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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Z Carycą na skróty

Proszę Państwa, kończę ze skrótami. 
W jaką stronę się nie ruszę, jest remont,
który nawet mnie – starego wycirucha
skrótowego – zaskakuje. Poddaję się!
Niech każdy radzi sobie sam. Za
chwilę!?!  otworzą kosmiczny węzeł
komunikacyjny nad Łopuszańską 
i będziemy śmigać do Warszawy w 15 minut. A na razie trzy-
majmy się tego, że najkrócej jest WKD. n Caryca

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

K40 to dla mnie Poezja! Dlaczego? 
A dlatego, że na prośbę Pani Prezes
tegoż Stowarzyszenia czytałem już
w Krakowskim Salonie Poezji K40
poezję Miłosza, Herberta i ks. Twar-
dowskiego .
Działo się to w różnych pięknych
miejscach – najpierw  Dwór w Pęcicach,
potem Łazienki Królewskie i ostat-
nio Pałac Sokoła w Pruszkowie.
K40 to dla mnie Poezja. I niech tak
zostanie! n

Wojciech Malajkat

K jak Komorowianie,

krajanie, konfederaci, 

koalicjanci, 

kompetentni kooperanci...

Minęły wakacje, zaraz

minie jesień i nadejdzie

ponoć stroga zima. Mamy

mnóstwo pomysłów 

i planów, 

już otworzyłyśmy kolejny

Salon Poezji w Pruszkowie, 

a to dopiero początek.

Bądźcie Państwo z nami,

bo wtedy na pewno 

nie będzie Wam zimno... 

i uśmiechnijcie się, 

czytając naszą 

niecodzienną gazetę.n 

Stowarzyszenie K40 Szukaj a znajdziesz
nNowicki: Krakowskim targiem

nDomalik: Medytacje wiejskiego reżysera

n Kwestionariusz Prousta (Agnieszka Wosińska)

n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40

n Antkowiak – Czego się nie nosi...

nMój kanon – Ewa Błaszczyk
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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!

2

Dajemy na zapowiedzi, czyli co przed nami

Zapowiedzi nie są optymistyczne – zima
ma przyjść już w listopadzie i puści
dopiero...?
Byle do wiosny! Żeby nie popaść w je-
sienną nostalgię i zimowe otępienie,
zachęcamy Państwa do korzystania 
z naszej (i nie tylko!) bogatej oferty kul-
turalnej. Wszystko łatwiej przetrzymać,
kiedy jesteśmy w doborowym towa-
rzystwie! A takie możemy Państwu
zagwarantować!

Przed nami kolejny cykl spotkań w Klubie
Podróży – pojedziemy w podróż po
Rosji, zajrzymy do Australii i Nowej 
Zelandii. Zapuścimy się w egzotyczne 
rejony Afryki i wypalimy (wirtualnie!)
kubańskie cygara. Każdemu spotkaniu 
w Klubie Podróży towarzyszy pokaz 
medialny. Pierwsze spotkanie w nowym
sezonie już wkrótce.

Także w październiku rozpoczynamy
nowy cykl, w którym Jerzy Antkowiak
prowadzić będzie rozmowy z zaproszo-
nymi gośćmi na temat sztuki, muzyki,
mody, literatury, filmu, polityki, i ... 
Najbliższe spotkanie z Jerzym Kisie-
lewskim już 2 października o godz.17.00
w Piwnicy Artystycznej K40, przy ul.
Berylowej 34 w Komorowie.

W listopadzie zaprosimy Państwa do
Dworu w Pęcicach na monodram
Sławomira Hollanda, zatytułowany
„Nic nowego pod słońcem”. Scenariusz
opracował Jacek Bursztynowicz, który
o spektaklu mówi: „...to, co Sławek
prezentuje, a do czego ja w pewnym
stopniu (jako scenarzysta i „życzliwe
oko”) przykładam rękę, to prawie za-
pomniany element aktorskiego rzemio-
sła. Aby stanąć samodzielnie przed
publicznością, w bezpośrednim z nią
kontakcie, trzeba przede wszystkim
mieć coś do powiedzenia, a poza tym,
trzeba to coś umieć powiedzieć. To, co
Sławek ma do powiedzenia, to znakomite
przykłady literatury dwudziestolecia
międzywojennego, dziś powiedzieli-

byśmy hity literackie (liryka i satyra
wybitnych autorów). Całość spięta jest
komentarzem, konferansjerką, refleksją;
myślę, że niegłupią i myślę, że zabawną.” 

11 września otworzyłyśmy nowy Salon
Poezji K40 – tym razem w Pruszkowie,
w Pałacu Sokoła – MDK, przy ul. Kościu-
szki 41. Spotkania odbywać się będą raz
w miesiącu, w niedziele o godz. 12.00.
Na najbliższy Salon do Pruszkowa za-

praszamy już 16 października, kolejny
20 listopada. 
Dla miłośników Salonów Poezji K40 
w Łazienkach Królewskich mamy dobrą
wiadomość – od 18 września ruszył
nowy sezon. Spotykać się będziemy 
w każdą niedzielę, o godz.12.00 w Starej
Pomarańczarni.  n Dolores

Na wszystkie imprezy organizowane przez

Stowarzyszenie K40 wstęp jest wolny.

Wkrótce Święto Zmarłych. Wszystkich
zmarłych – nie tylko świętych.
Ile można chcieć? Powołując się na
światło lampek nagrobnych, zapach
stearyny, butwiejące liście kasztanów,
łuny nad cmentarzami, szepty żywych
i wymowne milczenie trumien – łatwo
dojść do wniosku, że wprawdzie
można chcieć więcej, jednak wypada
mniej.
Za dużo oznacza popaść w coś, co
mądry lud nazywa… chcicą.
Chcica – dziwne słowo. Odrażające,
chore. Sądzę, że mój przyjaciel Franio

Serwatka – podwójny austriacki doktor – powinien wymyślić na to
jakąś szczepionkę. Opartą chociażby na prochu marzeń najbogat-
szych nieboszczyków. Większość żywych, do samego końca
cechuje nadmierna łapczywość. Najbardziej żarłoczni, muszą
zobaczyć ponad miarę, wspiąć się jak najwyżej, wkopać najgłębiej,
władać niepodzielnie, bezkarnie zabijać.
Gromadzić, gromadzić, gromadzić!
Po śmierci, orkiestry wojskowe będą im grać, udręczą narodową
żałobą. Wynudzą komunikatami, klepsydrami, mszami w intencji.
Kretyn – polityczny zwłaszcza – żyje w urojonym świecie i w uro-
jonym umiera. Nabzdyczył się i pękł. Leży teraz z medalami
sięgającymi nieaktualnego penisa, przykryty ziemią w byłych ustach.
A taki Rysio Matusiak – kolega z podstawówki.
Jeden z miliarda ludzkich wróbli, co tylko wtedy miał nazwisko, gdy
płacił mandat, albo szedł (za piwo) do wyborów. Taki Rysio chciał
mało, a dostał jeszcze mniej. Jeden z tych, którzy – jak powiada
mądry Rafał – zanim ledwo spojrzeli na świat, już musieli zdychać,
bo nie dano im prawa do umierania. Pożegnałem Go, leżącego w
brudnym łóżku z małym radyjkiem „Koliber”, w wychudzonej garści.
Jak ciągle nasłuchiwał jakiejś wiadomości.
Gdzie Stasio Terpiński, geniusz matematyczny, co pod koniec życia
nie umiał zliczyć do trzech?
Gdzie Jurek Jackowski z ksywą „Wójcik”, wierzący w Chrystusa, 
a pozdrawiający Allacha?
W którym miejscu teraz krakowski „Wódz”, przycupnięty na za-
wsze w zimnej bramie? Ojciec Janka Markowskiego najbardziej za-
pracowany w czasie urlopu wypoczynkowego? W jakich rejonach
„Szajbus” trudzi się nad rozwiązaniem samobójczej pętli?
Wszyscy pod darnią. W oczekiwaniu – jak powiadają – na niebo lub
piekło. Pogodzeni ze śmiercią, która zdaniem księdza Jana jest 
– szczytem życia. Dla nich, ona była rzeczywiście kromką chleba. 
A Bóg nie musiał być – żeby był.
Dla nich Święto Zmarłych jest najwspanialsze przez to, że już nie
muszą myć wyciągniętych po wsparcie rąk, napychać żołądków,
sięgać po flaszkę, liczyć dni do momentu, kiedy zgon stanie się
wreszcie odpoczywaniem. Dziś, zamiast modlić się za nich, czekam
ze spokojem chwili, kiedy wypali się mój ostatni papieros. I zgaśnie.

Szkoda, że felieton musi się składać ze zdań, wyrazów, liter.
Letni dzień – taki jak ten – chciałoby się raczej potraktować milcze-
niem. Dotykiem rąk, zmrużeniem oczu.

Jeszcze jeden lipiec – Drogi Czytelniku. Kolejny. A dopiero co, moje
czerwcowe imieniny z gromadą bliskich sercu. Akordeon Tadzia.
Panie przywołujące zawodzeniem minioną młodość. Panowie,
topiący w kieliszkach męskie zażenowanie. Łaciaty pies w poszuki-
waniu jedzenia plączący pod stołami ludzkie nogi .
Na skrzyni prezenty w błyszczących opakowaniach, obwiązanych
kolorową wstążką. Długo tam nie zaglądam. Nie lubię ich, nie
umiem. Ten, który daje, cieszy się – u mnie – jakąś krępującą
przewagą. Zniewala. Nawet jeśli to nieprawda, dając … kupuje.
Jedno wspomnienie : koledzy z obsady przedstawienia „ Lotu nad
kukułczym gniazdem” , podarowali mi kiedyś na imieniny tenisową
rakietę. Taki sobie „ Polonez” , co w owych siermiężnych czasach
był ostatnim krzykiem mody.
Zobaczyłem ją w garderobie przed moim lustrem. Jak leżała obok
małej karteczki z tekstem życzeń od chłopaków. Byłem sam.
Lubiłem przychodzić do teatru na długo przed spektaklem.
Może dlatego, że dla mnie najbardziej liczy się to, co … przed? Bo
potem, to już tylko… potem.
Czyli zwykły fakt, ocieniony stałym niedosytem i brakiem
spełnienia.
Długo patrzyłem na te cholerną rakietę. Może nawet bałem się jej
dotknąć? Ale gdy już usłyszałem pierwsze kroki zmierzających do
wspólnej garderoby kolegów, schowałem się z nią w toalecie 
i próbowałem – nie płakać. Z tego wzruszenia, pomieszanego ze
wściekłością.
Wstyd o tym pisać, nieskromnie, niezręcznie. Byłoby lepiej
przemilczeć. Ale cóż, milczeniem nie zapiszesz kartki papieru. Ono
bywa złotem, ale tylko wtedy, kiedy naprzeciw Ciebie siedzi ktoś
także ze szczerego złota. Jeśli nie, przygniecie Was zaraz, cięższa
od ołowiu – cisza. I tyle.
Felietonista nie może spóźnić się z tekstem , bo termin.
Felietonista stara się zainteresować czytelnika nawet wtedy, kiedy
wszystko co ma w lipcowej głowie nie dorasta dalekiemu szczeka-
niu psa, tykaniu ściennego zegara, wiatru bez skutku próbującego
wyplątać się z gałęzi akacji.
Wiele razy obiecywałem sobie, przerwać te – trwające od dziesięciu
lat – cotygodniowe zwierzenia. Może wypaliłem się, przestałem
być potrzebny? Nie można. Bo tak naprawdę, nigdy nie wiadomo
kiedy coś się kończy, kiedy zaczyna?
Cotygodniowy felieton przypomina prezent, który daje się czytel-
nikowi często wbrew Jego woli.
Łódkę płynącą pod prąd, do portu z ograniczoną przychylnością. A
płynąć trzeba. Im trudniej, tym lepiej.
Teraz jeszcze jedno lato, przemieniające zwierzenia w przegrzaną
niejasność. Wlokące się od maja do października.
Moje… wszystko, ma coraz mniej do powiedzenia.
A przecież wciąż liczę na to, że coś mnie czeka, obiecuje, wychodzi
naprzeciw . Tylko jak temu ulec, jak zaufać? Jak zasnąć po to żeby
się obudzić i jeszcze raz zasnąć. Tak po prostu.
Po drewnianych schodach tłuką się wysokie obcasy – ważnej być
może – obietnicy. W ten lipiec. Jakże ciepły, nieprzewidywalny, jak
niedorzeczny.
Przypominający prezent, który strach rozwinąć. Bo może w nim
drzemać jakiś zachwycający kandelabr, co zamiast wisieć – odfrunie.
n

Krakowskim targiem
Jan Nowicki – stały korespondent K40

ile można chcieć?
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Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

gość z grodziska
polskiego teatru, filmu, te-
lewizji, estrady, radia i w ogóle
aktorstwa światowego. Otóż
w roku owym, z wynikiem do-
brym ukończyłem studia 
w Państwowej Wyższej Szkole

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ale nie tym
wiekopomnym wydarzeniem będę epatował Cię wdzięczny Czytelniku.
Otóż w marcu 1973 roku, kiedy jeszcze byłem studentem IV roku wyżej
wzmiankowanej uczelni, w Teatrze Rozmaitości w Warszawie prowa-
dzonym przez Andrzeja Jareckiego trwały próby do cudownego muzy-
cznego spektaklu „Cień”. Libretto wg Eugeniusza Szwarca napisał
Wojciech Młynarski, muzykę skomponował Maciej Małecki, a re-
żyserował Jerzy Dobrowolski. W obsadzie m.in. Elżbieta Starostecka,
Adrianna Godlewska, Andrzej Stockinger, Andrzej Mrowiec, Jan Maty-
jaszkiewicz, Andrzej Żarnecki, Marek Lewandowski, Bohdan Łazuka,
Stanisława Kowalczyk. I właśnie o Stasi Kowalczyk, a konkretnie o przy-
godzie, jaka ją spotkała, pragnę napisać. Dla ciekawskich podaję, że Stasia
jest żoną znakomitego kompozytora, aranżera i niezapomnianego Pana
Czesia z kabaretu Olgi Lipińskiej, Czesława Majewskiego. Trzymaj się
zatem mocno, wierny Czytelniku, albowiem przygoda owa godna jest
pióra Leopolda Tyrmanda, którego nieudolnie spróbuję zastąpić.
Jest ciepły, marcowy poranek 1973 roku. Godzina mniej więcej 9.20 am.
Co ni mniej ni więcej oznacza przedpołudnie. Stasia Kowalczyk wybiega
z bloku na warszawskim Bródnie, dopada zaparkowanego „malucha” 
i nerwowo szuka w torebce kluczyków. Nie chce spóźnić się na próbę
„Cienia”. W tym właśnie momencie podchodzi do niej lekko „wczo-
rajszy” gentleman, odziany z przedmiejską elegancją, troszkę rozma-
zanymi rysami twarzy i wygłasza następujący monolog:
„Najuprzejmiej panią przepraszam, zauważyłem, że była pani łaskawa
wyjść z tej klatki schodowej, na której mieszka także mój szwagier
Lendzion Marian. Ja właśnie przed chwilą przyjechałem z Grodziska, 
albowiem dotarła do mnie wiadomość, że szwagier mój, Lendzion 

Marian, ciężko zachorował. Niestety, nikogo nie ma w mieszkaniu, toteż
wnoszę, że szwagier znajduje się w szpitalu, a ja nie dysponuję żadnymi
środkami, aby wrócić do Grodziska. Więc gdyby pani była tak uprzejma 
i wsparła mnie pięćdziesięcioma złotymi na bilet PKS, byłbym dozgonnie
wdzięczny, a szwagier mój, ma się rozumieć, po powrocie ze szpitala
zwróci pani dług co do grosza”.
Stasia, zaskoczona opowieścią sięgnęła do torebki, wyjęła banknot 
i w tym momencie dał się słyszeć głos przechodzącej mimo jakiejś gospo-
dyni domowej, która objuczona siatkami z zakupami, jadowicie rzuciła:
„Ja tam bym pijakowi od samego rana pieniędzy na wódkę nie dawała.”
Twarz obywatela Grodziska stężała ze zgrozy. Słabym głosem powiedział
do Stasi : - „Najuprzejmiej panią przepraszam” - odwrócił się w kierunku
gospodyni domowej i ryknął:
„K...o w d..ę j....a, byłaś kiedyś na czczo?”
Po czym zwrócił zagniewaną twarz w kierunku Stasi, rozanielił się 
w uśmiechu, wyjął ze stasinej dłoni banknot i ze słowami: 
„Jeszcze raz najuprzejmiej pani dziękuję, niech Bóg ma panią w swojej
opiece” – udał się do odległego o piętnaście metrów sklepu
spożywczego, gdzie drogą kupna nabył dwa wina owocowe, bardzo
słodkie, marki „Wino”*, po 23 złote za butelkę, paczkę papierosów
„Sport” za 3 złote 50 groszy, pudełko zapałek  za groszy 20, 
a pozostałe 30 groszy zachował na szklankę wody sodowej czystej 
z saturatora. n

Wiktor Zborowski

* Legendarne w pewnych kręgach wino o niewiarygodnej zawartości
siarki. Zwane J-23, Patykiem pisane, Jabol, Burok, Bałagan, Bobo-fruto.
Znane też pod marką „Okęcie”, „Zbójnickie” czy „Maślacz. Wino madery-
zowane, bardzo słodkie”
Ja na przykład mogłem spożyć najwyżej półtorej butelki wyżej wzmian-
kowanego trunku. Po przekroczeniu tej dawki, nieodwołalnie odda-
wałem, najpierw treść, następnie żołądek i wątrobę w kawałkach, a na
końcu białko z oczu.

rok 1973 

odcisnął się

niezwykłym

piętnem

na historii

Główna cecha mojego charakteru:
– niecierpliwość
Cechy, których szukam u mężczyzny:
– wielkoduszność
Cechy, których szukam u kobiety:
–  sympatia do kobiet
Co cenię u przyjaciół:
– lojalność

Moja główna wada:
– drobiazgowość
Moje ulubione zajęcie:
– gadanie o niczym z kolegami w garderobie
Moje marzenie o szczęściu:
– poczucie harmonii
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–  bezsilność
Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem:
– choroba dziecka
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był
tym, kim jestem:
– sportowcem
Kiedy kłamię:
–  to widać
Słowa, których nadużywam:
– po prostu

ulubieni bohaterowie literaccy:
–Wujaszek Wania, Hedda Gabler
ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– matki samotnie wychowujące dzieci
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  uczucia ambiwalencji
Dar natury, który chciałbym posiadać:
–  dar uzdrawiania
Jak chciałbym umrzeć:
– z poczuciem spełnienia
Obecny stan mojego umysłu:
– rozbawienie
Błędy, które najłatwiej wybaczam:

– popełnione w afekcie  n

Pytania zadawała:
Caryca

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

Dziś dla K40 odpowiada...  Agnieszka Wosińska

Kwestionariusz Prousta

Czytam nie zawsze książki najmądrzejsze, ale bywa, że
niesłychanie intrygujące. Jest sierpień, czas czytania nieco
lżejszej literatury. 
A tu wszyscy malowniczy grzesznicy świata! Jest i Pi-
casso i Cocteau i Ingrid Bergman, i Casanova – i nie
wymienię wszystkich, bo czas na felieton, a felieton

dedykuję najbardziej malowniczemu trójkątowi (i wcale nie bermudzkiemu), a jakże by in-
aczej – z KOMOROWA. KOMORÓW-ZDRÓJ to jest taka dziwna malownicza wioseczka
pod tytułem MIASTO OGRÓD. Tu naprawdę wszystko się może zdarzyć, nawet stary Pan
Antoś..., ale o moim małym trójkąciku będzie w finale. Pani Prezes K40, Stowarzyszenia
które wydaje tę uroczą gazetę i Pan Dyrektor znakomitego Teatru Ateneum, połączeni doz-
gonnie w mieście Paryżu tzw. węzłem (nie gordyjskim Broń Boże!), znaleźli sobie trzeciego, aby
być szczęśliwymi, a właściwie trzecią. A ta trzecia to po prostu coś, bez czego nie mogą żyć, a mianowicie
Wenecja. Pan Andrzej Domalik zauroczył mnie książką o zimowej Wenecji poety boskiego, Josipa
Brockiego, a ja mam w oczach moją zimową Wenecję w filmie Viscontiego „Le notti bianche”.
Proszę, żeby sobie Pan Andrzej ten film przypomniał, zwłaszcza, jak się tak kocha to miasto bogów
i potworów. Miało być krótko, to będzie krótko, jeszcze tylko dla porządku książkę podrzuciła mi
Ewa, rzeczona Pani Prezes, z piękną dedykacją. I teraz już wiem, że nie można nie kochać zimowej
Wenecji. A z Panem Andrzejem niekończąco rozmawialiśmy o „Śmierci w Wenecji” tegoż
samego Viscontiego. n Jerzy Antkowiak

P.S. i Spotkałem dwumetrowego siatkarza z Nowego Jorku z pochodzenia Czecha, 
a ponieważ nie bardzo było o czym rozmawiać, spytałem, jak się po czesku mówi i pisze
„Śmierć w Wenecji”.
O, przepraszam, pomyliłem się. To nie siatkarz, lecz koszykarz, czyli niewątpliwie jeszcze
gorzej dla literatury. No więc ta śmierć po czesku brzmi: „Smryt na Benatkach”, a tak
naprawdę kompletnie nie wiedział, o co się rozchodzi.
P.S.ii A teraz już na sam finał – mój trójkącik, bez którego ten felietonik by nie powstał, to moja
maszyna do pisania, łyk, no może dwa koniaku mołdawskiego i łaskawość PANI DANY. Mnie tu nie ma.
P.S.iii Czego się nie nosi w Wenecji? W Wenecji nie nosi się jedwabnych marynarek, które kosztują 
7 tys. euro i można na nie tylko popatrzeć. Andrzej D. w takiej marynarce to są szczyty mody, natomiast
Ewa T. w męskiej jedwabnej marynarce to jest Marylin Monroe, która lubiła nosić dwie krople Chanel 5.

Czego się nie nosi
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litErAturA
Gabriel Garcia Marquez

filM
Quentin tarantino:
Pulp Fiction
Peter Weir:
Piknik pod wiszącą skałą
Jane Campion:
Fortepian
Filmy felliniego

MuzyKA
E. Morricone
f. Chopin 
A. Mozart
i. Strawiński

l. Beethoven

MAlArStWO
impresjonizm

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 – Ewa Błaszczyk
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M44 dla K40
Wiesław tupaczewski 

Sam nie wiem, czy już jest po wyborach,
czy przed, gdy to czytasz…
Pewnie i tak, i tak. Wybory są co czas
jakiś i właściwie zawsze jesteśmy przed
i po wyborach.
Ale tak na pewno to jesteśmy po, bo czy
następne się odbędą Bóg raczy wiedzieć. 
Brrr, aż mną wstrząsnął sens tych słów.
Tak przyzwyczailiśmy się do demokracji,
do ustalonego porządku rzeczy, a prze-
cież wszystko może się w każdej chwili
zmienić…

Aż boję się myśleć dalej. 
Wybory – obietnice, deklaracje, pod-
puchy, zapewnienia – stajemy się obiek-
tem masowej manipulacji. Jak co kilka
lat politycy nam obiecają, że się zmieni
wszystko na lepsze.
Właściwie to każdy kandydat mógłby
stosować uniwersalny slogan na każde
wybory: „Wybierzcie mnie, to będzie 
lepiej!” 
A my za chwilę będziemy narzekać, że
to „nie ja go wybierałem”.
A ja za kilka miesięcy napiszę felieton 
o tej samej treści…
To może już lepiej o pogodzie?
Ten, kto nią zarządza, wykazuje się specy-
ficznym poczuciem humoru, wręcz
złośliwością – te kilka dni upałów pod
koniec sierpnia i na początku września to
był szczyt – „zobaczcie, jak mogłoby być
pięknie, gdybym tylko zechciał”.
Naprawdę nie chce się wierzyć, że to
tylko przypadek.
Tak samo jak nie chce się wierzyć, że
Niemcy jednak z nami zremisowali 

w Gdańsku na nowym stadionie w 94
minucie meczu. W 90-tej, gdy strzeliliśmy
bramkę na 2-1 byłem już spokojny, że
pierwsze historyczne zwycięstwo mamy
w kieszeni. Ale nie… 
Ktoś tam na górze pokazuje nam Pola-
kom, że jesteśmy narodem wybranym.
Wybranym do żartowania z nas.
Znajomy astrolog tłumaczył mi, że
zwycięstwo z Niemcami we wrześniu w
pobliżu Westerplatte jest nie do
pomyślenia. Więc go spytałem, czy jedyną
szansą na pokonanie ich jest budowa sta-
dionu w pobliżu Grunwaldu i gra w lipcu
i to w okolicach 15-ego?
Odrzekł, że to mogłoby pomóc… prze-
łamać Niemcom kompleks Grunwaldu.
Wracam do pogody – w sierpniu krążył
po Polsce niż Otto powodujący ulewy,
podtopienia, wichury. Chciałem zde-
mentować, jakoby miał jakikolwiek
związek z kabaretem OT.TO, z którym
od lat również krążymy po Polsce. Na
pewno nie czynimy takich szkód, a wręcz
przeciwnie. n

wybory będą znów

Przed sklepem na wąskiej uliczce w pewnej chińskiej wiosce stał
uwiązany koń. Kiedy tylko ktoś próbował przejść obok, koń go kopał.
Po jakimś czasie przy sklepie zebrał się spory tłum wieśniaków,
dyskutujących nad tym, w jaki sposób przejść obok niebezpiecznego
konia.
Nagle ktoś przybiegł z nowiną, że nadchodzi Stary Mistrz, który  na
pewno będzie wiedział, jak to zrobić! Tłum czekał w napięciu 
i oczekiwaniu. Stary Mistrz ukazał się za zakrętem, zobaczył konia,
ocenił sytuację i... skręcił w inną uliczkę.

Jak widać, Mistrz wybrał działanie bez wysiłku, bez konfrontacji,
bez ryzyka. Przypowieść pokazuje, że nie zawsze trzeba wybierać
drogę walki i zmagania się. Lepiej wybrać inną drogę, co wcale nie
znaczy, że gorszą.

Tę starą, chińską przypowieść chciałabym dedykować wszystkim,
którzy decydują o tych wielkich sprawach w kraju, a także tym, którzy
sprawują władzę w naszym imieniu na naszym podwórku. Oby
zawsze dokonywali tylko dobrych wyborów, których oczekuje
większość. n Zara

Stary mistrz i koń
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Stowarzyszenie K40 jest organizacją poza-
rządową. Społeczną. Apolityczną. W naszych 
szeregach skupiamy przedstawicielki różnych
środowisk, poglądów na życie, przekonań religi-
jnych i politycznych. Łatwo nie jest, ale zawsze
dochodzimy do kompromisu, nie tracąc dla
siebie sympatii i szacunku. Nasza różnorodność
nam nie przeszkadza – wręcz przeciwnie! Jest
naszym atutem. Ułatwia nam działania w wielu
dziedzinach i obszarach społecznych, bez
uwiązania w zależności, układy i układziki.
Jesteśmy tam i z tymi, dla których kultura,
edukacja i działalność charytatywna jest celem
samym w sobie. 
Przed nami wybory parlamentarne. Nie mamy
zamiaru namawiać Państwa do głosowania na
jakąkolwiek z partii politycznych. Namawiamy
Państwa do pójścia na wybory i wybrania
mądrych, kompetentnych i odpowiedzialnych
ludzi. Tylko tyle i aż tyle. 
I jeszcze, na koniec, parę cytatów z Józefa
Piłsudskiego. 
Może warto chwilę się nad nimi zastanowić!

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam
na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę ...”

„I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym
złem państwa: panowaniem rozwydrzonych
partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem 
o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o gro-
szu i korzyści.”

„Ja tego, nie nazywam Konstytucją, ja to nazy-
wam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono
najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel.”

„Nam milczeć teraz nie wolno! Polityka nie jest
matematyką. Obliczyć i przewidzieć wszystkiego
niepodobna. Ale dopóki społeczeństwo jest
bierne, spodziewa się wszystkiego od wypad-
ków, od innych, tylko nie od siebie – nic nie
nastąpi. Żadne zmiany nie zajdą. Wobec tego –
czyż wolno nam milczeć?”

„Jednym z przekleństw naszego budownictwa
państwowego jest to, żeśmy się podzielili na
kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym pol-
skim językiem, a inaczej nawet słowa polskie
rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Po-
laków różnych gatunków, Polaków z trudnością
się porozumiewających”

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości.”

„Myślałem już nieraz, że umierając, przeklnę
Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy
po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił,
aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi”.

„Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy.”

„Polska to jeden wielki kołtun, trzeba przedtem
dobrze grzebieniem ten kołtun rozczesać, aby
każdy włos był z osobna, a wtedy może da się
kosę zapleść”

„Trzeba, aby to, co było szaleństwem, stało się
także rozumem polskim.” n

Wyboru dokonały: Caryca i Dolores

Od Redakcji: cytaty pochodzą z: Józef Piłsudski „Pisma zbiorowe”,
Warszawa 1937 r.
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Salony poezji k40
krakowski Salon poezji w pruszkowie i łazienkach królewskich

11 września otworzyłyśmy kolejny Salon Poezji K40 
w Pruszkowie, nad którym patronat honorowy
objęła starosta pruszkowski pani Elżbieta Smolińska. 
Anna Dymna, jak zawsze, otworzyła Salon poezją 
ks. Jana twardowskiego. tym razem towarzyszył jej
Wojciech Malajkat. 
Spytałyśmy Annę Dymną, skąd w niej tyle uporu, by
otwierać kolejne Salony Poezji. 
A oto odpowiedź:

Na co komu dziś poezja?

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach! To prawda. Coraz 
szybciej przemieszczamy się, błyskawicznie przekazujemy
informacje…, komunikujemy się natychmiast, z kim chcemy,
bez względu na to, gdzie jesteśmy. Zbierając grzyby 
w lesie, odbieramy komórkę i załatwiamy poważne interesy
zawodowe, siedząc w toalecie rozmawiamy z wysokim
urzędnikiem państwowym, ważną myśl, która może
odmienić nasze życie, natychmiast wysyłamy przez Inter-
net nawet bez zastanowienia, za pośrednictwem skype’a
dzielimy się opłatkiem z ciocią w Australii, śledzimy żony,
odczytując ukradkiem jej SMS-y… 

Tak, jest szybko, sprawnie, pro-
sto, choć jakoś mniej ważnie,
jakoś byle jak. Dlaczego uzbroje-
ni w te wszystkie udogodnienia
techniczne oddalamy się od siebie?
Dlaczego coraz częściej czujemy
pustkę, samotność, zmęczenie?
Zalani lawiną słów, za które nikt
już nie musi brać odpowie-
dzialności, zadyszani ciągłym
pośpiechem, udręczeni ciągłym
napięciem, agresją, konfliktami,
przerażeni aferami, katastro-
fami, tragediami z pierwszych
stron gazet i wymóżdżeni stre-
sem, siadamy coraz częściej
przy telewizorze i oglądamy
bezmyślnie papkę, która nie
boli, niczego od nas nie wyma-
ga, zamula ból istnienia. I jakoś
tak smutno. Nawet czasem nie
ma sił na to, by marzyć. Nawet nie chce się chcieć. Ale
wystarczy spotkać się z kimś, uśmiechnąć do niego i powie-
dzieć jedno dobre, ważne słowo. Wystarczy, że ktoś

naprawdę tego słowa wysłucha, patrząc
ci w oczy, odpowie na nie innym słowem…
I już jest inaczej. Już nie jesteś sam, już
chce ci się myśleć, działać, być. Słowo
może nas uratować, odmienić życie.
Choć się tego wstydzimy, to w tej krzyk-
liwej pustce, w tych wszystkich naszych
ostrych ripostach marzymy o tym, by na
chwilę się zatrzymać, uspokoić oddech
i posłuchać prawdziwych, mądrych
słów. Właśnie z tego marzenia narodził
się przed dziewięciu laty Krakowski Salon
Poezji. A potem powstawały podobne
w wielu miastach w Polsce i poza jej
granicami. Jest ich już 28, powstają
następne. Przychodzą do nich ludzie 
i słuchają poezji. 

Nic więcej się nie dzieje. Aktor po prostu czyta wiersze, cza-
sem muzyka daje odpocząć słowom, by mogły zabrzmieć
jeszcze pełniej i lepiej dotrzeć do słuchaczy.  
Słuchając wierszy człowiek nie czuje się samotny ze swymi
dylematami. Dowiaduje się bowiem, dzięki poetom, że
nasze pytania, lęki, wątpliwości, rozterki są odwieczne. 
Ludzie przyzwyczajają się do słuchania poezji, jak do
lekarstwa czy przyjemności. Widać, jak  ich wzrusza, bawi,
jak łagodnieją  pod wpływem słów, jak „światłość w ich
ciemnościach” zaczyna świecić i jak ogarnia ich momen-
tami jasność. Czuję to zawsze, czytając Miłosza, Homera,
Szymborską, Różewicza, Herberta.  Na szczęście poezja to
skarb niewyczerpany i codziennie można dzięki niej
odkrywać nowe światy.  W Salonach Poezji ludzie spotykają
się, zaprzyjaźniają i coraz częściej patrzą sobie w oczy. 
I świat staje się naprawdę  jaśniejszy. 

Życzę, aby nadchodzący nowy sezon Krakowskiego Salonu
Poezji K40 przyniósł Państwu moc wzruszeń i niezapom-
nianych chwil. Słuchajmy poezji! Warto!! n Anna Dymna

Medytacje wiejskiego reżysera

Venice
Jerzemu Antkowiakowi

Dnia dwudziestego ósmego września 1798 roku
Wieczorem
Johann Wolfgang Goethe wpłynął do Wenecji.
Urządził się wygodnie w hotelu „Regina
d’Inghilterra”
Niedaleko placu Świętego Marka 
Co było powodem do dumy.
Jeszcze tego samego dnia kupił sobie plan miasta
I pod wieczór, bez przewodnika, ponieważ lubił
samotność,
Zapuścił się w najdalsze dzielnice.
Zauważył, że wszystkie ulice były brukowane
Ale oczyszczanie miasta odbywało się
nieporządnie i niesystematycznie.
Zupełnie inaczej
Niż w holenderskich miasteczkach.
Dnia następnego zwiedził Palazzo Pisani Moretta
Gdzie zachwycił go obraz Paola Veronese.
Pięknie i mądrze byłoby patrzeć na świat oczami
tego malarza
Rozmarzył się poeta
Ale szybko zrozumiał, że jest to po prostu
niemożliwe.
Był przecież skazany na brudne błoto lub kurz, 
na ziemię, która gasi
Wszelki blask.
Stał jeszcze chwilę smutny i pokonany.
Wieczorem obejrzał komedię w teatrze San Luca
Śmiał się i klaskał
Lecz smutek pozostał.
Cóż więc ja mam uczynić
Mazowiecki barbarzyńca zabłąkany między 
Tintorettem a freskami Palazzo Ducale?
Uciekać .
I zniknąć. n

Andrzej Domalik

Komorów, 2011
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Do pięciu razy sztuka! I to jaka sztuka! 
Dzięki zaangażowaniu „Stowarzyszenia
K40”  podopieczni Fundacji „Nasze Dzieci”
przy Klinice Onkologii w Instytucie Pom-
niku CZD już po raz piąty wyjechali na
dwutygodniowy wakacyjny wypoczynek!
Tegoroczna Kropla Szczęścia, która po
raz kolejny odbyła się u stóp Gór Święto-
krzyskich, mieniła się różnorodnością
zajęć artystycznych i sportowych. Bogaty
program atrakcji pozwolił rozkwitnąć 
talentom  kolonistów: początkującym 
scenarzystom filmowym, kochającym
występy kabareciarzom, czy też młodym
kreatorom ekologicznej mody. 
Do ulubionych przez dzieci warsztatów
plastycznych zaliczyć można deko-
rowanie drewnianych kubków i branso-
letek metodą decoupage, wyplatanie
kapeluszy z papieru,  czy też lepienie róż
z gliny podczas wycieczki do Fabryki
Porcelany w Ćmielowie. 
Komu nie wystarczyło plastycznych
atrakcji, miał szansę zrealizować się pod-
czas Dnia Hawajskiego. W przerwach
między posiłkami należało przygotować
kolorowy strój i instrument muzyczny -
niezbędne gadżety na wieńczące ów
dzień Hawaya Party.
Zaplątani w tęczowe, szeleszczące spód-
niczki z bibuły, z powiewającymi na szyi
kwiatowymi łańcuchami aloha, wszyscy
razem odtańczyli  dzikie „Waka waka”.
Trójka opiekunów z kadry po tajnych
obradach wyłoniła Miss oraz Mistera
pokazu egzotycznej mody. 
Skoro  mowa o kadrze, trzeba uczciwie
przyznać, że to wyjątkowe towarzystwo.
Pozytywni pasjonaci grania w nogę,
śpiewania do śniadania i przede wszys-

tkim teatralnych metamorfoz. Na przykład
pewnego razu na poranny apel przybył
sam Albus Percival Wulfryk Brian Dumb-
ledore, znany fanom Harrego Pottera 
i zapowiedział, że tego dnia  jesteśmy 
w Hogwarcie. I tak przez cały dzień sześć
drużyn rywalizowało o złoty puchar pełen
słodyczy, zaliczając kolejne lekcje na ma-
gicznym uniwersytecie.     
Po zsumowaniu punktów, przydzielanych
za każdą konkurencję, zwyciężyła grupa
1000 Twarzy Grzybiarzy, czyli dwunastka
najlepiej współpracujących ze sobą
kolonistek. 
Natomiast męska część kolonistów
zabłysnęła kolejnego dnia na wycieczce
do wioski średniowiecznej w Szklanej 
Hucie. Oddawali tylko celne strzały z łuku,
a na szczyt Łysej Góry śmignęli bez
zadyszki, użyczając od czasu do czasu

ramienia wybranej koleżance.
Gdyby jednak zapytać, jakie wyzwanie
podobało się kolonistom w tym roku naj-
bardziej – połowa krzyknie – paintball, 
a druga zawoła – ścianka wspinaczkowa
w Domu Harcerza w Kielcach.

Byli też wybitni wielbiciele pluskania,
którzy raczyli się codziennie zajęciami na
basenie, urozmaiconymi od czasu do

czasu wodnym aerobikiem z energety-
cznym podkładem muzycznym.
W tym roku po raz drugi odbyła się także
Gala Oskarowa, czyli uroczysta premiera
filmów nakręconych przez każdą z kolo-
nijnych grup. Taki wieczór zdarza się tylko
raz w roku… 
Jak w każdej produkcji filmowej z praw-
dziwego zdarzenia zostały wyznaczone
dni zdjęciowe, zatrudnieni operatorzy,
pirotechnicy od efektów specjalnych, 
a nawet kaskaderzy. Vivat! Hurra! 

Uff! – słychać było co i raz, kiedy kolejna 
z grup uznała dzieło produkcji za skoń-
czone. Podekscytowanie z godziny na
godzinę rosło, bo Gala Oskara zbliżała się
wielkimi krokami. Szeptano po kątach:
kto wygra? Kto nakręcił arcydzieło?                                                              
Dodatkowego pozytywnego napięcia
dostarczała obecność gościa – aktorki
Magdaleny Lamparskiej. Przed samą Galą
urządzono Salon Piękności dla wszystkich
tych, którzy  chcieli być glamour na czer-
wonym dywanie (był!), ze statuetką w

dłoniach (najprawdziwszym złotym Os-
karem!), w blasku fleszy. 
Zaprezentowano sześć premier: megahit
katastroficzny „Titanic 2011”, thriller
nocny „Batman Tomek Forever”, romans
wszechczasów „Kapturek & Jurek”,
reportaż dokumentalny „Wiadomości
Kolonijne”, mafijny western akcji
„Chrześniacy” oraz jeden odcinek naj-
nowszej telenoweli koprodukcji łódzko–
hollywoodzkiej pt: „Moda na Rozwody”. 
Cała sala raz płakała, raz zanosiła się od
śmiechu, a raz zasłaniała oczy z prze-
rażenia. Emocje sięgały zenitu i sufitu,
roznosiły tego wieczoru zaciszny Hotel
Przedwiośnie. 
Największe oklaski od publiczności otrzy-
mał aktor Tomek za kreację postaci Bat-
mana, a Grand Prix powędrowało do 
autorów „Wiadomości Kolonijnych”, czyli
grupy chłopaków z dziennikarskim zacię-
ciem, zwanej „Ciemna Strona Pomidora”.
Jakie dzieła  kinematografii obejrzymy
następnym razem? Kto komu wbije więcej
goli – kadra kolonistom, czy koloniści
kadrze? Czy najlepszą Olimpijką po raz
kolejny będzie Karolina?
Z niecierpliwością czekamy na Wakacyjną
Kroplę Szczęścia za rok! n

Katarzyna Jakóbik

Wakacyjna Kropla Szczęścia

wakacyjna kropla Szczęścia
mąchocice kapitulne 10 – 24 lipca
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tenisowo charytatywnie 

W maju tego roku w Klubie Tenisowym

Matchpoint w Komorowie  zorganizo-

wałyśmy aukcję charytatywną, z której

całkowity dochód przeznaczony został

na kontynuację warsztatów teatral-

nych dla dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnej umysłowo, które prowadzimy

już od czterech lat w Specjalnym

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Pruszkowie.

Licytować można było m.in. bilety 

do teatru, obrazy, a także możliwość

rozegrania pojedynku tenisowego 

z Robertem Rozmusem, aktorem,

wielokrotnym Mistrzem Polski Aktorów

w tenisie ziemnym. Zwycięzcą aukcji

został pan Jarosław Sobiech, który 

10 lipca w samo południe w Klubie

Matchpoint skrzyżował rakiety z Ro-

bertem Rozmusem. 

Każdy z zawodników miał swojego

sekundanta – Ewa Telega, Prezes K40,

dopingowała Roberta Rozmusa, nato-

miast Katarzyna Pakosińska, członkini

K40, wspierała Jarosława Sobiecha.

Mecz sędziowała Ewa Deptuła, trener

tenisowy w Klubie Matchpoint. 

Walka była zażarta. Nikt nie spodziewał

się tak pasjonującego pojedynku. 

Po pierwszej wymianie piłek stało się jasne, że dla Roberta Rozmusa nie

będzie to niedzielny spacerek! Pan Jarosław, mimo krótkiego stażu

tenisowego – treningi rozpoczął zaledwie trzy miesiące wcześniej 

– ambitnie odpierał ataki Mistrza Polski Aktorów. Mimo ogromnej tremy,

nie przestraszył się utytułowanego przeciwnika i toczył zaciętą

walkę o każdą piłkę. 

Zawodnicy rozegrali trzy pasjonujące sety. 

Ostatecznie mecz wygrał Robert Rozmus wynikiem 2:1. 

Pojedynkowi towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mediów

– zdjęcia, które Państwu prezentujemy, otrzymaliśmy dzięki

uprzejmości  Agencji Fotograficznej BEW.

Zapraszamy za rok na kolejną aukcję K40 w Klubie Machpoint 

w Komorowie. n Dolores

12
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Okiem Artemisy

„Stopy... po co mi one, 
skoro mam skrzydła?" 

Frida Kahlo

Frida Kahlo, właściwie Magdalena 
Carmen Frieda Kahlo y Calderón uro-
dziła się w Coyoacàn na przedmieściach
Meksyku. W dzieciństwie chorowała
na polio, co spowodowało nieznacz-
ną deformację nogi. W wieku 18 lat
Kahlo przeżyła poważny wypadek,
który wpłynął na całe jej życie. Przez
miesiąc leżała w szpitalu, gdzie
zaczęła malować. 

Jej prace, często szokujące, obrazują ból i surowe życie kobiet.
Wiele z nich (55 spośród 143) to autoportrety, pełne osobistej
symboliki, często bazującej na odniesieniach do anatomii.
Widoczne są w nich wyraźnie wpływy rdzennej kultury
meksykańskiej, przedstawiane w jasnych kolorach, z dodatkiem
mieszaniny realizmu i symbolizmu.
Jej obrazy wzbudziły zainteresowanie Diego Rivery. Została jego
trzecią żoną.
Ona ma lat 22, on –42. Matka Fridy nie akceptowała zięcia
twierdząc, że Diego jest dla jej córki stanowczo za stary, za gruby,
a do tego jeszcze komunista i ateista. Ojciec Fridy nieco
łagodniejszym okiem spoglądał na małżeństwo córki. Wiedział,
że Diego posiada wystarczające środki finansowe na ewentualne
medyczne potrzeby Fridy. Przyjaciele Fridy byli zszokowani jej
wyborem, podczas gdy inni plotkowali, że Frida wyszła za Diego
jedynie po to, by popchnął on jej malarską karierę w dobrą stronę.
W 1938 roku Kahlo miała pierwszą wystawę w Nowym Jorku,
która odniosła sukces. W tym czasie Frida miała kolejny romans
z fotografikiem Nikolasem Murayem. Następna wystawa
w Paryżu nie spotkała się z entuzjazmem odbiorców. Frida
poznała surrealistów, ale była rozczarowana ich twórczością.
W 1950 roku przeszła siedem operacji kręgosłupa, co zmusiło ją
potem do korzystania z wózka inwalidzkiego. W szpitalu spędziła
dziewięć miesięcy. 
Chociaż prace Kahlo są czasami określane jako surrealistyczne,
a sama Kahlo wystawiała je kilkakrotnie wraz z surrealistami
europejskimi, ona sama nie uznawała tej estetyki. Jej zaintere-
sowanie tematyką kobiecą i szczerość ekspresji, dostrzeżone
przez ruch feministyczny, spowodowały, że stała się jego sym-
bolem w ostatnich latach XX wieku. n Artemisa

Poradnik Leniwej Gospodyni

konfitura z płatków róży

Dla mnie czerwiec to nie czas pachnących
jaśminów i początku lata, ale różane
szaleństwo.
Rok temu, chcąc dodać w ogrodzie
trochę kolorów, odkryłam je na nowo 
i wpadłam. Jak tylko zaczynają kwitnąć,

ogród staje się moim ulubionym miejscem,
rodzina wcina pizzę i pierogi, a ja, krążąc po

sklepach ogrodniczych, mam poziom adrenaliny
godny myśliwego na polowaniu.

Książka spod lady

Raz w tygodniu jadę na rynek po świeże warzywa 

i owoce. Niezbyt lubię tę formę zakupów – za dużo

ludzi, nikt nie zwraca na nikogo uwagi, przepychając

się od stoiska do stoiska. Na dodatek co krok to samo

– takie same pomidory, ogórki, papryka, cebula… 

i skąd mamy wiedzieć, które najsmaczniejsze, nie

pryskane, najświeższe i w ogóle najlepsze? 

Dlatego już dawno zdecydowałam, że będę kupować tylko u spraw-

dzonych sprzedawców, może nie zawsze najtańszych, ale za to bez

zbędnego ryzyka. Jak zwykle pomidory kupuję u pani Aliny, niewysokiej,

zawsze uśmiechniętej brunetki. Pani Alina zna swoich stałych klientów

i chętnie wdaje się z nimi w krótkie (bo inni klienci czekają!) pogawędki,

pytając o zdrowie, dzieci,  męża, żonę, albo wspólnych znajomych.

Tego dnia zastałam panią Alinę pochłoniętą żywiołową rozmową 

z dwojgiem klientów. Nowe ploteczki, pomyślałam. Nadstawiłam uszu

i oniemiałam! 

„Tu, w tym miejscu miała spocząć Hanka Bielicka – sługa Boży, ale nie

daje się położyć” - przeczytała rozbawiona pani Alina, wybuchając

głośnym śmiechem. „Przeczytała”, bo okazało się, że przytaczała frag-

ment książki, którą trzymała w jednej dłoni, drugą pakując warzywa. 

Nie omieszkałam wykorzystać okazji, by porozmawiać z panią Aliną 

o książce... zza lady. 

„ Przypadkierm wpadła mi w dłonie, kiedy kupowałam książki do

szkoły dla mojego wnuka. Zawsze lubiłam Hankę Bielicką, a zdjęcie na

okładce tak mnie rozbawiło, że zdecydowałam się na zakup. To była

prawdziwa siłaczka! A przy tym elegancka, w wytwornych kapeluszach

na głowie, które nosiła z takim wdziękiem!” - mówiła pani Alina.  „Ile

to już lat minęło od jej śmierci? Pięć? Sześć? Żadna artystka jej nie

dorówna. I książka to potwierdza. Będzie 9 złotych” - zakończyła,

wręczając mi torbę z pomidorami. 

Muszę sięgnąć po tę książkę, by przypomnieć sobie, za co tak wielu

ludzi kocha do dziś Hankę Bielicką, jedną z najwybitniejszych artystek

sceny polskiej, dla której scena była życiem i która grała przez całe

życie.

„Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu.” Autor – Zbigniew Korpolewski

n Dolores

Po okresie wakacji, a przed  zimą koniecznie
musimy zainteresować się stanem naszej
skóry, szczególnie twarzy, szyi i dekoltu.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że
lato jest dla naszej cery najgorszą porą roku.
Przyczyną tego jest nasilenie  wielu czyn-
ników środowiskowych niszczących
strukturę naszej skóry. Głównymi spraw-
cami tej sytuacji są promieniowanie ultrafio-
letowe, wolne rodniki i fotosmog.

Po stopniowym bladnięciu opalenizny
zauważamy, że powierzchnia naszej skóry
jest sucha, szorstka, pokryta siateczką drob-
nych zmarszczek. Gorące, suche powietrze
uszkadza warstwę hydro-lipidową, niszczy
nasze włókna podporowe - kolagen i
elastynę, skóra traci elastyczność, wzrasta
liczba rozszerzonych naczyń krwionośnych. 
Dlatego nie ma na co czekać, jesienną
pielęgnację najlepiej rozpocząć  już teraz.

Pierwszym krokiem powinno być lekkie
złuszczenie naskórka delikatnym peelin-
giem. Nawilżaj i odżywiaj skórę, nie tylko
dozując odpowiednią ilość płynów i zdro-
wego pożywienia, ale także za pomocą
kremów i maseczek.

Jeżeli twoja cera jest bardzo zniszczona 
i przesuszona, nie wahaj się użyć rege-
nerującego serum. Ponadto jesienią warto
wybrać się do salonu kosmetycznego, gdzie
z pewnością doświadczona kosmetyczka
będzie w stanie w sposób profesjonalny
dobrać spektakularną pielęgnację naszej
skóry.
Poświęcenie kilku godzin na mikro-
dermobrazję, mezoterapię, głęboką
rewitalizację, nawilżanie, złuszczanie
kwasami owocowymi, wzmacnianie
naczynek sprawi, że poczujemy się
młodziej, atrakcyjniej, a szare jesienne dni
powitamy w lepszym nastroju – wyglądając
następnego lata i słońca… n

Wenus

Miasto-ogród wita mnie zmęczonego
zgiełkiem Warszawy swym spokojem,
czystością powietrza, błogimi odcieniami
zieleni koi moje oczy. Nareszcie mogę
odetchnąć, leniwie kładąc się na zielonej
trawce w ogrodzie. Dziecię przynosi na
srebrnej tacy lemoniadę. Błogostan trwa
zaledwie ułamek sekundy, gdyż stado
wygłodniałych komarowskich samic,
niczym sztukasy, z łoskotem zaczyna nalot.
Jestem jak tancerz w szalonym uniesieniu,
a może i powstaniec broniący się przed
celnymi strzałami. Komary, przeklęte ko-
marzyce, to przez was rzuciłem harcerst-
wo i uciekłem z obozu. Uciekać z Komo-
rowa-Komarowa nie chcę, bo zaraz
przyjdzie upragniona zima i zmieni kolory,
i wszystko zamrozi. I tak zmęczony
zgiełkiem Warszawy, oszołomiony
czystością powietrza położę się na
czystym puchu i wypowiem to magiczne
słowo. K... ale jest pięknie. 40 razyn

Tomek Waciak-Wójcik

dyrektor artystyczny miesięcznika „Playboy”,

mieszkaniec Komorowa od  maja tego roku

nowi w mieście

pięć minut
dla urody

Dlatego pragnąc pozostać w kręgu mojego czerwcowego
szaleństwa, proponuję przepis na KONFITURĘ Z PŁATKÓW RÓŻY, 
a właściwie mus, bo jest ucierana na zimno. Z 10 dag płatków
dzikiej róży wycinamy jasne końcówki (inaczej konfitura będzie
gorzka) i przygotowujemy 20 dag cukru i sok z połowy cytryny.
Umyte płatki powoli ucieramy mikserem (z nasadką do ucierania),
dodając stopniowo cukier i sok z cytryny. Przekładamy do 
wyparzonych słoiczków, a na wierzch kładziemy krążek pergaminu
nasączony spirytusem. 
Nie pasteryzujemy, ale dla pewności przechowujemy w lodówce.
Konfitura ma niesamowity smak, można ją dodawać do herbaty,
przecierów czy babeczek, ale wychodzi tego niestety bardzo mało.
Dlatego chyba aromatyczne płatki burbonki  „Louise Odier” zaleję
olejem z pestek winogron i będę się nacierać – może z rok mi
ubędzie. ;) n Skarlet

Wykłady towarzyszące wystawie „Rem-
brandt i inni. Królewska kolekcja
obrazów.”
W programie znajdą się wystąpienia
wybitnych badaczy epoki, historyków 
sztuki, znawców Rembrandta i tajników
konserwacji obrazów z kolekcji Stanisława
Augusta. Nie zabraknie też wykładu 
prezentującego dzieje kolekcjonerstwa 
w nieco szerszej perspektywie, ukazują-
cego przemiany, jakie się w nim dokonały
w XVIII w., kiedy to budowanie kolekcji
według modelu wypracowanego jeszcze
w wieku XVI ustąpiło miejsca tworzeniu

zbiorów wyspecjalizowanych, procesowi
ich instytucjonalizacji i upubliczniania.
Stanisław August Poniatowski na tle
opisanych przemian ukaże nam się jako
kolekcjoner i mecenas na wskroś postę-
powy, jako twórca koncepcji utworzenia
w Łazienkach nowoczesnego muzeum 
o charakterze publicznym – „Musaeum
Polonicum”.

Bezpłatne zaproszenia na wykłady do
odebrania w kasie Pałacu na Wyspie od
soboty poprzedzającej datę wykładów, 
w godzinach 9.00-17.00 oraz w dniu

wykładu do godziny 17.45. W ponie-
działki kasa nieczynna. Ilość zaproszeń
ograniczona.

Nauczycieli, dzieci i młodzież szkolną za-
praszamy na lekcje muzealne na wys-
tawie „Rembrandt i inni – Królewska
Kolekcja Obrazów Stanisława Augusta”,
przybliżające twórczość wielkiego Holen-
dra oraz postać Stanisława Augusta jako
kolekcjonera i mecenasa sztuki.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację zajęć
pod numerem telefonu 22 50 60 183.

muzeum łazienki królewskie zaprasza
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żeglarskie notatki
Zapraszamy na zamknięcie wystawy Konrada Majkowskiego „Żeglarskie 
notatki”, które odbędzie się 16 października 2011 roku o godz.18.00 
w Piwnicy Artystycznej K40 w Komorowie, przy ul. Berylowej 34.  
Konrad Majkowski wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na
wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Anglii, Belgii 
i Holandii.
Od wielu lat jest pasjonatem żeglarstwa. Wystawa, na którą Państwa 
zapraszamy, poświęcona jest w całości tematyce marynistycznej. Drugą pasją
życiową Konrada Majkowskiego jest zabytkowa motoryzacja. Jest członkiem
założycielem polskiego oddziału międzynarodowego „Klubu antycznych auto-
mobili i rajdów” Caar, komandorem i uczestnikiem wielu międzynarodowych 
i krajowych rajdów pojazdów zabytkowych organizowanych w ramach klubu.
Wstęp wolny.

Stowarzyszenie K40

zaprasza 

na wyjątkowe spotkanie

K40 Jerzych pieści
Jerzowie 

Antkowiak i Kisielewski
wspominają

2 października 2011 r., godz.17.00, 

Piwnica Artystyczna K40, 

ul. Berylowa 34, Komorów

Wstęp wolny


