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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Z Carycą na skróty

Skrócik 
Andżeliny
Nasza Andżelina rzuciła pracę w telewizji, zrobiła różne
kursy i teraz jeździ po całym świecie oprowadzając ludzi
po różnych zakątkach globu. Wszystkie ją podziwiamy 
i wszystkie jej zazdrościmy. Ostatnio, gdy przelatywała
przez Komorów między Cykladami, a Rejsem po Nilu,
sprzedała mi, jako nasz stowarzyszeniowy globtroter,
malutki skrócik. Czuję się zobowiązana donieść o nim
Państwu natychmiast. n Caryca
(cd str. 13)  
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155 463 zł! – KOLEJNY WIELKI SUKCES!    

IV aukcja charytatywna „K40 Naszym dzieciom”
przerosła najśmielsze oczekiwania! (str. 8 i 9)

Szukaj a znajdziesz

n Nowicki: Krakowskim targiem

n Domalik: Medytacje wiejskiego reżysera

n Kwestionariusz Prousta 

(rozmowa z Wojciechem Wysockim)

n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40

n Antkowiak: Czego się nie nosi

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Nie jest sztuką coś osiągnąć. Sztuką jest dzielenie się.
A już szczególnie, jeśli osiągnęliśmy to z trudem. 
Są ludzie, którzy radzą sobie w życiu, nie mają żad-
nych problemów i nie potrzebują pomocy. 
Są i tacy, którzy radzą sobie tak dobrze, że gromadzą
ogromny majątek, w dostatku swoim zapominając 
o tym, co w życiu istotne i z nikim się niczym nie dzielą. 
Są wreszcie i tacy, którzy gromadzą wokół siebie naj-
większe dobra, przede wszystkim te kompletnie nie-
materialne i z potrzeby czynu oraz poświęcając swój
wolny czas, tym wielkim bogactwem dzielą się z in-
nymi, powodując ich rozwój, a jednocześnie bogacąc

swojego ducha.
Pomoc, życzliwość, szacunek dla siebie i otoczenia, stanowi o wartości
człowieka i podnosi wartość ogółu. Wspólne działanie wielu ludzi dla osiągnię-
cia szlachetnego celu pozwala nie tylko na pomoc, ale jest także przykładem
godnym wszelkiego naśladownictwa. Stowarzyszeniu K40 chwała!
***
Nam mężczyznom wydaje się, że bez nas nic istotnego na tym świecie stać się
nie może. Że to my – filary i ostoje – wpadamy na dobre pomysły i sprawnie je
realizujemy. Jesteśmy świetni i niezastąpieni. Do tego przedsiębiorczy, znakomi-
cie zorganizowani i odpowiedzialni. 
Tymczasem K40 to przedsięwzięcie wymyślone i realizowane wyłącznie przez
kobiety, do których jak ulał pasuje cały opis z powyższego akapitu. Zatem obalają
one całkowicie nasz męski punkt widzenia na nas samych. n Zbigniew Nowak
Od redakcji: Zbigniew Nowak jest cenionym bioenergoterapeutą, prowadzi program
telewizyjny „Ręce, które leczą”.

K jak Komorowianie,

krajanie, konfederaci, koalicjanci, 

kompetentni kooperanci... 

Święta nadchodzą wielkimi krokami, a z nimi błogi spokój.
Jeszcze „tylko” przygotować Wigilię, skromne 12 dań 
na 25 osób, dwa razy tyle prezentów i ufff!!!
Odpoczniemy, a jest po czym odpoczywać. 
Za nami kolejna, czwarta już edycja akcji charytatywnej 
„K40 Naszym dzieciom”, „Podziel się z sąsiadem”, 
„Mikołajkowa niespodzianka” i Salony Poezji. 
Do Nowego Roku nie ruszymy palcem, ale potem...
Zatem Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku życzy

Stowarzyszenie K40

Galeria K40



NR 5 (15) 2009 NR 5 (15) 2009 

2 3

StowArzySzenie kobiet pięknych, inteligentnych, niezAleżnych

i nieobliczAlnych, kreAtywnych i przedSiębiorczych. kobiet, które

chcą i będą wpływAły nA życie publiczne komorowA, gminy, powiAtu i krAju.
kopernik byłA kobietą!

Krakowskim targiem
Jan Nowicki – stały korespondent K40

wyciągam rękę... Za nami

Po letniej przerwie 
zaczęło się. 

Zaprosiłyśmy 
Państwa 

na Salony Poezji.
Poezja 

Krzysztofa
Baczyńskiego 
czytana przez 

Mirosława
Konarowskiego 
w Komorowie. 

„W Soplicowie”, fragmenty  „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza czytane przez romantyczną Annę Nehre-
becką w Pęcicach. Poezja Włodzimierza Majakowskiego
wyśpiewana przez Żannę Gierasimową i wyczytana przez
Zbigniewa Zamachowskiego w Łazienkach Królewskich 
w Podchorążówce.
Miałyśmy przyjemność gościć Państwa na Kabare-
towym spektaklu teatralnym „Bez mężczyzn” w wyko-
naniu Katarzyny Nowak z akompaniamentem Moniki
Bylicy.
11 listopada śpiewałyśmy z Państwem pieśni patrioty-
czne na Placu Paderewskiego w Komorowie. Mieliśmy
okazję spotkać się z Elżbietą Dzikowską i wsłuchać się
w jej ciekawe opowieści. 
W ramach cyklicznych spotkań „Apetyt na książki”
rozmawialiśmy o rodzinie, życiu, poezji z Ernestem
Bryllem. 
Spotkania z literaturą odbywały się w szkole w Micha-
łowicach i świetlicy szkoły w Komorowie. Dzieci spot-
kały się z Małgorzatą Iwanowicz, Anną Onichimowską
i Dorotą Gawryluk. Dla nich organizowane były warsz-
taty twórczo-edukacyjne: scenograficzne, rękodzieła
artystycznego, gimnastyki umysłu, decoupage, ta-
neczne, rzeźby i ceramiki. 
W grudniu w Pęcicach miała miejsce czwarta edycja
koncertu-aukcji charytatywnej „K40 Naszym dzieciom”,
z którego cały dochód jest przeznaczony na wakacyjny
wyjazd małych pacjentów Kliniki Onkologii Instytutu-
Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.
Przygotowałyśmy i przekazałyśmy na bal mikołajkowy
w GOPS ponad 100 paczek dla dzieci.
Cieszymy się, że akcja „Podziel się z sąsiadem” spotkała
się z Państwa hojnością. 
Zebrane produkty spożywcze trafiły do najbardziej
potrzebujących naszych sąsiadów.
Zapraszamy na organizowane przez nas spotkania 
i akcje charytatywne w 2010 roku. n Fretka
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Czas ten - utartym zwyczajem –
skłania felietonistę do podjęcia
tematu Wigilii, Świąt Bożego Naro-
dzenia, Nowego Roku.
Wigilia. Od niej wszystko się zaczyna,
na niej kończy.
Rodzisz się Dziecino 
– umierasz Dziecino
Serca nam przepełniasz nadzieją i łzą.
W Kanie Galilejskiej, 
zmieniasz wodę w wino.
A ludzie nie wierzą. 
A ludzie - wciąż kpią.

Słowa „Kolędy na koniec wieku”, do której piękną muzykę
napisał kiedyś Zbyś Preisner. 
Rodzisz się Dziecino– umierasz Dziecino?
Umierasz od chwili urodzenia? Jesteś, a już Cię nie ma – nie
ma Cię, a jesteś? Werset dający wiele do myślenia. Powiada
o kruchości cudu życia. Wzywa do opamiętania, wędrówki 
w poszukiwaniu nadziei. Każdego z nas tylko chwila dzieli
od końca oznaczającego początek. Czego? Wiecznego życia
– powiadają mędrcy.
A jeśli tak, to Oni gdzieś są. Muszą być!
Tego roku, zanim siądę do wigilijnej kolacji z żywymi, najpierw
chciałbym zaprosić tych, którzy odeszli: Drogiego Piotra
Skrzyneckiego, czułego Jurka Bińczyckiego, mądrego
Gustawa Holoubka, tajemniczego Wojciecha Hasa, nieodgad-
nioną Halinkę Wyrodek, wspaniałego Jerzego Turowicza,
Rysia Matusiaka - koleżkę z podstawówki, gwiezdnego gazdę
– ks. Tischnera, potężnego Czesława Miłosza, Nieznajomego
– który machał do mnie ręką zza płotu, a teraz Go nie ma.
No i… Leona, Leona, Leonka - Niemczyka.
Jednych znałem więcej, innych mniej.
Zamykam oczy. Widzę jak ci wszyscy, w ten wigilijny czas,
podrywają się ze swoich niebieskich grzęd, lecą łagodnie do
mojego stołu i milcząc, wpatrują się z rozbawieniem w białe
talerze.
A nad nimi, cicha kolęda z ostatnią nutą co sprawia, że zmarli
zamieniają się w święte opłatki, łamiące pomiędzy sobą
miłość.
Bez słów modlitwy, bez nabożnej pieśni. Cichuteńko. Żeby
nie obudzić Dziecka, które tej nocy zasypia na sianie, pierw-
szym w życiu snem.
Otwieram oczy. Słyszę psa, obszukującego radośnie przy-
byłych na drugą część kolacji. Żywych. Siostrę Hanię, zaru-
mienioną od przygotowania potraw, Marysię, ukrywającą
przed światem tajemnice nastolatki, skupioną Małgosię, ich
mamę Elżbietę, ojca Andrzeja.

Na końcu wchodzi jeszcze jedna Gosia, którą dla ułatwienia
nazywam „Kółeczkiem”. Zaciekawiona, ufna, trochę strwo-
żona, wkracza w naszą pierwszą, wspólną Wigilijną Noc.
Pod tegoroczną choinką wszyscy będą dla mnie ważni. Ale…
gwiazdką najjaśniej świecącą będzie Ona. Jej poszukujące
dłonie, ciche słowa, twarz – inna po przebudzeniu.
Witaj Kółeczko! Z myślą o Tobie, będę w tym roku szukał na
niebie gwiazdki, którą – z Bożą pomocą - spróbujemy nazwać
pierwszą i ostatnią.
Do Ciebie - Drogi Czytelniku - wyciągam rękę. Po to, żeby
spotkać Twoją. n

Słowo na Wigilię

Wspominam Wigilie z mojego dzieciństwa. Mieszkanie pach-
nące pastą do podłogi, karpie w wannie. Ciasto ucierane w
makutrze i mielenie maku. Zapach pomarańczy w paczkach
pod choinką i ozdoby z folii po cukierkach. Wyprawy na
cmentarz, by odwiedzić Tatę. Mróz i śnieg skrzypiący pod bu-
tami.
Wspominam Wigilie z mojego małżeństwa. Wszystkie w poś-
piechu, bo drudzy rodzice czekają. Pogubione po drodze
marzenia.
Teraz mam mikser i puszkę z masą makową, ale brak mi tam-
tych wzruszeń, nie ma tamtej magii.
Coś umknęło. Jezus rodzi się gdzieś obok, żłobek ma w koś-
ciele, a kolędy są na płycie.
Ksiądz Jan Twardowski pisał:
„Święta Bożego Narodzenia są po to, by życzyć sobie nie
tylko podwyżki, ładnego mieszkania, przystojnego męża,
bogatej żony, ALE MYŚLENIA O BOGU.” n Esmeralda
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Taką oto anegdotę  miałem
opowiedzieć w Pałacu w Pę-
cicach, ale jak to u mnie
często bywa, „szczyt formy
nie trafił na igrzyska”, a
rzecz dotyczyła grafiki o
lekkim zabarwieniu eroty-
cznym, którą dałem na
aukcję.

Miałem przed wielu laty
pokaz w KCK, czyli w Ki-
eleckim Centrum Kultury i
był to na moje nieszczęście
pokaz mody męskiej. „Za-
wodowy model kielecki” to
już na dzień dobry budzi
duże podejrzenia, żeby nie
powiedzieć strach. Pytam or-
ganizatorów, gdzie są tech-
niczni, bo jak wiadomo
sukces lub porażka w najm-
niejszym stopniu zależy od
wykonawców, bo tylko tech-
niczni pociągają za najważ-
niejsze nitki i mogą nam,
artystom, nieźle dać popalić,
jeśli ich się odpowiednio „nie
ukocha”.

Pytam tych dzielnych orłów,
czy można uruchomić scenę
obrotową, powiadają, że
tak, tylko musi być zgoda
dyrekcji. Omijam dyrekcję i

idę do dyrygenta, bo
mają mi grać „Błękitną
rapsodię” Gershwina, do
tych siedmiu kieleckich
zawodowców – nic, tylko
w łeb sobie strzelić.

Wracam do technicznych,
jest zgoda, ba! Jest euforia,
coś się będzie działo, jak
orkiestra jest przodem do
widowni, to ja z tyłu ustaw-
iam modeli i wtedy tech-
niczni się dowiadują, że to
oni będą modelami. „Nie
umiemy chodzić” - powia-
dają techniczni, a ja na to, że
jak się scena kręci, to nie
wolno chodzić. „Poustawiam
Was w „Grupy Laokona”, a
jak który już stać nie może,
to może leżeć”. Techniczni,
którzy nie mają w swojej
klawiaturze jedynek, mają
mieć twarze pokerzystów,
pokaz trwa w najlepsze,
chłopcy złapali „bakcyla
mody”. Orkiestra bije brawo
debiutantom i wtedy w cza-
sie finału pokazu otrzymuję
na scenie tę piękną erotycz-
ną grafikę, z takim oto
przesłaniem: „Chcemy Panu
Jerzemu przypomnieć, że ko-
biety również istnieją  na tym
świecie i żeby tak atrakcyj-
nie robił Pan  pokazy mody
damskiej”. A ja na to moim
darczyńcom i do publiczności:
„Wiem, że atrakcyjnych
modelek są całe zastępy, ale
gdzie znaleźć takie techniczne
kobitki, jak ci moi kieleccy
herosi”.

Po pokazie odpłynęliśmy
wszyscy w sina dal, a mówiąc
po ludzku następnego dnia
te niezupełnie trzeźwe pięk-
ne herosy przyszły do mnie
na casting, ale ja już wtedy

wiedziałem, że oni już nigdy
po tym nie będą normalni.
Moda ma w sobie wielce
nieprzewidywalną magię, ale
przecież wszyscy musimy
stać obiema nogami na tym
najpiękniejszym ze światów
i stojąc na nim pamiętać
jedno – ŻYCIE NIE PIEŚCI!!!

Oto anegdota i parę refleksji
od Antosia pod choinkę.n

EVVIVA L`ARTE – 
Jerzy Antkowiak 

PS. Tyle autor – reszta w
rękach Pani Lucyny – oj Do-
lores, Dolores... 

Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

Szlachet henryk (cz.ii)

Co do ozdobności? Wąs! Chociaż dość
nieszczególnie. Był ten wąs, ale co do zad-
bania, to nie bardzo. Garnitur? Oczywiście.
Raczej szary i raczej nie uprasowany. Zaw-
sze prochowiec. Rozpięty. Opadające spod-
nie. Teczka ze skóry (uchowaj Boże ze
świńskiej). Bardzo dostojny i powolny
sposób przemieszczania się z miejsca na
miejsce. Jednym słowem, działacz śred-
niego stopnia. Ale to co go wyróżniało, to
ten niepowtarzalny wyraz twarzy. Wyraz
twarzy człowieka, który przeżył wszystko,
wie wszystko i z pobłażliwym uśmiechem,
oraz bezustannie kiwającą się na boki
głową, nie dziwi się życiu, ludziom i czasowi,
w którym przyszło mu egzystować. Wielka,
cudowna legenda polskiego filmu. HENRYK
SZLACHET!!! Kierownik planu zdjęciowego,
współpracownik produkcji a czasem nawet
DRUGI KIEROWNIK PRODUKCJI. Nie wiem,
czy ktoś tak kochał film jak On.
Słynny był tzw. kompromis Szlacheta, który
to kompromis zawarli Gustaw Holoubek 

i Henryk Szlachet już w 1961 roku. A było to
tak.
Otóż w owym 1961 roku Gustaw Holoubek
brał udział w dwóch filmach. W „Czasie
przeszłym” w reżyserii Leonarda Buczkow-
skiego i w „Historii żółtej ciżemki” Sylwestra
Chęcińskiego, gdzie kierownikiem zdjęć był
Szlachet Henryk. Pewnego dnia na plan
„Czasu przeszłego” przychodzi gwałtowny
telefon z produkcji „Historii o żółtej
ciżemce”. Dzwoni Szlachet i prosi pana
Holoubka. Rozmowa przebiegała mniej
więcej tak.
– Pan Holoubek? Szlachet po drugiej stronie.
Ja pana zapraszam na zdjęcia w najbliższą
szrodę od samego rana.
Holoubkowi włosy dęba stanęły na głowie.
– Jak to w środę!!!! Przecież jesteśmy
umówieni na piątek!!! W środę absolutnie
nie mogę!!!  Ja mam zapisane w kalendarzu,
że zdjęcia do Ciżemki mam w piątek!!!
– Panie Holoubek! Ja nic nie słyszę!!! Za-
kłócenia na linii!!! Ja panu nic nie  słyszę!!!
DO SZRODY!!!
Pamiętaj czcigodny czytelniku, że w owym
czasie uzyskanie połączenia międzymias-
towego graniczyło z cudem. Nadludzkim
wysiłkiem woli całej produkcji „Czasu

przeszłego”, po kilku godzinach udało się
połączyć z Henrykiem Szlachetem. Gustaw
Holoubek dopadł słuchawki i rzęził:
– Panie Szlachet! Ja jestem pewien, że
umawialiśmy się na piątek! Ja mam to za-
pisane! W środę mam jeszcze zdjęcia w
„Czasie przeszłym”!!!
Zapanowała dłuższa cisza. Wreszcie w
słuchawce dał się słyszeć głos Henryka Szla-
cheta.
– Panie Holoubek. My sobie idźmy na kom-
promis. Niech będzie w czwartek. ALE NA
PEWNO!!! 
Inna rzecz, że Gustaw Holoubek znając Hen-
ryka Szlacheta nie wykazał się należytą czuj-
nością. Otóż cztery lata wcześniej, podpisu-
jąc z Szlachetem umowę na główną rolę w
filmowym debiucie Jerzego Wojciecha Hasa
„Pętla” usłyszał:
– Panie Holoubek. To nie jest film. To jest
wywczas!!!
Pierwszego dnia zdjęciowego o piątej rano
obudził go drugi kierownik produkcji Henryk
Szlachet mówiąc.
– Panie Holoubek, wstajemy! To nie jest
wywczas. To jest film!!! n
cdn... 

Wiktor Zborowski

Wyglądał? 
Tak jak wyglądał.
Raczej gruby, niż… 
raczej gruby. 
Bardziej niski, 
niż średniego wzrostu. 
Raczej ryżawy, niż blondyn. 
W kapeluszu raczej. 
A nawet zawsze. 

Kwestionariusz Prousta

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

Wojciech Wysocki
Główna cecha mojego charakteru:
– upór i zdecydowanie w sprawach
ogólno-zasadniczych i niezdecydowane
melepectwo w codziennych

Cechy, których szukam u mężczyzny:
– w ogóle nie szukam
Cechy, których szukam u kobiety:
– zrozumienie, kiedy też bywam kobietą
Co cenię u przyjaciół:
– to, że bywają bezinteresowni
Moja główna wada:
– moja nikomu niepotrzebna pokora 
przy jednoczesnej wewnętrznej dumie
Moje ulubione zajęcie:
– kibicowanie koszykarzom mojej Polonii
Moje marzenie o szczęściu:
– żeby trwało dłużej niż chwilę
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
– blade zimne świty bez perspektyw i mo-
tywacji
Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem:
– brak miłości i zrozumienia u moich Ko-
biet
Kim lub czym chciałbym być, gdybym 
nie był tym, kim jestem:
– wybitnym alpejczykiem

Kiedy kłamię:
– głównie żeby nie ranić 
Słowa, których nadużywam:
– chyba, wiesz 
Ulubieni bohaterowie literaccy:
– Hrabia Henryk z „Nie-boskiej komedii”
Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
–  starsi panowie 
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  bandytów którzy udają, że są kibicami
Dar natury, który chciałbym posiadać:
– grubą skórę słonia przy jednoczesnej
wrażliwości dziecka 
Jak chciałbym umrzeć:
– syty życia bez lęku o Bliskich, ale to
chyba niemożliwe
Obecny stan mojego umysłu:
– zamęt jak zwykle 
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
–  wynikające z nieuświadomionej 
poczciwości 

Pytania zadawała: Caryca

bez tytułu
kompromis Szlacheta, czyli niewiarygodny przypadek
gustawa holoubka

Czego się nie nosi
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Medytacje wiejskiego reżysera
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Siła poezji jest niezwykła. 

Wydawać by się mogło, że po sukcesie naszych 

Salonów w Pęcicach, nie może być lepiej. A jednak! 

W Łazienkach Królewskich w Podchorążówce tłumy. 

Wejściówki rozchodzą się, jak ciepłe bułeczki. 

O wolnym miejscu można tylko pomarzyć. Była Anna Dymna z

Jerzym Radziwiłowiczem, Zbigniew Zamachowski z Żanną

Gierasimową. 10 stycznia będzie Katarzyna Pakosińska 

z Wiesławem Tupaczewskim i Kumy z Komorowa! 

Oprócz tego, na prośbę Dyrektora Łazienek 

Przemysława Nowogórskiego, przygotowałyśmy 29 listopada

widowisko poetyckie „Noc Listopadowa”. 

Byłyśmy z tego tym bardziej dumne, że my, Stowarzyszenie

K40, kobiety z Komorowa zrobiłyśmy w centrum Warszawy, 

w Łazienkach Królewskich wieczór poświęcony rocznicy

wybuchu Powstania Listopadowego.

Tym bardziej był to niezwykły wieczór, że Jan Nowicki, po 35

latach od premiery „Nocy Listopadowej” w Teatrze Starym,

znowu przypomniał nam wspaniały monolog Wielkiego Księcia.

SAlony poezji k40
krakowski Salon poezji w komorowie i w łazienkach królewskich

Ale to nie koniec niespodzianek. 

Poezja nie powiedziała ostatniego słowa...

Nowy właściciel Dworu w Pęcicach, Pan Marek Jutkiewicz, 

zaproponował aby w Dworze, nadal odbywały się Salony Poezji. 

Tak też się stało! W listopadzie Anna Nehrebecka przeczytała 

fragmenty „Pana Tadeusza”. Poezja Mickiewicza wspaniale 

wpisała się w obchody 200-lecia pęcickiego dworu, a brawom 

nie było końca, ludzie wstali z miejsc i klaskali, klaskali...

W Dworze w Pęcicach będziemy się spotykać kwartalnie, 

w Łazienkach co miesiąc, a już teraz zapraszamy na najbliższy

świąteczny salon, który dzięki uprzejmości naszego proboszcza, 

księdza Andrzeja Perdzyńskiego, odbędzie się 27 grudnia 

w komorowskim kościele. 

Pastorałki będą czytać Aleksandra Justa i Zbigniew Zamachowski, 

a dzieci zaśpiewają kolędy. n Stowarzyszenie K40

Goście weszli w porządku i stanęli kołem

Trza niedzielny poranek, pchać do przodu wołem.

Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki

I podjeżdżają lśniące niczym niklem bryki.

Zmieszane ptactwo tłumnie furknęło do góry

Bo wchodzą na salony, z K40 córy.

Panie starsze już wcześniej wstawszy, piły kawę

Lecz traktują ją teraz, jako nową strawę.

Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze

A my wciąż przygarbieni w poezji ugorze.

Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży;

Bo żaden wierny słuchacz, oka dziś nie zmruży.

Hrabia też oczy w dom utkwił i natężył ucho:

Słyszy jak wiersz za wierszem, rozlega się głucho

Panny szeptały z sobą; nie było w porządku,

Bo frazy wiersza biegły, jak kąpane w wrzątku.

I znowu cisza głucha i nikt się nie rusza

Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.

Spólną myśl widać było z uciętych wyrazów

Tak nas Aktorka koiła adamową frazą.

Po chwili wszędzie było samotnie i głucho

Lecz znów się wszak spotkamy, wierny wiersza sługo! n

Andrzej Domalik

8 listopada, 2009
„W Soplicowie”
fragmenty „Pana Tadeusza”
Czytała: Anna Nehrebecka
Muzyka:  Adam Świtała, Maciej Regulski
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12 grudnia 2009 r.
Jesteśmy w nieustającym szoku!!!

12 grudnia Anno Domini 2009, na koncercie-aukcji 

„K40 Naszym dzieciom” zebrałyśmy 

niebotyczną kwotę 155 tysięcy 463 złotych. 

To przekroczyło nasze najśmielsze marzenia.

To dwa razy więcej niż rok temu!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się  w nasz 

koncert, 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.

Dziękujemy Panu Markowi Jutkiewiczowi, 

że pozwolił nam spotkać się z Państwem 

w Dworze Polskim w Pęcicach i stworzył 

tak wspaniałe warunki dla naszego koncertu.

Zebrane pieniądze pozwolą w całości pokryć 

koszt wyjazdu dzieci leczonych onkologicznie 

z Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik - Centrum 

Zdrowia Dziecka” na wymarzone wakacje.            

Rozpiera nas duma, że właśnie do nas, 

do Komorowa przybyło tylu wspaniałych 

i hojnych ludzi. 

Wszystkim Państwu dziękujemy!

Do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie K40

Koncer t char y tat ywny
„K40 Naszym dzieciom”

Ewa Telega - K40 i Ewa Gorzelak - Nasze dzieci przedstawiają ideę akcji

Joanna Liszowska rozpoczyna koncert

Ewa Telega, Katarzyna Pakosińska i Zbigniew Zamachowski– startuje
licytacja

Nowa właścicielka pióra

Katarzyna Zielińska śpiewa dla właściciela Dworu w Pęcicach, pana Marka Jutkiewicza

Pierwsze licytowane pióro - od Marszałka Komorowskiego ..

Kolaż Wisławy Szymborskiej
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Zwycięzca aukcji i wielki przegrany

Śpiewa Piotr Polk

Licytacja zaproszenia od Krystyny Jandy Spinkę od Prezydenta Lecha Wałęsy licytuje Marta Kuligowska

Pióro od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Kabaret Moralnego Niepokoju 

Wiesław Tupaczewski - Kabaret OT.TO

Ewa Gorzelak, Dorota Landowska, Małgorzata Pien'kowska, 
Małgorzata Kożuchowska, Ewa Telega

Kasia Zielińska z najmłodszymi wolontariuszkami K40Sklepik K40 cieszył się jak zwykle dużym powodzeniem

Aleksandra Nowak odbiera kolaż, a pod młotek wchodzi akwarela 
Franciszka Starowieyskiego

Rozpoczyna się licytacja, która okaże się przebojem aukcji

51 tys.zł!!! Robi wrażenie

Koncert charytatywny

„K40
Naszym
dzieciom”

Dziękujemy Julii Kalecie, Mariuszowi Wyżyckiemu i Studiu 69 za udostępnienie zdjęć
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ja z tobą,
ty ze mną
– 11 listopada, 

Święto niepodległości

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny

L. Staff, fragment wiersza „Deszcz jesienny” 

Deszcz dzwonił swoją  melodię, ale nie zniechęcił mieszkańców
Komorowa, którzy przybyli 11 Listopada, w Święto Niepodległości,
na Plac Paderewskiego w Komorowie na wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych i legionowych.

Uroczystość pod nazwą  „Ja z Tobą, Ty ze mną. Śpiewający Ko-
morów” zorganizowało Stowarzyszenie K40, Stowarzyszenie Kul-
turalny Komorów i Towarzystwo Komorowianie. Inicjatorką 
i pomysłodawczynią spotkania była pani Lidia Kulczyńska-Pilich.

Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu otrzymała śpiewnik,
wydany specjalnie z tej okazji. Ze sceny usytuowanej pod histo-
rycznym dębem, posadzonym 11 listopada 1935 roku, Komorowian
powitał chórek uczniów klasy 2a ze Szkoły Podstawowej w Ko-
morowie pieśnią „Piechota”. Kolejne pieśni intonował chór „Im-
previsti”, wspierając rozśpiewanych mieszkańców. Wraz ze
strugami deszczu popłynęły słowa pieśni: „Żeby Polska była Pol-

ską”, „Warszawianka”, „Pierwsza Kadrowa”, „O, mój rozmarynie”,
„Pierwsza Brygada”. Parasole tworzące kolorowy dach nad
głowami, miarowo poruszały się w rytm pieśni.

Mamy nadzieję, że tworzy się nowa tradycja, by raz w roku 
– 11 Listopada –  wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości byli
razem, by tego dnia wspólnie pośpiewali i by było jak w popularnej
piosence „bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. n Ataner

Od jakiegoś czasu mam fobię, że rzeczy
które gromadzę w niezwykle praktycznych
celach, są wieczne. W odróżnieniu ode
mnie. Chodzi o gwoździe, które mogą
kiedyś się przydać, śrubki, które mogą
kiedyś się przydać, wkręty, które mogą
kiedyś się przydać, pinezki, zestaw kluczy
nasadkowych, młotki, taśmy izolacyjne,
klucz francuski (zwany we Francji hiszpań-
skim albo odwrotnie), śrubokręty, wier-
tarkę, piłę ręczną i szlifierkę kątową, zestaw
pilników, tarnik, lutownicę, i dajmy na to ka-
lafonię. One wszystkie są o wiele bardziej
długowieczne, żeby nie powiedzieć dłu-
gowieczniejsze ode mnie. 
Ilekroć na te wszystkie rzeczy patrzę, to
myślę sobie, że one mnie
przeżyją. 
I gdy ostatnio zdałem so-
bie sprawę, że zestaw klu-
czy nakładkowych i tzw.
grzechotka kupiona jesz-
cze w RFN dwadzieścia
kilka lat temu, nie nadają
się już do użytku i trzeba
je wyrzucić, to miałem
niewątpliwą satysfakcję,
że to jednak ja je prze-
trzymałem. Ja – słaba is-
tota zbudowana z orga-
nicznych białek, narażona
na walkę z wirusami,
bakteriami, zarazkami,
grypą AH1N1 i własną
słabą „silną wolą” nie
przegrałem konkurencji
z chromowanymi stalo-
wymi kluczami i grze-
chotką.  
W ogóle często mam
wrażenie, że te wszys-
tkie śrubki i gwoździe 

z pewnym pobłażaniem patrzą na mnie,
wiedząc, że jeszcze długo będą sobie
spokojnie leżeć w swoich pudełeczkach
(oczywiście, jeśli ich złośliwie wcześniej
nie wykorzystam przy jakiejś naprawie,
które się w końcu w domu zdarzają) długo,
długo po tym, jak mnie – mówiąc eu-
femistycznie – przestaną interesować
sprawy doczesne.
Często się łapię na tym, że podejrzewam
pewne rzeczy martwe o złośliwość, tym
samym nadając im cechy istoty żywej i myś-
lącej. Czasami podejrzewam nawet o to
nasz dom. 
Ma taką szczególną właściwość, że gdy
tylko wyczuje, że wyjeżdżam na kilka dni,
od razu szykuje jakąś niespodziankę, żebym
przypadkiem o nim nie zapomniał. 
Gdy w zimę stulecia pojechaliśmy się
wygrzewać w basenach termalnych – to
oczywiście odmówił posłuszeństwa gazowy
piec c.o., a było minus 26 stopni. Córka, która
miała sesję egzaminacyjną i musiała zostać
sama w domu, ratowała się kominkiem i pię-
cioma swetrami. A wystarczyło przecież
trochę podnieść z pomocą dwóch zaworów
ciśnienie w instalacji. Dobrze, że nie za-
marzły telefony i po konsultacjach udało się
pokonać potwora.

Innym razem, kilka dni po naszym wyjeździe,
zadzwonili rodzice z wieścią, że chyba kana-
lizacja się zapchała, bo przez zlew w piwnicy
się wylewa… Cóż robić, trzeba było
ściągnąć ekipę fachowców. Dopiero trzecia
sobie poradziła. Okazało się, że nadmiar
proszku do prania potrafi zatkać każdą rurę.
Wniosek? Higiena – tak, przesada – nie! 
A propos zatykania rur – parę lat wcześniej,
za czasów gdy nie było jeszcze nawet 
w planach kanalizacji, zamarzła nam rura 
(a właściwie jej zawartość) odprowadzająca
ścieki z domu do szamba. 
Gdybym wiedział, że to niemożliwe, to bym
jej nie udrożnił. Ale nie wiedziałem i chyba
jako jedyny ze znanych mi mieszkańców Ko-
morowa odetkałem zamarzniętą rurę. Przy-
chodzili do mnie później znajomi na konsul-
tacje, jak to się robi… A ja puchłem z dumy,
że mogłem im opowiedzieć, jak dzielnie
schodziłem po drabinie do szamba i wisząc
nad trującymi wyziewami lałem gorącą
wodę w zamrożoną rurę. Jakby pobyt 
w szambie był powodem do dumy. 
A ilu takich dumnych na co dzień można
zobaczyć w tabloidach i TV… 
Hmmm, może coś w tym jest wciąga-
jącego? n

Wiesław Tupaczewski 

M44 dla K40
Wiesław Tupaczewski 

Dom z duszą
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Z Carycą na skróty

Nasza Andżelina

rzuciła pracę 

w telewizji, 

zrobiła różne

kursy i teraz

jeździ po całym

świecie 

oprowadzając

ludzi po óżnych

zakątkach globu.

Wszystkie ją podziwiamy i wszystkie jej zazdrościmy. Ostatnio, gdy przelatywała przez Komorów, między Cykladami, a Rejsem po Nilu,

sprzedała mi, jako nasz stowarzyszeniowy globtroter, malutki skrócik. Czuję się zobowiązana donieść o nim Państwu natychmiast.

Myślę, że część z Państwa zna ten skrócik drogowy, a właściwie skrócik czasowy, ale ja, która jeżdżę Regulską od 10 lat i która piszę 

o skrótach od 2 lat, jakoś nie domyśliłam się, że można tą dróżką dostać się do Michałowic, a co za tym dalej idzie - przez Michałowice do

Warszawy. Przechodzę więc do rzeczy: mijamy Dwór w Pęcicach i wjeżdżamy w Regulską. Aby nie jechać Alejami Jerozolimskimi (zdradzę,

że osobiście praktycznie prawie tamtędy już nie jeżdżę), skręcamy przed torami, w prawo do Michałowic. Ostatnio jednak, coraz częściej,

korek zaczyna się już w poło-

wie Regulskiej, a czasem ciąg-

nie się prawie od Dworu. Wte-

dy właśnie skrócik Andżeliny

jest wybawieniem. W połowie

Regulskiej jest znak stacji

benzynowej i niewielka droga

w prawo. Wygląda, jak wyg-

ląda, ale dojeżdżamy nią do

Michałowic – a o to nam

przecież chodzi!

Kilka tygodni temu skrócik

ten uratował mi życie i zdą-

żyłam na spektakl. Co prawda

wolałabym, aby Andżelina

pokazała mi jakiś skrócik na

Sri Lance, ale każdy ma to, na

co zasługuje. n

Caryca

Ps. Na wyraźne Państwa

prośby od następnego nu-

meru naszej niecodziennej

gazety „K jak Komorów” 

zaczniemy powtarzać wszys-

tkie główne skróty z mapkami.

W następnym numerze

„Skrót Zamachowskiego”. n

Skrócik Angeliny

terApiA pedAGoGicznA w domu uczniA

Kobieta z nadbagażem

Są takie miejsca na ziemi, które rozpalają wyobraźnię, zatapiają w marzeniach, przy-
ciągają swoją nieodpartą siłą. Moim miejscem jest Aleksandria. Miasto – widmo.
Wierzymy, że było, wierzymy, że jest. Powstało z rozkazu młodego wodza – boskiego
Aleksandra – w delcie Nilu, u wybrzeży Śródziemiomorza. Rozwinęło się w stolicę
ludzkiej myśli. Zebrało wszystkie księgi świata w swej przesławnej Bibliotece. Zaprosiło
najtęższe ludzkie umysły do Muzejonu, aby badały to, co uda się zbadać. To tu po
raz pierwszy okazało się, że Ziemia jest okrągła, matematyka stała się królową nauk,
a młodzi medycy kroili z zapałem ludzkie ciała, aby poznać jego tajemnice. Filolodzy
wnikliwie porównywali języki, którymi posługiwał się człowiek, a literaturoznawcy
zbierali wyrafinowane wytwory tych języków. Wszystko to gdzieś zniknęło w odmę-
tach. Wszelkie żywioły uparły się, aby miasto i jego dzieła zniknęły z powierzchni
Ziemi. Ogień Rzymianina strawił 700 tysięcy zapisanych zwojów papirusu. Trzęsienie

ziemi zrzuciło do morza cudowną latarnię morską, woda zalała starożytne miasto. Gdzie jest Aleksandria? 
Jak kiedyś mówiono przy Egipcie. Na starych fotografiach z XIX wieku miasto jest eleganckie, europejskie, secesyjne, ale
orientalne i tajemnicze. Po jego ulicach przechadza się urzędnik i wspaniały poeta Konstantinos Kawafis, który próbuje w
swoich erudycyjnych wierszach, połączyć współczesność z wielką starożytnością, ale też zapisać w strofach swą wstydliwą
tajemnicę. Bujne życie towarzyskie prowadzi Lawrance Durell, który swoje wspomnienia z tego miasta zawrze w „Kwartecie
aleksandryjskim”. A teraz? Wczoraj? Dzisiaj? Aleksandria jest pięknym miastem, ogromnym kurortem, do którego rzadko
zaglądają turyści, natomiast z wielka chęcią i tłumnie spędzają w niej swe urlopy Egipcjanie. Mnóstwo luksusowych hoteli
wzdłuż wybrzeża ciągnie się kilometrami. Znalazło się jednak miejsce dla nowej Biblioteki Aleksandryjskiej. Opuszczając
nadmorski Corniche, zagłębiając się w uliczki, można jeszcze dziś odnaleźć niezwykłą atmosferę tego pięknego miasta.
Jest bezpiecznie, nikt nie wciąga do sklepów i nie zaczepia samotnie spacerującej Europejki. Twarze mijanych mieszkańców
mają rysy trochę egipskie, trochę greckie, niekiedy całkiem inne, niewiadomego pochodzenia. Ponad sześciomilionowe
miasto różni się od innych egipskich, bo to przecież Aleksandria przy Egipcie. n Andżelina

Jeśli dziecKo mA Kłopoty z opanowaniem 
materiału szkolnego, trudności z koncentracją uwagi,
emocjami, zapamiętywaniem, poprawnym czytaniem 
i pisaniem w klasach I-III, lub jeśli istnieje ryzyko
dysleksji rozwojowej, dysgrafii (nieczytelne pismo),
dysortografii (błędy ortograficzne), problemy 
z czytaniem ze zrozumieniem i z pisemnymi formami
wypowiedzi w klasach IV-VI, to być może potrzebna
specjalistyczna pomoc pedagoga terapeuty.

prowAdzę zAJęciA w zAKresie terApii

pedAGoGiczneJ, KtóreJ celem Jest:
n stymulowanie rozwoju dziecka 
n doskonalenie pamięci, uwagi oraz innych funkcji 

biorących udział w procesie uczenia się
nwdrażanie do aktywnego i świadomego udziału 

w pokonywaniu trudności.

tel.:  600 917 007;  0 22 758 05 51
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widziałam Aleksandrię
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Ludzie listy piszą...

Od redakcji: Przedstawiamy dziś Państwu list od naszego przy-
jaciela, znajomego, sąsiada... 

Szpitalne okruchy.
rodzina, przyjaciele,
komorów.

Miałem dwa powody, żeby napisać ten tekst. Po pierwsze
chciałem wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy okazali
mi tak wiele życzliwości i wsparcia w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy. Po drugie chciałem opowiedzieć o tym, że także z
trudnych sytuacji mogą płynąć zaskakująco pozytywne
przesłania.

n Pierwszy raz Komorów

Dowiedziałem się o nim dziewiątego października. Duży
guz i konieczność pilnej konsultacji onkologicznej. Lęk i
pustka w głowie. Najpierw wszedłem do Jezuitów i
próbowałem uspokoić myśli. Potem zadzwoniłem do Żony
i do Taty. Zaskoczenie i szloch. Przejechałem przez biuro, za-
powiedziałem, że mam na najbliższe dni klika ważniejszych
spraw i wróciłem do domu. Nim dotarłem do Komorowa,
Żona była już po kilku rozmowach telefonicznych z zaprzy-
jaźnionymi lekarzami. I całe szczęście, bo na początku naj-
gorsze jest pytanie: „od czego zacząć?” Kiedy przyjechałem,
wszystkie sugestie wskazywały na prostą drogę do Centrum
Onkologii. I tak zrobiliśmy: był piątek, więc mieliśmy week-
end, żeby pogodzić się z sytuacją, zebrać jak najwięcej en-
ergii przed zderzeniem z onkologią.
Nie wszystkie zaangażowane w pomoc osoby mieszkają w
Komorowie. Ale wszystkie są z Komorowem związane, a my
poznaliśmy je poprzez Komorów. Nasze osiedle pomogło
nam po raz pierwszy.

n Teraz rodzina

Usiedliśmy naprzeciw siebie, wzięliśmy się za ręce i pa-
trzyliśmy w milczeniu na siebie. Wiedzieliśmy, że za chwilę
córka wróci z zajęć, więc na taką kontemplację nie mamy
dużo czasu. Faktycznie, wkrótce wróciła i trzeba było z nią
porozmawiać. Przyjęła złą wiadomość w typowy sposób: nic
nie mówiąc, zakręciła się na pięcie, przebrała w dres i poszła
biegać. W ten sposób wyrzuca z siebie stres. Kiedy wróciła,
usiadła do komputera. Wieczorem dostałem od niej stertę
artykułów o udanych operacjach, o wiodących ośrodkach w
świecie, o rokowaniach i statystykach wyzdrowień. Zrobiła
też wykład o sile woli, wizualizacji i samoleczeniu.  Akurat
młodsza córka była na tygodniowych warsztatach i posta-
nowiliśmy, że porozmawiamy z nią, dopiero kiedy wróci. Tak
też się stało. Jej chyba było najtrudniej: my mieliśmy za sobą
już tydzień walki, a na nią wiadomość ta spadła nagle. Ale
szybko wzięła się w garść, sięgając do swoich harcerskich
doświadczeń: uporządkowanie życia (jak sama to nazywa),
modlitwa i silne przekonanie, że musi być dobrze.

W międzyczasie rozdzwoniły się telefony: Tata, Teściowa,
potem brat, szwagier. Każdy coś deklarował: kontakty, posi-
adane doświadczenia związane z leczeniem nowotworów,
ekologiczną żywność, szybką pomoc w prowadzeniu domu.
A wszyscy zapewniali o modlitwie, dobrych myślach i
przekazywanej energii. Nagle to, co wydawało się takie
trudne: samotność wobec choroby, przygotowanie się na
cierpienie, czy trudności w przemeblowaniu życia zmieniło
znaczenie. Najważniejsza stała się koncentracja na wy-
zdrowieniu, na życiu. Błyskawicznie uświadomiłem sobie, jak
wiele mam powodów, żeby walczyć. Mam jeszcze wiele
przed sobą, żeby dopełnić moje powołanie. Każdy z nas wys-
tępuje w wielu rolach. Rzadko dostrzegamy je wszystkie w
harmonijny sposób. Ekstremalna sytuacja, taka jak ta, w
której się znalazłem, pokazuje, że nie wszystkie role
wychodzą nam jednakowo dobrze. Póki mamy na to czas,
trzeba je poprawić. Trzeba dać najwięcej tym, od których
braliśmy. Trzeba podzielić się z innymi sensem, który można
dostrzec nawet w ciężkiej chorobie.

n Przyjaciele

Nazajutrz koleżanka świętowała okrągłe urodziny. Nie pójść,
to poddać się smutkowi. Pójść, to przykleić na twarz
uśmiech, na który ma się mało ochoty. Poszliśmy: rozmowy,
inne wątki, trochę czerwonego wina. Odskocznia, oder-
wanie od natrętnych myśli. Aż dziwne, jak pomogło.
Nie robiliśmy specjalnej tajemnicy z mojej choroby, więc ko-
biety coś zauważyły. Następne telefony zaczęły się  w
poniedziałek, kiedy byliśmy po pierwszej wizycie w Centrum
Onkologii. Znowu propozycje: okazało się, że kliniką, w
której mam być leczony, kieruje ktoś, kto mieszka „na
domeczkach”. A znajoma lekarz-onkolog ma kuzynkę w anal-
ityce Centrum. A ktoś inny ma znajomego onkologa na
Wawelskiej. Ktoś opiekuje się mamą w jej leczeniu. Ktoś za-
prasza na spacer w wolny dzień, ktoś inny wpadnie zagrać
w szachy. Kolega zgra na płytę film, którego nie będę mógł
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Opowiadanie na Wigilię

Przedstawiamy Państwu przedruk opowiadania 
z ilustrowanego tygodnika kobiecego „Bluszcz” 
z 6 stycznia 1934 r. Zachowujemy oryginalną pisownię tekstu.

wieczór 
trzech króli

„Gdzieżeś był synu, wczora i zawczora?
Czyś się z gwiazdami swarzył, czy z księżycem,
czy cię przyjazna wstrzymała Aurora?”
„Nim się z gwiazdami swarzył, ni z księżycem,
ni do Aurory jasnowłosej biegłem,
w srebrnej kolebce złote dziecię strzegłem”

(Tłumaczenie z nowogreckiego  Al. Chodźki)

W dzień wilji, od rana, na ulicy, w sklepie i w domu ruch
śpieszny i gorączkowy, który zdaje się być dalszym ciągiem
dnia wczorajszego, gdy tymczasem na wskroś przezeń tka się
już z wolna milcząca ściana Święta – ta sama, która, z zabłyśnię-
ciem pierwszej gwiazdy, oddzieli dom rodzinny od całego
świata. Potem będzie już tylko szelest siana pod obrusem,
suchy szept snopka opierającego się w kącie i szmer życzeń,
błogosławieństw, nabrzmiałych łzami trwogi, wspomnień 
i radości. Ryby i grzyby, kapusty i maki – zszarzałe znaki
dawności – chodzą kręgiem po stole, poczem, w słodkim
blasku stu świeczek zatańczy pod choinką wielki pajac, wyjdą
z pudełek i oprą się o ścianę pod kanapą długie szeregi
żołnierzyków, a gry – wielkie kartony, wymalowane w ptaki,
gwiazdy i okręty – zajmą pół pokoju. Tu i tam po ubawionej
podłodze będą migotały nogi dziecka w czerwonych trze-
wikach i niejedna zabawka, pchnięta jego radością, potoczy
się ze śmiechem w uprzątnięty, ciemny kąt pokoju.
Właśnie otworzono fortepian, właśnie zaczęto niezgodnie
próbować „Bóg się rodzi”, gdy zabrzmiał dzwonek u drzwi
wejściowych. Dzwonek w wieczór wigilijny? Wszyscy umilkli 
i spojrzeli po sobie. Za drzwiami słychać było szumne szmery,
tupot nóg, głośne oddechy. 

Drzwi w wieczór wigilijny są zamknięte zupełnie i, zdawałoby
się, równie trudno je otworzyć, jak ścianę, która jest obok. Ale
w końcu trzeba było rozsunąć ciężkie zasłony i rygle, przekręcić
klucz i – weszli. 
Było to Słońce, Orzeł i Wiatr.
Tłoczyli się, jakby ich było stu. Weszli z blaskiem, chrzęstem 
i muzyką, która uniosła się wysoko pod sufit. Przedpokój od
razu stał się ich pełen, rozpychali wszystkie ściany. Matka nie
chciała ich wpuścić do środka, ale ojciec powiedział:
 „Przecież to są Trzej Królowie, niech wejdą.” - I otworzył
na oścież drzwi pokoju.
Naprzód weszło słońce – olbrzymi chochoł złocisty w słomia-
nym wieńcu, czarnemi oczyma, błyszczącemi jak stukrotne
dżety, oświetlając wnętrze. Za niem z trzaskiem pchał się wiatr
w płaszczu, pełnym dzikich gałęzi, w zmarzniętych głogach 
i jagodach. Ostatni cicho i srogo zawitał orzeł – istota z piór 
i skrzydeł, potęgi i możliwości. Przechodząc, zaczepili obrus
świąteczny, wywrócili krzesło i mimo świecącej choiny poszli
ku wielkiej kanapie, gdzie rzędem usiedli. Teraz szukali dziecka,
wszak dla niego tu przyszli. Stało naprzeciwko z jasną, świecącą
głową i w czerwonych pantoflach. Matka myślała, że się przes-
traszy, ale gdzież tam – patrzało ciekawie lśniącymi oczyma,
po chwili uśmiechnęło się nawet. I co powiesz? Nie wiadomo
kiedy, a już stało koło nich i śmiało się głośno, podczas gdy
oni, nachyleni ku niemu, szeptem mu coś opowiadali.
Choinka paliła się samotnie i cicho, jak zapomniana ofiara, pa-
jac leżał rozkrzyżowany na podłodze, żołnierze przewróceni
tworzyli kupę rupieci, wszyscy widzieli tylko plecy dziecka,
jego radosne skoki, wreszcie usłyszeli okrzyki szczęścia,
któremi przyjęło dary Trzech Króli: orle pióro, złoty wiecheć
słomy i świstawkę! Wtedy goście wstali i wszyscy za orłem
wyszli, słońce na ostatku. Wychodząc, odwracali się ku
dziecku, uśmiechając się doń, ono kiwało ręką na pożegnanie.
Po schodach szli z szumem, wlokąc za sobą gałęzie i słomiane
suknie, poczem zamknięto za nimi drzwi, rygle i zasłony, ale
choinka już zgasła – wieczór wigilijny był skończony. Rodzice
patrzyli przez okno na gwiazdy swego dzieciństwa, swej
młodości, oglądali Oriona, gdy witał Święto ramieniem 
w niebo wzniesionem, wsparty na zgiętem kolanie. Poczem
poszli razem na dobranoc do dziecinnego pokoju. Kołdra była
odrzucona, łóżko puste. W mroku pokoju dojrzeli dziecko,
stojące boso przy oknie, w krótkiej, nocnej koszuli – w świetle
ulicznej latarni lśniły nad głową jasne włosy i bielała ręka, 
unosząca firankę. Dokąd wybiegły tak oczy dziecka, że nie
słyszało naszego wejścia i stało jak wrośnięte, nie czując zimna
podłogi? 
Spojrzeliśmy także. Naprzeciw okna, u węgła sąsiedniego
domu, tuż za naszym ogródkiem stali Trzej Królowie w pełnym
blasku śniegu i ulicy. Cienie ich ogromne, gałęzie, wieńce 
i pióra, wielokroć wyolbrzymione, poruszały się na jasnej
ścianie domu splątanym żywiołem. Trzy pary oczu lśniły ku
nam upartym blaskiem. Za nimi szła ulica w nieznaną głąb
świata, błyszczało niebo wędrowców, łukiem rozwierały się
chmury nocy i brzasku, kolebka nowego słońca.
Dziecko, ukołysane, niechętnie wróciło do łóżka, pod ciepłe
ramię matki, między zaciszne zasłony spoczynku. Za chwilę
spało jednak głęboko. U jednego boku czuwał żółty pluszowy
niedźwiedź, u drugiego siedział aksamitny pies. Rozwichrzone
i rumiane marzyło pod zamkniętymi powiekami zwycięski
chrzęst i łopot dzikich skrzydeł Życia. n

Tekla Knoll-Wittigoma
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obejrzeć w szpitalu, a koleżanka przy-
wiezie do szpitala specjalną muzykę,
która leczy. Albo dwudziestoletnie
doświadczenia innej koleżanki, która
wyleczyła się po tylu latach, a o czym
nikt nie wiedział. Rekomendacje diet,
domowej roboty soki i leczące mik-
stury. Deklaracje pomocy ze strony K40
i kontakt do Fundacji Anny Dymnej z
propozycją konsultacji planu leczenia.
Aż nie sposób o wszystkim napisać.

Punktem kulminacyjnym była msza za-
mówiona przez przyjaciół w naszym
kościółku. Nie mogłem w niej uczest-

niczyć, bo już miałem pierwszą sesję
chemii. Ale frekwencja była imponu-
jąca. I to trochę niezależnie od dotych-
czasowego zaangażowania religijnego.
Poruszające i wzruszające, wyzwala-
jące wdzięczność, bliskość i silne poczu-
cie przynależności do przyjaznej
społeczności. Z tego też płynie siła,
żeby się bronić, żeby się dzielić nawet
drobnymi sukcesami, dawać tym
ludziom wszystko, co można im dać za
tę życzliwość.
I tak jest cały czas, od dwóch miesięcy.
I tak będzie – jestem pewny –przez
następne miesiące leczenia. 

n Normalnie żyć

To nieprawda: normalnie żyć z tą
chorobą się nie da. Jest zbyt poważna,
przytłaczająca. Potrafi odebrać

marzenia i przestawić dotychczasowe
paradygmaty. Żeby ją pokonać, trzeba
się na tym skoncentrować. Trzeba mieć
wiarę, ale to za mało. Trzeba nabrać
pewności, że się wygra. A każdy krok,
każde działanie trzeba postrzegać jako
środek do tego celu. Ale warto
dostrzegać sens, jaki co jakiś czas
przez nią przeziera. Ten sens polega na
docenianiu wszystkiego, co się ma, a
czego się nie widziało. Ogród nabiera
nagle piękniejszych barw, miłość staje
się źródłem niezwykłej bliskości. Przy-
jaźnie okazują się silniejsze niż się
spodziewaliśmy, wiara może dawać
wiele nadziei. Chcemy dawać coś
innym, dziękować za okazaną życzli-
wość. I z tego płynie moja siła, żeby
wyzdrowieć. Na tym buduję pewność,
że wyzdrowieję. n

Komorowianin 
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Umrzyj zdrowszy

Jesienne słoty, coraz krótsze dni, brak słońca i perspektywa
świątecznych zakupów mogą pogorszyć nastrój nawet najbardziej
pogodnym z nas. Nikt tego nie lubi i nikt nie chce przebywać 
z ludźmi, którzy tak reagują na listopad i grudzień.
Jest wiele sposobów na poprawienie nastroju: zmiana wykony-
wanej pracy, starzejącego się i utyskującego partnera, albo starego
samochodu na nowy. Gdy sposobów tych, z różnych względów,
nie da się zastosować, pozostaje nam zmiana diety!
Trzeba dostarczyć naszemu  organizmowi składników odżywczych,
które odpowiadają za ciepło i aktywność, w medycynie chińskiej
są to produkty Wen i Re. Na szczęście są to same pyszności takie
jak: kakao, tymianek, lubczyk, orzechy włoskie i naturalna kawa.
Dobry nastrój zapewnia nam serotonina, nazywana hormonem
szczęścia.
Do jej wytwarzania niezbędny jest kwas omega - 3, jego bogatym
źródłem jest tłuszcz ryb, a także olej lniany, tłoczony na zimno.
Olej ten bardzo szybko się utlenia, stąd koniecznie przechowywać
go trzeba w butelkach z ciemnego szkła, trzymanych w lodówce.
Kwas omega -3 pomaga szybciej myśleć i zapamiętywać, po prostu
poprawia pracę mózgu... no tak… co ja tu miałam jeszcze
napisać??? Już wiem...
Wesołych Świąt!! n Rozmary 

Sportowy kogiel-mogiel

O kondycji fizycznej

Jestem poobijana. Wróciłam właśnie z akcji mojego zaprzy-
jaźnionego stowarzyszenia Komuna    twock, które po 20 latach
kończy i jednocześnie zaczyna inaczej prowadzić swoją działalność.
To była akcja stypa. Młodzi i starzy „kaowcy”. Znowu jak przed laty
musiałam się przewracać, turlać, skakać, przeciągać ciężką scenę.
Jednym słowem ćwiczenia fizyczne pełną parą. Niestety to mi
uświadomiło w jak kiepskim stanie jest moja tzw. „ogólna kondycja
fizyczna”. No niby biegam, jeżdżę na rolkach, dużo chodzę, ćwiczę
brzuszki i jakieś tam inne ćwiczenia wykonuję, choć niestety ostat-
nio nieco się rozleniwiłam. Efekt jest taki, że po dwudziestu minu-
tach intensywnego wysiłku mam dość. Wracam do domu i ciepłych
kapci. Do dzieciaków, laptopa, do pisania o sporcie. 

Tak jest wygodniej, milej bez przepoconej koszulki, bez zakwasów.
A jednak czasem lubię się zmęczyć i lubię też takie akcje. Od jutra
znowu zakładam dres i ruszam. Dość lenistwa. 
To jest mój manifest na jesienny czas. 
Samanta
P.S. Wzięłam udział w biegu na 10 km „Biegnij Warszawo”. Udało
się, ukończyłam na pięknym miejscu 5525. A na wiosnę kolejne
wyzwania aż do maratonu. n Samanta 

Poradnik Leniwej Gospodyni

Jestem w cichym amoku. I sama to sobie wymyśliłam. Poszedł w
kąt coroczny zestaw dań wigilijnych i postanowiłam zabłysnąć
nowym. Oczywiście nowe trzeba było wcześniej wypróbować. Brak
wprawy wydłużał czas przygotowań w nieskończoność, a w wielu
wypadkach przepis pachniał dużo atrakcyjniej, niż to co wypich-
ciłam.
Jedynym daniem, które pokochały nasze podniebienia, był
MARYNOWANY ŁOSOŚ.
1kg surowego łososia kroimy ukośnie na 0,5 cm kawałki. Zalewamy
sokiem z 1kg cytryn wymieszanym ze słoikiem musztardy fran-
cuskiej i 3 pęczkami kopru. Szczelnie przykrywamy kilkoma warst-
wami folii aluminiowej i odstawiamy na 2 dni do lodówki.
I po całym tym straconym czasie i zamieszaniu tylko on jeden
dołączy do wyciągniętego z szuflady starego, sprawdzonego
zestawu dań świątecznych. n Skarlet

Książka spod lady

Kilka tygodni temu zostałam zaskoczona
pytaniem, dlaczego dotąd nie pisałam o
książkach Stiega Larssona? Trylogia „Mil-
lenium” to rzeczywiście pasjonująca lek-
tura. Świetnie napisany thriller społecz-
no-polityczny, z wnikliwą znajomością
zasad funkcjonowania aparatu bezpie-
czeństwa i słabości systemu zarządzania
państwem. Larsson pisze także o ludziach,
o tych dobrych, którzy nie są wolni od wad
i o tych złych, których portretuje z chłodną
stanowczością. Zarówno „Mężczyźni,
którzy nienawidzą kobiet”, „Dziewczyna,
która igrała z ogniem”, jak i „Zamek z pia-
sku, który runął” to umiejętnie napisane
thrillery o nieprawdopodobnie szybkim
tempie akcji. Kiedy zaczynamy czytać,
wciągamy się i nie ma już ucieczki. Zde-
cydowanie polecam na długie zimowe
wieczory.
Jednak dziś nie chcę poświęcić swojej
kolumny tylko Larssonowi. Jest jeszcze
inny szwedzki autor, który kunsztem,
pomysłowością i profesjonalizmem
warsztatu nie ustępuje Larssonowi 
i którego dociekliwi miłośnicy tego
gatunku literatury na pewno dobrze znają, Mankell Henning. Moją
przygodę z tym autorem rozpoczęłam od książki „Biała lwica”.
Głównym bohaterem jest komisarz Wallender, przeciętny
mężczyzna, który mało śpi, źle je i za dużo pije. Typowe. 
Z nadmiaru stresu wprost się rozpada: „Opowiadał o koszmarach,
bezsenności, kłopotach żołądkowych i nocnych napadach paniki,
podczas których miał wrażenie, że jego serce przestanie bić”. Cza-
sem aż jęczy z rozpaczy: „Ja nie mam Boga, nie mam nawet duchów
(...) Wszystko, co mam, to radość i smutek”. A jednak może właśnie
dzięki temu jest nam bliższy i bardziej rzeczywisty niż przechodzień,
którego spotykamy codziennie w piekarni.
Mankell w swoich kryminałach nie ogranicza się do anatomii
zbrodni, zabiera również głos w dyskusjach na tematy polityczne 
i społeczne. Taka też jest problematyka jego innej powieści 
–„Chińczyk”, która odważnie podejmuje zagadnienie rozwoju 
i ekspansji światowego mocarstwa.
Książki Mankella, bez względu na to, czy czytane jako kryminał,
thriller, powieść czy komentarz do dzisiejszego świata, są rzeczy-
wiście fascynujące.
Nie ma znaczenia, czy najpierw sięgną Państwo po Larssona, czy
po Mankella. Obaj pisarze zasługują na zainteresowanie. Obaj są
świetni i obaj są Szwedami. n Dolores
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Finansowo-Księgowa
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tel. (022)  758 07 68 

kom. 0-600 262 025

Komorów 
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Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku po raz pierwszy zwróciliśmy się do Państwa z prośbą 

o przekazanie na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego. 

Nasz apel spotkał się z ciepłym przyjęciem – na nasze konto wpłynęło 16 700 zł!

Serdecznie dziękujemy. Przekazane przez Państwa pieniądze wykorzystałyśmy 

na realizację najważniejszych dla nas działań – prowadziłyśmy warsztaty 

w szkołach w Komorowie, Michałowicach i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Pruszkowie, zrealizowałyśmy Festiwal Otwarte Ogrody, koncerty, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, Salony Poezji, Mikołajkową Niespodziankę, 

wyremontowałyśmy biuro K40, w którym już teraz odbywają się bezpłatne zajęcia

dla dzieci i młodzieży. Nie zmarnowałyśmy ani jednej złotówki.

Mamy nadzieję, że ponownie nam Państwo zaufacie 

i przekażecie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia K40.

Państwa pomoc ma dla nas ogromne znaczenie.
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W wakacyjnym numerze gazety „K jak Komorów”
ogłosiłyśmy konkurs fotograficzny 

„Podróż za jeden uśmiech”. 
Wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. 

Otrzymałyśmy zdjęcia z całego świata – z Cypru,
Słowacji, Krymu, Chorwacji, Stanów Zjednoczonych,
Włoch, Lwowa, Indii, Australii i wielu innych miejsc, 

w których spędzaliście Państwo wakacje.
Nasze Szanowne Jury pod przewodnictwem 

Pawła Edelmana – światowej sławy operatora 
filmowego – nie miało łatwego zadania. 

Po burzliwych obradach i wielogodzinnych
dyskusjach  wybrano laureatów konkursu:

I miejsce – Aleksandra Brzozowska 
„Ślub na Krymie” 

II miejsce – Krzysztof Olszewski 
„W drodze na Skalnate Pleso”

III miejsce - Anna Szkodzińska  „Cypr”
Gratulujemy. 

Nagrody – oprogramowania Adobe Photoshop CS4,
CorelDraw Graphics Suite X4, 

oraz PaintShoPro Photo X2 wyślemy pocztą.
Dziękujemy Panu Tadeuszowi Chełkowskiemu 

z firmy Adobe, oraz firmie A.P.N. Promise 
za ufundowanie nagród w konkursie.

Wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia, gratulujemy 
wspaniałych, wakacyjnych przeżyć, dziękujemy 

za wspólną zabawę i zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach K40. n

„Podróż za jeden uśmiech” 
- konkurs fotograficzny rozwiązany

I miejsce – Aleksandra Brzozowska   „Ślub na Krymie”

II miejsce – Krzysztof Olszewski  „W drodze na Skalnate Pleso”

III miejsce - Anna Szkodzińska  „Cypr”

miłości i zdrowia 
podczas świąt 

bożego narodzenia, 
w nowym roku 2010 

składają właścicielki 
express cafe 

* zapraszamy na świateczną ofertę 

doskonałych ciast (makowce, serniki, 

pierniki itp.), specjałów światecznych, 

przekąsek sylwestrowych.
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Mikołajkowa niespodzianka

„Zostań świętym Mikołajem” - my to hasło wprowadzamy w życie. Od pięciu lat
przygotowujemy mikołajkowe niespodzianki, które wręczane są małym mieszkań-
com naszej gminy podczas zabawy organizowanej około szóstego grudnia, przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Co roku robimy sto kilkadziesiąt paczek, wypełnionych zabawkami, maskotkami, słodyczami, czyli tym,
co sprawia największą przyjemność najmłodszym. Uśmiech i radość dzieci są najlepszym pretekstem,
by każdego roku namawiać firmy i osoby prywatne do współpracy. 
W tym roku paczki sfinansowałyśmy z Państwa wpłat 1%, a także ponownie pomogły nam firma
„Panda” oraz Hurtownia Słodyczy „Czekoland”. 

Podziel się z sąsiadem
Są takie dni w roku, kiedy odczuwamy głębsze więzi społeczne, chętniej i hojniej pomagamy. Zbliżające się święta 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 wszelkiego rodzaju akcje, które sprawiają, że życzenia stają się bardziej realne. Tak jak w organizowaną
już od 5 lat przez K40 akcję charytatywną „Podziel się z sąsiadem”.
W okresie przedświątecznym, w zaprzyjaźnionych sklepach w Komorowie, Michałowicach, Nowej Wsi, Regułach i Opaczy ustawiamy
specjalnie oznaczone kosze, do których wkładamy świeże, właśnie zakupione produkty spożywcze, 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!

Warsztaty twórcze

Już od 5 lat prowadzimy warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odby-
wają się w szkołach w Komorowie, Michałowicach, a także w naszym biurze przy
ul. Berylowej 34. Uczestniczyć w nich mogą wszystkie dzieci i młodzież za-
mieszkała na terenie 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 zainteresowaniem.  W ofercie bezpłatnych zajęć znajdują
się: warsztaty rzeźby i ceramiki, gimnastyki umysłu, taneczne, autorskie, literackie
(spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży), ilustratorskie, decoupage 
i in. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. 
Wkrótce w naszej ofercie pojawią się także zajęcia dla starszych – warsztaty filcu, zdrowego żywienia, tai-chi i in.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo

Teatr Wielkie Jajo – to nazwa warsztatów teatral-
nych, które prowadzimy w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Pruszkowie. W ośrodku uczą się
dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stop-
niu,  z terenu gminy Michałowice i Pruszkowa. Dla
nich prowadzimy zajęcia ceramiczne i warsztaty
teatralne. 
Przygotowałyśmy przedstawienie teatralne, które
uczestniczy w konkursie „Albertiana”, organizowanym przez Fundację „Mimo wszystko”, i które zostało już zakwalifikowane do
drugiego etapu. Wkrótce rozpoczynamy pracę nad nowym projektem „Zobaczcie nas”, którego zwieńczeniem będzie nowe przed-
stawienie – „Krzesło”.
Zdjęcia z warsztatów teatralnych możecie państwo zobaczyć na naszej stronie: www.k40.org.pl

Koncerty, wieczory kabaretowe, spektakle teatralne

W roku 2009 miałyśmy przyjemność zaprosić Państwa na spotkania z wyjątkowymi 
osobami – gościłyśmy Krystynę Czubównę, która opowiadała o wyprawie Szlakiem
Benedykta Polaka do Mongolii. Na chwilę razem powędrowaliśmy do mrocznej Etiopii
w monodramie „Cesarz” wg powieści Ryszarda Kapuścińskiego. 
W wyprawę po świecie w aromacie „Pieprzu i wanilii”zabrała nas Elżbieta Dzikowska,
a Ernest Bryll na spotkaniu o godz. 19-tej snuł opowieści z rozmów o trzeciej nad ranem.
Przedwojenny polski kabaret i jego Divę – Andę Kitschman w brawurowym wykonaniu
przybliżyła nam Katarzyna Nowak, a współczesny kabaret „Paranienormalni” bawił 
w Dniu Kobiet.  Przed nami w 2010 roku spotkanie z Hanną Krall, Tomaszem Raczkiem, 
Kabaretem Skeczów Męczących. Ale to nie wszystko...

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 promocja. 
Otwartym Ogrodom towarzyszy pogłębiona reflek-
sja nad historią, ochroną zagrożonego dziedzictwa
duchowego i materialnego oraz dyskusja nad
kierunkiem przyszłej polityki przestrzennej dla pasma przyrodniczo-kulturowego położonego wzdłuż linii EKD/WKD.
Stowarzyszenie K40 już od dwóch lat jest koordynatorem odpowiedzialnym za realizację Festiwalu Otwarte Ogrody w Ko-
morowie. W trakcie kilkudniowych obchodów festiwalu organizujemy spotkania, wykłady, wystawy i koncerty, korzystamy 
z gościny w prywatnych ogrodach. Co roku wyruszamy w spacer z historią. Pokazujemy pasje i zainteresowania naszych sąsiadów.
Każdy rok przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Festiwal 2010 poświęcimy w dużej mierze obchodom Roku Chopinowskiego.
Zachęcamy właścicieli ogrodów do włączenia się w organizację Festiwalu Otwarte Ogrody w Komorowie. Zapraszamy do
współpracy.

Krakowski Salon Poezji w Komorowie i w Łazienkach Królewskich

Tej inicjatywy nie trzeba chyba nikomu z Państwa przybliżać. W listopadzie 2007 roku 
otworzyłyśmy Krakowski Salon Poezji w Komorowie. Uroczystego otwarcia dokonała
pomysłodawczyni Salonu w Krakowie – Anna Dymna. W ciągu dwóch lat w Dworze Polskim
w Pęcicach gościłyśmy m. in. Annę Chodakowską, Grażynę Barszczewską, Joannę Szczep-
kowską, Dorotę Landowską, Agatę Kuleszę, Małgorzatę Kożuchowską, Olgę Bończyk,
Jerzego Radziwiłowicza, Jana Nowickiego, Daniela Olbrychskiego, Rafała Królikowskiego,
Krzysztofa Orzechowskiego, Zbigniewa Zamachowskiego...  Aktorzy czytali poezję Edwarda
Stachury, Bolesława Leśmiana, Ks. Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, Frederico Garcii
Lorca, Kavafisa i wielu innych wybitnych poetów polskich i światowych. Naszym spotka-
niom zawsze towarzyszy muzyka na żywo, aromatyczna kawa i wspaniała atmosfera.
W tym roku otworzyłyśmy kolejny Salon Poezji – w Łazienkach Królewskich. Tak jak w Komorowie, tak i w Warszawie spotkaniom
towarzyszą tłumy miłośników poezji. Z przyjemnością zauważamy obecność stałych bywalców Salonu w Pęcicach. Kolejny
Salon w Łazienkach odbędzie się 10 stycznia, zaś Salon w Pęcicach już w marcu.  Zapraszamy! Wierzymy, że po przeczytaniu wszystkich informacji, 

bez żadnych wątpliwości przekażecie  Państwo  1% swojego podatku dochodowego za 2009 rok 
na naszą działalność. Z góry dziękujemy.

Stowarzyszenie K40
05-806 Komorów

KRS nr 0000214644
konto: 08 1020 1055 0000 9102 0115 5043

PKO BP O/Janki
Nasze biuro – ul.Berylowa 34
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BANK SąSIEDzKIEJ POMOCY!

W każdym domu pojawia się problem niepotrzebnych rzeczy,

które znajdują się w dobrym stanie i mogłyby posłużyć jeszcze

innym. Sprzedać trudno, lepiej oddać.  Tylko jak i komu?

Proponujemy współpracę z 

Bankiem Sąsiedzkiej Pomocy. 

Za jego pośrednictwem zbędne, ale w dobrym stanie meble,
oświetlenie, sprzęt AGD i inne przedmioty trafią do tych, 
którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: k40@k40.org.pl
i przez stronę internetową: www.k40.org.pl,
a także na adres skrytki pocztowej :
UP Komorów, ul.Krótka 2, skr. nr. 40

Bank Sąsiedzkiej Pomocy jest projektem charytatywnym. 

Nie wiążą się z nim żadne opłaty.

ChCesz zostać wolontariuszem K40?

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: k40@k40.org.pl

nie stój z boku, zacznij działać!


