia się w potężne błoto.
Zarząd Dróg Miejskich 2 lata temu
przeprowadził remont drogi serwisowej. Drogę poszerzono zgodnie z
obowiązującymi normami, a trylinkę
zamieniono na asfalt. W pierwszej
kolejności potrzebne będzie utwardzenie minimum 100 miejsc postojowych, remont ciągu pieszo-jezdnego
pełniącego również funkcję dostępu
do klatki ewakuacyjnej budynku przy
ul. Broniewskiego 21, remont zjazdów na wewnętrzne parkingi, modernizacja linii tramwajowej z koniecznością utworzenia minimum jednego

przejścia dla pieszych na wysokości
Broniewskiego 19, przebudowa przystanków tramwajowych, czy utworzenie zielonego torowiska, jak również
budowa ścieżki rowerowej od krańca
drogi serwisowej w kierunku placu
Grunwaldzkiego. To zakres związany
z infrastrukturą ul. Broniewskiego,
po jego zrealizowaniu będzie można
wziąć się za realizacje założeń zieleni,
które w swoich projektach uwzględniał Zarząd Zieleni 3 lata temu.
Budowa miejsc postojowych powinna być w interesie Miasta. Nie tylko pod względem zapewnienia ich dla
mieszkańców Osiedla WSM Zatrasie,
ale również dlatego, że w niedługim
czasie planowane jest wprowadzenie
strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. ZDM miał wprowadzić SPPN
już we wrześniu, ale uchwałę Rady

Warszawy unieważnił wojewoda.
Obecnie Miasto rozważa wprowadzenie strefy w listopadzie br.
Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął
działania w porozumieniu z WSM celem doprowadzenia do wydzierżawienia od Miasta przez Spółdzielnię terenu działki nr 1, aby zorganizować tam
prywatny parking z wynajmem miejsc
dla zainteresowanych mieszkańców.
Sprawa od 2-3 miesięcy utknęła w
Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Do tego rozwiązania Stowarzyszenie Zatrasie ma sceptyczny
stosunek. Do parkingu powinni mieć
dostęp wszyscy mieszkańcy, a nie
wyłącznie uprzywilejowani, którzy
zgłoszą się po te miejsca w pierwszej
kolejności. Najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie abonamentu i uwzględnienie albo

tzw. „strefy mieszkańców”, albo postawienie parkomatów. Wtedy każdy
kierowca niebędący mieszkańcem posiadającym abonament będzie musiał
uiścić opłatę parkingową, w taki sam
sposób, w jaki będzie funkcjonowała
strefa płatnego parkowania na całym
Żoliborzu. Do tego potrzebna jest
budowa miejsc postojowych przez zarządcę pasa drogowego, którym jest
Zarząd Dróg Miejskich.
Teraz jednak czekamy na realizację projektu z budżetu obywatelskiego. W niedalekiej przyszłości
planowana jest wymiana także latarni ulicznych usytuowanych po
parzystej stronie ul. Broniewskiego.
Jest to ostatnia ulica na Żoliborzu
zarządzana przez ZDM z tak starymi
latarniami.
Wiktor Zając
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Żoliborskie spotkania z chirurgią
W.N.: Na pewno Janusz Majewski,
Lucjan Kydryński, Jan Kobuszewski,
Krzysztof Zanussi i Andrzej Blikle.
Wszyscy mieszkali w tych okolicach
w latach 80. Pomysł powstania książki
zrodził się w okolicach Wielkanocy.
Jest to czas, kiedy pacjenci zwykle
nie chcą się operować. Miałem wtedy
wolne dni i zawsze na Wielki Tydzień
jeździliśmy do Nieborowa. Zacząłem
tam spisywać opowieści o zetknięciu
się z chirurgią przez moich przyjaciół.
Grażyna to przeczytała i powiedziała,
że nie wolno mi o nich pisać, zasugerowała bym doprosił ich do publikacji i
by sami przedstawili swoje zwierzenia.
Książka dostała wspaniałe recenzje. Niedawno przyszli wydawcy i zaproponowali mi wznowienie wydania,
ale jakiś czas później zrezygnowali z
pomysłu. Zrobili ankietę wśród przechodniów pod Domami Centrum. Na
100 osób 5 wiedziało kto to był Kalina
Jędrusik, 3 osoby kim był Holoubek, a
na przykład o Lutosławskim nie słyszał
nikt.

lata – nie chcieli dać za wygraną i pojechali do mojej matki.
– Masz natychmiast przyjeżdżać i
koniec.
Wściekły pojechałem do Goleniowa na lotnisko i przyleciałem. Podali
mi adres. Jak dojechałem to zobaczyłem, że od domu ciągnęła się kolejka
aż do rogu ulicy Felińskiego. – Nonsens, nie będę stał w kolejce. Jest tyle
osób, że na pewno ktoś ma większe
pieniądze i kupi ten dom bez kłopotu – pomyślałem. Jak już byłem kompletnie zniechęcony odwróciłem się i
zacząłem iść z powrotem. Ktoś za mną
pobiegł i powiedział:
– Panie doktorze, o co chodzi,
czy Pana interesuje ten dom? – mówię, że tak. On na to – chodźmy.
Weszliśmy drzwiami kuchennymi.
W domu brudno, pomieszczenia
zapuszczone, a z pierwszego piętra
widać było niebo, ponieważ w suficie
była dziura. Myślę sobie – czy warto?
Przekonał mnie stosunkowo duży i
ładny ogród. W kuchni przedstawiono mnie właścicielowi. Rozmawialiśmy tylko chwilę.
– Pan chce kupić ten dom? Ja już
się tym nie zajmuję. Sprawą kieruje
pan mecenas, bo ja mam wizę tylko
na dwa dni i muszę wracać z córką do
Kanady.
Adwokat był moim pacjentem,
wcześniej go operowałem. Powiedziałem, że za dom mogę zapłacić dopiero
jak sprzedamy poprzednie mieszkanie. Dla niego nie miało to znaczenia.
To było wielkie szczęście, wszystko
rozstrzygnęło się w ciągu godzin –
przyleciałem samolotem i odleciałem
na wieczór. Dopiero potem zaczęła
się gehenna, bo trzeba było sprzedać
stary dom, segmencik na Pradze, a
nową nieruchomość doprowadzić do
porządku, co trwało blisko rok. Przyjaciele bardzo nam pomagali. Rozpoczął
się piękny okres. Właścicielami domu
zostaliśmy w 1975 r. Moje dzieci i
wnuki również mieszkają na Żoliborzu.

M.M.: Pana dom znajduje się w bardzo małej odległości od Parafii św.
Stanisława Kostki. Jak wspomina Pan
Jerzego Popiełuszkę, czy mieliście
bliższą relację?

W.N.: Żona miała z nim bardzo
dobry kontakt, więc ja oczywiście też.
Często przychodził do naszego ogrodu, bo miał u nas spokój. Nie wchodził tak od razu od frontu, zajeżdżał
od drugiej strony ulicy samochodem
i wchodził od strony kuchni, z której
od razu szedł do ogrodu. Żona stawiała stolik, aby mógł wygodnie pisać
kazania. W dniu kiedy zostałem profesorem, ogromnie szczęśliwy podjechałem do domu. Grażyna strzygła żywopłot, ksiądz patrzył jak ona to robi, w
końcu odebrał jej sprzęt i zaczął robić
to sam. Kiedy wyszedłem z samochodu
Grażyna spytała:
– Gdzieś Ty był tak długo?
– Odbierałem nominację profesorską – odparłem z zadowoleniem. A
Popiełuszko patrzy się na mnie i mówi:
– Nie wstyd Ci?. Tego samego dnia
przyjechał Tadeusz Konwicki z żoną.
Wręczyli mi obraz ze swojej kolekcji z
dedykacją, więc z nominacji profesorskiej mam dwie pamiątki – wyśmianie
przez Popiełuszkę i wynagrodzenie ze
strony Konwickiego (śmiech).

M.M.: Które miejsca na Żoliborzu
lubi Pan najbardziej?

W.N.: Mam swoje trasy. Z przyjemnością spaceruję w okolicy Teatru Komedia, po Żoliborzu Oficerskim, z małżonką często chodziliśmy
na Kępę Potocką. Właściwie rozglądam się po całej dzielnicy, czuję się
tu bardzo dobrze, ale przyznam, że
nie przepadam za Placem Wilsona.
Męczy mnie ruch. Zawsze szybko
przejeżdżałem tamtędy do szpitala i
miałem z głowy.

M.M: Zamiłowanie do artyzmu chyba
nie mogło być u Pana przypadkowe.
Zdecydował się Pan na chirurgię, o
której często mówi się, że na tle innych
dziedzin medycyny jest ona wyjątkową
„sztuką”.

W.N.: Mój ojciec był chirurgiem,
zginął w Katyniu. Miałem dwóch braci przyrodnich – oni też są chirurgami. Jeden jest profesorem chirurgii
w Stanach Zjednoczonych, a drugi w
Brukseli. Jako ciekawostkę powiem,
że kiedy byłem początkującym chirurgiem, słynny profesor Jan Nielubowicz, który pracował na Nowogrodzkiej, pewnego dnia zadzwonił do mnie
i powiedział – Niech pan przyjedzie,
mam coś dla pana. Wręczył mi teczkę.
Były w niej opisy operacji wykonanych
przez mojego ojca w latach 1938-

1939. Nielubowicz znalazł te zapiski
w piwnicach na ulicy Oczki.
M.M.: Jak to się stało, że zamieszał Pan
z małżonką akurat na Żoliborzu?

W.N.: Do zamieszkania na Żoliborzu namówili nas przyjaciele – Janusz Majewski (reżyser – przyp. red.)
i Zofia Nasierowska (fotograf – przyp.
red.). Często odwiedzaliśmy ich w

domu przy ul. Fortecznej. Zosia Nasierowska w kółko powtarzała „chodźcie na Żoliborz!”. Nie mieliśmy na to
pieniędzy, ale nasze mieszkanie było
dość małe a dzieci zaczęły dorastać i
zaczęliśmy poważnie myśleć o większej przestrzeni. Pewnego dnia pojechaliśmy Volkswagenem, nad morze
na wakacje. Rano dostaliśmy telefon,
dzwoni Janusz Majewski mówi:

– Przyjeżdżaj natychmiast, bo jest
okazja kupienia domu na Żoliborzu
– tłumaczę, mu że jestem po dwunastogodzinnej podróży, jeszcze nawet
nie odpocząłem – mowy nie ma. Nie
przyjadę.
Pół godziny później dzwoni Zosia,
jego żona – Januszowi mogłeś odmówić, mnie nie możesz. Przyjeżdżajcie
szybko, bo takiej okazji nie będzie całe

M.M.: Jest Pan autorem wielu prac naukowych, w tym m.in. „Zarysu dziejów
chirurgii polskiej” oraz trzech tomów
„Dziejów Medycyny Polskiej”. Gdzie
najbardziej lubi Pan pisać tego typu
prace?

W.N.: Na strychu. Chętnie Pani
pokażę, ale ostrzegam, że nie jest to
łatwe przejście. Wszędzie jest mnóstwo moich notatek, gospodyni szaleje, że „to bałagan”. Ale jak ona wejdzie
i ułoży moje papiery to koniec. Potem
potrzebuję godziny, żeby się w tym odnaleźć (śmiech).
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Kotłownia WSM doczekała się remontu
Z początkiem sierpnia
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” rozpoczęła remont budynku
kotłowni i dawnej pralni na rogu ulic Suzina i
Próchnika.
Kotłownia to jeden z najbardziej
charakterystycznych obiektów na
Żoliborzu obok Społecznego Domu
Kultury z Teatrem Komedia, Domu
Handlowego „Merkury”, czy Fortu
Sokolnickiego. Kamień węgielny
pod budowę kotłowni położono 21
października 1928 r. Powstała ona
w ramach VI kolonii WSM. Autorem
projektu był Bruno Zborowski, autor
przedwojennej I, ale i II, III i V kolonii.
Charakterystyczny budynek kotłowni wyróżniał się kolebkowym dachem, wysokimi wertykalnymi oknami i charakterystycznymi podziałami
pionowymi elewacji, podkreślonymi
ciemną kolorystyką tynków. Z kolei

nad bryłą kotłowni wzniesiono wielki
ceglany komin, wokół którego wiły się
spiralne schody prowadzące na platformę widokową u szczytu komina. W
latach 1930-31 do budynku kotłowni
dobudowano budynek pralni, a przed
połową lat 30. kotłownia zostaje rozbudowana w stronę V kolonii. Wtedy
budynek zyskuje nowe funkcje. Zaczyna funkcjonować kino - najpierw
„Żoliborz”, „Świat” i do dziś kojarzone przez większość mieszkańców kino
„Tęcza”. Ciekawostką jest, że wnętrza
- widownię i ruchomą scenę zaprojektował Szymon Syrkus, który wraz
z małżonką Heleną - mieszkali na III

kolonii i projektowali osiedla WSM-u
na Rakowcu, a po wojnie na Kole.
Po wojnie budynek kotłowni
przeszedł kolejne przebudowy. Dach
podniesiono, zmieniono elewację
szczytową od strony ul. Próchnika,
zaś fragment w którym mieściło się
kino „Tęcza” przebudowano od podstaw prawdopodobnie pod koniec lat
60. Budynek dawnej pralni zaadoptowano pod funkcje biurowe. Tam
funkcjonowała Administracja Osiedla
WSM Żoliborz I, a po wydzieleniu się
z dużego WSM stała się siedzibą nowej samodzielnej spółdzielni - WSM
„Żoliborz Centralny”.

Od blisko dekady Spółdzielnia sukcesywnie realizuje remonty
kolejnych kolonii. Każdy budynek
przeszedł remont pod okiem konserwatora zabytków. Priorytetem
były budynki mieszkalne, na końcu
pozostawiono kotłownię i siedzibę
Spółdzielni. Obecnie trwa również
termomodernizacja i wymiana balustrad tak zwanej „deski” - charakterystycznego budynku na kolonii
„Kępa Potocka”. Budynek ten w
1969 r. otrzymał tytuł „Mistera
Warszawy”. Od niedługiego czasu
„deska” została indywidualnie ujęta
w gminnej ewidencji zabytków.

Kupię antyki i przedwojenne za gotówkę:
obrazy, platery, militaria, srebra, zegarki,
bibeloty, pocztówki i inne.
Antykwariat, ul. Dąbrowskiego 1
(przy ul. Puławskiej)
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

Od początku sierpnia wokół
kotłowni pojawiły się rusztowania.
Chwilę wcześniej rozpoczęto prace
remontowe wokół budynku dawnej
pralni. W międzyczasie Stowarzyszenie Żoliborzan podjęło się rozmów z Zarządem Spółdzielni w celu
omówienia i ustalenia wykończenia
elewacji kotłowni, której z uwagi
na powojenne przebudowy nie uda
się przywrócić do takiego stanu jak
z I połowy lat 30., niemniej zostaną przywrócone charakterystyczne
podziały, wyeksponowane ciemnym
kolorem oraz podkreślone zostaną
te fragmenty, gdzie niegdyś wertykalne okna zostały częściowo zamurowane.
VI kolonia w ostatnich latach
stopniowo zyskuje nowe oblicze. W
budynku kotłowni powstały liczne
lokale gastronomiczne: Via Suzina,
Kotłownia i największy z nich Tęcza
Od Kuchni, która poza działalnością
gastronomiczną organizuje wiele imprez kulturalnych. W ostatnim czasie
prezes WSM „Żoliborz Centralny”
Pani Barbara Hruszowiec przekazała
klucze do kina „Tęczy”. Tam też zaplanowano remonty, skutkiem czego
powstanie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
Wiktor Zając
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BOMBA
DO
GÓRY!
W dziewiętnastym wieku elektryzowały stolicę, w dwudziestym
ściągały tłumy. W dwudziestym
pierwszym
są cieniem swoich poprzedników, ale wciąż
trwają. Wyścigi. Do tych
przedwojennych, i nie
tylko, zaglądamy przez
fotograficzną dziurkę
od klucza – gotowi?
„Bomba do góry! Tysiące par
oczu wpatrzonych w wielką czerwoną
kulę, wznoszącą się majestatyczne ku
górze na znak, że bieg za chwilę rozpocznie się. […] Kości rzucone. Jeszcze chwila i tysięczny tłum zamiera w
bezruchu. Poszły!!! Barwnie migają
kurtki żokejskie. Oczy wszystkich
wpatrzone, jak urzeczone w gromadę
końską. Który pierwszy?” – emocjonuje się redaktor „Światowida”. Jest
wrzesień 1934 roku, dość chłodny,
wietrzny, ale słoneczny. Warszawiacy, wychodząc z domów i mieszkań,
wciskają na głowy kapelusze i kaszkiety, gorączkowo zapinają płaszcze,
skórzane kurty i marynarki. W biegu
do dorożek i tramwajów obracają w
myśli nazwiska, imiona, liczby, prognozy; szansa wygranej – bo może to
dzisiaj, właśnie dzisiaj jest ten dzień!
– rozpala wyobraźnię.
Patrzę na zdjęcie: zamożniejsi i
ich towarzyszki w wysmakowanych
toaletach zasiedli na pewno w lożach i
powozach, pozostali stoją z fasonem.
Ściśnięci, wyprostowani, kapelusz
przy kapeluszu, ramię przy ramieniu,
spojrzenia utkwione w jednym punkcie. Ludzki monolit w odcieniach
czerni i szarości. W jakim celu zwracać swój obiektyw na tłum, zapytałabym fotografa, unosząc brew, skoro
wszystko, co ważne, ma miejsce tam,
poza kadrem, na scenie hipodromu?
Po cóż nam ta fotografia-negatyw,
nieciekawy rewers wydarzeń, pytam
– ale pytam przekornie, bo to właśnie
po małych historiach w tle Wielkich
lubię wędrować najbardziej.
Patrzę ponownie na wąsate i ogolone twarze, i na pojedyncze kobiece,
na garderobę, na detale. Ktoś śledzi
rywalizację z papierosem w kąciku
ust, jakby o nim zapomniał, ktoś zaciąga się dymem z lufki. Szczęściarzy
z lornetkami jest niewielu – kto niższy, balansuje na palcach i wyciąga
szyję. Ktoś osłania dłonią oczy od
słońca, ktoś kurczowo ściska rękaw
sąsiada. Grymasy rozczarowania obok

uśmiechów, usta otwarte w dopingującym krzyku i zaciśnięte w napięciu.
Wszystko tam jest, wyryte w twarzach. „Stugłowa hydra tłumu zwraca
się miarowo w kierunku mety, w ślad
za kopytami końskiemi…” – ciągnie
dziennikarz – „Zwycięski łeb mija celownik, za nim drugi, trzeci. – Amarant!!! Okrzyk ulgi, radości, wściekłości, zawodu. Fala ludzka spływa z
trybun, jeszcze wszyscy pełni emocji,
lecz już biegną pod tablicę, studiować
zapisy do następnego biegu, notować
nazwiska żokejów. Jeden bieg skończony”.

***
Mijając tor wyścigów konnych na
Służewcu, lubię wyobrażać sobie sylwetki tysięcy widzów, których emocje
przez dekady wsiąkły w jego piach.
Zawsze też obiecuję sobie, że w tym
roku na pewno wreszcie wybiorę się,
by na własnej skórze poczuć gorączkę zawodów. Można powiedzieć, że
mam je we krwi, znam z opowieści
dziadka, który kilkadziesiąt lat temu
w małym okienku kasy przyjmował
zakłady, zamieniając wpłacane przez
graczy złotówki na marzenia. Służewiec – to nasze pierwsze skojarzenie

z warszawskimi wyścigami. Trzeba
jednak wiedzieć, że zanim w 1939
roku na pustym placu wyrósł nowy
modernistyczny kompleks, zmagania hippiczne odbywały się zupełnie
gdzie indziej, w miejscu, w którym
obecnie trudno doszukać się po nich
śladu: na Polu Mokotowskim. To właśnie tam jesienią ’34 roku powstało
nasze zdjęcie.
Cofnijmy się zatem o wiek. W latach 40. XIX stulecia działacze świeżo
utworzonego (dodajmy, pod patronatem namiestnika Królestwa Polskiego
Iwana Fiodorowicza Paskiewicza we

własnej osobie) Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt
Gospodarskich podejmują decyzję
o budowie warszawskiej areny dla
wyścigów konnych. Tor powstaje i
szybko staje się miejscem, w którym
stołecznej śmietance bywać po prostu wypada. Zamykany okresowo w
momentach historycznych trzęsień
(jak Wiosna Ludów, powstanie styczniowe czy wreszcie Wielka Wojna),
raz zmieni nawet lokalizację – zostanie przeniesiony nieco na wschód, z
okolic Alei Niepodległości pod ulicę
Polną i Plac Unii Lubelskiej. Przez
lata istnienia niezmienna pozostanie
natomiast jego atmosfera – tę XIX-wieczną, magiczną, odmalował na
płótnie January Suchodolski (Wyścigi warszawskie, 1849), na szklanej
kliszy zaś jeden z pionierów warszawskiej fotografii, Karol Beyer (ok.
1892).
Tradycja stołecznych wyścigów,
ciekawostka, wejdzie także do tak
zwanej popkultury. Najpierw mokotowski hipodrom odwiedzą bohaterowie Prusowskiej „Lalki”, a gonitwa,
napisze pozytywista, tak pochłonie
pana Wokulskiego, że ten „na chwilę zapomni o pannie Izabeli” (jego
klacz, Sułtanka, w swoim biegu odniesie zresztą zwycięstwo). Potem,
w latach 80., nazwa: Służewiec wybrzmi w serialu „Jan Serce” – „W
życiu prawdziwego warszawiaka liczą
się tylko trzy daty: ślubu, Powstania i
Wielkiej Warszawskiej”, powie jeden
z bohaterów. Prus Prusem, Jan Janem,
ale ja zakończę Wiechem („Na owsianej mieszance”, 1966), bo wszak lepiej zakończyć się nie da: „Leguralny
warszawiak z towarzystwa, bez bomby
jasnego piwa z wianuszkiem i wyścigów konnych egzystować nie może”.
Tegoroczna Wielka Warszawska
26 września.
To jak?
Kamila Snopek

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Dzielnica w sieci
Ci, którzy znają mnie lepiej, wiedzą, że jestem online prawie cały czas. Odwiedzam różne portale,
platformy streamingowe,
serwisy, ogólnie pojęte
media społecznościowe.
W pracy również jestem
ciągle „zalogowany”. Z
jednej strony wynika to z
moich pasji, z drugiej zaś
– odpowiada na wymogi
współczesnego świata.
Z racji swoich zainteresowań obserwuję całkiem sporo profili, kont
czy stron związanych z tematyką lokalną, miastami oraz dzielnicami, w
tym oczywiście również Żoliborzem.
Muszę przyznać, że to naprawdę
świetne źródło informacji o funkcjonowaniu tkanki miejskiej – o życiu
miasta, o zmianach, o imprezach kulturalnych.
Podglądam nie tylko nasze sąsiedztwo, ale także profile miast czy
burmistrzów z Polski i ze świata.
Warto obserwować warszawskie instytucje, by zawczasu dowiadywać się
o bieżących wydarzeniach i zmianach,
takich jak np. remonty. Również
wiele organizacji czy stowarzyszeń
prowadzi ciekawe strony, na których
możemy znaleźć wartościowe treści. Taka jest rzeczywistość, cyfrowa
współczesność.
A jak na tym szerokim tle wypada
nasza dzielnica? Cóż, w mojej opinii
różnie.
Jest sporo profili wartych obserwowania, szczególnie tych bardziej
społecznych, często oddolnych inicjatyw. Tam dzieje się zaskakująco dużo,
jest dobry kontakt ze społecznością. Takie działania można śledzić z
przyjemnością. Także część radnych

dzielnicy jest aktywnych w sieci, co
mnie bardzo cieszy. To w końcu nasi
przedstawiciele, przez nas wybrani.
Informowanie o swojej aktywności,
możliwość kontaktu, podejmowanie
inicjatyw – tak powinien wyglądać
kontakt z Żoliborzanami.
Na tym tle nie najlepiej
wypada dzielnica. Nie wiem, czy to
kwestia braku środków, czy może
braku umiejętności? Mam wrażenie,
że zmiany idą w dobrym kierunku
i na profilu Urzędu trochę się już

dzieje, ale czasem można odnieść
wrażenie, że w dzielnicy tylko i wyłącznie obchodzi się uroczystości i
składa kwiaty. Może warto zerknąć
choćby na oficjalny profil Warszawy
i podpatrzeć, jak można zaciekawić
mieszkańców. Druga sprawa to brak
komunikacji. Publikowane są posty,
wywiązuje się dyskusja, a dzielnica
milczy. Nie tak to powinno wyglądać
w social mediach. Warto to poprawić. Szczególnie, że parę wpadek
komunikacyjnych osoby zarządzają-

ce dzielnicą ostatnio zaliczyły, więc
tym bardziej wypadałoby zgłębić tajniki cyfrowej komunikacji.
Skoro wspomniałem o części radnych, którzy wiedzą, jak korzystać z
możliwości kontaktu z mieszkańcami,
a zarazem swoimi wyborcami, to nie
mogę nie zauważyć braku takiej aktywności ze strony zarządu dzielnicy.
Wiem, że wymagałoby to poświecenia
dodatkowego czasu, jednak naprawdę
świetnie byłoby widzieć jakieś próby
kontaktu burmistrza z mieszkańca-

mi. Nie trzeba szukać zbyt daleko,
by znaleźć przykład sprawnego funkcjonowania takiej komunikacji. Może
warto byłoby podejrzeć, jak robi to
chociażby burmistrz sąsiadujących z
nami Bielan?
Przed internetem, mediami społecznościowymi i cyfrowym światem
nie uciekniemy. Skoro i tak zanurzamy się w odmętach internetu,
to postarajmy się wykorzystać je
pożytecznie. Warto na przykład
śledzić internetowe życie dzielnicy – można się wiele dowiedzieć.
Ufam, że także nasz Urząd niedługo
rozpocznie cyfrową ofensywę i będziemy świadkami nowego otwarcia
na mieszkańców.
Bartek Michalski
Ilustracja Marysia Lisicka
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Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
ponownie wychodzi na ulice

W piątek 24 września Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
ponownie wyjdzie na ulice polskich miast, aby domagać się
natychmiastowej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wydarzenia są częścią globalnej mobilizacji dla klimatu.

W tym roku międzynarodowa narracja skupia się na intersekcjonalności i sprawiedliwości
społecznej w kontekście kryzysu klimatycznego. Tegoroczne hasło mobilizacji: „Wspólne
działanie lub wspólne wymieranie”, nawołuje do
ponadpodziałowej solidarności i społecznego
zjednoczenia w działaniu na rzecz jednego celu
– wspólnej, bezpiecznej przyszłości.
Kryzys klimatyczny to kryzys praw człowieka. Jednakże istniejące obecnie nierówności
społeczno-ekonomiczne wpływają na to, że niebezpieczeństwo, z którym musimy się mierzyć,
nie jest proporcjonalne – już teraz pewne grupy
społeczne odczuwają je mocniej niż inne. Społeczna niesprawiedliwość doprowadziła nas do
miejsca, w którym jesteśmy teraz: na skraj kryzysu – mówi Agnieszka Kula, aktywistka MSK.
Młodzi działacze i działaczki podkreślają konieczność natychmiastowej, sprawiedliwej transformacji energetycznej, zgodnej z faktycznym
stanowiskiem nauki. Najnowszy raport IPCC
bowiem nie pozostawia złudzeń – to ostatni moment na wprowadzenie radykalnych i całościowych zmian, prowadzących do szybkiej redukcji
emisji i zapobieżenia katastrofie klimatycznej.
Nie możemy przedłużać ludzkiego cierpienia: konieczne są natychmiastowe zmiany

systemowe, które poprawią sytuację grup
wrażliwych, a w konsekwencji sytuację nas
wszystkich. Redukcje emisji, restrukturyzacja
gospodarki, sprawiedliwa transformacja czy
rzetelne media są środkami do zatrzymania
zmian klimatu, a wraz z nimi największego
kryzysu społecznego, jaki kiedykolwiek zagrażał ludzkości – podkreśla Laura Gosiewska,
aktywistka MSK.
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chce także zmienić oblicze proklimatycznego dyskursu, który dotychczas skupiony był na liczbach i
kosztach. Aktywiści i aktywistki podkreślają jednak, że największy koszt poniosą ludzie, dlatego

tak ważne jest uwypuklanie społecznych aspektów katastrofy. W tym wszystkim podkreślają
konieczność zjednoczenia i wspólnoty zauważając, że tylko solidarnie społeczeństwa świata
mogą stawić czoła katastrofie.
Przez lata w narracjach proklimatycznych
dominowały suche statystyki, opisy fizycznych
procesów, itd., co odbierało im ludzki wymiar. A
przecież to człowiek wywołał kryzys klimatyczny
i to człowiek poniesie za niego największe konsekwencje. Chcemy nadać dyskusji o klimacie tę
ludzką twarz. W końcu mamy jeszcze szansę, ale
mamy ją tylko razem, solidarnie – podsumowuje
Żytomir Borowski, aktywista MSK.

Niedawno wydany
6 raport IPCC- Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu potwierdza to o czym aktywistki
i aktywiści klimatyczni mówią od lat; losy naszej
planety mają rozegrać się podczas tej dekady.
Ukazano, że do 2030 roku kraje muszą obciąć
emisje gazów cieplarnianych o połowę, ponieważ jedynie to pozwoli nam wyjść niewiele poza
bezpieczną granicę 1,5 stopnia Celsjusza. Dokument utwierdził również wszystkich w przekonaniu, że za zmiany klimatu odpowiedzialni
są ludzie (choć nie zawsze w równym stopniu).
Największą rolę odgrywa tu Globalna Północ
czyli kraje najbogatsze. To one w największym
stopniu przyczyniły się do powstania problemu.
Teraz pomimo ostrzeżeń naukowców są wobec
niego nie tylko bierne, ale wciąż dolewają oliwy
do ognia i go napędzają.
Upały i susze ogromnie szkodzą społecznościom rolniczym. Nawałnice niszczą wsie i
mniejsze miejscowości. Miasta jednego dnia
topią się przez upały spotęgowane betonozą.
Natomiast drugiego, toną przez ulewę, która
gromadzi się na ulicach, bo nie ma gdzie spłynąć. Te i wiele innych zjawisk to skutki kryzysu
klimatycznego, które już dziś widać na całym
świecie, a także w Polsce.
Młodzi przypominają, że kryzys klimatyczny
jest ponad podziałami i niezależnie od miejsca
zamieszkania, wykonywanego zawodu czy poglądów politycznych dotknie każdego. Żądają
sprawiedliwe przeprowadzonej transformacji
energetycznej w Polsce. Bez wykluczania społeczności ściśle związanych z energetyką jak i
innych ludzi. Apelują by świat się obudził i zaczął działać ratując przyszłość tych i następnych
pokoleń. “Musimy działać razem na rzecz klimatu albo wspólnie wymrzemy”- podsumowuje
Matylda Herbst - aktywistka Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego.

Działaj dla klimatu, zanim wpędzą Cię do grobu!
W poniedziałek 16 sierpnia naprzeciwko Sejmu RP odbył się performance, podczas
którego działacze MSK przebrani za liderów
polskiej sceny politycznej symbolicznie pogrzebali młode pokolenie, pokazując konsekwencje
bierności polityczek i polityków wobec zmian
klimatu.
Akcja była odpowiedzią na zeszłotygodniową publikację pierwszej części VI raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian
Klimatu. Raport IPCC przygotowywało 243
naukowczyń i naukowców z całego świata.
Jest najobszerniejszą analizą wiedzy naukowej i to właśnie na niego powołuje się
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz inne
ruchy klimatyczne. Wniosek z niego jest
jasny: albo radykalne działania, albo młode
pokolenie doświadczy piekła, jakie nie śniło
się nawet Dantemu. To czerwony alarm dla
ludzkości. Tylko poprzez presję i działanie
jesteśmy w stanie wymusić na rządzących radykalne zmiany.
Bezdyskusyjnie wiadomo, że to wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów. Nauka nie ma wątpliwości.
Obserwujemy zmiany w występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. fal upałów,

ulew, cyklonów tropikalnych) na całym świecie
i wiemy, że odpowiada za nie antropogeniczne (spowodowane przez człowieka) globalne
ocieplenie. Tonące miasta, obumarłe rośliny na
przesuszonych polach, całe regiony zniszczone

od tornad — to wszystko za sprawą destruktywnej działalności ludzi.
Możemy jeszcze uwolnić do atmosfery około 400 mld ton CO2, jeśli mamy mieć 67 proc.
szans na utrzymanie wzrostu temperatur na

świecie poniżej 1,5°C. To znaczy, że w ciągu
tej dekady musi się wszystko zmienić, bo ta ilość
CO2 to równowartość 10 lat obecnych emisji.
Potrzebne są radykalne zmiany. Na wczoraj.
Progi ocieplenia o 1,5°C oraz 2°C przekroczymy w najbliższych dekadach, jeżeli ludzkość
będzie cały czas emitować gazy cieplarniane
na obecnym poziomie. A to oznacza częstsze i
silniejsze upały, ulewy, susze i powodzie, przy
jednoczesnym spadku zasięgu arktycznego lodu
morskiego, pokrywy śnieżnej oraz wiecznej
zmarzliny w podbiegunowych regionach, jak
np. Syberia.
Ludzkość prowadzi wielki pociąg cywilizacji
prosto w przepaść i most, po którym chce przejechać, może się zawalić w każdej chwili, jeżeli
już teraz nie obniżymy radykalnie naszych emisji
gazów cieplarnianych.
Nadzieja jest w działaniu. Nie mamy czasu
czekać.
Od tego, czy osoby u władzy wybiorą właściwą drogę, czyli prowadzenie sprawiedliwej
klimatycznie polityki, zależy życie obecnych i
przyszłych pokoleń. Działaj dla klimatu, zanim
wpędzą Cię do grobu.
Źródła: naukaoklimacie.pl;
koalicjaklimatyczna.org
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Bezdzietność z wyboru, czyli o tym,

dlaczego nie jestem egoistką
Istnieje na świecie pewien zawód, który
sprawia, że jak o nim myślę to z jednej strony
czuję ciarki na plecach, a z drugiej pojawia się
we mnie ogromny podziw i szacunek do osób,
które go wykonu- ją. Nie jest to typowa praca
na etacie. Zazwyczaj jest w niej dużo ruchu i
rzadko zdarza się możli- wość, żeby usiąść przy
biurku. Raczej nie ma tutaj mowy o urlopie, a
przynajmniej nie w pierwszy- ch latach i nie na
dwa tygodnie. Jak się uda mieć wolny weekend
raz w miesiącu, to jest dobrze. O przerwach na
spokojne wypicie kawy czy zjedzenie lunchu też
można zapomnieć. Szybki obiad na kolanie jest
tutaj standardem. Zazwyczaj pracuje się też wtedy, gdy łapie gorączka, bo trudno dostać od tak
l4. Jest to z pewnością praca zespołowa, w której
jednak nie wszyscy mają takie same wa- runki.
Dużo osób mówi, że początki bywają trudne.
Zwłaszcza te, gdy z ośmiu godzin snu trzeba
przestawić się na cztery, a w ciągu dnia raczej nie
ma czasu na drzemkę. Zawód, o którym piszę dla
jednych jest piękny, niepowtarzalny i pełny satysfakcji, a dla drugich bywa męczący i przytłaczają- cy. A tym zawodem jest bycie mamą.
Jakiś czas temu Ewa Chodakowska pierwszy
raz przyznała publicznie, że wraz z jej mężem z
wy- boru nie zostaną rodzicami. Napisała również, że bała się mówić o tym głośno, dlatego
w przeszło- ści można było usłyszeć od niej w
wywiadach, że planuje zostać mamą w ciągu kilku lat. I nie ro- zumiałam obaw trenerki przed
mówieniem na temat jej braku chęci do posia-

dania dzieci, dopóki nie przeczytałam komentarzy pod jej wpisem. Nie wiem, dlaczego wciąż
zaskakuje mnie fakt, że ludzie oceniają wybory
innych przez pryzmat tego, w co wierzą i nie
dopuszczają do siebie myśli, że każ- dy człowiek
ma inne potrzeby i to, co jest ważne dla nich, nie
musi być ważne też dla innych. Dają sobie prawo
do oceniania, że czyjaś decyzja jest zła, a wręcz
głupia, bo nie jest taka jak wszystkich. Próbują
zmusić do poświęceń, na które nie każdego stać
i na które nie każdy ma ochotę. Zapomina- ją,
a może nie chcą o tym pamiętać, że każdy człowiek posiada prawo do wyboru tego, jak będzie
wyglądało jego życie i nikt nie powiedział, że jest
tylko jeden i właściwy sposób, żeby je przeżyć.
Ogromnie podziwiam kobiety, które świadomie zdecydowały się na macierzyństwo.
Uważam, że są cholernie odważne i silne. Mam
wrażenie, że przez dziesiątki lat wmawiało się
nam, kobietom, że ten etap w naszym życiu jest
jednym z najpiękniejszych. Mówiono, że dopiero posiadanie dzieci sprawi, że poczujemy
się wartościowe, kobiece, a przede wszystkim
spełnione. Niewiele z nas ma odwagę powiedzieć, że czasami jesteśmy zmęczone swoimi
pociechami, że mamy ich dosyć i że zdarzają się
dni, w których zastanawiamy się, jak nasze życie
wyglądałoby bez nich. No bo jak można pomyśleć w ten sposób o własnym dziecku? Kiedy
ja myślę o macierzyństwie, to pierwsze słowo,
które przychodzi mi do głowy, to poświęcenie.
Trzeba przyzwyczaić się do wszystkich zmian,

które zaszły w ciele i nierzadko na nowo je pokochać albo chociaż spróbować zaakcepto- wać.
Trzeba pogodzić się z odłożeniem swoich planów „na potem” albo „na nigdy”, bo zmieniają
się priorytety. Trzeba zaakceptować fakt, że
teraz potrzeby kogoś innego przez długi czas
będą sta- wiane na pierwszym miejscu. Ale to, co
najważniejsze i chyba dla mnie najtrudniejsze,
to przede wszystkim odpowiedzialność, którą
bierzemy na siebie na co najmniej osiemnaście
najbliższych lat.
Przeglądając komentarze we wspomnianym przeze mnie wcześniej poście, moją uwagę
przykuła jedna rzecz. Wszystkie nieprzychylne
wypowiedzi odnoszące się do wyboru bezdzietności przez trenerkę, były napisane przez kobiety. I tak, jak solidarność kobieca pojawia się
w większości sfer naszego życia, tak w temacie
dzieci tej solidarności bardzo często nie ma.
Zastanawiam się, dlacze- go tak jest i mam wrażenie, że w tych potępiających komentarzach,
czasami kryje się żal. Coraz częściej słyszę od
kobiet, które są matkami, że bardzo kochają
swoje dzieci, ale gdyby mogły prze- żyć swoje
życie jeszcze raz, nie zdecydowałyby się na macierzyństwo. Dlaczego? Bo wszystko to,
co od najmłodszych lat nam wmawiano, jest
zwykłą ściemą. Gdy pojawia się dziecko, nasze
życie nie zmienia się nagle na lepsze, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Macierzyństwo
zostało za- korzenione w nas jako naturalny i

niezbędny etap w życiu. Stało się tradycją, którą „trzeba” wypeł- nić. Tylko dziś świat wygląda zupełnie inaczej. Możliwości rozwoju, jakie
posiadają młodzi ludzie, sprawiają, że życie we
dwójkę zaczyna w zupełności wystarczać.
Kiedyś nie wyobrażałam sobie dorosłości
bez „prawdziwej” rodziny, czyli tej z dziećmi.
Tylko im starsza jestem, tym bardziej zastanawiam się, czy na pewno tego chcę. Myślę, że
bycie mamą jest piękne. Bywa trudne, przytłaczające, frustrujące i męczące, ale na koniec
dnia wyobrażam sobie, że czuje się ogromną
miłość i wdzięczność za to, że ma się tego małego człowieka w swoim życiu. I choć wierzę w
to, że macierzyństwo jest wspaniałą przygodą, i
choć znam kobiety, którym rola mamy w żaden
sposób nie przeszkodziła w spełnianiu swoich
marzeń, to uważam, że trzeba tę przygodę rozpocząć w pełni świadomie i bez przymusu. Nie
każda z nas będzie chciała i umiała odnaleźć się
w roli matki. Nie każda z nas będzie gotowa na
to, żeby poświęcić swoje życie dla drugiego człowieka. Nie każda z nas będzie chciała odłożyć
swoje plany na później. I nie każda z nas będzie
po prostu lubiła dzieci. Czy to wszystko sprawia, że jesteśmy egoistkami? Nie. To ozna- cza,
że mamy wybór i wybieramy siebie. Po prostu.
Każdy z nas ma tylko jedno życie, dlatego powinniśmy móc przeżyć je tak, jak chcemy. Póki
jesteśmy szczęśliwe i nikogo nie krzywdzimy, to
nie ma nic złego w stawianiu kariery czy zwykłej
wygody na pierwszym miejscu. Nie ma nic złego
w tym, że kochamy swoją wolność i nie umiemy
z niej zrezygnować. I nie ma nic złego w tym, że
nie czujemy powołania do wychowywania dzieci.
Możemy być wspaniałymi ciotkami, przyjaciółkami, siostrami, kobietami, ale niekoniecznie
matkami. Po prostu żyjmy i dajmy żyć innym.
Martyna Pacholak

