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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu
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n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40

n Kwestionariusz Prousta 
(odpowiada Kabaret Skeczów Męczących)

nMój kanon – NOWOŚĆ!

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Moja skromna premiera
fragmenty (pełny tekst na stronie 2.)

(…) Ze zdumieniem zauważyłem rozpoczęcie
mojej kolejnej aktywności okołozawodowej.
Po raz pierwszy tekst przeze mnie napisany
został wydrukowany! Przysięgam, że nic w
moim życiu nie zapowiadało zbliżenia do
prasy.  Co prawda w szkole z języka polskiego
otrzymywałem zawsze oceny dające mi pro-
mocję do następnej klasy, co było moim małym
powodem do dumy, ale żeby do gazety… Do
pisania przystąpiłem, jak do każdej czynności

której nie umiem, z wielkim zapałem. Na zamawiającej tekst Pani Wice
Prezes Stowarzyszenia K40 wymusiłem jedynie obietnicę poprawienia
błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Istnieje
wielkie prawdopodobieństwo, że po korekcie Pani Zuzanny z mojego
tekstu został jedynie podpis. Cóż, początki bywają trudne.
Na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca Stowarzyszenia K40. Przykro
mi, że w Roku Chopinowskim na liście Pań – członkiń Stowarzyszenia
nie znalazłem nazwiska George Sand. Co prawda pani George nigdy nie
była w Komorowie – niech żałuje, jej partner również nie urodził się 
w okolicach ulicy Marii Dąbrowskiej, tylko gdzieś w Żelazowej Woli,
mimo to przyjęcie pani George w szeregi prężnie działającej organizacji
kobiecej byłoby pięknym jubileuszowym gestem. 
O to, że w Stowarzyszeniu nie są George Michael i Boy George nie mam
żalu. Choć mentalnie na pewno są paniom bliscy.  n Filip Jaślar

K jak Komorowianie, krajanie, konfederaci,

koalicjanci, kompetentni kooperanci... 

Pragniemy donieść z radością, że rozliczył się z nami

Urząd Skarbowy! Z 1% na konto K40 wpłynęło 49 639 zł !!!

Jesteśmy szczęśliwe, bo jest to trzy razy więcej niż 

w roku ubiegłym. Można wywnioskować, że Państwa 

zaufanie do nas wzrosło co najmniej trzykrotnie, a nam

więc nie pozostaje nic innego, jak otrząsnąć się z resztek

wakacji i przystąpić do działań z potrójną siłą, 

… a na razie z potrójną siłą DZIĘKUJEMY!
Stowarzyszenie K40

Galeria K40

Z Carycą na skróty

Skrót Radziwiłowicza
Przypomniałam już Państwu skrót Zamachowskiego,
teraz nadszedł czas na skrót Radziwiłowicza.
Nie ukrywam, że skrót owy wprawił mnie w osłupie-
nie – jednak z upływem czasu bardzo zyskał na
wartości. Tym bardziej, że właśnie do tego „skrótu”
mamy całą gamę skrócików!
Zapraszam do lektury. n

Caryca

(cd str. 13)  
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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

martwe morze wani
W oddalonej 180 km od Tel Awiwu
miejscowości Ein Bokek, na brzegu
Martwego Morza – Hotel LOT. Na
balkonie pokoju 844 pogrążony 
w depresji (-420 m) Jaś. Siedzi i pa-
trzy na słony akwen, który od pew-
nego czasu przeszedł w bezkom-
promisowe posiadanie wesołego
Wani. Kiedyś, bywało, pluskał się
w nim Helmut, Sven, Johnny, jakaś
Janett. A teraz, już tylko Wania.

Wieść niesie, że pod słońcem Izraela żyje dziś około 7 mln
300 tys. mieszkańców. W tym 5,5 mln Żydów. Reszta, w liczbie
1,5 mln, to Arabowie, Beduini, Czerkesi, Druzowie, Samarytanie
i Bahaje. No i 1,5 mln rosyjskich Żydów i… nie-Żydów. Ale
przede wszystkim mój nowy przyjaciel, polski Żyd – Romek.
Znakomity adwokat Roman Kessler. Szczęśliwy przez to, że
mu radośnie wszystko jedno.

Człowiek z Krakowa, spędzający parę dni na plaży Ein
Bokek, chciałby oprócz słońca natrafić choćby na garstkę
Żydów bez zapożyczeń. Patrzeć na jarmułki, kapelusze,
pejsy. Nic z tych rzeczy. Wszędzie Wania i jego krótko ostrzy-
żeni pobratymcy. Demonstrujący krzykliwą swobodę, za
którą zwykła się kryć skrępowana sobą prowincja. Rosjanie
czują się tutaj tak jak na dorocznym pikniku zorganizowanym
w rocznicę rewolucji październikowej.

Kelner, nie pytając o zgodę konsumenta, zwraca się do
niego wyłącznie po rosyjsku. Ekspedientka – między jednym
ziewnięciem, a drugim – tak samo. Człowiek z Galicji odnosi
wrażenie, że wylądował w jednej z republik byłego Związku
Radzieckiego, nad którą od czasu do czasu przelatują 
w stronę Jordanii złowrogie F-16. Wystraszona M. chowa
piersi w biustonosz!

Dwa lata temu pobyt w Karlovych Varach. Podobna sytuacja.
Wszędzie Rosjanie. Hotele, restauracje, sklepy, sanatoria 
w dużej mierze w rękach naszych wschodnich sąsiadów.
Biedni Czesi, z małymi wyjątkami, zamieszkują przedmieścia.
Centrum opanował Wania. Rosjanie ławą ruszyli na podbój
kurortu i rządzą.

Oficjalnie i z ukrycia, jak sądzę. Tutaj również zachowują
się trochę za głośno. Z tą osobliwą, niepewną – pewnością
siebie. Z niedowierzaniem, że w obcym kraju można aż tyle.
Człowiek, mimo doświadczeń płynących z nalotu na Kraków
piwnych Anglików, ciągle nie potrafi do tego przywyknąć.
To piękne, że świat stał się dla wszystkich otwarty. Jednak
żeby aż do tego stopnia?

Mój felietonik piszę w upale jeruzalemskiej jesieni.
Spędziłem tu dziesięć dni, reprezentując „Sanatorium
Pod Klepsydrą” – film śp. Jerzego Wojciecha Hassa. Też
Krakauera. Odwiedziłem kolejno Tel Awiw, Jeruzalem,
Hajfę. Wszędzie ze zdumieniem stwierdzałem, że Bruno
Schulz (nasza żydowsko-polska duma) jest tu w zasadzie
nieznany. Łatwo zaliczyć Polskę do grona krajów anty-
semickich. Trudniej widać poczytać Schulza, Michnika,
Stryjkowskiego, Tuwima, Słonimskiego. Zajrzeć do teatru
Szurmieja, gdzie od dziesiątków lat grają w jidysz. Zachwycić
się „Austerią” Jerzego Kawalerowicza, wpaść na wystawę
rysunków Bruno Schulza.

A co do największego biznesu ziemi, zwanej z rozpędu
„świętą”? Chciałbym powiedzieć, że obecność Boga bardziej
dostrzegam w oczach dziecka i kwiatach. Mniej w jerozolim-
skich świadectwach rozsianych przy Via Dolorosa. Za dużo
tu ludzkiej pychy, wrzasku, interesu. Za mało tajemniczej
prawdy o tym, który od wieków czeka w milczeniu na
spotkanie z człowiekiem. Także z Wanią.  n

Czy wiecie, że Bronisław z Grecji po-
chodzi? A było to tak: polski powsta-
niec, niejaki  pan Mineyko udał się na
emigrację do Grecji w XIX wieku, aby za
wolność Waszą i Naszą... 

Odkrył on Wyrocznię Zeusa w
Dodonie – wróżono tam z szumu liści
dębowych, a kapłani przez całe życie
nie myli nóg, żeby mieć lepszy kontakt
z Ziemią –Matką naszą. Wnukiem pana
Mineyko był premier Grecji (PASOK –

socjaliści) z lat 80-tych Papandreu Jor-
gos, a obecnym premierem jest jego
prawnuk Jorgos Papandreu, syn
tamtego Jorgosa. No i ten pierwszy
Mineyko miał brata, którego zostawił
w Polsce i od tego brata Bronisław nasz
Komorowski pochodzi. Słabo? Czy nie
wspominałam już, że wszystko z Grecji
pochodzi? 

Pozdrawiam jeszcze z Grecji – ale zaraz
wracam. n Andżelina

fo
t.

  P
.W

ilc
zy

ńs
ki

Kobieta z nadbagażem

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Moja skromna premiera

Od wielu lat ogromną przyjemność
sprawia mi robienie rzeczy, których nie
umiem. Publiczne rozśmieszanie widzów
za pomocą instrumentu smyczkowego,
wygłaszanie pokrętnych okołomuzycz-
nych felietonów w radiu, to przejawy
mojej zawodowej aktywności, których
nigdy się nie uczyłem. Akademia Muzy-
czna nie miała katedry żartu muzy-
cznego, a na zajęciach z historii muzyki,
anegdoty i pikantne szczegóły z życia
kompozytorów nie były szczególnie
uwypuklane. 

Ostatnio do kolekcji zajęć których nie
umiem, więc chętnie się podejmuję,
dołączyło kolejne. Konferansjerka.
Niedawno otrzymałem propozycję
poprowadzenia koncertu kończącego
sezon artystyczny poznańskiej filhar-
monii. Koncert odbywał się w plenerze
nad jeziorem Malta. Na scenie filhar-
monicy poznańscy, prawdziwy dyry-
gent i gwiazda wieczoru: dotknięty ge-
niuszem cygański skrzypek Roby
Lakatosz z zespołem. 

Korzystając z wieloletniego doświad-
czenia pracy w Grupie MoCarta i pamię-

tając wiele zapowiedzi wspaniałych
konferansjerów, mniej więcej wiedzia-
łem, na czym polega rola gospodarza
wieczoru. Wieloletnie doświadczenie
pozwoliło mi również spotkać  konfe-
ransjerów śreniej klasy, więc dokładnie
wiedziałem, jak nie należy zapowiadać
artystów. Przede wszystkim nie należy
przekręcać nazwiska, lub nazwy ze-
społu – cytuję: przed Państwem Grupa
Mozart, Kwartet  Mokarta, czy Grób
MoCarta. Do moich ulubionych należy
zapowiedź naszego wspólnego wys-
tępu z mimem Ireneuszem Krosnym.
Uwaga cytuję: Grać dla Państwa będzie
Kwartet Mozart, na tle którego wystąpi
Mim Kośny. Tak było naprawdę wiele
lat temu we Wrocławiu. 

Konferansjer powinien też przeanali-
zować swoją zapowiedź przed jej
wygłoszeniem, aby uniknąć następującej
figury stylistycznej. Uwaga, to również
autentyk: „za zapowiedź wystarczą dwa
słowa – Anna Maria Jopek.

W poradniku początkującego konfe-
ransjera przeczytałem o różnych rodza-
jach zapowiedzi. Najbardziej zaintere-
sowała mnie zapowiedź aproposowa.
Przykład: apropos jesieni –  „Summer-
time“. Albo: dominującą religią w Niem-
czech jest protestantyzm. Przed Państ-
wem Karel Gott.

Uzbrojony w taką wiedzę teoretyczną
przystąpilłem do prowadzenia koncer-
tu. Wieczór rozpoczął się od muzyki.
Przed orkiestrą stanął dyrygent Jurek
Dybała, jak zauważył mój kolega „Jurek
Dybała dla przyjaciół Jerzy”  i  popłynęły
pierwsze dźwięki. 

Brawurowym wykonaniem suity  „Car-
men“ Georga Bizeta powitała Państwa
orkiestra Filharmonii Poznańskiej i dyry-
gent Jurek Dybała. Tak rozpocząłem.
Potem powiedziałem: stojąc tu nad tym
pięknym akwenem, czuję wzruszenie, bo
już w przedszkolu moja pierwsza narze-
czona miała na imię Malta. I jakoś poszło.
Koncert zakończył się wielkim sukcesem
muzyków, a ja tylko dwa razy przekrę-
ciłem nazwiska artystów. Nie umiem być
konferansjerem, ale bardzo lubię. 
Ze zdumieniem zauważyłem rozpoczę-

cie mojej kolejnej aktywności okołoza-
wodowej. Po raz pierwszy tekst przeze

mnie napisany został wydrukowany!
Przysięgam, że nic w moi życiu nie 
zapowiadało zbliżenia do prasy.  Co
prawda w szkole z języka polskiego
otrzymywałem zawsze oceny dające mi
promocję do następnej klasy, co było
moim małym powodem do dumy, ale
żeby do gazety… Do pisania przystą-
piłem, jak do każdej czynności której
nie umiem, z wielkim zapałem. Na za-
mawiającej tekst, Pani Wice Prezes Sto-
warzyszenia K40, wymusiłem jedynie
obietnicę poprawienia błędów orto-
graficznych, interpunkcyjnych i stylis-
tycznych. Istnieje wielkie prawdo-
podobieństwo, że po korekcie Pani
Zuzanny z mojego tekstu został jedynie
podpis. Cóż, początki bywają trudne. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga doty-
cząca Stowarzyszenia K40. Przykro mi,
że w Roku Chopinowskim na liście Pań 
–  członkiń Stowarzyszenia nie znalazłem
nazwiska George Sand. Co prawda pani
George nigdy nie była w Komorowie 
– niech żałuje, jej partner również nie
urodził się w okolicach ulicy Marii
Dąbrowskiej, tylko gdzieś w Żelazowej
Woli mimo to przyjęcie pani George 
w szeregi prężnie działającej organizacji
kobiecej  byłoby pięknym jubileuszowym
gestem. 
O to, że w Stowarzyszeniu nie są George

Michael i Boy George nie mam żalu.
Choć mentalnie na pewno są paniom
bliscy. 

Zawsze na zakończenie spotkania 
z publicznością, tak i teraz, kłaniam się
nisko. n Filip Jaślar

Od Redakcji: To prawda, że w naszym
Stowarzyszeniu nie ma George Sand, ale
prężnych kobiet u nas dostatek. 
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Miałem w życiu szczę-
ście. Najpierw studia we
Wrocławiu, gdzie próbo-
waliśmy się bawić modą
w życiu studenckim, a na-

sze studentki biegały na sesje do studia filmowego w ramach
hasła „Piękne dziewczyny na ekrany”. Potem wyjechałem do
Paryża. I tam inspiracją było wszystko. Atmosfera, klimat 
miasta i pokazów, nawet pewien snobizm.  U nas był wtedy
inny świat, tak bardzo, niestety, socrealistyczny. Nie mogłem
się do końca przyznawać, że taki mi się nie podoba. Ale
nowości wprowadzało się poprzez różnorodność materiałów.
Ruszyły tweedy, flausze, nadruki na jedwabiu.

Z drugiej strony trzeba było też robić trochę, tak zwanej,
mody przyzwoitej, dla żon partyjnych sekretarzy, jakieś
grzeczne garsoneczki. 

Koniec lat 80. i lata 90. to inspiracja Wschodem, głównie
Indiami i Tajlandią. I to, niestety, wiele złego w naszej modzie

narobiło. Ale co się dziwić, skoro facet, który zajmował się
hurtem papierosów, z dnia na dzień stawał się hurtownikiem
odzieży ze Wschodu. To kaleczyło modę. 

Teraz mamy i bogato, i średnio. Tyle, że wiele firm kusi nas
malowniczymi nazwami. Obecnie różnice w modzie wynikają
z tego, czy coś jest od Dolce Gabbana czy Dude di Gabano. 
I te „naszywki”   zawładnęły niestety ludzkimi umysłami. 

W Polsce, kompletny brak wyczucia włada ludzkimi
umysłami szczególnie latem.

Ludziom latem wydaje się, że są w uzdrowisku. I idą w stroju,
który pasuje na deptak w Międzyzdrojach, na przykład do
banku. Albo w cekinach do warzywniaka. I to chyba charak-
terystyczne dla współczesnej, naszej polskiej mody. 

Dlatego apelowałbym o to, aby zastanowić się, czy nasz
strój pasuje do miejsca. 

To w zasadzie najważniejsze. I jeśli będziemy na to zwracać
uwagę, będziemy ubrani i stylowo, i modnie. n

Jerzy Antkowiak
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Czego się nie nosi

i stylowo i modnie
Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

czar czterech kółek

Otóż wiele! Bardzo wiele! Warszawski
Teatr Współczesny w 1963 roku przy-
wiózł ich mnogość niesłychaną. Wśród
laureatów znaleźli się: Erwin Axer – na-
groda I stopnia za reżyserię; Ewa
Starowieyska – nagroda II stopnia za
scenografię; Marta Lipińska – za rolę
Iriny; nagroda aktorska Dla Młodych;
Tadeusz Łomnicki – za rolę Solonego,
nagroda aktorska I stopnia i Kazimierz
Opaliński – za rolę Czebutykina, nagroda
aktorska II stopnia. A wszystko to za
„Trzy siostry“ Antoniego Czechowa,
który to spektakl miał premierę
22.02.1963 roku w Warszawie. Jako
ciekawostkę można podać, że jedną 
z asystentek reżysera była studentka
wydziału reżyserii P.W.S.T. w Warsza-
wie Olga Lipińska*, późniejsza znako-
mita reżyserka teatralna i telewizyjna,
twórczyni genialnego telewizyjnego
kabaretu „Właśnie leci kabarecik”. Jako
ciekawostkę numer dwa należy podać,
że inspicjentem przy tym spektaklu 
(a zarazem odtwórcą roli „Sekundant”)
był dużo późniejszy, wybitny kostiu-
molog filmowy, wielokrotnie na-
gradzany na festiwalach, Andrzej
Szenajch.

Ale ad rem. Nagrody na Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich i Radzieckich oczywiście
były pieniężne. Niestety, nie przesad-
nie wysokie, ale też nie tak niskie, aby
nie pozwolić laureatom na snucie nie-
śmiałych planów na przyszłość. I wła-
śnie o tych maleńkich marzeniach
artystów wywyższonych przez jury FSRiR
w Katowicach będzie to opowieść.

Jest początek listopada 1963 roku. 
W garderobie Teatru Współczesnego 
w Warszawie znajdują się trzy osoby.
Nagrodzeni Kazimierz Opaliński (Cze-

butykin, nagroda II stopnia), Tadeusz
Łomnicki (Solony, nagroda I stopnia) 
i w ogóle nie nagrodzony, ale za to kom-
pletnie pijany znakomity aktor Józef
Kondrat. Ma prawo Józef Kondrat być
pod wpływem alkoholu, albowiem nie
gra dzisiaj i wolno mu świętować, 
w odróżnieniu od utytułowanych kole-
gów, których rozmowie lekko znudzo-
ny się przysłuchuje. A owa legendarna
rozmowa przebiega mniej więcej tak:
– Panie Tadziu – zagaja Kazimierz Opa-
liński – A może tak kupiłbym auto ?
– Doskonały pomysł – rozpromienia się
Tadeusz Łomnicki – Cóż to za wygoda!
I jaka niezależność! Oczywiście mam na
myśli niezależność w podróży po kraju.
Bardzo, ale to bardzo panie Kazimierzu
polecam.

Zapada pełna powagi cisza. Józef
Kondrat napełnia kieliszek. Sobie.
– Panie Tadziu – kontynuuje Opaliński
– A „Warszawa” to dobry samochód?
– Znakomity! – entuzjazmuje się Łom-
nicki – Wygodne, obszerne i rodzinne
auto z niesłychanie elastyczną skrzynią
biegów. Zresztą sam fakt, że pro-
dukowane jest na podzespołach
radzieckiej „Pobiedy”, mówi sam za
siebie!

Pan Kazimierz zastanawia się czas
jakiś. Józef Kondrat wychyla kieliszeczek.
– Panie Tadziu - drąży temat Opaliński
– A „Skoda“ to dobry samochód?
– Bardzo dobry! – zachwala Łomnicki 
–Produkowany w Czechosłowackiej Re-
publice Socjalistycznej. Nowoczesne,
szybkie i niezawodne auto, choć  z całą
pewnością mniejsze od „Warszawy”.
Bezwzględnie świetny wybór. Bardzo
pochwalam. 

Pan Kazimierz milczy dłuższą chwilę. 
Z uwagą klei brodę i wąsy, aż wreszcie
podejmuje temat.
– Panie Tadziu. A „Wartburg” to dobry
samochód?
Pan Tadzio uśmiecha się szeroko.
– Dwutakt! Występują pewne drobne
niedogodności wynikające z potrzeby

ręcznego mieszania paliwa z olejem sil-
nikowym, ale oczywiście znakomity
wóz! Przemysł motoryzacyjny Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej stoi
na niezwykle wysokim poziomie.
Pan Kazimierz milczy przez chwilę,

przyswajając usłyszane wiadomości.
Wreszcie pyta.
– Panie Tadziu. A….
– Kup se p... o, Mercedesa – z drugiego
końca garderoby poradził znudzony
Józef Kondrat.

Zapadła długa, męcząca i duszna
cisza. Aktorzy charakteryzowali się 
w milczeniu. Wreszcie dał się słyszeć
głos Kazimierza Opalińskiego.
– Panie Tadziu. A „Mercedes“ to dobry
samochód?

Łomnicki wysoko podniósł brwi, sze-
roko otworzył usta… i w tym momen-
cie w głośnikach rozległ się głos inspic-
jenta Andrzeja Szenajcha, który zaprosił
aktorów na scenę.

I tak oto nie dowiedzieliśmy się, czy
Mercedes to dobry samochód.

I nie wiemy tego do dzisiaj. Przynaj-
mniej w ocenie Tadeusza Łomnickiego,
jednego z najwybitniejszych polskich
aktorów. A pewnie nie tylko polskich.

* W 1960 roku w gmachu telewizji 
przy Placu Powstańców w Warszawie,
młodziutka Olga Lipińska, Janek Kobu-
szewski i Adam Hanuszkiewicz (m. in.
ojciec teatru telewizji) oczekiwali na
windę. Kiedy drzwi windy otworzyły 
się majestatycznie, Olga nieśmiało za-
pytała: – Panie Adamie, chciałabym
zdawać na reżyserię. Co by mi pan
radził? 

Pan Adam spojrzał na Olę i powiedział:
– Nie radzę. Aby reżyserować, trzeba
mieć wyobraźnię przestrzenną. Kobiety
są jej pozbawione. Następnie pewnym
krokiem wszedł w ścianę obok szeroko
otwartych drzwi windy, czym upewnił
Olgę, że wyobraźnia przestrzenna jest
ważna, ale bynajmniej nie niezbędna. n

Wiktor Zborowski

o wciórności! 
ileż to nagród 
można przywieźć 
z jednego 
Festiwalu 
Sztuk rosyjskich 
i radzieckich 
w Katowicach !?

Mój KANON

KaNoN czyli wzorzec, KaNoN to „wysoka półka”, KaNoN to nasza
nowa rubryka, w której wybrani prezentują swoje ulubione dzieła 
z dziedziny literatury, filmu, muzyki i malarstwa.

Dzisiaj – andrzej Domalik
literatura
Fiodor Dostojewski:  Biesy, Idiota, Łagodna
antoni Czechow:  Dramaty, Dama z pieskiem, Step
tomasz Mann: Czarodziejska góra
raymond Chandler: Długie pożegnania

FilM
Federico Fellini: Amarcord
ingemar Bergman: Sonata jesienna, Persona, Wieczór kuglarzy
Miclos Jansco: Desperaci
Billy Wilder: Pół żartem, pół serio

MuzyKa
ludvig van Beethoven: sonaty fortepianowe
rolling Stones: Sticky fingers, Satisfaction, Beggars banquet
Miles Davies: Bitches brew

MalarStWo
Caravaggio:  Conversione di S. Paolo
rembrandt van rijn: Straż nocna
Paolo uccello: Bitwa pod San Romano
Giandomenico tiepolo: La parenza di Pulcinella
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Medytacje wiejskiego reżysera

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

Pragniemy Państwa zawiadomić, że Salon w Łazienkach zmienił swoją siedzibę. Z pięknej Podchorążówki
znalazłyśmy się z Salonami w jeszcze piękniejszej Starej Pomarańczarni, w samym sercu Łazienek Królewskich. 
Po wakacyjnej przerwie, 12 września  nową scenę zainaugurował Daniel Olbrychski. 
Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego brzmiały niezwykle w tym pięknym miejscu. Daniel Olbrychski porwał
widownię, owacjom na stojąco – nie było końca.
„Kto mi odda moje zapatrzenie” – tak brzmiał tytuł salonu i ten wiersz drukujemy ku przypomnieniu. 
Przybywajcie Państwo do Łazienek Królewskich, bo naprawdę warto.
Komorowski Salon Poezji także wkrótce. W październiku gościem pęcickiego dworu będzie Jan Nowicki 
i poezja Cypriana Kamila Norwida.
Nasz wiejski reżyser tak stęsknił się za poezją, że nie mogąc zdzierżyć dłużącej się separacji z poezją, udał się 
do Wenecji na grób POETY Josifa Brodzkiego i przysłał nam specjalną, medytację wakacyjną. Co poezja czyni 
z człowiekiem!!! n Stowarzyszenie K40

Vaporetto nr 62

Sierpniowy poranek
Środa
Słońce
Wenecja.
Tramwaj wodny wiezie mnie
Z Lido na San Michele.
To już ostatni dzień mojego tour Italii
Więc
Trzeba załatwić to
Co nie załatwione.
Na wyspie San Michele jest cmentarz
A raczej
Wyspa San Michele jest cmentarzem
Bo tak kiedyś kazał cesarz Napoleon.
Płynę
Odwiedzić Josifa Brodskiego.
Znam drogę
Więc alejki szybko mnie doprowadzą 
Tam gdzie sobie leży.
Na krótkim kijku
Wbitym miedzy kwiatami
Kołysze się siatkowy, biały kapelusz.
Rozumiem, że poeta jest już po spacerze
Albo
Wybierze się dopiero wieczorem
Kiedy słońce zajdzie i nadejdzie chłód.
Zostawiam liścik do Niego
Potem
Stoję jeszcze chwilę z miną zamyśloną. 
I znowu
Vaporetto nr 62 zawozi mnie w tłum.
W sklepikach przy San Marco
Czas kupić prezenty.
Trzeba wracać. n

Wrzesień, 2010 Andrzej Domalik

Pioseneczka

Kto mi odda moje zapatrzenie 
i mój cień, co za tobą odszedł? 
Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc, 
jak rośliny są - coraz młodsze. 

I niedługo już - tacy maleńcy, 
na łupinie z orzecha stojąc, 
popłyniemy porom na opak 
jak na przekór wodnym słojom. 

Czerwień krwi dziecinnie się wyśni 
jako wzdęte policzki wiśni. 

Metal burz się wywiedzie na nowo 
zapienioną dmuchawca głową. 

A łez grzmot jak lawina kamieni 
w małe żuki zielone się zmieni 

i tak w wodę się chyląc na przemian 
popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie, 
tylko płakać będą na ziemi 
zostawione przez nas nasze cienie.  n

Krzysztof Kamil Baczyński
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K40 Naszym dzieciom – wspomnienie z wakacji

Już po raz piąty młodzi pacjenci Kliniki
Onkologii Instytutu Pomnika Centrum
Zdrowia Dziecka mogli wyjechać na
letni wypoczynek. W tym roku aż 65
dzieci w trakcie i po leczeniu choroby
nowotworowej wyjechało na upra-
gnione kolonie. Już po raz kolejny
odpoczywały w Mąchocicach Kapitul-
nych, niedaleko Kielc. Tym razem na
obóz pojechały także dzieci w bardzo
poważnym i ciężkim stanie. Dzieci znaj-
dowały się pod troskliwą opieką Pani
Moniki – lekarki z Kliniki Onkologii. Pani
doktor, jak i pozostali opiekunowie –
pielęgniarki i pielęgniarze, nauczyciele
oraz wolontariusze Fundacji Nasze
dzieci,  organizatora wyjazdu –  praco-
wali nieodpłatnie, ofiarowując dzieciom
przyjaźń i wsparcie. 

Piękna pogoda oraz wspaniałe
warunki Hotelu Przedwiośnie uszczę-
śliwiłyby każdego. Największą atrakcją
dla dzieci był kryty basen. Nie brako-
wało ciekawych zajęć plastycznych,
np. malowanie koszulek, tworzenie
biżuterii z korali, decoupage. Każdy
mógł spróbować swoich sił w Olimpia-
dzie Kolonijnej. Na zakończenie cze-
kała ich uroczysta ceremonia rozdania
medali. Dla wielu był to pierwszy medal
w życiu.   

Każdy dzień dostarczał nowych, fan-
tastycznych przeżyć. Uzdolnieni  muzycz-
nie próbowali swoich sił w karaoke,
showmani w Mini Playback Show, a hu-
maniści prezentowali się na Wieczorze
Poetyckim. Uczestnicy kolonii z dużym
zaangażowaniem kręcili filmy, które za-
prezentowano na wieczornej Gali oraz
nagrodzono  „Oskarkami”.  Wieczorami
spędzano czas przy ognisku. Spragnieni
mocnych wrażeń  zachwyceni byli wyjaz-
dem na paintball. Wiele atrakcji czekało

dzieci w Sandomierzu, Baranowie
Sandomierskim i Pacanowie. Nie za-
pomnieli o nich przyjaciele – dzieci
odwiedziła m.in. Małgorzata Kożu-
chowska i oczywiście – K40. Zabawie
i niespodziankom nie było końca. 

Kolonie mają ogromne znaczenie
dla każdego dziecka. To często 
jedyny dłuższy wyjazd w ciągu roku,
z dala od szpitala, choroby. Tu czują
się akceptowane, lubiane. Mogą
spróbować po raz pierwszy zatań-
czyć z protezą nogi, ale też przeła-
mać wstyd i wystąpić przed pub-
licznością. Potrafią śmiać się  z tego,
że nie mają włosów i dla żartu za-
mieniać się perukami. Nabierają

pewności siebie, ale przede wszys-
tkim poznają przyjaciół i śmieją się.

To wszystko nie byłoby możliwe,
gdyby nie Państwa hojność i dobra
wola. Wszystkie koszty związane
z wyjazdem dzieci pokrywane są
z funduszy uzyskanych w trakcie
koncertu-aukcji „K40 Naszym
dzieciom”. To właśnie dzięki udzia-
łowi Państwa w zeszłorocznym
koncercie oraz zlicytowaniu wspa-
niałych darów przekazanych przez
znane i cenione osobistości kul-
tury, sztuki, polityki i sportu dzieci
przeżyły cudowne chwile. Kolejna
edycja naszej akcji już wkrótce.
Pamiętaj – dobro powraca.

wakacyjna kropla Szczęścia 2010
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Dzień dobry, tu Andrzej Tomaszczuk,
jestem sąsiadem, ja w sprawie krzyża,
który chcielibyśmy postawić na osiedlu,
ja zbieram podpisy…

No to właśnie w tej sprawie będzie
spotkanie i jak pan będzie chciał, to i u
pana pod domem może stać…

Nie chodzi o jakąś specjalną okazję, tylko o za-
manifestowanie naszej solidarnej postawy, że
wie pan, oni tam – my tu, sam pan rozumie…

Tak tu żeśmy ustalili, że u pana będzie naj-
lepsze miejsce, bo wszyscy będziemy mieli
najbliżej, bo tak centralnie jest u pana.

Tylko chodzi o to, że jak już postawimy,
to żeby wtedy pan się nim opiekował, bo

wie pan, jacy są ludzie…, a jeśli nie nim,
to tymi, którzy będą się nim opiekować…

Wartę będziemy pełnić… no, żeby nikt
prania nie suszył, w gaciach żeby przy
nim nikt nie chodził… Takie spodnie
workowe wystarczą, takie jak ci hiphopow-
cy noszą, a dla kobiet jakiś szal, żeby
ramiona zasłoniły… No, jakby pan uszył,
to… no, to by było fajnie…

Wachty będą, po cztery godziny i jak by
pan zechciał umożliwić tym strażnikom
jakieś łóżko polowe czy coś… namiot
może jakiś? Namioty pan ma? To dwa niech
będą – jeden dla pań, drugi dla panów…
Acha, ma pan przyczepę kampingową?
No, to to rozwiązuje sprawę… Super… 

Nie, nie, nie… Ksiądz nic nie wie, on ma
ważniejsze sprawy na głowie, jeszcze
będziemy proboszczowi głowę zawracać…

Ma pan drukarkę? No bo trzeba będzie bilety

zrobić… Po piątce… Za samochód… jak to
za co? za parkowanie… przecież gdzieś te
samochody muszą stawiać… no ci, co będą
przyjeżdżać… a choćby kwiaty zostawić.

Panu to trzeba tłumaczyć jak dziecku…
przecież jak się będzie krzyża pilnować to 
i na samochody można rzucić okiem, nie? 

Ja… Tak, ja jestem księgowym, po kursie
księgowych, mogę rozliczać… Nie, nie ma
potrzeby nikogo zatrudniać, no chyba pan
mi ufa?!

Nie, no oczywiście, dla mieszkańców zniżka
50%...

Po połowie, 50 na 50 – dla pana połowa 
i dla nas połowa…

No i widzi pan, przekonałem pana – niech
pan przyjdzie do nas do biura podpiszemy
umowę… n

Wiesław Tupaczewski

M44 dla K40
Wiesław tupaczewski 

telefon w sprawie krzyża
pomysł – andrzej tomanek – kabaret ot.to

Z cyklu – najgorsze

pytania, jakie można

zadać kabaretom

Skąd pomysł na nazwę?

Na początku naszej działalności, będąc 
w fazie szału twórczego uparliśmy się,
że nasza nazwa musi być rozwinięciem
skrótu KSM. Sami popatrzcie, jakie
mieliśmy opcje: kabaret sapiącego mor-
świna, kochamy swoje matki, kabaret
smukłych mężczyzn, kobitki same
miękną, kabaret super mocny, kotlety są
mielone, no i kabaret skeczów męczą-
cych. Wybraliśmy prawdopodobnie naj-
gorszą z tych nazw, ale czas pokazał, że
nawet z kiepską nazwą można zrobić 
oszałamiającą karierę (śmiech).

Skąd bierzecie pomysły na skecze?

Obserwujemy zachowania zwierząt. Naj-
bardziej konstruktywne są jenoty. Kuny
mają fajne pomysły, ale strasznie przekli-
nają, także korzystamy z ich podpowiedzi
tylko jak trzeba podbić słaby moment 
w skeczu. Co prawda mamy wrażenie, że
polskie zwierzęta się wypalają i trzeba
będzie w niedługim czasie przerzucić się
na zagraniczne. Słyszeliśmy, że niemieckie
lisy potrafią być zabawne, szczególnie jak
się przebierają za polskie jenoty.

Skąd wziął się pseudonim Łajza? 

Jakby Państwo poznali Marcina osobiście,
po 3 minutach nadalibyście mu dokładnie
taki pseudonim. To jest taka sympatyczna
łajza po prostu. Człowiek ma taki pseu-
donim, na jaki sobie zasłuży. Chyba, że ma
śmieszne nazwisko, jak na przykład Golon-
ka, to nie musi mieć pseudonimu. Chociaż
z drugiej strony Łajza ma na nazwisko
Szczurkiewicz, co obala tę teorię.

Jakich pytań dziennikarzy nie lubicie 

najbardziej?

Wszystkie pytania, których nienawidzi-
my znajdują się w tym wywiadzie. Nie lu-
bimy jeszcze, jak ktoś pyta z premedy-
tacją jakich pytań nie lubimy wiedząc, 
że je wszystkie wcześniej zadał. To niesa-
mowita wręcz dziennikarska złośliwość.
Ale akurat w tym przypadku nie będzie-
my się  obrażać, bo pani dziennikarka 
jest sympatyczna. Facetowi dalibyśmy 
w pysk.

Jakie macie plany na przyszłość?

Najbliższa przyszłość to dokończyć ten
wywiad, a potem to się zobaczy. Nas
zwykle spotykają tak niesamowite histo-
rie, że ciężko jest coś planować. My
mamy tak, że jak coś zaplanujemy, to na
bank będzie zupełnie inaczej. Dlatego
planujemy sobie odwrotności. Ostatnio
zaplanowaliśmy, że zrobimy wyjątkowo
nieśmieszny program o nazwie Testo-
śmiecher i co wyszło: niesamowicie
śmieszny program o nazwie Śmiechos-
teron. Idąc tym tropem, na przyszłość za-
planowaliśmy bankructwo, rozpad forma-
cji, serię rozwodów, jakąś wstydliwą
chorobę. Michał zaplanował, że zatrzyma
proces wypadania włosów… 

A teraz już zupełnie poważnie – w jesien-

nej ramówce TVP2 prowadzicie nowy

teleturniej kabaretowy. O co chodzi w tym

programie? 

Naprawdę ? To wspaniała wiadomość. Nie
no, już zupełnie na serio to jesteśmy po
serii nagrań do „Kabaretożerców”. Będzie
to pierwszy w świecie teleturniej wiedzy
o kabarecie. Wow! nawet mi się zrymo-
wało. Gościem każdego odcinka będzie
kabaretowa gwiazda, a uczestnicy odga-
dywać będą zagadki związane z kabare-
tami, ale nie tylko. Po pierwszych od-
cinkach można powiedzieć, że będzie to
niesamowicie śmieszny program, połą-
czenie teleturnieju z talk show i kabare-
tonem. A do tego prowadzi to wszystko
Kabaret Skeczów Męczących. Emocje
gwarantowane. Bądźcie z nami w każdy
piątek o 19.00 w TVP 2.  n

rozmawiała: Lula

UWAGA!!! Zapraszamy na nagrania
„Kabaretożerców” do siedziby Telewizji Pol-
skiej 19, 20 i 21 października.

Jeśli chcesz przyjść i zobaczyć KSM na żywo,
wyślij e-mail na adres ek@kabarety.com.pl

Lu
la

dziś odpowiada

kabaret Skeczów 
męczących
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Sportowy kogel-mogel

Dmuchawce, latawce, wiatr.

Poszukując inspiracji do opisania jakiegoś
sportu dobrego na jesień, wrzuciłam w wyszu-
kiwarce takie hasło i natrafiłam na listę 10 bry-
tyjskich sportów, jakie warto rozpocząć o tej
porze roku. Są tam takie przyziemne, znane
nam wszystkim, stare,  ale jare dyscypliny jak
jazda konna,  biegi czy rowerowe szaleństwa.
Są też  bardziej egzotyczne, jak mountainboard-
ing czy sandyachting. To sporty z wykorzys-
taniem desek i kół w różnym natężeniu.

Mnie jednak najbardziej spodobało się puszczanie latawców. Przy-
pomniałam sobie latawce klejone na zajęciach z ZPT, biegi ze
sznurkiem w dłoni po boisku szkolnym i złość na to, że latawiec nie
chce polecieć wyżej, albo że znowu wpadł na drzewo. Ale nade
wszyst-ko pomyślałam o przyjemności wspólnej, rodzinnej, przyja-
cielskiej zabawy. Jesienne słońce, jesienny wiatr i jesienny latawiec.
Już dziś zacznę go robić, a jak mi się nie uda, to udam się na jesienny
spacer na kasztany i liście – rodzinnie oczywiście. n Samanta
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Z Carycą na skróty Skrót Radziwiłowicza

Przypomniałam już Państwu skrót 
Zamachowskiego, teraz nadszedł czas
na skrót Radziwiłowicza.

Nie ukrywam, że skrót owy wprawił
mnie w osłupienie – jednak z upływem
czasu bardzo zyskał na wartości. Tym
bardziej, że właśnie do tego „skrótu”
mamy całą gamę skrócików!

Zapraszam do lektury.

Tym razem o skrót do War-
szawy zapytałam Jerzego Radzi-
wiłowicza, mieszkańca Kań. 

Jerzy pracuje w Teatrze Naro-
dowym, a więc w samym sercu
Warszawy. 

Pomyślałam, nie ma lepiej. Ku
memu zdziwieniu usłyszałam: 
– Ja jeżdżę na wprost. 

Nie ustępowałam: - No dobrze,
ale jak trafiasz na korek? 

Jerzy spokojnie odparł:
– To czekam. 
Ciągle myśląc, że to żart, nale-
gałam: – No, ale musisz znać jakiś

skrót! 
Wtedy padły słowa:

– Ewa, zrozum, NAJKRÓCEJ JEST NA
WPROST!

Poddałam się i postanowiłam przed-
stawić Państwu „skrót” Jerzego Radzi-
wiłowicza. Może ktoś z naszych Czytel-
ników z niego skorzysta. 

Ja jednak nadal będę pytała i w nas-
tępnym numerze przedstawię Wam,
Drodzy Czytelnicy, inną opcję dojazdu
do stolicy. Ale co najważniejsze przy-
pomnę świetne i bardzo ułatwiające ży-
cie skróciki moich koleżanek z K40. n

Caryca

Ps. Jak rzekłam na wstępie – „skrót”
ów bardzo zyskał na wartości. A stało
się tak za sprawą remontu  i przebu-
dowy skrzyżowania Łopuszańska/Aleje
Jerozolimskie. We wszystkich skrótach
właśnie ten newralgiczny punkt sta-
raliśmy się ominąć. Wydawać by się
mogło, że teraz miejsce to jest już
całkowicie nieprzejezdne. Nic bardziej
mylnego! Kompletnie nie wiedzieć
czemu, teraz „na wprost” jeździ się 
szybciej niż kiedykolwiek. Mogłoby się
to wydawać niemożliwe – a jednak!
Podsumowując – „myślę, a nawet się
zastanawiam”, czy Jerzy Radziwiłowicz
to przypadkiem nie prorok jakiś.

22 października zaprosimy Państwa na kolejny wernisaż 
w PIWNICY ARTYSTYCZNEJ K40.

Zaprezentujemy prace Maliny Wieczorek, artystki mieszka-
jącej po sąsiedzku w Pęcicach.

Malina Wieczorek studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, otrzymując w 1996 r. dyplom z wyróżnieniem.
Ponadto uzyskała dyplom w Pracowni Projektowania Ar-
chitektury Wnętrzu prof. Barbary Borkowskiej-Larysz, aneks
z Projektowania Graficznego u prof. Jacka Siwczyńskiego
oraz studiowała malarstwo w pracowni prof. Janusza
Tarabuły.

Swoje obrazy nazywa szkicami z fragmentów życia.
Ciekawią ją kobiety zamyślone, uwięzione w ciałach, przy-

pisane gestom. Najpiękniejsze, gdy należą do samych siebie.
Od kilkunastu lat związana również z reklamą. W ramach
agencji reklamowej TBWA założyla i prowadzi strukturę
TBWA\TELESCOPE, zajmującą się działalnością prospołeczną
i promocją ciekawych wydarzeń artystycznych.

TELESCOPE zostal uhonorowany wieloma nagrodami, m.in.
Nagrodą Dobroczyńca Roku 2004 przyznawany przez
Akademię Rozwoju Filantropii, Białym Krukiem oraz Złotym
i Srebrnym EFFIE.

Malina Wieczorek wystawia od 1994 r. Brała udział w ponad
czterdziestu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in.
w Muzeum Czartoryskich, Galerii Sztuki K. Napiórkowskiej,
Galerii Kontynenty, Nevin Kelly Gallery w Waszyngtonie,
Zamku Królewskim i in. 

Otwarcie wernisażu odbędzie się 22 października o godz.19
w Piwnicy Artystycznej K40 w Komorowie przy ul. Berylowej 34.
Zapraszamy. Wstęp wolny.

„Postacie kreowanych przez nią kobiet odbijają się niczym
w lustrach weneckich, nieświadome obserwacji na jaką
zostały wystawione i poniekąd skazane. Najczęściej wyłaniają
się one z wnętrza obrazu jakby nieco wstydliwie, półgestem
bądź półprofilem. Pozornie zunifikowane, zaklęte w kokono-
wate formy,  bronią swojej indywidualności. Podobne i różne
zarazem. Samotne, lecz przecież wyraźnie obecne wśród
nas. (...) Artystka zwykła określać je mianem aktów i określe-
nie to można odnieść zarówno do sfery cielesnej, jak 
i duchowej.” n Jacek Werbanowski, Warszawa

www.malina-wieczorek.art.pl
www.tbwa.pl
tel 0 501 099 606

usta
i inne imponderabilia

Wystawa malarstwa 

Maliny Wieczorek

Kwestionariusz Prousta

Główna cecha mojego charakteru:
– Upór, determinacja i własne zdanie na
temat rozśmieszania ludzi, to trzy cechy,
ale w zasadzie jedna. Dążymy do dawno
upatrzonego przez siebie celu, żeby ludzie
śmiali się z tego, co nas śmieszy.
Cechy, których szukam u mężczyzny:
– Mężczyznom często brakuje dystansu,
poszukujemy mężczyzn, których postrze-
ganie świata nie jest obciążone spoglądaniem
poprzez własne ego.
Cechy, których szukam u kobiety:
–  To pytanie na osobny wywiad, dlatego
odpowiemy prosto, a jednocześnie bardzo
szeroko. U kobiet szukamy piękna. 
Co cenię u przyjaciół:
– Szczerość. 
Moja główna wada:
–  Czasem jesteśmy męczący.

Moje ulubione zajęcie:
– Bycie męczącym.
Moje marzenie o szczęściu:
– Żeby w każdym miejscu na świecie znalazła
się sala i publiczność, dla której można za-
grać. 
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–  Że przyjdzie taki czas i trzeba będzie się
zająć czymś innym niż kabaret.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem:
– Jak wyżej. 
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był
tym, kim jestem:
– Moglibyśmy być zespołem rockowym,
póki co tylko bawimy się jak zespół rockowy
(śmiech).
Kiedy kłamię:
– Nie kłamiemy, przynajmniej jako grupa.
Każdy z osobna pewnie tam ma jakieś kłam-
stewko na sumieniu.
Słowa, których nadużywam:
– Zdecydowanie nie do przytoczenia w ga-
zecie.
ulubieni bohaterowie literaccy:
– Nie mamy jednego, obowiązującego całą
naszą czwórkę… W książkach i komiksach
Neila Gaimana są ciekawi bohaterowie.

Dlaczego ciekawi?... bo pobudzają wyo-
braźnię. Polecamy ich poznać. 
ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– Śmieszni ludzie, których obserwujemy 
i z których czerpiemy inspirację; można ich
spotkać wszędzie… a oni sami nie zdają
sobie sprawy z tego, że są śmieszni. Więk-
szość z naszych scenicznych kreacji to efekt
takich właśnie obserwacji bohaterów życia
codziennego.
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  Gwiazdorstwa… w sensie na przykład
pozbawionych dystansu i normalnego po-
dejścia do życia celebrytów – pozdrawiamy
Macieja Zakościelnego.
Dar natury, który chciałbym posiadać:
– Jeżeli istnieje takie coś w naturze jak tele-
portacja, to byśmy chcieli posiadać taki dar.
Jak chciałbym umrzeć:
– Jak najpóźniej. 
obecny stan mojego umysłu:
– Zaczynamy mieć świadomość tego co ro-
bimy. Zeszło nam 7 lat.
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
– Na pewno wszystkie, które nie wynikają
ze złej woli.  n

Pytania zadawała: Lula

Pytania, które w XiX wieku krążyły wśród bywalców salonów europejskich.
Dwa razy odpowiedział na nie Marcel Proust.

Dziś dla K40 odpowiada...  Kabaret Skeczów Męczących.
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oj, dyna, dyna
– Szaza i gmina

Gdy biegamy po korytarzach naszych
korporacji, schodząc tylko do podziem-
nego parkingu, by oglądać świat zza 
okien naszych klimatyzowanych samo-
chodów, przemieszczając się z pracy do
domu i odwrotnie; gdy wyjeżdżamy 
na wakacje, bez przystanku lądując 
w miejscu docelowym... nie wiemy, jak
piękny i ciekawy jest nasz kraj i jak fan-
tastyczni, zupełnie inni niż my – choć 
w gruncie rzeczy tacy sami – ludzie go
zamieszkują.  

Koleje losu spowodowały, że 12 wrześ-
nia, zupełnie niespodziewanie dla samej
siebie, po przejechaniu 140 km znala-
złam się w małej miejscowości Baranów
w województwie lubelskim. Zostałam
zaproszona przez  przemiłą kierown-
iczkę miejscowego Domu Kultury, panią
Grażynę Piaseczną na Dożynki Gminne.
Byłam w tych okolicach po raz pierwszy
w życiu. Nigdy też nie byłam na Do-
żynkach. W dzieciństwie bardzo zaz-
drościłam moim rówieśnikom spędzania
wakacji u „babci  na wsi” – moje babcie

mieszkały w warszawskich
blokach...

Co mogę powiedzieć?
Fantastyczni ludzie z Bara-
nowa kultywują tradycję
swoich przodków, nie za-
pominając o współczes-
nych aspektach wiejskiego
życia. Kilka zespołów śpie-
waczych, okoliczne Koła
Gospodyń Wiejskich roz-
stawiły swoje stoiska 
z lokalnymi przysmakami.
Przepisów na pigwówkę 
i pasztet z cukinii nie chcia-
ły zdradzić za żadne skarby!
Przygotowały piękne wień-
ce dożynkowe, które oceniało m. in.
trzech wójtów Baranowa...

Zaraz zaraz... trzech wójtów? Otóż 
28 sierpnia 2009 roku zawarte zostało
porozumienie o partnerskiej współpracy
pomiędzy gminami Baranów z woje-
wództw: lubelskiego, wielkopolskiego 
i mazowieckiego.  Gminy współpracują

na rzecz wzajemnego rozwoju i pro-
mocji. Teraz najważniejszym celem jest
pomoc sąsiedzkiej gminie Wilków, w 90
procentach zniszczonej przez powódź. 

W Baranowie jest piękny, barokowy
kościół – od sierpnia br. jego probosz-
czem jest ksiądz kanonik Andrzej Mizura.
Kościół wymaga gruntownej kon-
serwacji, która ku radości parafian 
i samego proboszcza wkrótce się
rozpocznie. Sam proboszcz znany jest
ze swej pasji historycznej – jest współ-
twórcą Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznych „WILKI”  w poprzedniej parafii
w Osinach. Mieszkańcy Baranowa mają
nadzieję, że i u nich ksiądz Andrzej
stworzy podobną...

Objedzona, wybawiona, zachwycona,
wróciłam wieczorem z moimi córkami
do Komorowa. Wkrótce w Baranowie
Święto Grzyba. Może się wybierzemy?
W końcu mamy tam znajomych... n

Szaza

Od Redakcji: „Cudze chwalicie swego
nie znacie”?  Szazo, nasza Wiceprezesko
K40, nieśmiało przypominamy, jak bawią
się gospodynie wiejskie w naszej gminie.
A przy tym chętnie dzielą się przepisami
– patrz Poradnik Leniwej Gospodyni –
strona obok.

Poradnik Leniwej Gospodyni

Jesień zasypała nas grzybami. Każdy wyjazd na wieś naznaczony jest trzy-etapowym schematem – niepokój czy jeszcze
są, euforia wypełniającego się kosza i przerażenie, że trzeba to wszystko przerobić. Zamiast podziwiać uroki jesiennego
lasu, biegam z nosem przy ziemi z poziomem adrenaliny godnym sportowca, a nocą śnią mi się brązowe kapelusze. 
Jak oprzytomnieję, kombinuję, jak znaleźć na nie szybki sposób. Jednym z nich jest poznany tego lata przepis na ZUPĘ 
Z KUREK.

Gotujemy delikatny wywar warzywny, cebulę i kurki obsmażamy na patelni i dodajemy razem z pokrojonymi w kostkę
ziemniakami do wywaru. Jak ziemniaki zmiękną dolewamy rozpuszczony w zimnej wodzie biały barszcz lub żurek z torebki 
i trochę śmietany. 

Zupa, jak dotąd, nie trafiła jedynie w podniebienie „wiejskiego reżysera”, ale może następny talerz go zachwyci. n Skarlet

Mówią dzieci

n Dzisiejsza informacja na drzwiach przedszkola: 
„Informujemy, że jutro odbędzie się obserwacja psy-
chologiczna dzieci, która zostanie wykonana przez
psychologa”. Jak sobie pomyślałem, że gdyby nie
uszczegółowili,  obserwację psychologiczną mojego
dziecka mogłaby wykonywać pomoc kuchenna, to
mnie zimny dreszcz przeszedł.

n Junior coraz bardziej zainteresowany serialami typu
„Było sobie życie”, „Byli sobie odkrywcy” spytał mnie
wczoraj: Tato, a czy jest serial „Byli sobie piraci”?
Ranek z juniorem: Tato, mogę już przestać udawać 
w przedszkolu, że jestem grzeczny? To takie męczące.

n Mama siedzi przy kolacji z dziećmi. Zuzia pyta: 
– Mamo, ile lat temu urodził się Jezus? 
Mama otwiera usta, żeby zaspokoić ciekawość córki,
a ona, na jednym wdechu, odpowiada sobie sama: 
– 200 lat temu! – chwila konsternacji... – puka się 
w czoło: – a nie, to Chopin, oni mi się zawsze mylą!
Na to bym nie wpadła. Mojej córce Zakopane myli się 
z Kretą :) Z Facebooka wybrała: Szaza

Książka spod lady

Jestem ZA jak najszybszym wyprowadze-
niem polskich żołnierzy z Afganistanu.
Brakuje mi  przekonania, że nasza TAM
obecność będzie miała jakikolwiek wpływ
na zakończenie wojny. 

To jak kłótnia w rodzinie – nikt obcy nie
rozwiąże naszych rodzinnych problemów.
Może nam doradzić, wskazać drogę wyjścia
z impasu, ale to do nas – do rodziny należy
wykonanie kroku ku pojednaniu. Prezydent
Afganistanu Hamid Karzaj zaapelował 
ostatnio do przywódcy afgańskich Talibów
mułły Omara, by złożył broń i zakończył 
trwającą od lat bratobójczą wojnę. Może to jest ten pierwszy
krok... 

Trudno jednak być optymistą po lekturze „Chłopca z latawcem”
Khaleda Hosseiniego. Śledząc losy 12-letniego Amira poznajemy
nie tylko jego historię, ale i drogę, która doprowadziła Afganistan
do katastrofy.

Afganistan, zima 1975 roku. Ostatnie lata chylącej się ku upad-
kowi monarchii, tuż przed komunistycznym przewrotem i sowiecką 
inwazją. Amir, syn bogatego biznesmena z Kabulu, pragnie wygrać
doroczne zawody latawcowe. Chce udowodnić ojcu, rozcza-
rowanemu literackimi skłonnościami syna i brakiem chłopięcej
brawury, że jest wart jego miłości i uwagi. Amir przyjaźni się 
z synem sługi, członkiem szyickiej mniejszości etnicznej poga-
rdzanej przez dumnych Pasztunów. Hassan jest przeciwieństwem
Amira – sprawny fizycznie, prostolinijny, szczery. Zazdrość Amira
wystawi ich przyjaźń na ciężka próbę.

Powieść Hosseiniego rozgrywa się na dwóch płaszczyznach.
Pierwsza – emocjonalna, mówi o poplątanych związkach uczu-
ciowych i relacjach międzyludzkich, osadzonych w realiach i trudnej
nam do zrozumienia obyczajowości współczesnego Afganistanu.

Druga – to zapis upadku narodu, do którego doprowadziła oku-
pacja wojsk rosyjskich, a następnie  przejęcie władzy przez Talibów.
Wstrząsające są zarówno opisy egzekucji dokonywanych na sta-
dionie w przerwie meczu piłkarskiego, jak i ponurego Kabulu, 
w którym talibowie wycięli wszystkie drzewa, bo kryli się za nimi
snajperzy.

„Chłopiec z latawcem” to poruszająca opowieść o przyjaźni, za-
zdrości i cierpieniu, o życiu naznaczonym wielkim bólem i wstydem.
Dzięki tej książce lepiej rozumiem Afganistan. n Dolores

Umrzyj zdrowszy

Jest jesień, zmień kuchnię, by się nie musieć leczyć. 
To prawda, że jesień stoi na straconej pozycji w sto-

sunku do pozostałych pór roku, nie mając nam do za-
oferowania niewiele więcej niż szare niebo, deszcz 
i katar. Ale z drugiej strony są też piękne lasy jesiennych
liści, rozgrywki ekstraklasy i imbir. Imbir jest naszym
naturalnym sojusznikiem w walce z jesiennymi dolegli-
wościami, ma właściwości antywirusowe i antyhista-
minowe, dlatego idealnie nadaje się do zwalczania
grypy i przeziębienia. Najprościej jest przygotować
herbatę z dodatkiem kilku plastrów świeżego lub su-
szonego imbiru, łyżeczką miodu i sokiem  z cytryny. 

A potem pójść do lasu na długi, jesienny spacer,
chłonąc ostatnie ciepłe promienie słońca. n Rozmary
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NieDziela 24 października
Dwór Polski w Pęcicach

godz. 12.00 – Krakowski Salon Poezji, „Fortepian Chopina”
– teksty Cypriana Kamila Norwida czytać będzie Jan Nowicki. 

Akompaniament – Maciej Piszek – fortepian.
godz. 13.00 – koncert pieśni Fryderyka Chopina – Maja Olenderek – śpiew, 

Adam Świtała – gitara, Wojciech Błażejczyk – gitara.
godz. 14.00 – spotkanie z gościem Festiwalu Janem Nowickim. 

Prowadzenie – Andrzej Domalik.


