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Ambitne i pracowite

Z przyjemnością odpisuje na zaproszenie K40, tym 
bardziej że mam zaistnieć w szowinistycznej rubryce 
– „Męski punkt widzenia”. 
Zwykle pisząc unikam wszystkich przymiotników, ale 
tym razem muszę je jeszcze pomnożyć. Przyglądając 
się K40 stwierdzam z całą stanowczością i przeko-
naniem, że mamy do czynienia ze stowarzyszeniem 

kobiet pięknych, inteligentnych, niezależnych i nieobliczalnych, kreatywnych 
i przedsiębiorczych.
Wyrażam powyższą opinię jako swoją, co znaczy, że od tej chwili mogą 
Panie podpisywać tą „złotą myśl” moim nazwiskiem, co będzie brzmiało 
lepiej niż autoreklama!
Znam bliżej w K40 trzy panie: Szazę, Zarę, Fretkę i na Ich przykładzie 
stwierdzam, że kobiety z K40 są w dodatku AMBITNE I PRACOWITE.
Chciałoby się je przytulać, albo przynajmniej ciepło nazwać. Gdyby nie 
drużyna siatkarek nazwałbym je „ZŁOTKA”. Proponuję „PSZCZÓŁKI” 
z K40, bo brzmi to przylepnie informując zarazem, że nie mamy do czy-
nienia z dzikimi feministkami tylko z kobietami: pięknymi, inteligent-
nymi, niezależnymi i nieobliczalnymi, kreatywnymi przedsiębiorczymi. 
Wyobrażam sobie Wasz prześliczny rój, uganiający się „bzykając” za 
wszelkiego rodzaju pomocą dla potrzebujących!
Macie PSZCZÓŁKI wiele pracy! Uwijajcie się i „bzykajcie” tak dalej!

Tego wam życzę! Wasz truteń Feridun Erol 
P.S. Podpisałem się „truteń” ponieważ do tej pory nie wykonałem dla K40 
żadnej pożytecznej pracy. Gorąco popieram Wasze wszystkie manifesty, 
z których dowiedziałem się ze zdumieniem, że: „Kopernik była kobietą”. 
Namawiam Was kochane piękne, inteligentne, niezależne, nieobliczalne, 
kreatywne i przedsiębiorcze Pszczółki do większej tolerancji…_
Ad vocem - str.10

K jak komorowianie, krajanie, konfederaci, koalicjanci, 
kompetentni kooperanci...

Idą  święta.  Błogi  spokój  nadchodzi  wielkimi  krokami. 
A wszystkim nam on się przyda. 
Koniec roku był bardzo pracowity. Za nami wielkie akcje 
charytatywne: „K40 Naszym dzieciom”,
„Mikołajkowa niespodzianka”,  „Podziel  się  z  sąsiadem” 
i jak zawsze Salon Poezji.
Teraz  „tylko”  przygotować  Wigilię,  kupić  prezenty  i… 
ufff!!!
Trudy za nami, lenistwo przed nami, bo jak pisał Czechow: 
„Dziś niedziela proszę Państwa, dzień odpoczynku, a więc 
odpoczywajmy  i  bawmy  się,  każdy  stosownie do  swego 
wieku  i  urzędu.(...)  Rzymianie  byli  zdrowi,  ponieważ 
umieli pracować i umieli odpoczywać” (Trzy siostry).
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy
Stowarzyszenie K40

67 150 ZŁ - KOLEJNY REKORD POBITY!    
III aukcja charytatywna „K40 Naszym dzieciom” przerosła najśmielsze oczekiwania! (str. 8 i 9)

Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu
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_ Z Carycą na skróty
Skrócik Skarlet

Naprawdę warto mieć 
koleżanki, a jeszcze 
lepiej załapać się 
z koleżanką na prze-
jażdżkę samocho-
dem. W sierpniu 
jechałam ze Skarlet 
do Warszawy.
Jak zwykle,tuż za 
torami WKD w Regułach stał rząd 
aut – czyli klasyczny korek do skrętu 
w Aleje Jerozolimskie. I co?
(c.d. wkładka)
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Za nami

Za nami wakacje, za nami jesień, za nami wiele cieka-
wych spotkań z ciekawymi ludźmi.
Na początku września 250 osób mknęło ulicami 
Komorowa na rolkach, hulajnogach 
i nogach na RolKomasie podczas pikniku rodzinnego, 
na którym zorganizowane przez K40 miasteczko ar-
tystyczne dla dzieci także tętniło gwarem pociech ku 
radości rodziców, babć i nas. 
Zaczęłyśmy powakacyjne spotkania od Otwartych 
Ogrodów. W zimne jesienne dni towarzyszyły mieszkań-
com Komorowa i okolic spotkania kulturalne i historyczne.
Salony Poezji odrywały od codzienności i w pokojach 
pęcickiego dworu pozwoliły błądzić wyobraźni po litera-
turze znanej i nieznanej, ale czytanej i śpiewanej przez 
wspaniałych artystów.
W szkole organizowałyśmy spotkania z Pawłem 
Beręsewiczem, Joanną Olech i Tadeuszem Rossem, któ-
rzy zachęcali dzieci do czytania literatury pięknej.
Warsztaty twórcze organizowane w szkole w Komorowie 
i Michałowicach wprowadzały dzieci w świat sztuki, 
rękodzieła artystycznego, rzeźby, teatru, ćwiczyły umysł 
i integrowały dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych z lokalnym środowiskiem. Akcja „Podziel się z są-
siadem” pozwoliła na podzielenie się z sąsiadem potrze-
bującym wsparcia, a koncert „Nasze dzieci” na którym 
sprzedane i wylicytowane cenne i niecenne przedmioty 
przyniosły kwotę, która zostanie wykorzystana na waka-
cje ciężko chorych dzieci.
Dziękujemy za współuczestniczenie i wsparcie.

Fretka_

Stowarzyszenie kobiet pięknych, inteligentnych, niezależnych 
i  nieobliczalnych, kreatywnych i przedsiębiorczych. Kobiet, które 
chcą i będą wpływały na życie publiczne Komorowa i okolic
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Krakowskim targiem
Jan Nowicki — stały korespondent K40

Aktor i widz!

Przyszłość polskiego aktorstwa napawa mnie troską z pozoru – 
nieuzasadnioną. Bo dzisiaj wszystko co się rusza, wydaje z sie-
bie cieniutki głosik, wciska twarze na okładki ilustrowanych 
pism, dla przeciętnego odbiorcy – kojarzy się z aktorstwem.
Sam już nie wiem, gdzie szukać początku stopniowej demo-
ralizacji polskiego widza i polskiego aktora. Kto rozpoczął 
proceder, zmierzający do postępującego kultu bylejakości? 
Komu zależało na tym, aby to co było piękne, profesjonalne, 
oparte na tradycji, wypracowane przez pokolenia polskich 
aktorów, zamieniać teraz na coś bez większej rangi? Kto 
obniżył poprzeczkę? 
Komu zależy na tym, aby nie liczył się rezultat, tylko nie-
udolne dążenie do niego?
Od jakiego diabła wykupiono licencję na programy tele-
wizyjne, gdzie tańczą, ślizgają się po lodzie, kreowani 
na gwiazdy pół–amatorzy? Komu zależało na tym, żeby młody 
aktor zamiast marzyć o wielkich rolach, stawał się od razu 
– prawie na starcie – nadmiernie nagradzanym „rolorobem”. 
Łyżwiarzem, treserem, tancerzem?
Psieje w moim fachu. Z grubsza wiadomo za czyją sprawą. 
Czy się nam to podoba, czy też nie, okres komunistycznego 
zniewolenia był znakomitym czasem dla rozwoju polskiej 
sztuki. Widzimy to na podstawie triumfu tamtej kinemato-
grafii, tamtego teatru, muzyki, malarstwa.
W rozmowach z kolegami żartuję często, że upadek polskie-
go aktorstwa zaczął się w chwili dźwigania w górę złotego. 
Kiedyś byliśmy pięknie biedni, dziś jesteśmy – jak by bez sensu 
– brzydziej zamożni. W przeszłości podrywało się dziewczyny 
na ilość przeczytanych książek, udane role. Dzisiaj na zagar-
niętą niesłusznie wielką kasę i demoralizującą popularność.
Czas przyjrzeć się temu, kto w tym zawinił?
Myślę, że w dużej mierze okres, w którym przyszło nam żyć.
Przejście od komunistycznego bełkotu ekonomicznego, do ka-
pitalistycznego sensu, spowodowało w kulturze – o dziwo – 
nieodwracalne zmiany – na gorsze.
Przestały się opłacać Domy Kultury, Poniedziałkowy Teatr 
Telewizji (ewenement na skalę światową), nie starcza pienię-
dzy na rozwój szkolnych teatrów amatorskich, bibliotek.
W niebyt odchodzą miejsca, gdzie kształtował się młody 
polski widz.

Ten, który stawiał wysokie wymaga-
nia młodemu polskiemu aktorowi.
Kiedyś – można powiedzieć – oto-
czenie tworzyło króla.
Dzisiaj król jest nagi i otoczeniu 
to wystarcza.
Dzisiaj, zaczęło się opłacać wszyst-

ko co głupie.
Reklamodawcom proszków do prania, nie zależy na ludziach 
co proszki już kupują i kupować będą. Oni celują w tych 
zwłaszcza, którzy proszek kupują pierwszy raz w życiu.
Z czego prosty wniosek, że programy telewizyjne (rozrywko-
we zwłaszcza), gdzie znajdują pracę młodzi polscy aktorzy, 
adresowane są z całą premedytacją do… brudnej bielizny.
I nikt się tego nie wstydzi. Cel uświęca środki. A celem – wia-
domo – są wielkie pieniądze.
Ktoś powie, że bez nich żyć się nie da? Nieprawda – można!
I to znakomicie. Artysta, aktor, powinien o tym wiedzieć 
najlepiej.
W latach 70–tych, żyłem w jednopokojowym mieszkanku z Basią 
i małym synkiem. Roli wielkiego ks. Konstantego z „Nocy 
Listopadowej” uczyłem się z papierosem w zębach – na sedesie.
Stawrogina przygotowywałem na ławce krakowskich plant.
Co w niczym nie przeszkadzało mi, odmówić głównej roli 
w serialu, za którą zarobiłbym na zbudowanie willi. Nie zro-
biłem tego, bo Jerzy Jarocki zaproponował mi w teatrze rolę 
Józefa K. w „Procesie”.
W moim wyborze nie widziałem nic dramatycznego, szczegól-
nego, wyjątkowego. W tamtych czasach ta decyzja wydawała 
się oczywista. Bo sens bycia aktorem upatrywaliśmy wszyscy 
tylko w dokonaniach najwyższej rangi. Tego uczył nas Konrad 
Swinarski, młody Wajda, Jerzy Jarocki.
I do tego trzeba wrócić. Jeżeli aktor nie uświadomi sobie, 
że do jego pasji, pieniądze (nawet te największe) mogą być 
tylko mile widzianym dodatkiem – nigdy nie będzie prawdzi-
wym aktorem.
Ale najważniejsze, to odbudowanie poziomu widowni, pod-
wyższenie jej oczekiwań. Przecież to właśnie ona, staje się 
ostatnim reżyserem swojego aktora. Jego współtwórcą._

Kobieta z nadbagażem
Szarość widzę
Nastąpił znowu odwieczny proces szarzenia i ciem-
nienia świata. Na osłodę pozostało trochę kolorowych 
i mokrych liści – trochę intensywnych barw na koniec, 
ku pamięci, bo potem już tylko wszelkie odcienie 
czerni i szarości przez jakieś pół roku. Starożytni 
Grecy wierzyli, że w tym czasie bóg światła Apollo 
ich opuszcza i udaje się gdzieś na północ… To znaczy, 
że powinien być u nas, jednak światła ze sobą nie 
przywiózł. To chociaż może inna dziedzina, nad którą 
dzierży pieczę – sztuka – ruszy w tym szarym czasie 

z kopyta? Czy człowiek myśli i tworzy kiedy jest cie-
pło, kolorowo i pachnąco? Czy też wtedy, gdy ciepło, 
kolor i zapach musi przywołać z pamięci, bo po nich 
ani śladu w kałużach i błocie? Po opuszczeniu Grecji 
przez Apollina władzę sprawował Dionizos – bóg nie-
okiełznanych emocji i wina. Czyżby potrafił tak szybko 
się przemieszczać, że także do nas wpada od czasu 
do czasu na chwileczkę zapomnienia?

Andżelina_
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pa szalonych i zupełnie 
nieobliczalnych kobiet, 
o jakże wdzięcznej 
i wielce tajemni-
czej nazwie K40, 
to już w tym 1999 
roku wiedziałem, 
że będą u mnie 
zamawiały felie-
tony. To się nazywa 
Siódmy Zmysł, lub 
jak kto woli 
Metafizyka.
Wprawdzie 
jako tzw. „fa-
cet od mody” 
powinienem 
jednak coś pod-
powiedzieć sko-
łatanym duszycz-
kom, ale ponieważ 
podpowiadają teraz 
wszyscy i często 
radząc, bredzą 
wprost horrendalnie, pozwolę sobie raczej trochę 
poprzestrzegać, opisując pewne realia. Wesprę się raz 
jeszcze moim tekstem z tamtego felietonu, bowiem 
i w tym „temacie” nie zmieniło się nic.
„Długo, czy krótko, ramiona – tak, czy niekoniecznie, ko-
ronki, welury, lycra, czy może obcisłe, błyszczące, wście-
kle kolorowe ceraty? Teraz fryzjerzy, makijażyści, rzęsy, 
pozłotki, treski, szych, gwiazdki, pazury, szpony, fiszbiny, 
pasmajtki i inne kamuflaże. Tylko czy przy tych zabiegach 
nie psują się nam nasze charaktery, nie wyzwalają furie, 
czy nie robimy się nagle „szpetni czterdziestoletni”? Jeśli 
w czasie tych seansów upiększających puszczają nam 
nerwy, a pani potyka się o pana męża, stojącego od go-
dziny w lakierkach, które „piją”, opuszczonych portkach, 
koszuli i walczącego z muchą, której nie umie zawiązać, 
to trzęsienie ziemi jest tuż, tuż …”
Dalej pisze jednak tak: „Miało być wesoło i jest niewąt-
pliwie wesoło. Nie traćmy poczucia humoru, nie trak-
tujmy balu (tylko przecież balu), jak sesji ONZ. Horror, 
który Państwu opisałem, ulegnie całkowitemu demonta-
żowi, jeśli balem, jaki by nie był, będziemy się bawić. 
Wszak idziemy (do jasnej Mańki!) bawić się, a nie poku-
tować. I na Boga! Precz z tą celebrą! Przysięgam, lepiej 
o jedne majtki za mało, niż o jeden fiszbin za dużo!”
Tak sobie przed laty pisywałem w tej poczciwej 
„Burdzie”, a potem różne gospodynie domowe pisały 
do mnie, że je podniosłem na duchu.
Zanim się roztańczymy Sylwestrowo i Karnawałowo, war-
to czasem pamiętać o takich drobiazgach, jak powyżej.
Świątecznie i Noworocznie kłania się

Jerzy Antkowiak_

Czego się nie nosi...

Świat się śmieje...

Czytam swój stary felietonik, 
pisany dla jakże poczytnej 
w tamtych czasach „Burdy”. 
Jest to mianowicie tekścik 
z grudnia 1999, a w nim same 
wesołości wynikające z nad-

chodzącego końca wieku. Dawne czasy, ale ponieważ 
głównie opisuję tam, jak mimo kataklizmów balował 
wiek dwudziesty, pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań 
z tamtego tekstu: „Balowaliśmy w krynolinach i w roz-
ciągniętych swetrzyskach, w szpileczkach i w pepe-
gach. Na balach „jedynych słusznych” i na szalonych 
młodzieżowych prywatkach. Valentino tańczył tango, 
Rita Hayworth rumbę, my zawzięcie twista, a Opera 
Wiedeńska od zawsze do dzisiaj walca. Bywały prezen-
tacje gołych biustów i nie tylko, Champs Elysees było 
największą salą balową świata. Vivienne Westwood 
skandalizująca projektantka mody wybrała się do kró-
lowej angielskiej bez majtek, Marlena Dietrich ob-
chodziła Sylwestra z młodziutkimi alianckimi żołnie-
rzykami w okopach, gdzieś w Ardenach. I tak dalej, 
i tak dalej... Bale wielkie i małe, z zadęciem i z tzw. 
„entree”, pałace, statki, filharmonie, opery, oberże, 
a ostatnio coraz częściej place, parki, rynki, amfite-
atry, słowem – ulica!”
Niewiele się przecież zmieniło, mimo że tekst liczy 
sobie dziewięć lat. Proszę nie traktować mnie, jak 
zarozumiałego melomana, 
ale nieskromnie powiem, 
że z jednego jestem dum-
ny.
Otóż te szkice mody, 
które jakoś tak 
w skrócie miały 
charakteryzo-
wać styl dorosły 
i styl młodzie-
żowy, mają takie 
oto przesłanie: tak 
mogło być w roku 1949 
i w 1999, ale skąd ja 
akurat w tym 99 oczy-
ma duszy wiesz-
czyłem, jak 
mogło być 
w 2009, 
i czemu 
właśnie 
w 2009...?
Powód 
może być 
tylko jeden, 
a mianowicie 
taki, że zanim 
powstała i zo-
stała powołana 
do życia gru-
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Anegdoty z otworu scenicznego 
i srebrnego ekranu
Dylemat

- Cichutko, cichutko plenipotenci ojców mia-
sta! – Rozległ się głos kierownika planu zdję-
ciowego Jerzego R. Michaluka, który w tak 
ozdobny sposób uciszał elektryków pra-
cujących nad oświetleniem miejsca akcji. 
A miejscem akcji był dwór w Seroczynie, 
gdzie już przeszło dwa lata trwały zdjęcia 
do filmu Jerzego Antczaka „Noce i dnie”. 
Oczywiście zdjęcia realizowane były w naj-
różniejszych zakątkach Polski, ale dwór 
w Seroczynie stanowił niejako bazę całego 
przedsięwzięcia. Zatrzymajmy się na chwilę 
przy postaci kierownika planu Jerzego R. 
Michaluka, późniejszego producenta tak wielkich obrazów jak „Ogniem 
i mieczem” czy „Stara baśń”. Otóż Jurek Michaluk, człowiek ogromnie 
towarzyski i obdarzony wspaniałym poczuciem humoru, był twórcą 
osobliwego nazewnictwa dla poszczególnych artystów i dla całych grup 
zawodowych pracujących przy filmie „Noce i dnie”. 
I tak w nomenklaturze Jurka Michaluka, Jadwiga Barańska jawiła się 
jako „Aktorka”, Jerzy Bińczycki jako „Aktor”, wszyscy inni aktorzy 
„Twórcy”, Andrzej Domalik i Krzysztof Gruber, asystenci reżysera 
„Młodzi twórcy”, elektrycy „Plenipotenci ojców miasta”, obsługa 
kamery „Twórcy obrazu” itd. Fenomen Jurka Michaluka polegał także 
na tym, że każde z owych ozdobnych określeń potrafił wymawiać 
z dużej litery! Ale do rzeczy.
Jerzy R. Michaluk ucisza „Plenipotentów ojców miasta”, operator 
Stanisław Loth ze światłomierzem w ręku nieśpiesznie „stawia świa-
tło”, a reżyser Jerzy Antczak zapadnięty w siebie, zbiera siły do na-
stępnego ujęcia. Nagle daje się słyszeć stukot damskich pantofelków. 
Na ganku pojawia się „Aktorka” czyli Jadwiga Barańska. 
- Antczak! – wyrywa z letargu męża – Mamy grać lato! A jest zimno! 
Dlatego włożyłam ciepłe majtki. Zobacz, czy mnie to nie pogrubia! 
Jerzy Antczak powoli podnosi oczy na małżonkę. Przygląda się długo 
i wnikliwie. – Antczak!!!
- ponagla pani Jadwiga – Czuję się jakoś grubo!!! Reżyser postanawia 
zasięgnąć rady operatora. – Stasiu! Jak sądzisz, czy Jadzia wygląda 
grubo? Stanisław Loth wprawnym okiem ocenia sylwetkę Jadwigi 
Barańskiej i po namyśle obwieszcza 
- Nie, nie wygląda. Może tak grać. 
- Możesz tak grać! Wyrokuje z ulgą Jerzy Antczak. 
Pani Jadwiga opuszcza ganek. Ponownie zalega błoga cisza, prze-
rywana jedynie monotonnym głosem Jerzego R. Michaluka, który 
cierpliwie ucisza „Plenipotentów ojców miasta”. 
Po pięciu minutach pani Jadwiga wraca! – Antczak!!! No, popatrz! 
Czy jesteś pewny? Jerzy Antczak powoli i z wyraźnym wysiłkiem 
podnosi oczy na swoją lepszą połowę. W głosie Antczaka pojawiają 
się tony błagalne – Jadziu jest dobrze! Zaklinam cię na wszystkie 
świętości, nie zajmuj się tym! 
Pani Jadwiga, niezadowolona z werdyktu, znika w garderobie. 
Zapada cisza, ale atmosfera wyraźnie gęstnieje. Po kilku minutach 
pani Jadwiga pojawia się znowu. 
- Antczak, czuję się potwornie grubo!!! Popatrz jeszcze raz!
- Jerzy Antczak kryjąc twarz w dłoniach rzęzi agonalnie:
- JADZIU!!! MIEJ DO MNIE ZAUFANIE!!! GRAJ W MAJTKACH!!! 

Wiktor Zborowski_

Kwestionariusz Prousta

Pytania, które w XIX wieku 
krążyły wśród bywalców 
salonów europejskich. 
Dwa razy odpowiedział 
na nie Marcel Proust. 
Dziś dla K40 odpowiada... 
- Anna Dereszowska

Główna	cecha	mojego	cha-
rakteru:
-  pracowitość
Cechy,	których	szukam	u	mężczyzny:
-  ciepło, inteligencja, dowcip
Cechy,	których	szukam	u	kobiety:
-  szczerość
Co	cenię	u	przyjaciół:	
-  szczerość, cierpliwość
Moja	główna	wada:	
-  krótka pamięć, strach przed podejmowa-

niem trudnych tematów
Moje	ulubione	zajęcie:	
-  poranne wylegiwanie się w łóżku z moim 

mężczyzną i córką 
Moje	marzenie	o	szczęściu:		 	 	
-  zdrowie mojej rodziny
Co	wzbudza	we	mnie	obsesyjny	lęk:	
-  samotność
Co	byłoby	dla	mnie	największym	nieszczęściem:	
-  samotność
Kim	lub	czym	chciałbym	być,	gdybym	nie	był	
tym,	kim	jestem:	
-  orłem
Kiedy	kłamię:	
-  kiedy boję się kogoś skrzywdzić
Słowa,	których	nadużywam:	
-  masakra
Ulubieni	bohaterowie	literaccy:	
-  moja krótka pamięć sprawia, że zapomi-

nam o bohaterach, o których czytałam. 
Ulubionymi więc są ci, o których czytam 
aktualnie

Ulubieni	bohaterowie	życia	codziennego:	
-  moja córka
Czego	nie	cierpię	ponad	wszystko:	
-  pijanych, wulgarnych mężczyzn
Dar	natury,	który	chciałbym	posiadać:	
-  skrzydła
Jak	chciałbym	umrzeć:	
-  to nie jest właściwy moment w moim życiu 

na myślenie o śmierci. Ale pewnie bezbole-
śnie.

Obecny	stan	mojego	umysłu:		
-  radosne niewyspanie
Błędy,	które	najłatwiej	wybaczam:	
-  te popełnione niezamierzenie

Pytania zadawała
Caryca_
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Koncert charytatywny „K40 Naszym dzieciom”
06 grudnia 2008 r.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w koncert-auckję „K40 Naszym 
dzieciom” , przekazali dary na licytację i do sprzedaży. Dziękujemy tym, 
którzy kupili cegiełkę-bilet na koncert, wzięli udział w aukcji, zrobili zakupy 
w naszym sklepiku i wsparli nas dobrym słowem i bezinteresowną pomocą.
To właśnie dzięki Państwa wielkim sercom zebrałyśmy 67 150 zł, co pozwoli 
na pokrycie całości kosztów wyjazdy dzieci leczonych onkologicznie z Kliniki 
Onkologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” na wymarzone wakacje. 
Uzyskana kwota przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania! Rozpiera nas duma, 
że właśnie do nas, do Komorowa przybyło tylu wspaniałych i hojnych ludzi. 
Wszystkim Państwu dziękujemy!
Do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie K40_

Super duo – Pakosińska i Andrus

Partycja i zespół

Wolontaruszki K40 pomagały przy 
licytacji

Niespodziewany gość Wiesław Tupaczewski licytuje 
płytę Kabaretu OT.TO
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Kasia na jedynym właściwym tle

Gość specjalny Agata Kulesza i Ewa Telega - Prezes K40 Licytacja zaproszenia do Teatru Bajka

W koncercie wystąpiła także Olga 
Bończyk

Hitem aukcji ponownie był 
Franciszek Starowieyski

Tak wygląda 67 150 zł!
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Medytacje wiejskiego reżysera Krakowski Salon Poezji w Komorowie
Sny o snach
  Annie Chodakowskiej

czwarta na ranem
to dziwna pora dla poetów.
Leonard Cohen pisze właśnie list do Jane
w Nowym Jorku .
A
Fernando Pessoa starannie obmyśla życiorys Bernardo 
Soares
Żeby prawie istniał.
Lizbona zawsze na to pozwoli.
Specjalista od nicości Emil Cioran
spaceruje w bezsenności normalnej bulwarem paryskim
I przymila się do samobójstwa.
A
Federico Garcia  Lorca śpi.
I śni mu się
jak idzie klasztornym korytarzem
który kończy się niebiańskim parkiem.
Naprawdę niebiańskim.
Tam
Na ławce siedzi pan w niebieskim szlafroku
Ma podkrążone oczy i czyta wiersz –
„Bardzo mało jest śpiewających aniołów
bardzo mało jest szczekających psów
tysiące skrzypiec mieści się w dłoni”
to przecież mój wiersz – mówi Federico
jest pan zbyt wielkim sceptykiem, żeby napisać taki 
wiersz – usłyszy.
Wtedy
Podchodzi pielęgniarz i anonsuje podwieczorek.
A jednak szkoda, że nie napisałem tego wiersza,
Choć
Wiem dobrze, że nie mogę być tego pewien.
Tak sobie pomyślał w tym śnie Federico Garcia Lorca
i popatrzył w słońce.

28 września 2008 r.
 
Andrzej Domalik_
„Zmienność róży”
Frederico Garcia Lorca
czytała: Anna Chodakowska
gitara: Roman Zniemlański

No i mamy jubileusz. Kto by pomyślał, dopiero się za-
częło, a to już 10ty Salon Poezji. 
Jubileusz nie byle jaki, „Obłok w spodniach” 
Majakowskiego w fantastycznej interpretacji Zbyszka 
Zamachowskiego, romanse rosyjskie zaśpiewane przez 
Żannę Gierasimową, atmosfera wyjątkowa i „duszosz-
czipatielna”. A przede wszystkim tłumy, ani jednego 
wolnego miejsca.
Poezja tryumfuje.
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Medytacje wiejskiego reżysera

Medytacje wiejskiego reżysera

Krakowski Salon Poezji w Komorowie

Pożary serc
nie zaczynaj niczego ważnego w poniedziałek
tak starzy ludzie mówią.
Ale
Włodzimierz Majakowski starannie to zignorował
i dnia 14 kwietnia 1930 roku, w poniedziałek
zastrzelił się.
Jak to się mówi
                         historia skończona
strzaskała się
            łódka miłosna
                o byt.
Tym co zostają – życzę szczęścia. 

Rankiem
pojechał taksówką po Weronikę  
  i zabrał ją do siebie, do mieszkania na Łubiance.
Zażądał, żeby została tu  
  – z nim – w tym mieszkaniu – i rzuciła teatr
dla niego
trudna rozmowa
aktorka się spieszy i nie ma dla niego czasu
Usiadł na podłodze i rozpłakał się
No, cóż świat jest pełen zakochanych poetów.
Jeszcze raz odpowiedziała, że tak nie może.
Wyszedł do drugiego pokoju i rozległ się strzał
Kiedy aktorka tam wbiegła
podobno
w pokoju unosił się jeszcze obłoczek dymu od wystrzału.
Włodzimierz Władimirowicz leżał na dywanie,  
  z rozrzuconymi ramionami.
I dlaczego przypomniało mi się to wszystko,  
  kiedy Zbyszek czytał –
  Halo! Kto mówi!? Mamo!?  
  Twój syn jest cudownie chory! Mamo!
tego nie wiem.
Ale tak było.
Wszystko przez ten sentymentalizm.

30 listopada 2008 r.
 
Andrzej Domalik_
„Obłok w spodniach”
Włodzimierz Majakowski
Czytał: Zbigniew Zamachowski
Śpiew: Żanna Gierasimowa

n i e o b e c n i
przedostanie  już słońce 
zagląda do pałacowej sali
i dziwi się krzesłom pustym .
Trzeba by dziennik z szuflady wyciągnąć
i obecność sprawdzić .
Ale
Już nie wypada, bośmy dawno dorośli przecież
Za późno  niestety
I kiedy Ania czyta o wygnańcach – melancholikach
Komorów jeszcze drzemie
Snem miękkim i kolorowym bardzo
jak z serialu.
Widelce cierpliwie czekają na włoski makaron
A noże marzą sobie o sarninie w śmietanie .
O, błoga chwilo trwaj !
I nie wódź mnie na pokuszenie po stepach akermań-
skich
Gajach zielonych
I broń Boże, nie opowiadaj, co się śni poecie.
To jego problem.
Spać..
Ale nie śnić bo jeszcze się jakiś upiór się obudzi
Bo upiór, jak wiadomo, to myśl.
Ale i nie czuć
Niebezpieczne to zajęcie
I nie trendy.
Prawie nagle  
– długa nuta tej najcieńszej struny skrzypcowej
Ciągle brzmi i przestać nie potrafi
A Komorów przeciera zapuchnięte oczy dopiero
Wolno i nie nerwowo
Bo dzisiaj ma czas.
Jutro już nie będzie miał czasu.
I kiedy Ania czyta o wygnańcach – melancholikach
Myślę sobie
to 
wiersz o mnie
Bo wszystkie wiersze są
O mnie.

26 października 2008 r.
 
Andrzej Domalik_
„Spóźniony przechodzień”
poezja Stanisława Balińskiego
czytała: Anna Nehrebecka
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M44* dla K40
Trudne pytania
Pracuję jako kabareciarz – brzmi 
to co najmniej niepoważnie. 
Cóż, tak się potoczyły moje losy, 
że pasja stała się moim zawodem 
– nie w sensie „rozczarowaniem”, 
ale uprawianym za pieniądze 
procederem.
Kiedyś córka mnie zapytała: –„Tato, ty dostajesz pieniądze za 
to, że się ludzie z Ciebie śmieją?”
Nie, córeczko, nie jestem politykiem.
Ja dostaję pieniądze za to, że pomagam się śmiać innym.
Jakby to nieskromnie nie zabrzmiało, przyznaję, że z racji wyko-
nywanej profesji zdarzało mi się po wielokroć rozmawiać z dzienni 
karzami i pseudodziennikarzami. Na pierwszy rzut oka nie sposób 
odróżnić jednych od drugich, ale już po pierwszym pytaniu można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa domniemywać, kto zacz.
Najbardziej nie lubiane przez nas – reprezentantów branży 
kabaretowej brzmi: Z czego śmieją się Polacy? 
Pytanie wygląda niby normalnie – ale, uwierzcie mi na słowo, 
to jedno z najtrudniejszych pytań, które rodzi w głowie przepy-
tywanego dziesiątki innych pytań:
-   mój interlokutor chce, abym odpowiedział poważnie czy 

raczej dowcipnie? 
-   skoro jestem kabareciarzem, to może wcale nie chodzi mu 

o to, żeby było poważnie, tylko żeby było śmiesznie?
-   ale jeśli na poważnie – to czy zagłębiać się w temat, jak 

w badaniach socjologicznych (np. „mężczyzn po 40-tce 
z małych miejscowości bawią żarty z mniejszości seksualnych 
i upośledzonych społecznie samotnych kobiet preferujących 
rozjaśnianie naturalnej barwy włosów”), czy może chodzi 
tylko o wskazanie trendów (np. „w tym roku niemodne 
są dowcipy o babie u lekarza, zauważalny jest wzrost popu-
larności dowcipów o blondynkach?”)

-   czy tłumaczyć, że co innego śmieszy Polaków w Małopolsce, 
a co innego śmieszy Polaków w Chicago? 

-   czy tłumaczyć, że kobiety śmieją się z czego innego niż męż-
czyźni, a czasami z tego samego i dlaczego tak jest?

-   a może chodzi o ścieżki komunikacji – sposób kolportowania 
rozrywkowej treści (Internet) – strony z dowcipami, e-maile 
z dowcipnymi załącznikami, programy kabaretowe w TV 
i na żywo, komedie w kinach, teatrach i w TV, dowcipy prze-
kazywane z ust do ust)? itd.

Jak widać, z pozoru proste pytanie stawia odpowiadającego przed 
nie lada wyzwaniem, z czego rozkoszny wywiadowca kompletnie 
nie zdaje sobie sprawy, zachwycony swoją oryginalnością.
To jeszcze jedno pytanie, które budzi w odpytywanym chęć 
mordu:
-   Skąd czerpiecie pomysły do programów? Z d… chciałoby się 

odpowiedzieć, a trzeba mówić: z głowy.
I po co cały ten wywód? Przecież nie każdy pracuje w kabare-
cie, a jeśli nawet ma kabaret w pracy to i tak ta wiedza mu się 
do niczego nie przyda.
Cóż, żeby podnieść sobie samoocenę. Bo z żartami nie ma żar-
tów. To strasznie poważna sprawa.

Wiesław Tupaczewski

*M44 to samozwańcze jednoosobowe stowarzyszenie mężczyzn 
reprezentowane przeze mnie._

Kopernik była kobietą

Któż nie zna tej kultowej kwestii z „Seksmisji”...
I jaka inna mogłaby być mottem przewodnim K40?
Gdy pięć lat temu zakładałyśmy nasze kobiece stowarzyszenie 
i pisałyśmy nasz manifest, nie miałyśmy wątpliwości, że tylko 
słynne „Kopernik była kobietą”, może być naszą myślą prze-
wodnią. I wtedy opowiedziałam moim towarzyszkom niedoli 
pewną historię, którą dzisiaj, wywołana poniekąd do tablicy 
przez Feriduna Erolla i Państwu opowiadam.
Jest rok 1983, w Łodzi, na ulicy Łąkowej, w Wytwórni Filmów 
Fabularnych powstaje film „Seksmisja”. Jak zwykle, studenci 
łódzkiej filmówki, a w wypadku tego filmu studentki, dorabia-
ją sobie statystując. Jedna ze studentek II roku, dość mocno 
znudzona siedzeniem kolejny dzień w niezliczonym tłumie, 
do tego w dość niewygodnym kostiumie, przygląda się gwizdom 
filmu i myśli:
- „Boże, Jerzy Sthur, Olgierd Łukaszewicz są na wyciągnięcie 
ręki, a kiedyś to tylko w TV...
Czy kiedykolwiek zagram z nimi w jednym filmie? 
Nagle z tych rozmyślań wyrywa ją głos Juliusza Machulskiego:
- „Proszę pani, Jurek powie kwestię, a pani krzyknie 
„Kłamstwo, KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ!”
- „Pan do mnie mówi?” – spytała studentka.
- „No do pani, tylko proszę się pochylić nad świecącym ekra-
nem, żeby było widać dobrze twarz”.
Tak się też stało! Studentka krzyknęła i zdawać by się mogło, 
że koniec historii.
Nikt nie spodziewał się wtedy, że kwestia ta stanie się tak 
kultowa, że wejdzie do historii polskiego kina, a nawet będzie 
nominowana do cytatu filmowego pięćdziesięciolecia w kon-
kursie „Złote Kaczki” 2007, zaś w 2008 roku film „Seksmisja” 
zostanie komedią stulecia i właśnie ta scena z tą studentką 
i z tą kwestią będzie reprezentować film w nominacjach. 
A co ze studentką?
Skończyła szkołę, zaangażowała się do Teatru Dramatycznego 
w Warszawie, zagrała w wielu filmach, z wieloma znakomitymi 
aktorami, i z Jurkiem Sthurem, i z Olem Łukaszewiczem.
Przeprowadziła się do Komorowa, gdzie z grupą szalonych 
kobiet założyła Stowarzyszenie K40.
Jak się Państwo już pewnie domyślają, jest to moja historia 
i właśnie ja, Ewa Telega, jestem a raczej byłam tą studentką 
sprzed 25 lat. 
Ilość kwestii, które wypowiedziałam potem w filmie, grając 
nawet główne role, nie przebiły tej pierwszej, dość przypadko-
wo otrzymanej.
Opowieść ta bardzo rozbawiła moje koleżanki. Szaza, aby 
uwiarygodnić moją historię, wykadrowała klatkę z filmu, jako 
dowód rzeczowy (dołączam ją 
do opowieści).
A wszystko to opowia-
dam po to, aby nie mieli 
Państwo wątpliwości, że jako 
Stowarzyszenie K40, mamy 
pełne prawo, a nawet stupro-
centowe copyright na używa-
nie tej kultowej kwestii.

Pozdrawiam Caryca

Ps. A z ZASP-u, za każde powtórzenie w TV „Seksmisji” do-
staję około 2,30 zł. I tak można żyć..._
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Latająca Holenderka – 
z Utrechtu specjalnie 
dla K40
Sinterklaas przyjeżdża 
do miasta!!!
Myślałby ktoś, że w tak zachodnim 
i liberalnym kraju, za jaki powszech-
nie uważa się Holandię, Święty Mikołaj uległ powszechnej 
komercjalizacji, przyjeżdża do dzieci, uśmiechając się 
radośnie z reklam Coca-Coli, nosi czerwony kubraczek i ma 
zdecydowaną nadwagę. Nic bardziej błędnego! W kwestii 
„świętomikołajowej” Holendrzy są bardzo tradycyjni, mają 
swoje stare legendy i w ogóle nie przepadają za tym „ty-
powym” amerykańskim wizerunkiem Mikołaja. Ba! Na po-
pularnym portalu facebook powstała nawet grupa wsparcia 
Holenderskiego Mikołaja o dźwięcznej nazwie: „Sitnerklass 
kicks Santa Claus’ Ass!” – co w wolnym tłumaczeniu znaczy 
„Sinterklaas bije Świętego Mikołaja na głowę” (tłumacze-
nie to jest faktycznie bardzo „wolne”, dosłownie grupa 
nazywa się: Sinterklaas skopie Świętemu Mikołajowi tyłek!) 
Holenderska tradycja zdecydowanie bliższa jest naszej 
polskiej, według której jeszcze niedawno do dzieci przy-
chodził Gwiazdor albo Dziadek Mróz. Sitnerklaas faktycznie 
nosi holenderskie imię Mikołaj, czyli Klaas i jest tym samym 
biskupem, od którego ogólnoświatowa tradycja wymiany 
prezentów szóstego grudnia, w imieniny Mikołaja, wzięła 
początek. Nie „wiedzieć czemu”, w Holandii biskup ten 
cały czas żyje, pochodzi z Turcji, a do Holandii przypływa 
z Hiszpanii, statkiem. Na próżno tu wyglądać za magicznymi 
saniami zaprzęgniętymi w renifery, sfruwającymi z nieba 
w okolicach szóstego grudnia. Do Utrechtu Sinterklaas przy-
bywa piętnastego listopada. Wpływa łodzią, przez najwięk-
szy kanał miasta. Następnie przesiada się na konia i prze-
chodzi przez główne ulice, otoczony paradą Murzyniątek 
grających na piszczałkach i trąbkach, rozdających dzieciom 

cukierki i tradycyjne, pomarańczowe baloniki. 
Później, jak mówi legenda, przez trzy tygodnie chodzi 
od domu do domu i zostawia prezenty w dziecięcych 
bucikach. Buciki chowają rodzice i dają je dzieciom 
w wigilię imienin Mikołaja, czyli piątego grudnia. 
Muszę powiedzieć, że Holendrzy zachwycili mnie pompą, 
z jaką witają swojego biskupa w mieście. Przez cały dzień, 
spokojny zwykle Utrecht, rozbrzmiewał śmiechem dzieci 
przebranych za Murzyniątka, jeżdżących na monocyklach 
i machających chorągiewkami, wszędzie porozstawiano 
stragany z wędzonymi rybami, bogactwem serów i gorą-
cymi pączkami (Bóg jeden wie, ile kalorii kosztuje takie 
przywitanie Sinterklaasa). Kwiaciarze na cały głos zachę-
cali do kupowania tulipanów i róż, a mieszkańcy przecha-
dzali się wzdłuż kanałów celebrując to radosne i ciepłe 
jak na listopad popołudnie. Trzeba przyznać mieszkańcom 
Niderlandów – potrafią cieszyć się życiem i celebrować 
je przy każdej okazji. Nawet, jeśli trzeba sobie do świę-
towania wymyślić, że św. Mikołaj ma na imię Sinterklaas 
i przyjeżdża do dzieci w połowie listopada.

Natalia Kaleta_
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Książka spod lady

Nie mogę się oprzeć pokusie, by tym 
razem nie wykorzystać okazji i nie za-
chęcić Państwa do przeczytania książki, 
której magiczności sama uległam. 
„Cień wiatru” Carlosa Luisa Zafona 
niezwykle sugestywnie wprowadza 
w świat Barcelony z przełomu lat 40-
tych i 50-tych ubiegłego wieku, świat 
pełen tajemnic i mistycyzmu. 
Letnim świtem 1945 roku uliczkami sta-
rego miasta dziesięcioletni Daniel Sempere podąża za ojcem 
– księgarzem i antykwariuszem – ku tajemnicy, która nieod-
wracalnie zawładnie jego życiem. Wprowadzi go w świat, 
w którym znajdują schronienie książki zapomniane i przeklę-
te, skrywające myśli i pragnienia ich twórców na przestrzeni 
wielu wieków, książki posiadające niepojętą moc i charakter. 
Cmentarz Zapomnianych Książek, miejsce ukryte w samym 
sercu średniowiecznej części Barcelony. Mały Daniel Sempere 
ma w tym magicznym miejscu kontynuować rodzinną trady-
cję. Tak jak jego ojciec przyprowadzony tu przed wielu laty, 
tak teraz on ma wybrać dowolną spośród niezliczonej ilości 

książek, adoptować ją i uchronić przed zapomnieniem. Nie 
podejrzewa nawet, jak wielki zamęt wprowadzi w jego życie.
„Cień wiatru” posiada wszystko to, co powinna mieć dobra 
książka. Ciekawa i wciągająca fabuła, momentami może 
zbyt zagmatwana i nasycona ekstremalnymi emocjami, ale 
za to zaskakująca i trudna do przewidzenia. Czyta się łatwo 
i bardzo przyjemnie, z lekkością wprowadza w klimat naj-
lepszych XIX-wiecznych powieści. 
Czytając ją, miałam wrażenie, że jest napisana tylko dla 
jednego czytelnika – dla mnie.
Spotkałam się z opinią, że jest to powieść dla młodych ludzi, 
że jest zbyt infantylna, by wzbudzać zachwyt dorosłych, 
wytrawnych czytelników. Być może tak jest. Sama doświad-
czyłam wrażenia, że tak jak dziesięcioletni Daniel błąkam 
się ciemnymi, mrocznymi ulicami Barcelony w poszukiwaniu 
swojej książki i swojej tajemnicy.
Ale czy nie o to właśnie chodzi?

Dolores
P.S. Kilka dni temu kupiłam drugą książkę tego auto-
ra „Gra Anioła”. Ponownie wyruszę w niezwykły spacer 
po Barcelonie..._

Umrzyj zdrowszy

Drodzy Czytelnicy! Poprzedni, wrześniowy numer naszego 
periodyku jest maleńką cząstką świata, którego już nie ma 
– świata bez kryzysu.
Dziś wszystko jest inaczej – czterdziestym czwartym prezyden-
tem USA jest Afroamerykanin, ropa na wolnym rynku jest 3 razy 
staniała, a nad globalną ekonomią unosi się widmo depresji. 
Wszyscy zadajemy sobie pytanie – co będzie jutro? 
Myślę, że dla zdrowia psychicznego najlepiej będzie skon-
centrować się na czymś trwałym i niezmiennym, choćby 
na nadchodzącej WIGILII.
Nie zawsze pamiętamy, jak głębokie korzenie ma ta tra-
dycja. Okazuje się, że w nasze Święta Bożego Narodzenia 
przypadają na te same dni, w których najpierw Grecy, 
a potem pogańscy Słowianie obchodzili święto przesilenia 
zimowego. Dla Słowian 25 grudnia był pierwszym dniem 
nowego roku, a 24 grudnia obchodzono dzień zmarłych.
Wydaje się, że bardzo wiele wigilijnych zwyczajów właśnie 
ma tam swój początek. Słowianie wierzyli, że w noc wigilijną 
błąkają się duchy (dla nich przygotowuje się dodatkowy ta-
lerz), pod śniegiem zakwitają na chwilę kwiaty, woda nabiera 
leczniczych właściwości, otwiera się ziemia, ukazując ukryte 
wewnątrz skarby, zwierzęta przemawiają ludzkim głosem 
(tradycja ta ewoluowała w polityczne orędzia noworoczne).
Postna wieczerza wigilijna to spadek po dawnym dniu zmar-
łych, na przykład kutia, sporządzana z maku, pszenicy i mio-
du, była kiedyś potrawą spożywaną na stypach zadusznych.
Dobór potraw wigilijnych chwalą współcześni makrobiotycy, 
zwyczajowo powinny one być sporządzone ze wszystkich pło-
dów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. Stąd obecność na stole 
miodu, potraw z kapusty, rzepy, grochu, fasoli, maku, grzy-
bów, kasz i oczywiście ryb, głównie słodkowodnych. W nie-
których domach podaje się dwanaście dań (bo 12 miesięcy 
w roku, albo według innej interpretacji dwunastu apostołów), 
a innych nieparzystą liczbę potraw. Każdej potrawy wigilijnej 
należało skosztować, w ten sposób okazywało się szacunek 

płodom ziemi. Tradycyjnie stołu wigilijnego nie sprzątano, 
przez całą noc pozostawały na nim naczynia z resztkami po-
traw, był to poczęstunek dla dusz zmarłych.
Jak twierdzi mój mąż, to jest element prasłowiańszczyzny, 
który nasze dzieci kultywują intuicyjnie do dzisiaj, licząc 
na to, że w sprzątaniu wyręczą ich duchy.

Rozmary_
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Komorowskie zwierzaki

Odleciała gdzieś sroka, która robi śmieszne dziury w orze-
chach, przebijając dziobem skorupkę, żeby wyjeść miąższ.
Odleciały gdzieś trzy sikorki, wcześniej kręcące się cały-
mi dniami przy moim oknie.
Odleciała gdzieś dusza mojego przyjaciela, a ciało ode-
szło do ziemi.
Spadły liście.
Mam dzieci, ale jestem samotna.
Mam przyjaciół, ale jestem samotna.
Mam psa, nie jestem samotna!
Pies chce jeść, chce iść na spacer, chce się bawić, chce, 
żeby go głaskać...
Nie mam wyboru, muszę się nim opiekować. A on kocha 
mnie całym ciałem i oczami, i ogonem.
Będzie dobrze...? 

Esmeralda_

Poradnik Leniwej 
Gospodyni
W tym roku wszystko 
będzie inaczej. Prezenty 
kupię już w listopadzie 
i od razu zapakuję. 
Nie kupię w Ikei mrożo-
nego ciasta na pierniczki, 
tylko upieczemy je rodzin-
nie i będzie to najweselszy 
grudniowy wieczór. Wszystko co można przygotować 
wcześniej, przygotuję i nie przeszkodzi mi w tym żadna 
książka. I na pewno zdążę upiec genialny DOMOWY 
CHLEB według przepisu Carycy.
Najpierw 1 paczkę drożdży rozrabiamy z cukrem i łyżeczką 
ciepłej wody i odstawiamy w ciepłe miejsce, aż zaczną 
pracować. Potem łączymy z 1kg mąki z garścią otrąb pszen-
nych, ziarnem słonecznika, solą i ciepłą wodą dolewaną 
po trochu w trakcie wyrabiania. Ciasto jest gotowe, gdy za-
czyna tworzyć jedną całość i odkleja się od miski. Wtedy od-
stawiamy je w ciepłe miejsce. Gdy podwoi swoją objętość, 
przekładamy do foremek i znowu zostawimy do wyrośnięcia. 
Pieczemy 1godzinę w 200 °C. Chleb jest wspaniały.
I może tak się stanie, a może nie. Najważniejsze żeby-
śmy spotkali się przy świątecznym stole w poczuciu bli-
skości i ciepła. A w awaryjnej sytuacji Caryca chlebem 
i tak się pewnie podzieli.

Andżelina_

Sportowy kogel-mogel
Zapraszam na partyjkę.
Szaro, deszczowo, listopadowo, w taki czas nie chce 
się uprawiać żadnego sportu. Chyba już nic się nie da 
zrobić. A jednak nawet wtedy możemy wnieść trochę 
sportowego ducha do naszych domów. Dziś będzie-
my ćwiczyć umysł. Zapraszam Państwa na partyjkę. 
Czego? I w tym właśnie cała radość, że wybór gier 
czy zabaw angażujących nasz umysł jest bardzo duży. 
Wszystko zależy od tego, co lubimy i z kim będziemy 
grać. Zacznijmy od królewskiej gry w szachy. Nie dość, 
że spędzamy czas we dwoje: ojciec – syn, matka – cór-
ka, syn – córka, córka – przyjaciółka, syn – syn, konfigu-

racje różne, to jeszcze ćwiczymy zdolność logicznego 
myślenia, cierpliwość, koncentrację. Same plusy. A jeśli 
szachy, to duże szachy – to i mięśnie poćwiczymy. A ci, 
którzy jeszcze mają wątpliwości, co do przydatno-
ści szachów, powinni zapoznać się z pierwszą częścią 
Harrego Pottera. Sama dla siebie znalazłam jeszcze 
jedną dość nieoczekiwaną zaletę. W szachy można grać 
również samemu. No, może nie do końca samemu, lecz 
mając za przeciwnika program komputerowy. I choć 
do tej pory z komputerem nikt nie wygrał, to właśnie 
my możemy być pierwsi. Szach mat.

Samanta_
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Pikniki i RolKomasa

Nic lepiej nie integruje, niż wspólna zabawa! Z my-
ślą o całych rodzinach organizujemy pikniki rodzin-
ne, na których każdy znajdzie coś dla siebie. Muzyka 
na żywo, pokazy mody, konkurencje sportowe, pokazy 
cyrkowe, zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców – 
to mocne atuty naszych pikników. Partnerami w orga-
nizacji pikników byli: Lang Team Polska (twórca i orga-
nizator Tour de Pologne), Towarzystwo Olimpijczyków 
Polskich oraz Fundacja „Mimo wszystko” Anny 
Dymnej. Pokazywaliśmy znanych sportowców – kola-
rza Czesława Zamanę, olimpijczyków – Jacka Wszołę, 
Kajetana Broniewskiego, Wojciecha Zabłockiego i Jana 
Szczepańskego, oraz mistrzów  świata w tańcu na wóz-
kach – Joannę Redo i Pawła Karpińskiego. Uczniowie 
komorowskiego gimnazjum rozegrali mecz piłkarski 
z gwiazdami polskiej piłki –  wśród których byli m.in. 
Jacek Bąk i Krzysztof Adamczyk.
K40 jest także autorem RolKomasy czyli masowego 
przejazdu miłośników rolek, wrotek, hulajnóg i innych 
pojazdów napędzanych siłą własnych mięśni. Jeździmy 
całymi rodzinami, z przyjaciółmi i sąsiadami ulicami 
Komorowa. Na naszą RolKomasę przyjeżdżają rolkarze 
z Warszawy i okolic, skupieni wokół grup JaNaRolki, 
Zico-skating, oraz Powerslide i Rollerblade.
Co roku jest nas więcej! _

Krakowski Salon Poezji 
w Komorowie
Tej inicjatywy nie trzeba chyba nikomu z Państwa przybli-
żać. W listopadzie 2007 roku otworzyłyśmy Krakowski Salon 
Poezji w Komorowie. Uroczystego otwarcia dokonała pomy-
słodawczyni Salonu w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie 
– Anna Dymna. W ciągu minionego roku w Dworze 
Polskim w Pęcicach gościłyśmy m.in. Annę Chodakowską, 
Grażynę Barszczewską, Joannę Szczepkowską, Dorotę 
Landowską, Agatę Kuleszę, Małgorzatę Kożuchowską, 
Olgę Bończyk, Jerzego Radziwiłowicza, Jana Nowickiego, 
Daniela Olbrychskiego, Rafała Królikowskiego, Krzysztofa 
Orzechowskiego, Zbigniewa Zamachowskiego... Aktorzy czy-
tali poezję Edwarda Stachury, Bolesława Leśmiana, Ks.Jana 
Twardowskiego, Juliana Tuwima, Frederico Garcii Lorca, 
Kavafisa i wielu innych wybitnych poetów polskich i świa-
towych. Naszym spotkaniom zawsze towarzyszy muzyka 
na żywo, aromatyczna kawa i wspaniała atmosfera._

Koncerty, wieczory kabaretowe, 
spektakle teatralne...
Nasze Stowarzyszenie organizuje także wiele imprez 
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Ze świątecz-
nymi kolędami wystąpili u nas m.in. Halina Frąckowiak, 
Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Korcz; 
swoje recitale prezentowali np. Adrianna Godlewska-
Młynarska, Magda Umer i Jacek Poniedzielski, Szymon 
Szurmiej, Olga Bończyk, Katarzyna Zielińska.
Gościmy najlepsze kabarety i najlepszych satyryków: 
Jacka Ziobro, Krzysztofa Piaseckiego, kabarety -  OT.TO, 
Moralnego Niepokoju, NeoNówka, Afera, Hrabi.
W Komorowie prezentował się także krakowski Teatr 
Proscenium – w ich wykonaniu zobaczyliśmy „Osmędeuszy” 
Mirona Białoszewskiego, „Pochwałę głupoty” Erazma 
z Rotterdamu, „Rewię w Ciotkogrodzie” do tekstów Juliana 
Tuwima, oraz „Manifest” Gombrowicza.
W naszym literackim cyklu „Apetyt na książki” gościłyśmy 
m.in. Janusza Głowackiego, Jerzego Pilcha, Wojciecha 
Kuczoka, Katarzynę Grocholę, Joannę Siedlecką, Jadwigę 
Staniszkis, a także pisarzy i poetów literatury dziecięcej 
– Wandę Chotomską, Janinę Papuzińską, Joannę Olech, 
Grzegorza Kasdepke, Pawła Beręsewicza, i in.
Przybliżamy sylwetki osób znanych i cenionych na całym 
świecie – naszymi gośćmi byli m.in. Marta Meszaros, 
Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Anna Dymna, Alina 
Janowska, Franciszek Starowieyski,  Marek Raczkowski.
Naszą zasadą jest ogólnodostępność i bezpłatny wstęp 
na organizowane przez K40  imprezy. 
A już 7-go marca 2009 roku z okazji Dnia Kobiet ko-
lejne spotkanie kabaretowe – tym razem z kabaretem 
„Paranienormalni”!
Zapraszamy!_

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością i nieskrywaną dumą pragniemy Państwa 
poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało sta-
tus Organizacji Pożytku Publicznego, a co z tego wynika, 
można odpisać 1% podatku dochodowego za 2008 rok 
na rzecz Stowarzyszenia K40. 
Dlaczego warto przekazać 1% właśnie na K40?
Chciałybyśmy przybliżyć Państwu naszą działalność, 
przedstawić w dużym skrócie to, czym się zajmujemy 
i na co przeznaczamy zdobyte fundusze. Oczywiście, 
jest to tylko wybrany fragment prowadzonych przez nas 
działań.

Koncertowy Zbyszek Zamachowski

Piknik rodzinny
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Festiwal Otwarte Ogrody

Otwarte Ogrody mają na celu zaprezentować dziedzictwo 
naturalne i kulturalne miast-ogrodów i miast zielonych 
na linii kolejki EKD/WKD. Celem jest również ukazanie 
współczesnego potencjału tych miejscowości i ich promo-
cja. Otwartym Ogrodom towarzyszy pogłębiona refleksja 
nad historią, ochroną zagrożonego dziedzictwa duchowe-
go i materialnego, oraz dyskusja nad kierunkiem przyszłej 
polityki przestrzennej dla pasma przyrodniczo-kulturowe-
go położonego wzdłuż linii EKD/WKD.
Stowarzyszenie K40 jest koordynatorem odpowiedzialnym 
za realizację Festiwalu Otwarte Ogrody w Komorowie 
już od dwóch lat. W trakcie kilkudniowych obchodów 
festiwalu organizujemy spotkania, wykłady, wystawy 
i koncerty, korzystamy z gościny w prywatnych ogrodach. 
Co roku wyruszamy w spacer z historią, który prowadzi 
autor „Historii Komorowa”, Pan Zbigniew Kowalewicz. 
Pokazujemy pasje i zainteresowania naszych sąsiadów.

W przyszłym roku rozszerzymy ofertę festiwalu. Przed 
nami warsztaty rękodzieła ludowego, konkursy, wystawy 
i projekcje filmowe. Festiwal Otwarte Ogrody Komorów 
2009 inny niż zwykle._

Mikołajkowa niespodzianka „Zostań świętym Mikołajem” - my to hasło wprowadzamy 
w życie. Od czterech lat przygotowujemy mikołajkowe 
niespodzianki, które wręczane są małym mieszkańcom 
naszej gminy podczas zabawy organizowanej, około szó-
stego grudnia, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Co roku robimy sto kilkadziesiąt paczek, wypełnionych za-
bawkami, maskotkami, słodyczami, czyli tym, co sprawia 
największą przyjemność najmłodszym. Uśmiech i radość 
dzieci są najlepszym pretekstem, by każdego roku nama-
wiać firmy i osoby prywatne do współpracy. 
W tym roku paczki pomogli nam przygotować firma 
„Panda” oraz Hurtownia Słodyczy „Czekoland”. Część 
zabawek ufundowali właściciele sklepu w Komorowie, 
w którym wszystko jest dla dzieci. Dziękujemy._Mikołajkowa Niespodzianka

Nasi podopieczni z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Warsztaty Teatralne Warsztaty Teatralne 
w Pruszkowie

Otwarte Ogrody z Franciszkiem Starowieyskim

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych umysłowo
„Wszystkie dzieci nasze są...” - tak brzmią słowa pio-
senki Majki Jeżowskiej i takie jest motto prowadzonych 
przez nas warsztatów twórczych w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Pruszkowie. W ośrodku uczą się dzie-
ci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu,
 z terenu gminy Michałowice i Pruszkowa. Dla nich pro-
wadzimy zajęcia ceramiczne i warsztaty teatralne. 

Z dziećmi przygotowujemy przedstawienie teatralne, 
które będzie uczestniczyć w konkursie „Albertiana”, 
organizowanym przez Fundację „Mimo wszystko”. 
Przygotujemy uczennice z ośrodka  do konkursu pio-
senki „Zaczarowana dorożka”, który firmuje Fundacja 
Anny Dymnej. 
Jak wielkie znaczenie dla uczestniczących w warsz-
tatach dzieci mają prowadzone przez K40 warsztaty, 
niech powiedzą zdjęcia z zajęć, przedstawione poniżej._
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Warsztaty 
twórcze
Już od 4 lat prowadzi-
my na terenie gminy 
Michałowice warsztaty 
twórcze dla dzieci 
i młodzieży. Zajęcia 
odbywają się w szko-
łach w Komorowie, 
Michałowicach i Nowej 
Wsi. Uczestniczyć 
w nich mogą wszyst-
kie dzieci i młodzież 
zamieszkała na tere-
nie naszej gminy, bez 
względu na miejsce 
nauki. Zajęcia są bezpłatne dla uczestników. 
Corocznie zmieniamy naszą ofertę warsztatową, tak by 
realizować zajęcia, które cieszą się największym zainte-
resowaniem. W tym roku szkolnym prowadzimy warsztaty 
w Komorowie i Michałowicach. W ofercie bezpłatnych zajęć 
znajdują się: warsztaty rzeźby i ceramiki, fotograficzne, 
gimnastyki umysłu, taneczne, autorskie, literackie (spo-
tkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży), wokalne, 
ilustratorskie, kulinarne i in. Każde dziecko znajdzie coś dla 
siebie. W drugim semestrze uruchomimy nowe warsztaty – 
szkółkę rolkarską, decoupage`u i malowania mandali._

Wierzymy, że po przeczytaniu wszystkich informacji, 
bez żadnych wątpliwości przekażecie  Państwo swój 1% 
podatku dochodowego za 2008 rok na naszą działalność.
Z góry dziękujemy.
Stowarzyszenie K40
ul.Janowskiego 3
05-806 Komorów
KRS nr 0000214644
konto: 08 1020 1055 0000 9102 0115 5043
PKO BP O/Janki_

Podziel się 
z sąsiadem
Są takie dni w roku, kie-
dy odczuwamy głębsze 
więzi społeczne, chęt-
niej i hojniej pomagamy. 
Zbliżające się świę-
ta Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy powodują, 
że stajemy się lepszymi, 
wrażliwszymi, otwartymi 
na innych ludzi. Życzymy 
wszystkim szczęśliwych, 
spokojnych świąt i chętnie 
włączamy się we wszel-
kiego rodzaju akcje, które 
sprawiają, że życzenia stają się bardziej realne. Tak jak 
w organizowaną już od 4 lat przez K40 akcję charytatywną  
„Podziel się z sąsiadem”.
W okresie przedświątecznym, w zaprzyjaźnionych skle-
pach w Komorowie, Michałowicach, Nowej Wsi, Regułach 
i Opaczy ustawiamy specjalnie oznaczone kosze, do któ-
rych wkładamy świeże, właśnie zakupione produkty spo-
żywcze, kosmetyczne i gospodarcze. Wszystko, co przydać 
się może do przygotowania świątecznego stołu, wypieków 
i potraw. Zebrane produkty pakujemy w paczki, które 
następnie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej trafiają do najbardziej potrzebujących rodzin 
w naszej gminie. Wiemy, że podarowane przez Państwa 
produkty czasami są jedynym wsparciem i szansą na godne 
i rzeczywiście szczęśliwe święta. Dziękujemy._

Wesołych Świąt - Mania, l.12


