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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

K40 kojarzy mi się z tenisem. 
Co roku, z końcem maja dostaję 
telefon od mojej koleżanki 
z łódzkiej fi lmówki (obecnie Pani 
Prezes K40) z pytaniem, 
czy zagram mecz na komorow-
skich kortach.
„Mecz z gwiazdą” (o Boże! - jak 
to brzmi!) jest nagrodą w aukcji 
charytatywnej K40 i gram go 
ze zwycięzcą owej aukcji.
Jaki to uroczy dzień - gram sobie 

K 
JAK KOMOROWIANIE, 

KRAJANIE, KONFEDERACI, KOALICJANCI, KOMPETENTNI KOOPERANCI...
Śpieszymy zrelacjonować ostatnie wydarzenia. A działo się! Na rynku czytelniczym pojawiło się nowe wydawnictwo 
ofi cyna K40, promocja książki „Medytacje wiejskiego reżysera” (więcej: rozkładówka), charytatywny mecz tenisowy, 

Otwarte Ogrody, „Pan Tadeusz” w Łazienkach, no i nasza gazeta w nowej szacie grafi cznej...  
Zachęcamy do lektury!

z przemiłym człowiekiem 
- a pieniądze z aukcji wędrują 
na zajęcia teatralne dla dzieci 
niepełnosprawnych umysłowo.
Terapia przez TEATR - to wspa-
niałe. Wiem, że teatr nazywa się 
WIELKIE JAJO i że dzieciaki 
odnoszą sukcesy na różnych 
przeglądach.
Gratuluję! Jestem do usług i cze-
kam na kolejny majowy telefon.
Telefon od K40!

CZYLI CO INNI MYŚLĄ O K40
MĘSKI PUNKT WIDZENIA

-Robert Rozmus-

 

•nowicki•
Krakowskim targiem

•Domalik• 
Medytacje wiejskiego reżysera

•kwestionariusz prousta• 
– Janusz Rudnicki
•zborowski•

Anegdoty z otworu scenicznego …
•m44•

czyli Tupaczewski dla K40
•antkowiak•
Czego się nie nosi...

 

SZUKAJ, A ZNAJDZIESZ

Andrzej Domalik i Jan Nowicki promują...
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MÓJ KANON

LITERATURA
autor - Marcel Proust 
tytuł - W poszukiwaniu 

straconego czasu 

FILM
reżyser - Andrzej Wajda 

tytuł - Wesele

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.

DAJEMY 
NA ZAPOWIEDZI...

Tyle się ostatnio dzieje, że nie wiadomo, 
od czego zacząć. Ledwie książka „Me-
dytacje wiejskiego reżysera”, jeszcze 
ciepła, z drukarni trafiła wprost na 
promocję do Łazienek Królewskich  
i Pęcic, a już nowy projekt wychodzi  
na światło dzienne. 
Po stworzeniu wydawnictwa - oficyny 
K40 - robimy kolejny krok - tym razem 
wyprodukujemy film dokumentalny! 
Już powstał jego scenariusz, a w paź- 
dzierniku ruszają pierwsze zdjęcia.
Film poświęcony będzie naszej grupie 
teatralnej „Teatr Wielkie Jajo”, który 
tworzą dzieci i młodzież niepełnospraw-
na umysłowo. Zarejestrujemy nie tylko 
fragmenty prób i przedstawienie, ale 
przede wszystkim pokażemy, czym dla 
dzieci są warsztaty, udziały w konkur-
sach i przeglądach teatralnych, występy 
na wielkiej i małej scenie. 
Będzie także coś dla młodych osób zain-
teresowanych dziennikarstwem, fotogra-
fią i filmowaniem. Uczniów trzeciej klasy 
gimnazjum i licealistów zapraszamy 
do udziału w projekcie „Komorowscy 
rzemieślnicy”. Wspólnie z animatorami 
młodzież stworzy reportaż fotograficzny 
i dźwiękowy, a w finale fotokasty. Efekty 
pracy pokażemy na stronie internetowej 
projektu oraz wystawie multimedialnej, 
której celem będzie przedstawienie 
lokalnych pasjonatów unikalnego rze- 
miosła i ich pracy. Zainteresowanych 
udziałem w projekcie prosimy o zgłasza-
nie się mailowo na adres: k40@k40.org.pl. 
Liczba miejsc ograniczona.
2 i 9 grudnia, jak w roku ubiegłym,  
zaprosimy wszystkich na przedświątecz-
ne kiermasze do Piwnicy Artystycznej 
K40. A poza tym Salony Poezji  
w Pruszkowie (11 i 18 listopada oraz 16 
grudnia) i w każdą niedzielę w Łazien-
kach Królewskich.

Dolores

MUZYKA
kompozytor - Wojciech Kilar 

tytuł - Krzesany

MALARSTWO
autor - Józef Czapski 

tytuł - Soutin był dziwnym 
połączeniem

{
KRYSTYNA JANDA

{
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Dzisiaj wyjątkowo przeDruk wywiaDu z Gazety wyborczej. DlaczeGo? po lekturze wszystko bęDzie jasne…
JAN NOWICKI -  STAŁY KORESPONDENT K40MĘSKI PUNKT WIDZENIA

MŁODOŚĆ 
JEST PRZEREKLAMOWANA

PAWEŁ SMOLEŃSKI - Niech pan opo-
wiada, panie Janie, jak żyć. 
JAN NOWICKI - A po co, panie Pawle? 
Jak umierać - to naprawdę jest ciekawe.
Tego chyba nikt jeszcze tak naprawdę 
nie rozgryzł. (…)Jak żyć - to pytanie do 
premiera bardziej niż do mnie. Powiem 
panu, że pisać jest fajnie, choć to męczące, 
zwłaszcza co tydzień; pisałem do „Przekro-
ju”, do „Gazety Krakowskiej”. Siłą rzeczy 
te felietony są nierówne, bywają bełkotliwe, 
kiczowate, zapisywane na jakichś kartelusz-
kach w hotelowych holach, na kolanie. Ale 
fajne jest takie pisanie, bo musiało być krótko.

PS - Najtrudniej jest pisać krótko. 
JN - Czechow powiedział, że gdyby miał 
pieniądze, jego opowiadania mieściłyby się 
na dłoni. Przesadził, ale metafora niezła. 
Zresztą - z pisania do gazet może mógłbym 
nawet od biedy utrzymać się, tyle że aż 
takiej biedy nie znoszę.
W końcu aktorzy jakoś egzystują, nawet 
ci młodzi, zajmujący się głównie rolorób-
stwem dla kasy. Starzy zaś zarobili sobie  
w głębokiej komunie na nazwisko, więc 
teraz na tym jadą. I słusznie, bo stary aktor 
nie powinien grać. Już się w życiu nagrał, 
wszystko ma wypisane na twarzy.

PS - To kto będzie grać starych ludzi? 
JN - Najpewniej młode kobiety z przypię-
tym siusiakiem na wierzchu. Taka obecnie 
panuje moda, kto wymyśli postać starego 
faceta zagranego przez dwudziestoletnią 
dziewczynę, zostanie okrzyknięty człowie-
kiem sztuki.
Niech pan zobaczy, że płeć i wiek pozostają 
dzisiaj w ogromnym impasie. Starych ludzi 
po prostu nie ma. Dostałem tekst jakiegoś 
serialu i nie byłem w stanie tego przeczytać. 
Najstarszy bohater miał sześćdziesiąt lat. 
Jakaś dziewczyna ze szkoły filmowej robiła 
etiudę, a ja młodym nie odmawiam, więc 
przyjąłem propozycję. Czytam scenariusz, 
najstarszy mężczyzna znów miał 60 lat. 
Z tego wnoszę, że siedemdziesięciolatkowie 
nie istnieją, to ludzie martwi. Nie istnieje 
taki wiek, a jak ktoś pomyśli, że jednak 
gdzieś są siedemdziesięciolatkowie, a nawet 
starsi, to kombinuje tak, jakby oni już nie 
żyli, dinozaury w rezerwacie, wypchane 
manekiny. Siedemdziesięciolatkowie nie 
mają prawa mieć żadnych nałogów, żadnych 
pragnień, namiętności. A seks to już w ogóle 
nie daj Boże.(…)
Specjalnie nie przepadam za młodzieżą, 
choć czasami próbuję się z nią mierzyć 
zawodowo. Gdy odchodziłem na emeryturę, 
ludzie wokół narzekali, że młodzież, aktor-
ska również, nie uważa starszych, nie sza-
nuje. Niby za co ma nas szanować? Starszy 
człowiek może dzisiaj być zamożny, zdrowy, 

ma przyszłość, plany i dlatego młodzież nas 
nie znosi, bo myśli, że to wszystko dla nich, 
a tu pętają się staruchy, zabierają miejsce, 
blokują możliwości.
Zwłaszcza że ci młodzi źle pachną, jak zgo-
nione sarny. Pędzą za szansą, za castingami, 
za tym, żeby się złapać, załapać, ustawić. 
Mówią, że to dlatego, że trzeba gdzieś 
mieszkać i coś jeść. A mi się zdaje, że z tym 
musem przesadzają, tacy starzy-malutcy. 
Gdy w latach 70. Stary Teatr był na ustach 
całej Europy, gościł na festiwalach, nie ro-
biliśmy tego, żeby gdzieś mieszkać. Grałem 
Stawrogina i sypiałem w garderobie, w ho- 
telach. Dom zbudowałem po sześćdziesiątce. 
Dopiero w pewnym wieku trzeba mieć 
na dobrą wodę kolońską, dobry alkohol 
i kwiaty dla kobiety.
Młodzi mają chyba kiepskie pomysły na 
życie, nie czytają książek, myślę, że z tego 
gonienia mają nawet gorszy seks. Tak, 
kochać się chyba też nie potrafią.
To nie jest szczególnie ciekawa rzecz - bycie 
młodym. Choć ma swoje uroki, smaczki, kli-
maciki, o czym każdy z nas wie, bo przecież 
byliśmy kiedyś młodzi. Oni starzy nie byli, 
więc co mają do gadania? Niech, do cholery, 
zamkną się i słuchają starych.

PS - Jakie są uroki starości? 
JN - Nic się nie musi, a człowiek dostaje 
prawo do eleganckiego odcinania kuponów, 
z naciskiem na elegancję. Za komuny całe 
życie tyrałem i jakoś się realizowałem. 
Komuna dla artystów była rajem: rządzący 
pozwalali sobą pogardzać i dawali jakie takie 
pieniądze na filmy, na teatr. Teraz kasy nie 
ma, ale musimy ich kochać. Mam to gdzieś, 
więc odcinam kupony.
Starość to mniejsze uzależnienie od ptaka. 
Przez lata człowiek był w jego niewoli, 
bałwanił się, głupstwa robił, podejmował 
najbardziej idiotyczne decyzje. Z wiekiem 

zostają w mężczyźnie strzępy mężczyzny, 
choć nawet one, jak się niekiedy okazuje, 
bywają kłopotliwe i męczące. Ale jakoś 
można sobie z tym radzić.
W starości najważniejsze jest to, że zbliża 
się moment absolutnie szczególny - koniec. 
Starzec ma szansę spotkać się za chwilę 
ze śmiercią. A jak się żyje ze śmiercią 
w sąsiedztwie, inaczej smakuje piwo, 
wódeczka, inaczej odbiera się przedostatnie 
emocje, namiętności. Byleby tylko jakieś zdro-
wie było, bo cierpienie nie uszlachetnia, ludzie 
cierpiący wiedzą to doskonale. Tymczasem 
wmawiają nam, że cierpienie uszlachetnia, 
i niektórzy nawet traktują to serio(…)
Powiem panu truizm - szczęście to chwila.

PS - A nie sukces? Akurat pan jest akto-
rem z sukcesem. 
JN - Skąd! Umówmy się, że kłamię, ale nie 
do końca, teraz mówię prawdę i tylko praw-
dę. Prawdopodobnie powinienem być kimś 
innym niż aktorem, ale skoro mi się wiodło, 
to szedłem tą ścieżką. Sukces sukcesem, ale 
jestem jakoś niespełniony.

PS - Dlaczego? 
JN - Był taki czas, nie tak dawno temu, 
że przez dziesięć lat nie grałem w teatrze, 
bo mnie jakoś to znudziło. Aż Andrzej Do-
malik zaproponował mi rolę Czebutykina 
w „Trzech siostrach”. Myślę sobie: znów 
próby, znów dyskusje z młodymi, czy 
Wierszynin kocha Maszę, czy nie, choć my 
przecież już dawno wiemy, że kocha i jed-
nocześnie nie kocha, tylko młodzież myśli, 
że tak się nie da. No i bałem się, czy jeszcze 
potrafię, łaziłem po krzakach i krzyczałem, 
żeby sprawdzić, czy mam głos. Ale przyją-
łem propozycję.
Zagrałem tego Czebutykina. Jak każdy 
barbarzyńca wchodzący w kontakt z wielką 
literaturą miałem własne spojrzenie na 
„Trzy siostry”, spojrzenie inteligenta pierw-
szego rzutu, za którym nie stała rodzinna 
biblioteka ani mądra mama. Taka postawa 
od czasu do czasu daje oryginalny rezultat. 
Tak było kiedyś z moim wielkim księciem 
Konstantym w „Nocy listopadowej”, ze 
Stawroginem w „Biesach”. No i tym razem 
też wyszło, czyli - sukces.

PS - A co się robi z sukcesem? 
JN - Nic. Jak znów dowiedziałem się,  
że ciągle umiem grać, to przestałem grać. 
Andrzej Domalik napisał piękne, mądre 
wiersze - „Medytacje wiejskiego reżysera”. 
Poprosił mnie o recenzję. Napisałem, żeby 
przestał pisać, bo skoro mu to wychodzi, 
nie musi już repetować, wpędzać się w ten 
świat niedosytu, bo każda twórczość, pisanie, 
aktorstwo, reżyseria, to niedosyt. Po co się 
męczyć? Trzeba być dla siebie łagodnym. (…)

ciąg dalszy na str. 4 →
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CZEGO SIĘ NIE NOSI

DEBIUT ALBO PANOPITKUM...
Tak, tak, PANOPITKUM, 
dobrze Państwo czytają,  
za chwilę wyjaśnię,  
ale najpierw ten DEBIUT. 
Czy w moim wieku można jeszcze debiu-
tować? Oczywiście! Właśnie sobie taki oto 
debiut zafundowałem – po raz pierwszy 
3 października przekroczyłem Rubikon, 
wlazłem w żółtych kaloszach (bo w Ko-
morowie padał deszcz) do świątyni pod 
tytułem Złote Tarasy. Właściwie powinie-
nem tę porażkę w tym miejscu zakończyć, 
ale cierpienie plus nieporozumienie było 
tak traumatyczne, że pozwolą czytelnicy 
jeszcze trochę pocierpieć. Kupuję na 
Centralniaku bilet do Sosnowca i pytam, 
czy być może jest w tarasach (od tej pory 
piszę nazwę tego przybytku małą literą) 
jakiś Empik. Poszukuję październikowego 
K-MAGu , bo nie pamiętam, co ja tam 
nabredziłem w felietonie, pamiętam tylko 
tytuł: „Rashômon po meksykańsku”. Dia-
beł kusi, licho nie śpi, błąkam się w po-
szukiwaniu czegoś, gdzie by chociaż rąbek 
jakiegoś czytadła wystawał. Owszem, wy-
staje ZARA spod HandM, GAP się gapi 
na CCC – wszystko to rozumiem, tak 
być musi, ja nie muszę tam być (bywać), 
szukam tego „kiosku z gazetami”, łażę w 
tych żółtych kaloszach jak „wieśniak pary-
ski”, wiem, że bezczeszczę ten salon. Ale 
skoro już tu jestem (ile to lat wytrzyma-
łem w tej cnocie ignoranta, nie pomnę), 
zatem patrzę i oczom nie wierzę. Salon, 
Świątynia, Powiew Luksusu, Wysoka Pół-
ka, Dyskretny Aromat Snobizmu, wszyst-
ko, czego nie lubię, jest na swoim miejscu, 
dekor cacy, „zagraniczny” (ciągle nie 
widać na horyzoncie żadnego Empiku), 
ale o kogo ja się tu potykam, czyj jazgot 
mi towarzyszy? Otóż, co to za klientela 
w tym przybytku modowej rozpusty: całe 
tabuny jakiejś gówniarzerii. Panowie są 
szesnastoletni, trochę siedemnastoletnich 
starców. Panie w przewadze piętnasto-

letnie, ale są i cycate czternastki. Czy ta 
wściekła menażeria nie miewa w środę o 
12-tej w południe żadnych lekcji? Szkoły 
strajkują? A może to szkoła przetrwania 
w oparach stylizacji? Lekcje sztuki ubiera-
nia się na uchodźstwie? Bo na pewno nie 
wagary, wszyscy tu promenują na legalu. 
Na moje bystre oczko dorosłych „galer-
ników” zaledwie 10% i są to niewątpliwie 
ofiary kretyńskich i odmóżdżających 
reklam telewizyjnych typu „porzuć gary – 
idź do ZARY”, no bo żaden milioner nie 
robi zakupów w samo południe, otoczony 
kordonem „przyszłości narodu”. 90% 
tych młodych, wrzaskliwych nierobów, 
to wątpliwa ozdoba tego „sakralnego” 
miejsca. Kazimierz Kutz najdobitniej 
pisze o ofiarach idiotycznych reklam, 
telewizyjnych ma się rozumieć, ale te 
dzierlatki i te gołowąsy nie gapią się  

Sukces trzeba potwierdzać, powielać, 
zasłużyć na niego w kolejnych przed-
stawieniach. (…) Pokazać na przykład 
króla Leara i odnieść sukces to znaczy 
zostawić życie na scenie, zabić się, 
wcześniej odejść, niż to zapisane. Palę 
z sześćdziesiąt parę lat, kaszlę, nigdy 
w życiu nie byłem na spacerze, bo koja-
rzy mi się to z zastrzykiem, sanatorium. 
Po co więc mi ten Lear? Ma mnie jakiś 
Lear wykończyć? Plusem starości jest 
dostrzeganie urody zakończenia, a nie 
ganianie za sukcesem.
Marzenia, nawet zawodowe, tylko 
krępują. Sny - to co innego. Kilka dni 
temu miałem sen erotyczny z pewną 
znaną aktorką, o której w tym kontek-
ście nigdy nie myślałem. Znam wszystkie 
szczegóły jej ciała. Niech pan zobaczy, 
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w telewizory i nie przychodzą tutaj ku-
pować markowych gatek i biustonoszy. Ja 
sobie pokpiwam, wcale nie na wesoło, ale 
jest to niewątpliwie temat dla szkolnego 
psychologa. Pod tymi paskudnymi bulwia-
stymi kopułami tarasów, które zwłaszcza 
utytłane brudnym warszawskim śniegiem 
(Warszawa to nie Sao Paulo), są olśniewa-
jącej urody, odbywa się osobliwe eduka-
cyjne misterium, prawdziwe panoptikum, 
lub jak mówiła jedna z mniej rozgarnię-
tych modelek Mody Polskiej: „istne pa-
nopitkum panie Jureczku, no nie?”, kiedy 
był spęd kandydatek na modelki, zwany 
obecnie wytwornie castingiem. Tak więc 
otarłem się o wielką modę, o fanów mody, 
bywalców i smakoszy, dowiedziałem się, 
„czego się nosi”, przez chwilę wróciłem na 
tak zwane „łono” modowe i przy okazji 
dowiedziałem się co nieco o życiu. U boku 
K 40 mogę sobie tak z tych świątyń mody 
podworować, bo panie od pism modowych 
łowią reklamodawców i tam obowiązuje 
styl, jakby powiedział prezes „uniżoności 
i klientyzmu”. Ale do czasu, do czasu. Tyl-
ko w kraju tak zniewolonym, jak obecnie, 
można jeszcze pyskować, ile wlezie, ale jak 
się spełnią modły i „Ojczyznę wolną Pan 
nam wróci”, to mordy w kubeł i żadnych 
dyskusji i żadnego pomstowania, że może 
nie jest cacy. I to dopiero będzie  p a n o 
p i t k u m, a tymczasem Amen!

 
jerzy antkowiak

P.S. Nie, nie, żadne Amen, żadne czarne scenariusze. 
Wściekle modna modowa młodzież zaprosiła mnie 
na Fashion Week, domyślam się, że w charakterze 
wykopaliska. Jak wrócę z tej Łodzi cały i zdrowy na 
rozumie, to poproszę Wysoką Generalicję z K40 o zor-
ganizowanie wzorem Salonów Poezji Salonów Mody, 
najlepiej w Prima Aprilis. Przebierzemy całe K40, 
a takoż fanów i pokażemy, czego naprawdę się nie 
nosi. Drżyjcie tarasy i tygodnie mody!!!
J.A.

jak wielką wolność dają sny.
Podobną wolność daje literatura i muzy-
ka. Można napisać, że jest się psem albo 
koniem z jedną nogą, i ma się wtedy 
rację. Choć tak na dobrą sprawę czło-
wiek ma pełną rację, charyzmę dopiero 
po śmierci.
PS - Dlaczego? 
JN - Patrzyłem na zmarłego w kościele 
w Krzewencie, zobaczyłem najwspanial-
szy teatr: bohater nie musi nic mówić, 
nie musi się ruszać, a i tak skupia uwagę, 
gra główną rolę, o nim się mówi, za nie-
go modli, organizuje wyobraźnię. Reszta, 
łącznie z księdzem, to tylko epizodyści.
No i po śmierci można straszyć, a to 
bardzo ważne.

Od redakcji: Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl  © Agora SA
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KWESTIONARIUSZ PROUSTA

→ GŁÓWNA CECHA MOJEGO  
CHARAKTERU:  

zuchwała bezpośredniość wobec obcych
→ CECHY, KTÓRYCH SZUKAM  

U MĘŻCZYZNY:  
obliczalność

→ CECHY, KTÓRYCH SZUKAM  
U KOBIETY:  

nieobliczalność
→ CO CENIĘ U PRZYJACIÓŁ:  

wspólną przeszłość
→ MOJA GŁÓWNA WADA:  

zadawanie pytań i zupełne ignorowanie 
odpowiedzi

→ MOJE ULUBIONE ZAJĘCIE:  
skoki na główkę do czasu przeszłego 
→ MOJE MARZENIE O SZCZĘŚCIU: 
pierwszy papieros po wylądowaniu

→ CO WZBUDZA WE MNIE  
OBSESYJNY LĘK:  

nie sprostać oczekiwaniom
→ CO BYŁOBY DLA MNIE  

NAJWIĘKSZYM NIESZCZĘŚCIEM:  
utrata wzroku i kobiety

→ KIM LUB CZYM CHCIAŁBYM BYĆ, 
GDYBYM NIE BYŁ TYM, KIM JESTEM:  
wodospadem, żeby spływało po mnie 

wszystko jak po psie 
→ KIEDY KŁAMIĘ:  

kiedy prawda za mocno w oczy kole
→ SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM:  

„kurwa” i jej frazeologiczni krewni 
→ ULUBIENI BOHATEROWIE  

LITERACCY:  
Drzymała

→ ULUBIENI BOHATEROWIE ŻYCIA 
CODZIENNEGO:  

pasażerowie w drodze
→ CZEGO NIE CIERPIĘ PONAD 

WSZYSTKO:  
fanatyzmu religijnego

→ DAR NATURY,  
KTÓRY CHCIAŁBYM POSIADAĆ:  

pofruwałbym se trochę, przysiadł tu 
i tam i dalej

→ JAK CHCIAŁBYM UMRZEĆ:  
na pętli (tramwajowej)

→ OBECNY STAN MOJEGO UMYSŁU:  
krzak na rozstaju dróg,  

czekający na wiatr 
→ BŁĘDY, KTÓRE NAJŁATWIEJ  

WYBACZAM:  
ten czeski…

 
Pytania zadawała Caryca

PYTANIA, KTÓRE W XIX 
WIEKU KRĄŻYŁY WŚRÓD  
BYWALCÓW SALONÓW  

EUROPEJSKICH. 
DWA RAZY ODPOWIEDZIAŁ  
NA NIE MARCEL PROUST. 
DZIŚ DLA K40 ODPOWIADA 

JANUSZ  
RUDNICKI

ANEGDOTY Z OTWORU SCENICZNEGO I SREBRNEGO EKRANU

Francuska obelga
Jest rok 1957, miesiąc nieistot-
ny, ale dzień tygodnia ważny. 

Poniedziałek. Wielki Wilam Horzyca obejmu-
je dyrekcję Teatru Narodowego w Warszawie. 
I w tenże właśnie poniedziałek pierwszy raz 
postanawia zrobić obchód swoich „włości". 
Majestatycznie snuje się po teatrze, zaglą-
da we wszystkie zakamarki, ogólnie rzecz 
ujmując, zapoznaje się z tkanką i substancją 
Narodowej sceny. Nasłuchuje głosów swych 
wielkich poprzedników, bez mała słyszy kroki 
Bogusławskiego. Widzi swój Teatr Ogromny. 
Teatr Monumentalny. Wzruszenie ściska 
mu gardło. W tym samym czasie na scenie 
głównej trwa montaż dekoracji do spektaklu 
przewidzianego na dzień następny. Maszy-
niści nieśpiesznie montują kolejne elementy 
scenografii, a pomaga im i zarazem nadzoruje 
postępy prac inspicjent Franciszek Gołąb. Tu 
dwa słowa o Franiu Gołębiu. Wspaniały in-
spicjent, stuprocentowy profesjonalista, prze-
uroczy kompan, uwielbiany przez dyrekto-
rów, reżyserów i aktorów. Jeden z nielicznych 
inspicjentów, który mnie nigdy nie rozwście-
czył. Jednym słowem prawdziwy Człowiek 
Teatru. A przy tym obdarzony niesłychanym 
poczuciem humoru. A oto mała próbka. Na 
pół godziny przed spektaklem słyszymy głos 
Franka płynący z głośników - „Dobry wieczór 
państwu. Jest godzina 18.30, za pół godziny 
zaczynamy spektakl” - odczekiwał kilka se-
kund i dodawał - „I wam też!”  Ale ad rem. 
Montaż dekoracji trwa w najlepsze, atmosfe-
ra jest niewymuszona, zwłaszcza że maszyni-
ści i Franio co jakiś czas raczą się wódeczką 

w rekwizytorni.  W pewnym momencie 
Franio opuszcza „otwór sceniczny" i udaje 
się za tzw. potrzebą. 
W korytarzu mija Wilama Horzycę, 
który jawi mu się jako osoba kompletnie 
nieznana. Wracając,  znowu natyka się na 
rozmarzonego Horzycę. Nie wytrzymuje, 
podchodzi, bierze go za łokieć i coś do 
niego mówi. Horzyca blednie, chwyta się 
za głowę i chwiejnym krokiem znika w cze-
luściach korytarza. Następnego dnia nowo 
mianowany dyrektor zaprasza do swego 
gabinetu przedstawicieli rady artystycz-
nej, związków zawodowych, podstawowej 
organizacji partyjnej i dramatycznym 
głosem obwieszcza, że w dniu wczorajszym 
inspicjent teatru Franciszek Gołąb zwy-
myślał go był po francusku. Po czym, jako 
obdarzony fotograficzną pamięcią zacyto-
wał zdumionym aktywistom słowa Franka. 
A brzmiały one tak „Kiego c...a kościany 
dziadku opi....lasz się po teatrze w wolny 
dzień. Wyp.....laj mi do domu, bo jak cię 
kopnę w dupę, to na Placu Teatralnym 
wylądujesz! N'est pas?” I wystaw sobie 
drogi Czytelniku, że konsekwencji nie było. 
Morał - nawet dyrektor w pewnych sytu-
acjach musi uznać racje inspicjenta. 

Trochę wyrazów padło, ale bez nich przemożna 
większość anegdot kompletnie traci sens. Co 
udowodnił już kiedyś Igor Śmiałowski, uroczy 
zresztą człowiek: „Nie przejmuj się. Jak zażre, 
polecimy z grubszym towarem”.

 
pozDrawiam. wiktor zborowski
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Po drodze napotyka wyboje, doliny, 
depresje, ale i szczyty gór, błękity 
nieba, turkusy mórz. Niebo gwiaź-
dziste jest zwykle nad nią, choć 

czasami mrok i zwątpienie ją ogarnia, bo 
stalowe chmury zakrywają konstelacje i ga-
laktyki. Gdzie mapy, busole, GPS-y?  Szuka 
księgi blasku i mądrości, w której zazna-
czony jest szlak życia. W swych podróżach, 
tak właśnie szeroko rozumianych, wybrała 
sobie miejsce na południu Europy, w jej 
kolebce, gdzie o świcie dziejów narodziła się 
jasna, słoneczna, marmurowa kultura, do 
której jako Europejka przynależy. Stąpa po 
tych kruchych pamiątkach z nieustającym 
zachwytem już od wielu lat. Wszędzie tam 
morze błękitne i rozświetlone. Cud szybkie-

go przemieszczania może ją tam przenieść  
w dwie godziny. Jest królową czasu i za chwi-
lę wyląduje pod białym i wiecznym Akropo-
lem. Tym razem jednak nie tam się zatrzy-
ma, podąży dalej na południe, na Peloponez 
do pięknej, bajkowej krainy zwanej kiedyś 
Malwazją. Odurzy ją zapach ziół, spalonych 
słońcem traw i resztek kamiennego miasta. 
Tak samo pachną Delfy i Epidauros. Tutaj 
jest tylko cisza i wielki błękit, który przecina 
malutka żaglówka. Czasami słychać Greka,  
z sąsiedniego pokoju, który coś fałszywie 
nuci. Przebudzi się tej nocy na chwilę i zoba-
czy pajęczynę gwiazd tuż nad swoją głową. 
Spojrzy przez okno i na kopule kościoła 
świętego Mikołaja zobaczy serce. Część tynku 
odpadła, a to, co pozostało to zgrabne ser-

duszko właśnie. To znak. Tak przemawiają 
do niej ci, którzy kiedyś tu mieszkali. Musi 
tu jeszcze kiedyś wrócić na dłużej. To adres 
do zapamiętania w tej podróży. Monemwa-
zja, Lakonia, Peloponez, Grecja, Europa. 
Wstanie raniutko ze wschodem słońca i za-
wędruje do Górnego Miasta. Cisza. Poranne 
światło otula to kamienne miasto i czyni je 
nierzeczywistym. Trudno uwierzyć, że na 
tym skrawku skały, oderwanej od lądu  
w IV wieku, bo tak mocno zatrzęsła się 
wtedy ziemia, mieszkało kiedyś 60 tysięcy 
ludzi. Zaraz zejdzie do Dolnego Miasta, 
gdzie już budzi się życie. Robotnicy walą 
żelaznym prętem w kamienną uliczkę tuż 
przy jej drzwiach. Mimo tego potrafi sobie 
wyobrazić ludzi, którzy kiedyś tu żyli  
i pozostawili po sobie ślad, znak, który 
trzeba będzie kiedyś z mozołem odczytać. 
Odkryje na mapie kościółek św. Anny. 
Okazuje się być kompletną ruiną, ale tutaj 
po raz pierwszy poczuje bliskość ze swoją 
patronką. Zaprzyjaźni się z nią i do niej 
będzie się zwracać w trudnych chwilach.  
W innych pięknych i świętych miejscach:  
w Jerozolimie, w Watykanie w wyobraź-
ni słyszała tylko chrzęst broni i widziała 
błyszczące zbroje rycerzy, którzy walczyli, 
bili, siepali, siłą nawracali niewiernych. 
Tutaj w tych małych zrujnowanych koś-
cółkach, które wiele przeszły: były prawo-
sławne, katolickie, muzułmańskie i znowu 
prawosławne jest bliżej, cieplej, milej.                                                                                                                                           
Horyzont szarawy. Wszystko zastygło 
w szarobłękitnej mgle. Morze stanęło 
w bezruchu, a żaglówka dryfuje. Nadbrzeż-
ne pagórki Peloponezu są ledwo widoczne. 
Wszystko stoi, nie płynie, Heraklicie, 
w każdym razie nie dzisiaj. Sprzyja powol-
ności ruchów, myślenia, jedzenia. Kobieta 
z nadbagażem chwali powolność każdą 
cząstką siebie, siedząc z książką na kolanach 
w nadbrzeżnej tawernie. Czeka na krewetki 
w pomidorach zapiekane z fetą (saganaki), 
zaraz spojrzy im w czarne oczka, popije 
zimnym domowym winem. Paradissos – raj, 
za chwilę go opuści, ale wróci to kiedyś na 
pewno, żeby odczytać znaki, pozostawione 
dla niej przez przeszłe pokolenia.

anDżelina

Kobieta 
z nadbagażem

Kobieta z nadbaga-
żem wiele podróżuje: 
w życiu, w sobie  
i w świecie.  
Nie jest pierwszą, 
której przyszło  
do głowy, porówna-
nie życia do podroży 
- ekscytującej,  
niebezpiecznej,  
pełnej niespodzianek.

Poznałam dom, w którym podob-
ną rolę pełni koza. Rano biegnie 

się witać, prawie merdając ogonem, 
domaga się pieszczot i pochwał, jest 
zazdrosna o kota i demonstracyjnie 
obraża, gdy zostanie przyłapana na 
grasowaniu w ogródku kwiatowym. 
A nawet, jak pies stróżujący, gło-
śnym beczeniem ostrzegła właściciel-
kę przed kręcącymi się złodziejasz-
kami.

PORADNIK LENIWEJ GOSPODYNI

TARTA Z KOZIM SEREM 
Miłośnicy psów dobrze wiedzą, jak szybko znajdują miejsce 
w naszym sercu i stają się domownikami.

Koza została kupiona, razem z dwoma 
innymi, przez emerytowaną nauczycielkę, 
żeby wesprzeć alergiczne wnuki. 
A właścicielka zamieniła sprawdzanie 
prac klasowych na egzaminy z robienia 
serów. I trzeba przyznać, jest mistrzem.
Czasem dostajemy taki genialny ser 
w prezencie i wtedy na stole pojawia się 
TARTA Z KOZIM SEREM. Pieczemy 
2/3 ciasta francuskiego. Potem zalewamy 
masą z 0,5 kg koziego sera zmiksowanego 

z 4 jajkami i przyprawami. Układamy 
pomidory, przesmażoną cukinię albo 
fasolkę, albo „co kto lubi" i pokrojoną 
w paski resztę ciasta. Zapiekamy, korzy-
stając z górnej grzałki.
I mimo że wnuki urosły, pozostałe kozy 
zakończyły żywot, ta najbardziej psia 
nadal daje mleko, a my korzystamy.

skarlet
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OKIEM ARTEMISY

CZY KOBIETA 
MOGŁA BYĆ 
ARTYSTKĄ?

FEMINISTYCZNE BADACZKI 
SZTUKI PISZĄC O DAWNYCH 
ARTYSTKACH, WSKAZYWAŁY 
NA TO, ŻE TRAKTOWANO JE 

CZĘSTO JAKO WYBRYKI 
NATURY, OSOBLIWOŚCI, 

WYJĄTKI, A NAWET 
DZIWADŁA. 

Bo zaprzeczały naturze - naturze 
kobiety, oczywiście :)
W tym kontekście ciekawy jest portret 
Antonietty Gonsalus wykonany przez 
bolońską artystkę Lavinię Fontanę 
(1552 – 1614). Dawniej owłosione 
osoby były postrzegane jako pół ludzie 
– pół zwierzęta. Antonietta pochodziła 
z rodziny dotkniętej hirustycyzmem 
(nadmiernym owłosieniem wystę-
pującym na całym ciele, a także na 
twarzy). Cierpiał na to zarówno jej 
ojciec, jak i bracia i siostry dziewczyn-
ki. Fascynujące w obrazie Fontany jest, 
że artystka wydobyła przede wszyst-
kim człowieczeństwo dziewczynki. Nie 
skupiała się na aspekcie jej dziwności. 
Ukazała ją w bogato zdobionej sukni, 
z inteligentnym spojrzeniem skiero-
wanym wprost na widza i delikatnym 
uśmiechem (może wymuszonym, a 
może ironicznym?). Antonietta trzyma 
w rękach zapisaną kartkę papieru 
- czy ma być dowodem jej inteligencji 
i człowieczeństwa? Obraz ten pozo-
stawia wiele pytań - dlaczego z całej 
rodziny Gonsalusów przedstawiona 
została akurat Antonietta? Czy o jej 
wyjątkowości decydowało owłosienie 
na twarzy, czy raczej jej inteligencja? 
Co jest napisane na tej kartce, trzy-
manej z dumą przez Antoniettę? 
I na ile Fontana (artystka-wybryk 
natury) mogła utożsamiać się z tą 
niezwykłą, owłosioną dziewczynką? 

artemisa

Źródło: strasznasztuka.blox.pl

Historia jednej fotografii

Pod koniec czerwca byłam 
na Litwie na grobie mojej 
prababki. Została pochowana 

w Rumbowiczach (Rumbonays) 
na przykościelnym cmentarzu, 
położonym nad brzegiem Niemna. 
Pradziadkowie mieszkali kilkanaście 
kilometrów dalej, we wsi Dubiany. 
Było tam wówczas 25 domów i 166 
mieszkańców. Najstarszy mieszka-
niec Dubian pamięta ruiny domu 
moich przodków. Pokazywał nam 
rozległe pola, które porastał ich las. 
Tam urodził się w 1864 roku mój 

dziadek, który w latach dziewięć-
dziesiątych osiedlił się w Warszawie 
i założył rodzinę. Po śmierci żony, 
ożenił się ponownie z Wierą, po-
chodzącą z Orła nad Oką. W 1919 
roku, w Warszawie urodził się mój 
ojciec Ambroży.
W lipcu byłam w Nowym Sączu 
i jego okolicach. Na początku XX 
wieku mój drugi dziadek, nowosą-
decki przedsiębiorca, wybudował 
kamienicę (wg projektu architekta 
Zenona Remi), w której urodzi-
ła się moja mama. Dziadek był 
również właścicielem pierwszego 
samochodu w Nowym Sączu.
Spacerowaliśmy z rodzeństwem 
po mieście, wspominając nasze 
dziecięce wakacje, kąpiele i zabawy 
nad Kamienicą, zabawy w ogro-
dzie. Mama pokazywała nam swoje 
szkoły, domy koleżanek, okno celi, 
gdzie była więziona w czasie wojny 
przez Niemców.
W okolicach Sącza byliśmy w Pisa-
rzowej, gdzie wuj mamy był pro-
boszczem oraz w Kamiannej, gdzie 
podobno pszczoły robią najlepszy 
miód i oczywiście w przepięknym 
Starym Sączu, w którym mieszkała 
Ada Sari (i Kasia Zielińska).
W położonym dość wysoko gospo-
darstwie agroturystycznym,
w którym mieszkaliśmy, krętej 
drogi strzegły liczne anioły - stacje 
drogi różańcowej.
Moja podróż sentymentalna – naj-
piękniejsza z podróży.

esmeralDa

P.S. Na zakończenie muszę dodać, 
że codziennie przejeżdżaliśmy obok 
hurtowni Agonex i sali weselnej 
Zgrzyt. 

Podpis 
pod zdjęciem

W tym roku moimi  
wakacjami były dwa krótkie, 
ale bardzo ciekawe wyjazdy.

SPORTOWY KOGIEL-MOGIEL

O ROLKACH, ŚWIĘTACH 
I PROZIE ŻYCIA
Jedziemy. Małe, duże kółka. Mali, duzi 
ludzie. Wiatr i słońce. Jest zielono. Jest 
radośnie. Jest odświętnie. Jest ROL-
KOMASA K40. Po raz trzeci amatorzy 
rolek, hulajnóg, rowerów i innych pojaz-
dów napędzanych siłą mięśni, przejechali 
ulicami Komorowa. W piękne wrześniowe 
popołudnie ponad 100 osób wybrało się na 
spacer na kółkach. To takie nasze tradycyj-
ne świętowanie święta mieszkańców. Tym 
razem wybraliśmy starą część naszej pięk-
nej miejscowości. Urokliwe uliczki, piękne 
domy, drzewa dostojne i wspaniałe ogrody. 

To „wartość dodana” naszego przejazdu. 
Lubię to i cieszy mnie, że w Komoro-
wie ludzi na rowerach, hulajnogach czy 
rolkach spotyka się codziennie, nie tylko 
w czasie ROLKOMASY K40. 
W ich imieniu chcę zaapelować do wszyst-
kich zmieniających, modernizujących, 
remontujących nasze komorowskie ulice:                                                          
• pamiętajcie o ścieżkach rowerowo- 
rolkowo-hulajnogowych                                      
• „kostce” na ulicach oraz na ścieżkach 
mówimy stanowcze NIE.

samanta
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MECZ 
Z

GWIAZDĄ 
CHARYTATYWNIE

Co to był za mecz! 26 sierpnia w niedzielne południe 
na kortach Klubu Matchpoint w Komorowie spotkali 
się bohaterowie naszej czerwcowej aukcji charytatyw-
nej - Robert Rozmus, aktor, wielokrotny Mistrz Pol-
ski Aktorów oraz Jarosław Sobiech, zwycięzca aukcji. 
Zawodników dopingowały „sekundantki" - aktorki Ewa Telega 
i Małgorzata Socha. Mecz zakończył się zwycięstwem Roberta 
Rozmusa w dwóch setach - 6:4 i 6:2, ale pan Jarosław porządnie 
wymęczył naszą Gwiazdę! Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku 
pan Jarosław również wygrał licytację w aukcji charytatywnej K40 
i walczył na korcie z Robertem Rozmusem. Wtedy pan Jarosław 

był początkującym tenisistą. Dziś to twardy i bardzo ambitny 
zawodnik. Wyobrażamy sobie, co się będzie działo za rok...
Przypomnijmy, że dochód z czerwcowej aukcji został przeznaczony 
na prowadzone przez Stowarzyszenie K40 warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, w ramach których 
działa Teatr Wielkie Jajo. Zajęcia prowadzimy przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie. 

P.S. Szczególne podziękowania przekazujemy panu Piotrowi Kon-
drackiemu, właścicielowi Klubu Matchpoint za przyjaźń i wsparcie 
dla naszej działalności.

 Ewa Telega, Robert Rozmus, Jarosław Sobiech i Małgorzata Socha

zdjęcia: Studio M. Iwanicka
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 Robert Rozmus  Jarosław Sobiech

 Małgorzata Socha  Ewa Telega i Małgorzata Socha

 Rober Rozmus, Wójt Krzysztof Grabka, Ewa Telega, 
 Małgorzata Socha i Jarosław Sobiech z kibicami
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OFICYNA K40 
PRZEDSTAWIA

„MEDYTACJE WIEJSKIEGO REŻYSERA”
R ynek wyDawniczy zaDrżał w posaDach. oFicyna k40 wyDała swą pierwszą książkę 

„meDytacje wiejskieGo reżysera” anDrzeja Domalika. 
Książka ilustrowana jest zdjęciami Janusz Gajosa, opatrzona wstępem  Anny Dymnej, a refl eksje o autorze 
napisali Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Jan Nowicki, Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr i Janusz Rudnicki. 
Do książki dołączona jest płyta, na której Daniel Olbrychski po mistrzowsku interpretuje medytacje. 
16 września w samo południe w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich odbyła się promocja „Medytacji 
wiejskiego reżysera”. Ilość sław, która zjawiła się na tym wydarzeniu, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zresztą sami Państwo zobaczcie! 

 Daniel Olbrychski i Andrzej Domalik
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OFICYNA K40 
PRZEDSTAWIA

„MEDYTACJE WIEJSKIEGO REŻYSERA”

 Maciej Stuhr z córką, Ewa Telega i Kuba Wojewódzki  Jan Nowicki i Agata Kulesza  Jan Nowicki i Kuba Wojewódzki

 Krystyna Janda i autor

 Ewa Telega, Zosia Domalik i Andrzej Domalik

 Jan Nowicki i Ewa Telega  Juba Wojewódzki, Ewa Telega, Zosia Domalik, Agata Kulesza i Filip Bajon

 Magda Umer i Aleksandra Justa
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NIEPOTRZEBNE WZRUSZENIA 
Janowi N
 
znam dużo słów
które potrafię w rymy ułożyć
mam lekkość pióra
i pewność grafomana
piszę prawie bez skreśleń
o każdej porze
ścigam frazę z furią myśliwego
i zawsze wygrywam
w konkursie zdań podwójnie złożonych
mijam interpunkcję
z szybkością komety
nie zważając na przykazania 
pani od polskiego
dlaczego więc
stary poeta Nowicki Jan
w dniu kiedy przeczytał mój wiersz
posmutniał
i objął mnie szeptem poważnym
a witającym 
w Krainie Bólu i Cierpliwości 
po chwili milczenia
dodał:
niepotrzebnie mnie wzruszyłeś Andrzeju.

anDrzej Domalik

O książce napisali:   
Jan Nowicki „Gazeta Wyborcza”, Kuba Wojewódzki „Poli-
tyka” oraz Janusz Rudnicki „Gazeta Wyborcza – Magazyn 
Świąteczny”.
Książkę można kupić w Łazienkach Królewskich, w teatrach 
Ateneum, Polonii i Och-tearze, w Komorowie w księgarni 
i „Starej Cukierni” oraz poprzez stronę internetową: 
www.k40.org.pl



 Maciej Stuhr, Kuba Wojewódzki i Agata Kulesza

 Daniel Olbrychski i Jerzy Radziwiłowicz

 Krystyna Janda
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W Łazienkach Królewskich w Starej Pomarańczarni w ramach Salonów Poezji K40 
w każdą niedzielę aktorzy czytają „Pana Tadeusza”. 

W październiku i listopadzie kolejne księgi epopei Adama Mickiewicza interpretować będą 
aktorzy Teatru Ateneum. W październiku wystąpią Jadwiga Jankowska-Cieślak, 

Magdalena Zawadzka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Krystyna Tkacz. 
W listopadzie zobaczymy Artura Barcisia, Krzysztofa Tyńca, Grzegorza Damięckiego.  

Ostatnią, 12. księgę, przeczyta 9 grudnia Daniel Olbrychski.

A d a m  M i c k i e w i c z 
„ P a n  T a d e u s z ” 

-  I n w o k a c j a

L i t w o !  O j c z y z n o  m o j a !  t y  j e s t e ś  j a k  z d r o w i e .
I l e  c i ę  t r z e b a  c e n i ć ,  t e n  t y l k o  s i ę  d o w i e ,

K t o  c i ę  s t r a c i ł .  D z i ś  p i ę k n o ś ć  t w ą  w  c a ł e j  o z d o b i e
W i d z ę  i  o p i s u j ę ,  b o  t ę s k n i ę  p o  t o b i e .

 
P a n n o  Ś w i ę t a ,  c o  j a s n e j  b r o n i s z  C z ę s t o c h o w y

I  w  O s t r e j  ś w i e c i s z  B r a m i e !  T y ,  c o  g r ó d  z a m k o w y
N o w o g r ó d z k i  o c h r a n i a s z  z  j e g o  w i e r n y m  l u d e m !
J a k  m n i e  d z i e c k o  d o  z d r o w i a  p o w r ó c i ł a ś  c u d e m

( G d y  o d  p ł a c z ą c e j  m a t k i  p o d  T w o j ą  o p i e k ę
O f i a r o w a n y,  m a r t w ą  p o d n i o s ł e m  p o w i e k ę

I  z a r a z  m o g ł e m  p i e s z o  d o  T w y c h  ś w i ą t y ń  p r o g u
I ś ć  z a  w r ó c o n e  ż y c i e  p o d z i ę k o w a ć  B o g u ) ,

T a k  n a s  p o w r ó c i s z  c u d e m  n a  O j c z y z n y  ł o n o .
T y m c z a s e m  p r z e n o ś  m o j ę  d u s z ę  u t ę s k n i o n ą

D o  t y c h  p a g ó r k ó w  l e ś n y c h ,  d o  t y c h  ł ą k  z i e l o n y c h ,
S z e r o k o  n a d  b ł ę k i t n y m  N i e m n e m  r o z c i ą g n i o n y c h ;

D o  t y c h  p ó l  m a l o w a n y c h  z b o ż e m  r o z m a i t e m ,
W y z ł a c a n y c h  p s z e n i c ą ,  p o s r e b r z a n y c h  ż y t e m ;

G d z i e  b u r s z t y n o w y  ś w i e r z o p ,  g r y k a  j a k  ś n i e g  b i a ł a ,
G d z i e  p a n i e ń s k i m  r u m i e ń c e m  d z i ę c i e l i n a  p a ł a ,
A  w s z y s t k o  p r z e p a s a n e ,  j a k b y  w s t ę g ą ,  m i e d z ą

Z i e l o n ą ,  n a  n i e j  z  r z a d k a  c i c h e  g r u s z e  s i e d z ą .  ( . . . )

Salony poezji 
K40 

w 
Łazienkach Królewskich
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za nami Festiwal otwarte oGroDy – komorów 2012. 

W tym roku odbywał się pod hasłem „Ogród kobiet” i to głów-
nie kobiety stanowiły jego oprawę. Festiwal podzielony został 

na dwie części. 
9 września w wyjątkowo ciepłe i słoneczne popołudnie w Dworze 
Polskim w Pęcicach zagościła poezja i muzyka na żywo. 
Krystyna Tkacz w programie „Nie poznaję siebie”, czytała wiersze 
Agnieszki Osieckiej, Joanny Kulmowej i Anny Borowej. „Czytała”
to niewystarczające określenie. Krystyna Tkacz momentami wyśpie-
wywała fragmenty tekstów, nucąc „...i ja żegnałam nieraz kogoś...” 
(„W żółtych płomieniach liści” z repertuaru Skaldów).
W przerwie w parku działało atelier fotograficzne, prowadzone 
przez Kolektyw Gęsia Skórka. Na naszej stronie internetowej:  
www.k40.org.pl znajdą Państwo link, pod którym umieszczone są 
fotografie do ściągnięcia z tej sesji zdjęciowej.
Na zakończenie pierwszej części Festiwalu wystąpił zespół Kwadro-
fonia Kwartet z programem „Prognoza pogody wg Danuty Rinn”. 
Największe przeboje damy polskiej piosenki śpiewały Anna Chmie-

larz, Patrycja Modlińska, Małgorzata Gąsior i Małgorzata Lipka. 
Akompaniowała im Urszula Borkowska.
7 października w drugiej części Festiwalu w spektaklu opartym na 
poezji Anny Achmatowej zatytułowanym „Pieśń ostatniego spotka-
nia” wystąpiły Żanna Gierasimowa i Agnieszka Krukówna.
Spektakl sięga do najbardziej znanych utworów poetki, z których 
wyłania się postać kobiety nad wyraz wrażliwej, żyjącą pełnią życia, 
sięgającą w swej poezji do obszarów świata wzruszeń i niepowta- 
rzalnych emocji. Na scenie aktorkom towarzyszył Piotr Malicki – 
gitarzysta, akompaniator.
Najważniejszym wydarzeniem Festiwalu była promocja książki „Me-
dytacje wiejskiego reżysera” Andrzeja Domalika, wydanej przez 
oficynę K40. Fragmenty książki czytali Ewa Telega i Jerzy Radziwi-
łowicz. Akompaniował im Rafał Grząka na akordeonie. 
Festiwal Otwarte Ogordy – Komorów 2012 dotowała Gmina Micha-
łowice.

k40

 Atelier fotograficzne

FESTIWAL  
OTWARTE OGRODY 

KOMORÓW 2012 

„OGRÓD KOBIET”
zdjęcia: Beata Zybała
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 Atelier fotograficzne

 Ewa Telega  Agnieszka Krukówna i Żanna Gierasimowa

 Krystyna Tkacz Kwadrofonia Kwartet
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JANEK
 
    Chłopiec, co zwał się Janek Mroczek
        Ciągle przy sobie nosił procę
        I z procy tej, ot tak, dla hecy
        Strzelał przechodniom w same plecy
        Gdy to zajęcie go znudziło
        Do kotów strzelał, że aż miło
        Kiedy uporał się z kotami
        Podobnie rzecz się miała z psami
        A w międzyczasie, dla czystej wprawy
        W mieście sklepowe tłukł wystawy
        Potem zaś Janek dla nowej draki
        Stwierdził, że będzie strzelał w ptaki
        Lecz kiedy strzelił raz wysoko
        Kamień spadając wybił mu oko
        Upadł na ziemię ten mały szkodnik
        I rozbił sobie głowę o chodnik
        Nikt też nie płakał nad jego końcem,
        Bo był najgorszym chłopcem pod słońcem.

                                             michał menDyk



 Z CYKLU: MAKABRESKI WSPÓŁCZESNE



ZNAJDŹ 13 RÓŻNIC

    utruDnia: łyżka czyli chilli

marek raczkowski

Aleja Kasztanowa
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M44 DLA K40

LATO Z LATEM
 
Ani się obejrzeliśmy, a ko-
lejne lato przeszło. Lato 
z Latem - przynajmniej 
jeszcze przez chwilę - 
a może lepiej z Latą? 
A może po prostu z 
Grzegorzem Lato? 
Wszystko wskazuje 
na to, że Lato (lato) 
dotrwa (potrwa) do 
jesieni. Do walnego 
zjazdu delegatów PZPN.

Jeszcze przez chwilę będziemy 
wspominać atmosferę gorące-
go początku lata z emocjami 
fundowanymi nam przez piłkarzy. 
Jeszcze przez chwilę emocjonować 

się będziemy rozliczeniami ojców porażek i 
winnych sukcesów, a potem zaraz spadnie 
śnieg, św. Mikołaj, prezenty...
Niestety, piłkarze nie sprawili nam prezen-
tu. Zresztą, jak tak popatrzeć obiektywnie, 
to tylko jedna nacja mogła się cieszyć 
sukcesem swoich piłkarzy – Hiszpanie.
Sport jest niesprawiedliwy. Nieprawy i nie-
sprawiedliwy. Zawsze walczy wielu o jedno 

jedyne miejsce, które sprawia satysfakcję. 
Za dużo zależy od pogody, od pomyłek 

sędziów, od kontuzji niespodziewa-
nych, od zwykłego przypadku, 

który często nazywany jest 
szczęściem. 
I jak to jest, że niektórzy 
ciągle mają szczęście, 
a inni ciągłego pecha?
Są teorie, że sami kształ-
tujemy swoje szczęście 
i to z pomocą zwykłych 

(a może niezwykłych?) 
marzeń, modlitw albo medy-

tacji. Że samą wiarą możemy 
przyciągnąć szczęście. 

Gdyby tak było, to statystyka rządziłaby. 
Bo - przykładowo - naród, który ma naj-
większą populację oddającą się medytacji 
bądź modlitwie, osiągałby największe 
sukcesy na każdym polu. Narody małe 
skazane byłyby na brak sukcesów. 
No i to się poniekąd potwierdza w prakty-
ce. Kto wiedzie prym na świecie - Chiny, 
Indie, USA. 
To w takim razie, dlaczego przegraliśmy 
z Czechami? Przecież jest ich mniej i na 
pewno mniej osób modliło się o sukces w 
meczu z Polską - tym bardziej że i wierzą-

cych tam trudniej znaleźć. Dlaczego tylko 
zremisowaliśmy z Grekami, skoro jest ich 
dwa razy mniej? A z Rosją  powinniśmy 
przegrać, biorąc pod uwagę kryterium 
populacji. 
Może istotny jest czynnik odległości 
od źródeł wiary? Włosi mają blisko do 
Watykanu... Hiszpanie też w sumie nieda-
leko...
Może istotny jest iloczyn odwrotności 
odległości od źródła i liczby wierzących? 
I może jeszcze trzeba by uwzględnić 
współczynnik intensywności wiary?
Gdyby udało się sformułować matema-
tyczny wzór oddający tę zależność?
Liczba wiernych razy współczynnik inten-
sywności wiary dzielone przez odległość 
do Watykanu równa się sukces?
Ale jak określić współczynnik intensyw-
ności wiary? Czym go wzmagać? A jak 
osłabiać u przeciwnika?
Oj, chyba zapuściłem się na śliski grunt...
Czy takich refleksji oczekiwałem od 
siebie po Lecie z Latem?
Gdybyśmy 1 lipca wygrali w Kijowie, na 
pewno by mi to do głowy nie przyszło.
Są więc plusy.

wiesław tupaczewski

MALOWANE SŁOWAMI
 

WśróD marzeń i snów zroDziły się miejsca utęsknione przez 
luDzi, miejsca GDzie nie istnieje czas. Zamieszkałe przez isto-

ty nieznane, stają się rajem, do którego uciekamy oraz na którego 
wspomnienie serce bije szybciej. 
Opowiem Ci, jak może wyglądać jeden jesienny dzień w takim 
świecie. Jeżeli o czymś zapomnę, proszę, nie wahaj się i podziel się 
tym ze mną.
Wraz z wilgotną mgiełką otulającą ziemię, zalewaną coraz inten-
sywniejszym blaskiem słońca, budzi się życie. Wiekowe drzewa 
trzeszczą i mruczą, witając nowy dzień. Spomiędzy ich konarów 
wzlatują gromady kolorowych jak klejnoty motyli, które rosząc 
szmaragdową trawę pyłem ze swych skrzydeł, muskają uśpione 
pyszczki zwierząt. 
Szemrzące strumienie poją spragnioną życiodajnego napoju zie-
mię, spływają po zboczach, do liściastych kielichów. Ich dna skrzą 
się milionami szkieł, lecz gdy spróbujesz je wyłowić, stracą swój 
blask z tęsknoty do domu - wody.
Wtem falujący dywan trawy marszczy się pod smukłymi, białymi 
jak śnieg stópkami. To leśne nimfy, nagie, o alabastrowej skórze 
przemierzają las, by pomóc naturze rozpocząć nowy etap. 
Włosy, miedziane jak liście i miękkie jak pajęcza nić, otulają smu-
kłe sylwetki, a oczy równie lśniące co złote monety, ze źrenicami 
w kształcie liści, przykrywają rzęsy skroplone rosą.
Prawie że widmowe dłonie ujmują kielichy z wodą i nurzając 
w niej palce, muskają rośliny, które nagle zalewają się pomarańczo-
wo czerwonymi barwami. Maleńkie żyłki roślin pulsują bordowo 
niczym ich własny krwiobieg. Dotknięte futerko wiewiórki puszy 
się, a owoce pęcznieją żywotem. Raz na jakiś czas połaskotane 
drzewo trzęsie się gwałtownie, strząsając na roześmiane nimfy 
kaskadę listowia. One tymczasem wybierają co piękniejsze liście 
i układają na swoim ciele niczym drugą skórę, tym samym tworząc 
cudowną mozaikę barw i wzorów. Z czasem ich twarze wyglądają 
niczym zaklęte maski, z których zieją płomienne oczy.
Wieczorny wiatr śpiewa już pieśni, a sylwetki zwierząt z jego ob-
łoków tańczą wokół drzew, nęcą i owijają wokół siebie. Odchodząc, 

zabierają ze sobą część wspaniałych skarbów i cudów, by podzielić 
się nimi z resztą krainy.
Ogromny ptak o granatowym ciele ze srebrnymi plamkami 
przecina nieboskłon i jednym ruchem skrzydeł gasi złote płomyki 
słońca, zsypując ze skrzydeł deszcz gwiazd, które układają się na 
aksamicie nocnego nieba.
Nimfy natomiast gładzą pożegnalnie pnie śpiących już drzew 
i kładą się w ich dziuplach oraz konarach, aby połączyć się z nimi 
w długim śnie do czasu, gdy znowu będą potrzebne. Ich ciała nie-
ruchomieją, obrastają zielono srebrnym bluszczem, a perłowe usta 
ostatni raz szepczą: dobranoc…

maGDa nowakowska 

Od redakcji: „Młodzi piszą...” to nasza nowa rubryka powstała, by promo-
wać młodych literatów. Zapraszamy nastoletnich twórców do przesyłania 
krótkich form literackich na adres mailowy k40@k40.org.pl

MŁODZI PISZĄ...
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PIĘKNO  
TO NIE PRZYWILEJ 
WIELKICH MIAST

- Co jest kluczem do sukcesu w biznesie, 
który koncentruje się na urodzie? Czy 
modna fryzura, piękny makijaż, odżywczy 
zabieg na skórę wystarczy, aby przycią-
gnąć do nas klientów? 
MARIOLA PASZKOWSKA: - Kluczem 
do sukcesu jest skupianie się w codziennej 
pracy na dawaniu klientom czegoś ulot-
nego, ponad ich fantastyczny wygląd po 
wyjściu z salonu. Chodzi głównie o to, 
co dla każdego ma zupełnie inne znaczenie 
– pewność siebie, dobre samopoczucie 
i relaks po ciężkim dniu w pracy. Uwraż-
liwiamy naszych pracowników na fakt, że 
usługa, jaką świadczą, jest pod tym wzglę-
dem wyjątkowa. Rezultaty ich pracy będą 
widoczne nie tylko w fizycznym wyglądzie 
klienta, ale także w jego wnętrzu. Tylko 
z takim podejściem, moim zdaniem, można 
wykonywać tę pracę tak jak należy. Oczy-
wiście dbamy również o to, żeby nasi pra-
cownicy świadczyli usługi na najwyższym 
poziomie. Dlatego właśnie w moim salonie 
nigdy nie spoczywamy na laurach. Rozwój 
to podstawa,  nasi pracownicy uczestniczą 
w szkoleniach eksperckich i licznych kur-
sach. Takie podejście do prowadzenia tego 
specyficznego biznesu wypracowałam sobie 
w ciągu wielu lat praktyki.

- To wystarczy, aby zdobyć pozytywnie 
nastawionych i wracających klientów?
MP: - Jest to zaledwie początek starań 
o to, żeby salon był postrzegany jako 
miejsce, do którego warto wrócić. W New 
Wenus Beauty House dbamy o to aby 
każdy – niezależnie od tego czy dokładnie 
wie, czego chce, czy też nie ma zupełnie 
sprecyzowanych swoich oczekiwań – został 
obsłużony profesjonalnie. Ważna jest też 
atmosfera, jaką wytwarza studio oraz pra-
cujący w nim ludzie. Relaks musi się wręcz 
unosić w powietrzu! Oczywiście, ważne jest 
również, aby oferta w salonie była bardzo 
szeroka – tak by po konkretny zabieg nie 
trzeba było udać się gdzie indziej. 

- Mówiła Pani o nieustannej potrzebie 
doszkalania się, odbywania kursów. Jak 
jeszcze rozwijać się w branży zajmującej 
się pięknem?
MP: - Trzeba z tego uczynić swoją pasję 
i główne zainteresowanie. Należy poświęcić 
mnóstwo czasu na wyszukiwanie nowinek 
i wybrać te, które będą odpowiadały 
klientom w moim salonie. W New Wenus 
Beauty House inwestujemy w nowocze-
sne urządzenia, aby rozszerzyć gamę 
oferowanych przez nas zabiegów. Dzięki 

najnowszym technologiom w moim salonie 
mogę zaoferować klientkom na przykład 
mezoterapię mikroigłową, zabiegi laserowe 
czy oxybrazję tlenową. Wszystkie one sta-
nowią alternatywę dla propozycji medy-
cyny estetycznej, a jednocześnie są bardzo 
bezpieczne i mało inwazyjne. Wkład pracy 
w unowocześnianie i doskonalenie salonu 
jest widoczny, a klientki to doceniają.

- Co sprawia, że klienci wolą wybrać się 
do New Wenus Beauty House w sercu 
małego Komorowa zamiast do wielko-
miejskiego SPA?
MP: - Prawdopodobnie to samo co 
sprawia, że wolimy kupować produkty 
spożywcze u lokalnego producenta zamiast 
w gigantycznym hipermarkecie. To, co jest 
nam bliskie, darzymy większym zaufaniem. 
„Lokalne” stało się „nasze”. U mnie 
w salonie klientki, fryzjerki i kosmetyczki 
znają się z imienia, co wprowadza atmosfe-
rę zaufania. Jest to kluczem do sukcesu 
w takiej pracy. Poza tym w dzisiejszych 
czasach wiemy już, że to, co masowe, wiel-
kie, rzadko okazuje się też lepsze. Myślę, 
że to są główne powody, dla których klient-
ki wolą korzystać z naszych usług, zamiast 
wybrać się do warszawskiego SPA. Oczy-
wiście ważną rolę pełnią również względy 
praktyczne. Która z nas po relaksującym 
masażu, chciałaby wsiąść w samochód 
i wracać do domu dwie godziny w korkach. 
Czy to miałoby sens? Przychodząc do nas, 
„po sąsiedzku”, klienci nie marnują czasu 
i pieniędzy na dojazdy do Warszawy. Za 
świetnie wykonaną usługę zapłacą mniej 
niż w stolicy. Do wielkiego miasta nie trze-
ba się również wybierać po coś specjalnego 
– zadbałam o to,  wprowadzając niezwykle 
szeroką, kompleksową ofertę. W New We-
nus Beauty House kosmetyczki i fryzjerki 
pracują tylko na najwyższej jakości mate-
riałach z kosmetykami marek znanych na 
całym świecie. Znamy kosmetyczne i fry-
zjerskie trendy, czujemy się pewnie wśród 
nowinek. Robimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby wycieczka do warszawskiego 
salonu piękności była niepotrzebna.

- Skoro jest tak, jak Pani mówi, to 
bardzo chętnie skorzystamy z tej wiedzy. 
Proszę powiedzieć jak zadbać o naszą 
urodę w nadchodzącej porze roku? 
Na co zwrócić uwagę, aby skóra i włosy 
nie poddały się jesiennej szarudze?
MP: - Przede wszystkim staramy się 
uświadomić naszym klientkom, że po okre-
sie letnim nie warto zaprzestawać pielę-
gnacji stóp i dłoni. Piękny pedicure latem 
to podstawa, ale wraz z końcem sezonu na 
sandałki zapominamy o nim. Jeśli jednak 
zadbamy o tę sferę również jesienią i zimą, 
za rok pierwsze ciepłe dni nas nie zaskoczą, 
a nasze paznokcie będą odżywione – co 
z tym idzie piękne, jak nigdy. Włosy po 
lecie także wymagają specjalnej pielęgnacji. 
Końcówki często należy przyciąć a całość 
poddać zabiegom regenerującym. 
Przywracają one przesuszonym włosom 
blask i witalność. Jesień to także spe-
cjalnie dobrane na tę porę roku zabiegi 
kosmetyczne. Do gry wkraczają zabiegi 
przy użyciu kwasów owocowych o wyso-

Kiedy mówimy „piękno”, na myśl często przywołujemy gwiaz-
dy światowego formatu – ich oszałamiające stroje, olśniewają-
cą cerę i zawsze modne, starannie ułożone fryzury. Piękno nie 
jest jednak zarezerwowane dla czerwonych dywanów, świato-
wych wybiegów czy wielkich miast. Blask jest w każdym czło-
wieku – wyjątkowy urok w każdej kobiecie. Czy w  małym, 
podwarszawskim miasteczku można odnaleźć wdzięk, urodę, 
najnowsze trendy? Rozmawiamy z Panią Mariolą Paszkowską, 
która 11 lat temu postanowiła wprowadzić do Komorowa swo-
ją wizję piękna, otwierając salon urody New Wenus Beauty 
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kim stężeniu, które uwrażliwiają skórę na 
słońce i dlatego nie wykonuje się ich latem. 
Dla naszej skóry mają natomiast niezwykłe 
działanie regenerujące. 
Likwidują powstałe po lecie przebarwienia, 
spłycają zmarszczki, rozświetlają skórę 
w każdym wieku. Zabiegi te charaktery-
zują się ogromną skutecznością, zazwy-
czaj więc są wykonywane w gabinetach 
dermatologicznych. Jednak w New Wenus 
Beauty House zatrudniamy eksperta, 
dzięki któremu możemy je przeprowadzać 
w naszym salonie. W związku z tym, że to 

właśnie jesienią nasza skóra płaci najwyż-
szą cenę za nieostrożny kontakt z letnim 
słońcem, zabiegami, które królują o tej 
porze roku, są peelingi złuszczające 
w połączeniu z mikrodermabrazją. 
Likwidujemy w ten sposób przesuszenie 
skóry, przebarwienia, oznaki starzenia 
potęgowane przez działanie słońca. 
Złuszczenie naskórka odkrywa skórę świe-
żą i pełną blasku. Jesteśmy w ten sposób 
pięknie gotowe na nowy, jesienny sezon.

Czy Twoje dziecko 
ma problemy z nauką? 

Jest dyslektykiem 
lub dysgrafikiem? 
A może po prostu 

jest dzieckiem o ogromnej 
wrażliwości i nieśmiałości, 

które blokują jego potencjał?

Jeśli tak,
 

zapraszam 
na zajęcia
Terapii 

Pedagogicznej

Terapia pedagogiczna (dawniej  
reedukacja), to zajęcia dla dzieci  
i młodzieży z trudnościami w ucze-
niu się, spowodowanymi dysleksją, 
dysgrafią, dysortografią, lub innymi 
czynnikami.

Terapia przeznaczona jest 
dla dzieci i młodzieży:
•z nieharmonijnym rozwojem psy-
chomotorycznym,
•z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
•ze zdiagnozowaną dysleksją, dys-
grafią, dysortografią, 
•z problemami z koncentracją 
uwagi,
•leworęcznych, ze skrzyżowaną 
lateralizacją,
•mniej sprawnych ruchowo, manu-
alnie i grafomotorycznie,
•z niską odpornością na stres,
•nieśmiałych,
•nadwrażliwych,
•niesamodzielnych,
•z innymi problemami utrudniający-
mi efektywną naukę.

Cele terapii pedagogicznej:
•podniesienie efektywności 
uczenia się,
•usprawnienie zdolności 
koncentracji uwagi,
•wspomaganie rozwoju psychiczne-
go – budowanie wiary 
we własne siły
•rozwijanie samodzielności,
•eliminowanie przyczyn i przejawów 
zaburzeń.

Zajęcia w domu nauczyciela terapii 
pedagogicznej lub w domu ucznia w 
Komorowie.
Zapraszam, Ewa Kaleta. 
Pedagog i terapeuta 
Tel. 600 917 007

Studio urody New Wenus Beauty House powstało w 2001 roku  
i od tamtej pory świadczy usługi na najwyższym poziomie. Zatrudniamy ekspertów  
w dziedzinach fryzjerstwa, kosmetologii, masażu, manicure oraz pedicure.  
Zarówno nasza kadra, jak i kosmetyki oraz aparatura, której używamy, zostały  
dobrane tak, aby zapewnić naszym klientom satysfakcję oraz najlepsze rezultaty. 
Salon współpracuje z takimi znanymi markami jak Jean D’Arcel, Goldwell, Matrix 
czy L’Oreal. Pięknie urządzone studio położone jest przy stacji Komorów, kolejki 
podmiejskiej WKD. Dojazd do nas z centrum Warszawy zajmuje jedynie 30 minut!  
Odwiedź nas również na naszym blogu na 
www.odkryjwsobiewenus.blogspot.com
Więcej informacja na www.wenuskomorow.pl

  
Małgorzata Siergiej                                                                                                              
Account Cooridnator                                                                                                                     
Ul. Berylowa 34; 05-806 Komorów pod Warszawą                                                                        
kom. 509 040 807; Tel. 22 758 07 13 
newwenusbeautyhouse@gmail.com

✌
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GALERIA K40

szaza

LUDZIE LISTY PISZĄ

Fajansowe zasaDy: 
bank czy para?
Przeglądając codzienną prasę ostatnich 
kilku tygodni, trudno pominąć milcze-
niem kwestię Amber Gold. Nie chcę 
urządzać polowania na czarownice, szu-
kać winnych i rozgrzebywać tego tematu 
od strony politycznej, ani śledzić losów 
państwa P., bo od tego typu artykułów 
aż się roi. Zajmijmy się źródłem proble-
mu, a mianowicie tym jakiej firmie ludzie 
wpłacali swoje oszczędności (powierzając 
ciężko zarobione własne pieniądze, a na- 
wet jeśli wygrane czy odziedziczone to 
też szkoda…) i jakie mieli opcje. Otóż 
najprostszą alternatywą dla tej „bardzo 
zyskownej inwestycji w złoto” był zwykły 
depozyt bankowy. Zwykły, czyli niżej 
oprocentowany, ale gwarantowany przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tu 
kłania się pierwsza, nadrzędna i pod-
stawowa zasada w świecie inwestowania 
- nie ma zysku bez ryzyka, lub - mówiąc 
potocznym językiem - „nie ma darmo-
wych obiadków”.  Jeśli kogoś kusi wyższy 
zwrot, to musi się liczyć z podwyższo-
nym poziomem niepewności i stresu… 
Mamona zdeponowana w bezpiecznej 

instytucji będzie zawsze dawała niższy 
(ale pewniejszy) zysk, w porównaniu 
do kasy ulokowanej w firmie „krzak”.
Wracając do głównego wątku: bank jest 
instytucją zaufania publicznego i różni 
się od „zwykłych firm” świadczących 
podobne usługi co najmniej na kilka 
sposobów:
• nie tak łatwo jest założyć bank - przed 
rozpoczęciem działalności należy uzyskać 
licencję bankową (specjalne zezwolenie),
• nie każdy może zarządzać bankiem 
• członkowie zarządu muszą spełnić 
szereg wymogów, w tym przedstawić 
zaświadczenia o niekaralności, zaś co naj-
mniej dwóch z nich, w tym prezes,  musi 
uzyskać akceptację ze strony Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF),
• sektor bankowy ma całkiem  niezły 
kaganiec na swoje poczynania - działal-
ność bankowa jest ściśle uregulowana 
przepisami prawa i jest nadzorowana 
przez KNF,
• bank musi mieć zapas kapitału na 
czarną godzinę, tj. utrzymywać odpo-
wiedni współczynnik kapitałowy,
• depozyt złożony w banku jest gwaran-
towany przez Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny do kwoty  około 410 tysięcy złotych 
- przeliczenie równowartości w złotych 
100 tysięcy euro (szczegóły na bfg.pl). 

Oznacza to, że gdy bank popadnie  
w tarapaty i nie będzie w stanie wypła-
cać pieniędzy, niezależny fundusz zwróci 
nam naszą kasę do tej właśnie kwoty.
Powyższe cechy nie dotyczą żadnego  
z parabanków, przy czym warto zazna-
czyć, że nie wszystkie z nich działają 
nieuczciwie i mają na celu oszukanie 
swoich klientów. Jeżeli ktoś bardzo chce 
się skusić na lepszy zysk na swojej inwe-
stycji i wpłacić pieniądze do a’la banku 
(pomijam kwestie nielegalności oferowa-
nia większości usług bankowych przez 
podmioty bez licencji), to niech chociaż 
zerknie, jak wyglądają sprawozdania 
finansowe takiej firmy i czy jej nazwa nie 
widnieje na liście ostrzeżeń Komisji Nad-
zoru Finansowego (knf.gov.pl - sprawdź-
cie, bo na tej liście jest sporo firm).  
W sytuacji braku wystarczającej wiedzy 
można się podeprzeć fachową pomocą, 
choćby w instytucji takiej jak Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(uokik.gov.pl), gdzie można znaleźć dar-
mowe informacje i porady dla konsumen-
tów poprzez infolinie i maila, nie tylko  
w obszarze usług finansowych.

karolina

Od Redakcji: Dziękujemy i czekamy na dalszą część 
„Fajansowych porad”!
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