
Poznajmy się. 

Wyobraźcie sobie rok 1929 w Warszawie. 26 października na świat przychodzi 

dziewczynka o imieniu Wanda. Mieszka w dużym mieszkaniu na ul. Wroniej. 

Były tam trzy podwórka, przechodnie i nieduże lokale użytkowane  przez  

Żydów. To o mnie- Wandzie Chotomskiej. Tata miał przedsiębiorstwo 

przewozowe o nazwie „ Bracia Chotomscy”, jedno z największych w Warszawie, 

a mama zajmowała się domem. Żyło nam się dostatnio. Kiedy miałam dwa latka 

urodziła się moja siostra Tereska i już nie byłam jedynym, kochanym oczkiem w 

głowie tatusia. Mama musiała poświęcać więcej czasu młodszej siostrze, a dla 

mnie została zabawa z babcią. Babcia Frania odwiedzała nas często. Była 

zaprzyjaźniona z różnymi ludźmi, miała duże poczucie humoru, śpiewała i 

spędzała z nami dużo czasu. Z całej rodziny miała na mnie największy wpływ. 

Podobało mi się jak babcia Frania rozmawiała z Żydówkami, gotowała z nimi i 

chodziła na wszystkie ich śluby. Co roku z rodziną jeździliśmy do 

podwarszawskiego Świdra na tzw. letniaki czyli wczasy. Wynajmowało się duży 

dom i cieszyło  ładną pogodą oraz świeżym powietrzem. Mama dbała o nasze 

wychowanie, więc przy nadarzającej się okazji uczyła nas dobrych manier i 

zachowania przy stole. Tata chodził na ryby, a my na lody. To były lata 30-te, 

panie zaczęły nosić spodnie, Cyganie handlowali różnymi rzeczami , kwitł 

handel obwoźny. Chodziłyśmy z babcią na ogniska, poznawałyśmy nowych 

ludzi, dzieciństwo upływało nam beztrosko. Kiedyś tata z zagranicy przywiózł mi 

domek dla lalek. Siostra się ucieszyła, ja mniej. Mnie interesowało chodzenie po 

drzewach, jazda na rowerze, pisanie tekstów do przedstawień, a nie jakieś tam 

wyfiokowane lalki. Byłam zdolnym dzieckiem, bo czytać nauczyłam się mając 4 

latka. Patrząc na szyldy i reklamy zadawałam pytania o nazwy liter i ich 

znaczenie w słowie ,i nagle w domu zaczęłam czytać gazetę ojca, co wszystkich 

wprawiło w ogromne poruszenie . Tak mi się to spodobało, że czytałam 

wszystko co wpadło mi w ręce. Z czasem chciałam dowiedzieć się jak to jest 

pisać książki. Kiedy przeczytałam „Powrót taty” Adama Mickiewicza miałam 7 

lat i pomyślałam, że ja też napiszę książkę właśnie o tatusiu. A, że tata lubił 

chodzić na ryby napisałam: „ żonę swoją z domu wywleka, żona nad Wisłą 

czeka, a biedne dziatki, ofiary tatki, są pozbawione opieki matki” – i to był mój 

pierwszy wiersz. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nastał czas 

powstania warszawskiego i wojny, która niszczyła nie tylko budynki, ale także 



ludzi i wiarę w lepsze jutro. Musieliśmy ukrywać się w piwnicach, często nie 

mieliśmy co jeść i co pić. Żyliśmy w strachu i walczyliśmy o przeżycie. Udało 

nam się uciec do majątku mojego chrzestnego w miejscowości Moszna koło 

Brwinowa. Tam już zostaliśmy do końca wojny. Kiedy miałam 14 lat zmarła 

mama. Tata był załamany, a ja musiałam stać się dorosła, zająć się siostrą i 

domem. Zanim tata odbudował dom w Warszawie, my z siostrą mieszkałyśmy 

w Grodzisku Mazowieckim. Wynajmowałyśmy pokój, na obiady chodziłyśmy do 

knajpy , którą otworzyła nasza ciocia wraz z przyjaciółką. Często też 

pomagałyśmy w tej knajpie, aby zarobić parę groszy na swoje wydatki- to była 

frajda. Tata przyjeżdżał na niedziele sprawdzić czy niczego nam nie brakuje, a 

my chodziłyśmy do szkoły i starałyśmy się nie sprawiać kłopotów. Gdy tata 

odbudował nasz dom zabrał nas do Warszawy. Ja dojeżdżałam do szkoły do 

Komorowa, a siostra chodziła w Warszawie. Mimo wielu trudów zdałam 

maturę,  dostałam  się na studia i podjęłam pracę w spółdzielni „ Społem”, aby 

mieć swoje pieniądze i być niezależną. Po śmierci mamy tata nie chciał spędzić 

reszty życia sam, więc przedstawiał nam potencjalne kandydatki na żonę. 

Niestety żadna z nich nie przypadła nam do gustu. Pomimo tego ojciec ożenił 

się z kobietą, która robiła kapelusze, a ja na znak protestu chodziłam z gołą 

głową. Sytuacja ta sprawiła, że nasze stosunki ochłodziły się. Tata zaczął 

bardziej inwestować w rodzinę naszej macochy, a my musiałyśmy radzić sobie 

same. Utrzymywaliśmy kontakty tylko z okazji świąt i uroczystości 

imieninowych. Po śmierci ojca macocha zaprosiła nas do siebie, oddała rzeczy 

taty, ale niestety nie wszystkie. Książek z ważnymi dedykacjami nigdy nie 

zwróciła. Ukończyłam studia na Wydziale Społeczno Politycznym i Wydziale 

Dziennikarstwa Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Moja pierwsza 

sensowna praca przyszła wraz z rokiem 1949. Zostałam dziennikarką w „Świecie 

Młodych”. Tam zaprzyjaźniłam się z Mironem Białoszewskim. Pisaliśmy 

reportaże, teksty piosenek, tomiki poezji i wiersze do czasopisma dla dzieci 

„Świerszczyk”. Kiedy byłam jeszcze na studiach poznałam swojego męża.  Jurek 

był przystojnym dziennikarzem, miał motocykl i sklep z płytami muzycznymi. 

Marzył o tym aby wyjechać do Ameryki, ale niestety to nie były moje marzenia. 

Urodziłam córkę Ewę, czasy się zmieniły i nasz związek nie przetrwał. Jak Ewa 

miała 5 lat rozwiedliśmy się z mężem. Byliśmy bardzo młodzi i kompletnie różni 

w poglądach na kulturę, książki i wychowanie. Nie miałam własnego 

mieszkania, więc córka została u teściowej w willi w Aninie, gdzie miała dobre 



warunki do kształcenia i opiekę. Ja wynajmowałam mieszkanie w Warszawie 

bez ogrzewania i toalety. Poznałam człowieka starszego o 20 lat, który był 

wykształcony miał szerokie zainteresowania, ale miał też żonę. Ta znajomość 

okazała się wielką miłością. Kiedy Ewa podrosła pomieszkiwała u mnie, chodziła 

do przedszkola, jeździła na wakacje, ale i tak większy kontakt miała z babcią niż 

ze mną. Udało mi się stworzyć cykl programów telewizyjnych dla dzieci pt; 

„Jacek i Agatka”. Wymyślałam różne akcje, dzień piegowatych, dzień dziadka, 

dzień chłopaka itp. Spotykałam się z dziećmi, od których dowiadywałam się 

wielu ciekawych historii o rodzicach, nauczycielach i o nich samych. Wiele 

utworów powstało dzięki tym spotkaniom i dzięki ludziom, którzy mi w tym 

pomogli. Córka skończyła studia i jest germanistką. W szkole zaczęła pisać 

piosenki. Napisała wiele dla dzieci. Ja też nie przestawałam pisać. Tworzyłam 

opowiadania, scenariusze bajek filmowych i muzycznych. Przez wiele lat córka 

Ewa występowała w telewizji jako Ciotka Klotka w programie „Tik-Tak”. 

Prowadzi też zespół muzyczny Fasolki. Całe lata 90 te jeździłyśmy samochodem 

po świecie z dekoracjami i swoją twórczością. Niestety jestem już co raz starsza 

i siły już nie te co kiedyś. Choruję, przestałam jeździć na spotkania, które bardzo 

lubiłam. Teraz zastępuje mnie córka, albo wnuczka. Zdobyłam wiele nagród i 

odznaczeń za co bardzo wam czytelnikom dziękuję. Pierwsze i bezcenne to 

Order Uśmiechu przyznawany przez dzieci, bo to one są najlepszym krytykiem 

twórczości. W 2013 r. za całokształt twórczości zostałam  laureatką nagrody 

specjalnej „Super Koziołka”.  Wciąż jestem zajęta piszę, organizuję konkursy, 

jestem prezesem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, przewodniczę organizacji 

Mirona Białoszewskiego. Cieszę się, że mimo wieku nadal mogę sprawiać 

przyjemność wszystkim tym, którzy w moim pisaniu odnajdują cząstkę siebie. 

Pozdrawiam Wanda Chotomska. 


