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Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Żebro. 

Męskie, zapewne prawe, dolne,
niezbyt rozwinięte. 

Niewątpliwie surowiec kruchy 
i lichy. 

A ile dobroci, rozsądku, inwencji
i piękna dało się z tego uczynić.  

Wyobraźni ani zachwytu nie starcza na myśl o tym, co by to było,
gdyby Dobry Bóg zechciał  stworzyć kobietę z trochę lepszego
materiału, którego przecież jest ci u nas pod dostatkiem. n

Jerzy Osiatyński

Galeria K40

K JAK Komorów
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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

K jak Komorowianie, 

krajanie, konfederaci, 

koalicjanci, 

kompetentni kooperanci... 

Zaczynamy nowy sezon, 
sezon nie byle jaki.  
Wkrótce otwieramy biuro, 
kontynuujemy warsztaty 
dla dzieci, spotkania literackie,
spektakle teatralne 
i kabaretowe. 
Przenosimy Salon Poezji 
do Łazienek Królewskich, 
ale kameralne Salony 
dla najwierniejszych wielbicieli 
zostawiamy w Art Cafe 
w Komorowie. 
Przed nami już tylko Wersal. n

Stowarzyszenie K40

Z Carycą na skróty

Skrócik Królowej
Sprawa wydaje się oczywista – jeżeli dotrzemy 
do Warszawy, musimy wszakże z niej wrócić. 

Tym razem właśnie powrotu ze stolicy dotyczy skrócik Królowej.
Historia, którą zaraz opiszę, zdarzyła się jakieś trzy lata temu. Jej
bohaterka, czyli właśnie nasza Królowa, nasza Pani wiceprezeska
Stowarzyszenia K40, od dwóch lat mieszka w Kolonii i jest Kon-
sulem oraz Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.
Prawda, że dumnie brzmi? n Caryca
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Szukaj a znajdziesz

n Antkowiak: Czego się nie nosi

n Nowicki: Krakowskim targiem

n Domalik: Medytacje wiejskiego reżysera

n Kwestionariusz Prousta 

(rozmowa z Danielem Olbrychskim)

n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40
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StowarzySzenie Kobiet pięKnych, inteligentnych, niezależnych

i nieobliczalnych, Kreatywnych i przedSiębiorczych. Kobiet, Które

chcą i będą wpływały na życie publiczne Komorowa, gminy, powiatu i Kraju.
KoperniK była Kobietą!

Krakowskim targiem
Jan Nowicki – stały korespondent K40

nie wszystko stracone
W deszczu ze śniegiem opuszczam
miejsce zawracających ptaków - Hory-
niec-Zdrój. Nocna podróż do Rzeszowa,
krótki sen w gościnnym pokoju Teatru
im. Siemaszkowej, rankiem samolot
do Warszawy. W głowie zachwycona
pamięć o ludziach, których w Horyńcu
spotkałem. 
O drewnianej cerkwi w Radrużu, cudo-
wnym źródełku z wodą, od której
można przejrzeć na oczy. Ale nade
wszystko wspomnienie imprezy słusznie
kiedyś nazwanej „Biesiadą Teatralną”. 
Tego roku (niepojęte!) trzydziestej. 

Ów cud miał miejsce na scenie rodzinnego teatru książąt Poniń-
skich, powstałego w roku 1843. Scena o szerokości 9,5 m, głębo-
kości 7 m i wysokości 6,5 m, otwarta dla zespołów teatrów
dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, poezji, monod-
ramów. Na widowni tłumy przyjezdnych, mieszkańcy miasteczka.
W tym roku w „Biesiadzie” wzięło udział 18 zespołów z całej Polski.
Ocenianych przez jury, któremu z racji wieku przewodniczyłem. 
Do rzeczy. Nie będzie nazwisk, bo nie o nazwiska chodzi. Nie będzie
organizatorów, firm, sponsorów. Nie będzie nawet o indywidual-
nych dokonaniach. O tym się nie zapomina. Bez nich nie da się. 
Chciałbym o czystym zachwycie trzech dni, przeżytych w Horyńcu.
O zdroju, z którego wypiłem niejeden kielich satysfakcji, wynikającej
ze spotkania tych, co udowadniają, że nie wszystko stracone. 
Przychylny czytelnik zauważył być może, jak zdarzało mi się 
z goryczą mówić o braku intelektualnych zainteresowań dzisiejszej
młodzieży. O tym, że przestała czytać książki, pisać listy, po polsku
rozmawiać, bawić gromadnym śpiewem. Teraz to wszystko wypa-
da mi odszczekać. 
Młodzi ludzie potrafią być wspaniali. To, czym się zajmują na ama-
torskiej scenie, dyskusje w czasie warsztatów twórczych, poziom 
i temperatura sporów – zastanawiają. Muszę przyznać, że słuchając
ich – całkiem jak zwierzę – najpierw zbaraniałem, a potem wpadłem
w cielęcy zachwyt. Usłyszałem i zobaczyłem Polskę, którą chciał-
bym oddychać. To właśnie oni powinni  ją tworzyć, o niej stanowić. 
Widzę, jak czytają prawdziwą literaturę. Myślą o dziś i o jutrze 
z dorosłą odpowiedzialnością. 

Ci młodzi, czasem bardzo młodzi. Obserwowałem ich z trudnym do
wyrażenia zachwytem. Bałem się  spłoszyć nadmierną pochwałą. 
I zaraz refleksja. Połowę zawodowych scen w Polsce należałoby 
– chyba bez szkody, spokojnie zlikwidować. A odzyskane z tego
środki przekazać na ruch amatorski. Dla studentów i uczniów. Dla
ludzi każdego wieku i każdego zawodu. Sądzę, że kultury nabywa
się więcej przy tworzeniu teatru niż przy jego bezmyślnym kon-
sumowaniu. Budując rodzinny teatr, wiedział o tym kiedyś mądry
książę Poniński. Dziś wystarczy go naśladować. 

A potem jeszcze pomyślałem, jak bardzo mało ludzi o tych cu-
downych entuzjastach wie. Przecież tylko niektórzy z nich trafią do
zawodów artystycznych. Znakomita większość zajmie się w przy-
szłości czymś  innym. Wnosząc do swojego życia wziętą z teatru

skłonność do głębszej refleksji, poczucie humoru, koleżeństwo,
dążenie ku lepszemu. Życie powinno być teatrem. Najchętniej nie
zawodowym. 
Jeszcze chwila, tłuści panowie, którzy decydujecie w procederze
ogłupiania młodego Polaka,  może się okazać, że nadchodzi czas,
aby wreszcie odstąpić od intratnego zalewania nas głupotą. Niech
szybko nastąpi. Czas, w tym przypadku, to o wiele więcej niż 
– pieniądz. n

Nasz korespondent się ożenił!

Co prawda było to w maju, ale żeby nie iść z trendem
kolorowych pism, zdjęcia ze ślubu zamieszczamy dopiero 
w tym numerze. Musimy zaznaczyć, że są to nigdzie dotąd
nie publikowane zdjęcia z prywatnych zbiorów.

I my tam byłyśmy, miód i wino piłyśmy...

Za nami

Za nami wspaniałe ciepłe lato, pełne wil-
goci, żywej zieleni, odpoczynku, podróży,
kulturalnych spotkań i zabaw! Czy może
być coś wspanialszego? Może, może?

Jesień, opowieści wakacyjne, ogniska z sy-
czącymi od gorąca ziemniaków, śpiewy
przy gitarze. Też obraz wspaniały!!!

Ale za chwilę spotkania z poezją, literaturą,
z ludźmi kultury i sztuki, pomaganie potrze-
bującym, smaczki rękodzielnicze dla dzieci
i młodzieży, festyny i sympatyczne, czasem
z przymrużeniem oka a czasem poważne
informacje i artykuły zamieszczane w na-
szej gazecie!

Co będzie? Zobaczymy! Ale warto jeszcze
choć chwilkę pozostać w nastroju wakacyj-
nym patrząc na fotografie z letnich wypraw.

Można popatrzeć na zdjęcia zamieszczone
poniżej, albo sięgnąć po własny album lub
po komputer, telefon i któż to może wie-
dzieć, czym państwo fotografowali.n 

Fretka
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Taki oto tytuł wymyśliłem dla
kolejnego felietonu z cyklu p.t.
„Czego się nie nosi...”. Otóż K40
nosi wyłącznie zasłużoną dumę,
sławę i chwałę, bowiem akcje 
i spektakle, poezje i kabarety,
akcje dobroczynne i pisemko 
jedyne w swoim rodzaju są nie-
wątpliwie ozdobą Komorowa 
i okolic... 

Teraz wyjaśnienie: w piękny sier-
pniowy słoneczny dzionek, przy
piwku w „Oberży” tak się  roz-
marzyłem, że złapałem za pióro
(wieczne!) i napisałem tekst,
który wydaje się teraz być zu-
pełnie nieaktualny, oczywiście
wyjątkiem tytułu i początku, co
powyżej i nie kończy się na
słowie „... i okolic”. Oto moje
sierpniowe fantasmagorie.

Napisałem list do Drugiego Pro-
gramu Polskiego Radia, chwaląc
dzielne i jednocześnie kruche
kobietki z K40, a wiadomo że
zagrożony przez rekinów finan-
sjery właśnie Drugi Program
popiera i robi to z wielką klasą –
wszystko co jest podobne do
tego, co organizują te niesam-
owite Komorowskie Damessy.
Mało tego, do listu dołączyłem
ostatni (żółty) numer komoro-
wskiego pisemka, a ten akurat
iskrzył od anegdot, zwierzeń,
wydarzeń i porad słodko prakty-
cznie-niepraktycznych. Na razie
Dwójka milczy, trzeba zatem
wziąć sprawy w swoje ręce.

Mam propozycję! Zaprośmy
Radio do Komorowa. Będzie to
zapewne pierwszy raz, kiedy 
radio wystąpi na żywo, a korzy-
ści z tej zabawy będą niewątpli-
wie obopólne. W radiowej Dwójce
jest i poezja, muzyka, i anegdo-
ty, i Teatr Wyobraźni, wywiady
ze wszystkimi wielkimi, którzy

również bywali w Komoro-
wie, zapraszani przez K40.

Relacje z aukcji, wydarzeń ta-
kich jak Ogrody, Salony Poezji
są normą w Dwójce i aż dziw
bierze górę nad zdrowym roz-
sądkiem, dlaczego do tej pory
przebojowe K40 nie zderzyło
się z artystycznym i prawdziwie
misyjnym pasmem FM – 104.90.

No więc radio milczy, dusza śpie-
wa, a ja oczyma duszy wyobra-
żam sobie taką symbiozę: w
„Oberży u Michała” (Pan Walde-
mar – jak by nie było Właściciel,
prosi miłe panie z K40, aby sam
nie nosił ławek na nadwątlonych
barkach oberżysty) jest koncert,
jakiego jeszcze ani radio, ani Ko-
morów, ani „Oberża”, ani nawet
cała Gmina Michałowice nie wi-
działy.

Śpiewa Krystyna Janda, Hanna
Banaszak, Stanisława Celińska –
gra Jerzy Satanowski, poezją
czaruje Anna Dymna, uwodzi
Jan Nowicki, z „Łóżka Wierszy-
nina” wyskakuje Ewa Telega,
reżyseruje Andrzej Domalik,
efekty specjalne Feridun Erol, 
a dowcipem sypie gwiazda Dru-
giego Programu – Jerzy Kisie-
lewski, na deser – Michał Bajor.
Naturalnie widzę wszystkie zna-
komite i charakterystyczne głosy
Radiowej Dwójki, widzę również
„na żywo” na tej lilipuciej es-
tradce, apeluję do K40 – KOBITKI
DO DZIEŁA.

Tak się właśnie rozmarzyłem
przed ponad miesiącem i coś się
wydaje, że moje marzenia legły
– mówiąc patetycznie – w gru-
zach. Wierzę  jednak głęboko,
że te damskie pistoleciki z K40
nie pozwolą mi pozostać utopij-
nym utopistą, czyli maniakal-
nym optymistą.

Zmieniamy temat, teraz będzie
naprawdę optymistycznie, a ty-
tuł tego rozdziału brzmi: „Śmiej
się Pajacu”.

Pajacyka Polskiej Akcji Humani-
tarnej Janiny Ochojskiej przeo-
braziłem przy pomocy dzielnych
komorowskich zuchów Panów
Sadłowskich, Erola i Wilczyń-
skiego w całkiem dużych rozmi-
arów Pajaca. Szczerze mówiąc,
nawet Pajaców Dwóch, bo ten
wielki, kolorowy, roześmiany i
na kółkach, czyli tańczący, miał
na swojej prężnej piersi, nie-
malże przy klapie pajacowego
uniformu tego malut-kiego,
prawdziwego, tyle że w złotym
kombinezonie. Akcja Pajacyk na
Aukcję nosiła tytuł „Kolekcja dla
Pajacyka”. Projektanci ubrali is-
totnie tę małą istotkę – jedni
pieknie, jedni cudacznie, inni
byle jak. Mnie podobały się

stroje Pań Rosati i Minge, strój
etniczny Janiny Ochojskiej i
oczywiście, jakże by inaczej, mój
dryblas – metr siedemdziesiąt
na kółkach z tym całym psot-
nikiem wyzłoconym niczym
model u Pierre Cardin`a. Niek-
tórzy projektanci mieli problem
z płcią tego małego zawadiaki 
– my, komorowiaki żadnej. Ja
rysowałem tego olbrzyma, pan
Waldemar zajął się dyktą 
i przyzwoitym „rżnięciem” tego
gościa, Feri i moja wnuczka
Matylda nadzorowali nasze po-
czynania, profesor Wilk-Wil-
czyński wraz ze mną rzucił kolor
na te dziwne stwory. Aukcję
pięknie przygotowała pani Ag-
nieszka Kręglicka w restauracji
„Mirador” w Warszawie, a ro-
ześmiany Pajac z pajacykiem
wylądowali w Hotelu Mistral 
w Markach. Dwaj dzielni ośmio-
latkowie, Dominik i Patryk, wnu-
kowie właścicielki Hotelu w
Markach upodobali sobie Pa-
jaca z Pajacykiem już na po-
czątku aukcji i również dzielnie
go licytowali i oczywiście chwała
im za to i ich pełnej tempera-
mentu Babci.

Środki z licytacji Pajacyków zo-
staną przekazane na dożywia-
nie dzieci w polskich szkołach.

Taki był finał mojej przygody 
z Pajacykiem, gdyby znane z sił
witalnych zadziorne aktywistki
z K40 miały jakiś pomysł, to 
my możemy wyciąć nie tylko
PAJACA!

Nie wiem, jak się pozdrawiają
Pajace, ale myślę, że może być -
„Sie macie Pacynki”! n

Jerzy Antkowiak

P.S. Wiadomość z ostatniej chwili.
Pajac z Pajacykiem będą tam stali
ze skarbonką – i to jest dopiero
strzał w dziesiątkę!

Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

Szlachet henryk cz.i

Co do ozdobności? Wąs! Chociaż dość
nieszczególnie. Był ten wąs, ale co do zad-
bania, to nie bardzo. Garnitur? Oczywiście.
Raczej szary i raczej nie uprasowany. Zaw-
sze prochowiec. Rozpięty. Opadające spod-
nie. Teczka ze skóry (uchowaj Boże ze
świńskiej). Bardzo dostojny i powolny spo-
sób przemieszczania się z miejsca na miej-
sce. Jednym słowem, działacz średniego
stopnia. 

Ale to co go wyróżniało, to ten niepowta-
rzalny wyraz twarzy. Wyraz twarzy człowie-
ka, który przeżył  wszystko, wie wszystko 
i z pobłażliwym uśmiechem, oraz bezustan-
nie kiwającą się na boki głową, nie dziwi się
życiu ludziom i czasowi, w którym przyszło
mu egzystować. 

Wielka, cudowna legenda polskiego filmu.
HENRYK SZLACHET!!! Kierownik planu zdję-
ciowego, współpracownik produkcji a cza-
sem nawet DRUGI KIEROWNIK PRODUKCJI.
Nie wiem czy ktoś tak kochał film jak On.
Jak trafił do filmu? Nie wiadomo. Jedno jest
pewne w 1950 roku, zadebiutował jako

kierownik planu zdjęciowego w filmie „War-
szawska premiera” w reżyserii Jana Ryb-
kowskiego (II reżyser Stanisław Różewicz),
a pracę swoją dzielił m.in.  ze Stefanem Adam-
kiem, świetnym późniejszym kierownikiem
produkcji wielu wspaniałych filmów, ojcem
znakomitego operatora i reżysera Witolda
Adamka. Jak już Szlachet Henryk zadebiu-
tował, tak został. I chwalić Pana Najwyż-
szego!!! Nikt tak jak on nie zapisał się w
anegdocie polskiego filmu.

Wszystkie jego problemy a także niebywałe
sformułowania brały się ze słabej znajo-
mości języka polskiego. Być może w jidysz
czy hebrajskim orientował się znacznie le-
piej, ale jeśli chodzi o polski, to nie bardzo.
Był  jednym, wielkim chodzącym szmonce-
sem. Jego pytanie – Ale czy mogę  poleżeć
na pańskiej żonie? – kiedy upewniał się,  że
owa żona przekaże jakąś ważną wiado-
mość, przeszło do historii. Albo w czasie
zdjęć do „Młodość Chopina” kiedy potrzeb-
nych było kilka figur Matki Boskiej, wysłał
zaopatrzeniowca do sklepu Caritasu mówiąc
– Kup pan jedenaście matek bosek na mój
rozmiar. Innym razem pieklił się przez tele-
fon usiłując w ogrodzie zoologicznym 
zamówić większą ilość wirówek. Kiedy kom-
pletnie zdezorientowany pracownik ZOO
pytał o jakie, do cholery, wirówki mu
chodzi, Szlachet wielkim głosem ryczał – No

wirówki!!! Rude, z kitą co po drzewach ska-
czą i orzechów jedzą!!!

Któregoś dnia, na potrzeby filmu, osobiście
kupował większą ilośc flaneli. Chcąc uzys-
kać niższą cenę jęczał – To jest franel? To ma
być franel? Jeżeli to jest franel, to kukurudz
jest zbóż!!!

Kiedyś przyprowadził  do wytwórni swoją
kilkuletnią córeczkę. Zaprowadził  ją do
kierownika produkcji, z którym wonczas
pracował i powiedział – Idź, popieść panu
kierownikowi. 

Znane było także jego oświadczenie, że nie
ma zamiaru robić sobie wbrew ani nawet w
obie!

W latach pięćdziesiątych Henryk Szlachet
podjął się załatwić paszporty na wyjazd do
Izraela dla kilku swoich przyjaciół. Grani-
czyło to z cudem i nikt nie robił sobie przesad-
nych nadziei. Szlachet jednak jak przystało
na Lwa z pokolenia Judy, z rodu Dawida,
walczył do upadłego. Któregoś dnia przy-
szedł do WFD, usiadł wykończony na 
krześle i jęknął – Pięć tysięcy lat śmy tego
państwa nie mieli i akurat na mnie musiało
trafić! Ale paszporty załatwił! n
cdn... 

Wiktor Zborowski

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

Kwestionariusz Prousta

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

Daniel Olbrychski

Główna cecha mojego charakteru:
– charakter! 

Cechy, których szukam u mężczyzny:
– charakteru 
Cechy, których szukam u kobiety:
– inteligentnie zmysłowy charakter 

Co cenię u przyjaciół:
– że są 

Moja główna wada:
– piekielny charakter

Moje ulubione zajęcie:
– nic nie robić
Moje marzenie o szczęściu:
– żyć

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
– nie mam obsesji 

Co byłoby dla mnie największym 

nieszczęściem:
– nieszczęście mojego dziecka

Kim lub czym chciałbym być, gdybym 

nie był tym, kim jestem:
– z nikim bym się na siebie nie zamienił

Kiedy kłamię:
– tylko, żeby kogoś nie skrzywdzić

Słowa, których nadużywam:
– ja 

Ulubieni bohaterowie literaccy:
– Kmicic, Azja, Hamlet, Makbet, Gerwazy itd...

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– Zawisza Czarny i wielu nieznanych
Państwu z nazwiska prostych ludzi

Czego nie cierpię ponad wszystko:

–  czasami siebie  

Dar natury, który chciałbym posiadać:
– posiadam „Dar Natury” -  co wtorek
przywożą mi go w 25 litrowych butelkach

Jak chciałbym umrzeć:
– w ogóle bym nie chciał 

Obecny stan mojego umysłu:
– chyba widać,  że niezły

Błędy, które najłatwiej wybaczam:
– ludzkie słabości – tak, ale podłości nigdy
nie wybaczam

Pytania zadawała: Caryca

Kobietki, ach kobietki z K40, 
cóż to za dzielny 
ludek niewieści...

fo
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Czego się nie nosi
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Kobieta z nadbagażem

Skończyły się wakacje, a
kobieta z nadbagażem (oj
tak – tego lata nie udało się
schudnąć, niestety) jest
zadowolona i szczęśliwa:
żadnych depresji pourlo-
powych, niepokojów przed-
jesiennych i zimowych.
Wszystko na swoim miej-
scu: mąż pracuje, syn się
uczy, a córka studentka 
– za chwilę rozpocznie os-
tatni rok studiów. 

Kobieta z nadbagażem właściwie całe lato przepracowała.
Fruwała a to do Grecji, a to na indonezyjską wyspę  Bali. Pływała
statkiem wycieczkowym, zwiedzając najpiękniejsze greckie
wyspy. Bali zjechała wzdłuż i wszerz – a to wszystko w ramach
tzw. pracy zawodowej. Cóż dla niej znaczy nadbagaż lat, czy kilo-
gramów skoro przed nią nieznane lądy i lato w środku zimy. Taka
praca! 

A między jednym nieznanym lądem a drugim zawsze następuje
wyczekana przerwa na życie domowe i społeczne (K40), no 
i zostaje świadomość, że na stare lata można gdzieś w świecie
kupić mały, kamienny domek nad ciepłym morzem za niewielkie
pieniądze, albo zrobić sobie przerwę w życiorysie i na rok osiąść
gdzieś, gdzie lato trwa cały rok, wynajmując chatkę nad brzegiem
oceanu. Wszystko jest możliwe, jeśli chcesz – a ta świadomość
odejmuje i lat i kilogramów…, a nadbagaż znika. n 

Andżelina

Muszę rozczarować żądnych
sensacji i oczekujących enun-
cjacji na temat błędów mojej
młodości – nie będzie to felieton
o wpadaniu w niewolę małżeń-
ską, ani o wpadkach przed czy
pozamałżeńskich. Ani o nało-
gach. Będzie o popadaniu w nie-
wolę rzeczy.
Chcąc nie chcąc stajemy się  nie-
wolnikami rzeczy – kradną nam
czas te, które miały nam czasu
przysparzać. 

Przykłady, przykłady proszę!
Nową komórkę koniecznie trze-
ba wymienić co dwa lata – trzeba
nauczyć się obsługi, przeczytać
instrukcję, przerzucić wszystkie
kontakty – dobrze, jak jest pro-
gram na komputer, który to za
nas zrobi, gorzej, gdy trzeba
wpisywać ręcznie:)
Omamieni reklamami, co chwilę
kupujemy kolejne niezbędne nam
rzeczy: dokaszarkę (użyta 8 razy
w ciągu 5 lat), aerator (1 raz/3

lata), myjkę ciśnieniową (3 razy/
2 lata), porażający prądem pas
odchudzający (2 razy/8 lat),
wiosła treningowe bez łódki (10
razy/7 lat), stepper (1 raz/10 lat),
rower stacjonarny (25 razy/10
lat). I wszystkie one mają to do
siebie, że mogą się popsuć.
A wtedy trzeba je naprawić.
Fakt, że z tych fascynujących
urządzeń można z czasem zre-
zygnować, gdy człowiek prze-
stanie się oszukiwać, że będzie
z nich korzystał częściej niż raz
na rok. Więc nawet jak się zep-
sują, to się upchnie na strychu
albo w garażu.
Co innego z rzeczami, z których
się korzysta.
Samochód trzeba co jakiś  czas
na przegląd techniczny wysłać,
wymianę płynów ustrojowych
przeprowadzić, no i na badanie
przedłużające ważność rejes-
tracji też pojechać i dwa razy 
w roku zamienić opony. I nie
wspominam tu o corocznym
ubezpieczeniu pojazdu czy nie-
spodziewanych awariach.
A awarie występują seriami tak
jak nieszczęścia chodzą parami. 

Przykłady, przykłady proszę!
Kiedy się zepsuje pralka, można
się spodziewać, że za chwilę
wysiądzie lodówka, kiedy się
rozkraczy auto, można się spo-
dziewać, że zaraz się zatka zmy-
warka. Kiedy zaprotestuje piec
gazowy, wiadomo, że lada dzień
jakiś wirus unieruchomi kom-
puter. Albo wiatraczek się zep-

suje i laptop się zagotuje. Co
jakiś czas trzeba instalować
Windowsa na nowo i przy okazji
wszystkie używane i nieuży-
wane (ale może kiedyś się przy-
dadzą) aplikacje.
Każde nowe urządzenie, to
kolejna instrukcja do przeczyta-
nia ze zrozumieniem: pilot do
TV, maszyna do szycia, kuchen-
ka mikrofalowa z grillem, więk-
szy telewizor, mniejsza cyfrówka. 
A zdjęcia z cyfrówki przecież
trzeba przerzucić na komputer 
i płyty.
A jak ktoś od lat kameruje*,  jak
rosną dzieci, czy dokumentuje
rodzinne wakacyjne wyprawy
albo chrzciny, wesela, komunie
– to to wszystko, co było nagra-
ne, trzeba teraz zdigitalizować
czyli wrzucić do komputera na
twardy dysk albo płyty DVD –
wszystkie VHSy, kasety filmowe
itp. Każda kaseta to godzina,
półtorej.  A tych kaset jest „…
ze czterdzieści i sam już nie
wiem, co się tam mieści…”
A zapomniałem dodać, że faceci
często mają bzika na punkcie
rozmaitych gadżetów np. nokto-
wizor, lornetka, aparat fotogra-
ficzny, wędka, spinning, GPS,
wiatrówka. I te rzeczy też mają
to do siebie, że się czasem
psują. 

Przykłady, przykłady proszę!

Oto lista rzeczy, które w ostat-
nich dniach nam wysiadły:
UPS – czyli układ podtrzymywa-
nia napięcia, czujnik ciśnienia w
oponach, suwak w plecaku,
kosiarka, akumulator, żarówka
w plafonie, baterie w pilocie,
wyświetlacz bezprzewodowego
telefonu stacjonarnego, żelaz-
ko, suszarka, zamek w drzwiach,
spłuczka, laptop, i czyściutka,
świeżutko uprana komórka.
I jeszcze rower. Trzeba napom-
pować  opony. Bo zawsze wte-
dy jest za mało powietrza, gdy
się spieszę  po piwo do sklepu,
bo zaraz mecz się w TV zaczyna.
Człowiek (myślę tu o sobie)
chcąc nie chcąc musi poświęcić
czas na naprawianie nie świata,
ale tych irytujących drobiazgów.
Nasuwa się dramatyczne wręcz
pytanie: A kiedy pracować?
I drugie równie dramatyczne:
Kiedy będzie długi weeeeeeek-
end?
Pozdrawiam innych niewol-
ników.n

Wiesław Tupaczewski 

PS. I jeszcze trzeba oddać  do
reklamacji półroczną energoo-
szczędną świetlówkę  z 6-letnią
gwarancją… 
*”kameruje” –  zauważyłem, że
dzieci intuicyjnie używają tego
słowa zamiast „filmuje” albo
„kręci”. 

M44 dla K40
Wiesław Tupaczewski 

Jak wpadłem w niewolę

Kancelaria 

Finansowo-Księgowa

AWAL

tel. (022)  758 07 68 Komorów 

kom. 0-600 262 025 ul. Kolejowa 9

n księgowość n kadry n płace n ZUS

Ludzie listy piszą

Szanowne Panie,
Pozwolę sobie wykorzystać  Pań gazetę, by
podzielić się powyborczymi refleksjami.
Jestem mieszkanką Komorowa od 36 lat.
Mam tu wieloletnich przyjaciół i znajomych.
Jest to moje miejsce na Ziemi, ale dotąd nie
zgłębiałam istoty Komorowa. Do czasu, gdy
pojawiły się głosy o oddzieleniu Komorowa
od dotychczasowej gminy i stworzeniu ad-
ministracyjnego miasta-ogrodu Komorów.
Idea przypadła mi do gustu, z przyjemnością
bowiem i pewną dumą uczestniczę w or-
ganizowanych przez Pań Stowarzyszenie
Festiwalach Otwartych Ogrodów. Miałam
wrażenie, że rodzi się nie tylko we mnie więź
i tożsamość lokalna. Tym bardziej, że pomy-
słodawcy idei nowej gminy wielokrotnie
podkreślali naszą odrębność i wyjątkowość
społeczną. Żyłam w przeświadczeniu, że to
wszystko prawdą do dnia 13 września, czyli
do dnia wyborów nowego wójta gminy. 
I cóż się okazało? Niestety, okazało się, że
tak naprawdę naszą światłą społeczność ko-
morowską kompletnie nie interesuje, kto
będzie przewodził gminie i wpływał na
przyszłość naszej miejscowości. To nasze
„wyjątkowe” społeczeństwo nad interes 
miasta-ogrodu przedkłada własne ogródki,
grille i seriale telewizyjne. Do głosowania
poszło 20 % Komorowian, reszta została 
w domu. Dodam, że były miejscowości,
gdzie frekwencja wyniosła 52%. To chyba
mówi samo za siebie, ale także i za nas.
Marzenia o mieście-ogrodzie z takim spo-
łecznym zapleczem wypada tylko między
bajki włożyć...

Pozdrawiam siłaczki,
Aneta K. 

(nazwisko do wiedzy redakcji)

Poradnik Leniwej Gospodyni

Nie jestem leniwa. Kłamałam. Po wakacyjnym rozleniwieniu zwalił
się na mnie wrzesień  ze swoimi szkolnymi zakupami (gdzie znaleźć
trampki na białej podeszwie, podobające się 13-latce?!), czekającymi
od lata urzędami, bankami i przetworami.
Wstaję pierwsza, chodzę  spać ostatnia i jak czarownica mieszam w
garach coraz to inne owoce. I żeby uniknąć osamotnienia polecam
Państwu pyszne ŚLIWKI W OCCIE.
Nagrzane słońcem węgierki (5kg), bez pestek wrzucamy do garnka
i zalewamy wrzącym 1l octu, wymieszanym z 1l wody, goździkami 
i cynamonem. Zostawiamy na jeden dzień, zlewamy ocet, gotujemy
i zalewamy jeszcze raz. Tak przez 3 dni. Potem odlewamy ocet, upy-
chamy śliwki w słoikach, przesypując cukrem (cukru nie żałować).  
Trochę długo,  ale ja je robię, chociaż pies z braku ruchu jest coraz
grubszy i smutniejszy, a rower niedługo będzie na mnie brzęczał 
dzwonkiem. 
Cóż, może październik też  będzie piękny.n Skarlet

Stowarzyszenie K40 zaprasza na muzyczny spektakl kabaretowy 
„bez mężczyzn” w ramach Vi ogólnopolskiego 

Festiwalu piosenki retro im. mieczysława Fogga. 
warszawa, 9 – 23 października 2009 r.
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Medytacje wiejskiego reżysera

jacek Kaczmarski  

Nie chcę wymyślać  tytułu innego

Żadnych metafor i żonglerki słów

Niech tak zostanie

Prosto i zwyczajnie

Jak z dowodu osobistego 

Jacek Kaczmarski.

Śpiewał chmurnie i dumnie

Ocierając spocone czoło

Jak drwal

Który przedziera się przez ciemny las sprawy

A sprawa wysokim murem otoczona.

Lata znów minęły

A myśmy się przy słońcu w oberży spotkali

Gdzie pieśni o zdradzie i niewoli zmieszały się zgrzytem

Z brzękiem talerzy i stukiem noża, który schab kroi

Na zapleczu.

I kucharz narzeczonej film amerykański opowiada.

Dźwięczą parlanda o Jałcie i Stalinie

I biją się o swoje miejsce między płatami czerwonego

mięsa.

Oberża, oberża

Na młode wilki oberża.

A jednak.

Myślę, na nawet jestem pewien

Że

Jacek byłby szczęśliwy.

Znałem Go przecież. n
Andrzej Domalik

Krakowski Salon poezji w Komorowie
K40 w Łazienkach
Królewskich 
Wydawałoby się, że musimy rozstać się z naszym Salonem
Poezji, kiedy spadkobiercy odzyskali Dwór w Pęcicach. 
Życie pisze jednak inne scenariusze. 
Dyrektor Przemysław Nowogórski otworzył dla nas, Sto-
warzyszenia K40, podwoje Muzeum Łazienek Królewskich. 
Jak zwykle dobrym duchem była Anna Dymna, która trady-
cyjnie otworzy pierwszy Salon w Łazienkach  i będzie czytała 
z Jerzym Radziwiłowiczem poezję ks. Jana Twardowskiego.
Byłyśmy dumne, że nasz komorowski Salon był najmniejszym
(patrz: liczba mieszkańców!) Salonem w Polsce, a teraz
jesteśmy niezmiernie dumne, że staje się największym (patrz:
liczba mieszkańców!) Salonem w Polsce. 

Bo to nie tylko Warszawa, ale samo
serce Stolicy – Łazienki Królewskie.
Mamy nadzieję, że dojazd do Warszawy
w niedzielę nie będzie dla Państwa zbyt
wielkim kłopotem. 
Dlatego już 18 października tradycyjnie
o godz.12.00 zapraszamy do Łazienek
Królewskich do Podchorążówki.

Nasz mały Salonik Poezji, bo tak go

teraz musimy nazywać, zostawimy

przez jakiś czas w Komorowie, 

w kawiarni Art Cafe. 

Już 27 września poezję Krzysztofa

Kamila Baczyńskiego będzie czytał

Mirosław Konarowski. n

Stowarzyszenie K40

14 czerwca, 2009
Jacek Kaczmarski
„Pięć sonetów o umieraniu komunizmu”
Czytała: Anna Iberszer
Muzyka i śpiew: Tomasz Wachnowski
Akompaniament: Adam Świtała, Wojciech Błażejczyk
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Maciej Orłoś – najpopularniejszy polski 
dziennikarz, ulubieniec widzów, od lat pro-
wadzący Teleexpress,  znowu pisze – tym
razem dla dorosłych.
Z gościem rozmawia Lula.

Lula: – O czym będzie Twoja nowa książka?
Maciej Orłoś: – Książka – na razie pod ro-
boczym tytułem – „Zwrotność  tankowca” 
– dotyczyć będzie TVP po 1989 roku.
Kończę zbierać materiały, a te materiały to
rozmowy z ludźmi Telewizji Polskiej. Są to
zarówno gwiazdy, jak i  prezesi, dyrektorzy,
czy tzw. szeregowi pracownicy. Nie robię
jednak  zbioru wywiadów. Na podstawie
wypowiedzi moich rozmówców ułożę kilka

rozdziałów. Książka ma być próbą zrozu-
mienia TVP, mechanizmów tej  instytucji 
– na przestrzeni minionych 20 lat, a więc 
w czasach po przełomie w '89.
Lula: – Twoi przyszli czytelnicy powinni
nastawić się na poważną analizę Telewizji
Publicznej czy może swobodne – ze znanym
Ci poczuciem humoru – potraktowanie
tematu?

Maciej Orłoś: – Książka ma być i lekka
(anegdoty, ciekawe zakulisowe zdarzenia
etc) i miejscami poważna (np. naciski poli-
tyków, tryb powoływania i odwoływania
prezesów, roszady personalne). TVP to
ocean  tematów, wątków, spraw. Spróbuję
się z tym zmierzyć, mając nadzieję, że rezul-
tat będzie ciekawy. Jak wiadomo, ludzie in-
teresują się telewizją, jej kulisami, znanymi
twarzami, lubią anegdoty, interesują się też
polityką, krótko mówiąc,  liczę na to, że
zainteresowanie telewizją przełoży się na
zainteresowanie moja książką o telewizji.   
Lula: – Z iloma gwiazdami i pracownikami
TVP udało Ci się porozmawiać? 
Maciej Orłoś: – Rozmów przeprowadziłem
ponad 30, na razie zdradzić mogę tylko tyle,
że wśród osób, które będę cytował są Bo-
gusław Kaczyński, Wojciech Mann,  Stanis-
ława Ryster, Kamil Durczok, Krzysztof
Materna, Jolanta Fajkowska, Jacek Fedo-
rowicz, Krystyna Loska, Andrzej Turski i
Katarzyna Dowbor. 
Lula: – Kiedy Twoja książka pojawi się w
księgarniach?
Maciej Orłoś: – Książka ukaże się – jeśli
wszystko się uda – na początku przyszłego
roku, nakładem wydawnictwa Znak. n

Z Carycą na skróty

Sprawa
wydaje się
oczywista 
– jeżeli dot-
rzemy do
Warszawy,
musimy
wszakże 
z niej wrócić.

Tym razem właśnie powrotu ze stolicy doty-
czy skrócik Królowej. Historia, którą zaraz
opiszę, zdarzyła się jakieś trzy lata temu Jej
bohaterka, czyli właśnie nasza Królowa,
nasza Pani wiceprezeska Stowarzyszenia
K40, od dwóch lat mieszka w Kolonii i jest
Konsulem oraz Kierownikiem Wydziału Pro-
mocji Handlu i Inwestycji. Prawda, że dum-
nie brzmi?

Ale wracajmy do obiecanego skróciku, bo
to on przecież jest tematem tegoż artykułu.
Skrócik Królowej jest przeznaczony dla
osób wracających z Warszawy Aleją Kra-
kowską.

Tak się zdarzyło, że owe trzy lata temu 
z TV na Woronicza postanowiłam wrócić do
Komorowa właśnie Aleją Krakowską. Już na
ulicy 17 Stycznia był korek, a o skręcie w
Krakowską mowy nie było. Zadzwoniłam
do Królowej, z którą byłam umówiona, że
nie dojadę, bo stoję w korku.

Od słowa do słowa okazało się,  że stoimy
w tym samym korku, z tym, że ona parę
metrów przede mną i już właśnie wbija się
w Aleję Krakowską, z której natychmiast
ucieka w prawo, zaraz za dużym pawilonem
ogrodniczym. Gdy wreszcie dotarłam do
Krakowskiej, od razu zobaczyłam rzeczony
pawilon i skręciłam za nim w prawo. Nie-
stety, było ciemno, zabłądziłam i znowu, 
ku mojej rozpaczy wyniosło mnie na Kra-
kowską. Powiem tyle, że byłam w Komo-
rowie godzinę po Królowej. Ale historia ta
ma swój optymistyczny koniec. Nie tak
dawno, w biały dzień stanęłam w korku w
Alei Krakowskiej. I nagle olśnienie – SKRÓT
KRÓLOWEJ!

Dojechałam do ogrodniczego, skręciłam 
w prawo i powolutku, zerkając w mapę (bo
był dzień) dojechałam do Komorowa. 

A skrócik ów wygląda następująco:

z Alei Krakowskiej skręcamy w prawo w ul.
Krakowiaków, następnie w ul. Leonidasa 
w lewo, dalej zwaną Muszkieterów. W pra-
wo w Mineralną, w którąkolwiek w lewo do
Szyszkowej. Skręcamy w prawo i Szysz-
kowa (zmienia się w Środkową) prowadzi
nas dość długo do ostrego skrętu w prawo
w Ryżową, ale my jedziemy prosto. Pier-
wsza w lewo w Klonową wyprowadza nas
do Michałowic. 

A drogę z Michałowic każdy zna.
Tak to w życiu jest, że nigdy nie wiadomo,

co się w komu kiedy przyda. Królowa po-
jechała na niemiecką ziemię, a skrót po niej
został. Ale żeby na koniec nie było tak
smutno, to śpieszę z wiadomością, że za
dwa lata Królowa wróci, porzuci obczyznę 
i zamieszka z nami w Komorowie.

I wszyscy będziemy żyli długo i szczęśli-
wie.  n Caryca

w (tele)expressowym skrócie

Lu
la

Skrócik Królowej
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Uwaga! Proszę o chwilę  refleksji...

Jakimi zwierzętami chcieliby
Państwo być?

Hmmm...  Ja pewnie wahałabym się między
„ósmym cudem świata” – kolibrem, za-
bawnym pieskiem preriowym, który „wszy-
stko ma pod kontrolą”, a oazą  spokoju 
– ogromnym wielorybem, który niczego się
nie boi...

To pytanie – wybór zwierzęcia i zagranie
jego roli, to jedno z wielu zadań aktorskich,
przed którymi stanęła młodzież ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Pruszkowie. Pytanie padło na zajęciach
teatralnych, zorganizowanych przez Sto-

warzyszenie K40 w ramach programu
„Kolorowa Akademia” Fundacji im. Ba-
torego. Warsztaty zainicjowała i prowadziła
Maria Wosińska z K40, wraz z innymi oso-
bami, które zaangażowały się w ten nie-
codzienny projekt: Weroniką Karwowską 
– autorką kostiumów i scenografii, Joanną
Olech – pisarką, której tekst ożywił kłótnie
między zwierzakami, Anną Malarowską,
która wybrała dla nas muzykę, Justyną
Branicką oraz pedagogami z OSW w Prusz-
kowie.

W  grupie teatralnej nazwanej „Wielkie
Jajo” młodzi aktorzy wcielali się w postaci
zwierząt – na scenie można zobaczyć nieto-
perze (Rafał i Edyta – wcześniej Łukasz),
kota (Mariusz), kangura (Magda), małpę

(Kuba), pandę (Żaneta), pawia (Klaudia),
łabędzie białe i czarne (Karolina, Paulina,
Basia, Patrycja), srokę (Julia), pisklaka-cu-
daka (Angelika), oraz narratora (Damian).
Spotkania odbywały się raz w tygodniu 
w ramach warsztatów teatralnych i czasami
okazywało się, że to za mało. Zajęcia zaty-
tułowane były: „Jesteśmy podobni i różni.
Poznajmy i polubmy siebie. Jesteśmy sobie
potrzebni”. Od września 2008 roku praco-
wałyśmy nad autorskim przedstawieniem,
opracowanym na podstawie opowiadania
Liliany Bardijewskiej „Moje – nie moje”. 

Przybliżmy tematykę przestawienia:

pewnego wiosennego poranka zwierzęta
żyjące w pobliskim lesie, odkrywają istnienie
pięknego, drogocennego, złotego jaja.
Każde ze zwierząt chce ten skarb zatrzymać
dla siebie spodziewając się po nim równie
niezwykłego pisklęcia. Kłócą się o nie, biją,
każde chce mieć jajo na własność. Wreszcie
nadchodzi moment, kiedy jajo pęka i zza
szczerozłotych skorupek wyłania się chude,
koślawe, dziwne pisklę – inne od wszystkich,
jakie widziały zwierzęta w swoim życiu. 

Ten mały odmieniec - sierota od momentu przyjścia na świat szuka
kogoś, kto znalazłby dla niego odrobinę miejsca w swoim sercu,
lecz jak łatwo przewidzieć, zostaje odrzucony przez większość.
Nagle dla wszystkich stał się mało atrakcyjnym, zbędnym ba-
lastem.

Tak zaczyna się przedstawienie, które mówi o tym, jak pochopnie
odrzucamy inność, o ogromnej potrzebie miłości i akceptacji, którą
przejawia każde żywe stworzenie oraz o drodze, jaką trzeba przejść,
by odnaleźć autentyczną wartość w tym, co odmienne.

Spektakl ten, choć krótki był wielokrotnie prezentowany. W ra-
mach integracji pokazywany był w szkołach podstawowych 
w Michałowicach, w Komorowie i w Pruszkowskim Ośrodku Kul-
tury, połączony z wystawą  prac plastycznych dzieci z OSW 
w Pruszkowie. Na kolejnych próbach przedstawienie jest udoskon-
alane, odrobinę zmieniane, ale nie chodzi o efekt końcowy, lecz 
o sam proces tworzenia i o to, co dzieje się po drodze. Wszyscy
młodzi aktorzy są  bardzo zaangażowani w projekt, wiele po-
mysłów jest ich autorstwa, przeszli niesamowitą przemianę przez
10 miesięcy trwania warsztatów. Co tydzień obserwujemy, jak się
otwierają, jak wyzwala się w nich twórczy potencjał, przełamują
opór, wstyd, jak mimo trudności starają się współpracować 
i chcą pokazywać to, co robią. Cieszy, jak wielką radość i spełnienie
daje im zagrany spektakl i jak są dumni ze swoich osiągnięć. 

Po ostatnim bardzo dobrze przyjętym spektaklu, zagranym przed
większą grupą rówieśników ze szkoły w Michałowicach, gdy
młodzi aktorzy musieli skupić się na roli, pokonać  emocje i uczucia
wstydu i strachu, na ich twarzach malowała się duma i zadowole-
nie. Zostali docenieni gromkimi brawami i miałam wrażenie, że
dostrzegłam w ich błyszczących oczach i rozpalonych policzkach
skromne życzenie: „Zobaczcie nas!” n Rozmary

zobaczcie nas!
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Książka spod lady

chata 
Za każdym razem, gdy wyjeżdżam
na wakacje, lub nawet kilkudniowy
wypad, biorę ze sobą książkę. Jest
tak samo niezbędna, jak aparat fo-
tograficzny, czy wygodne buty. Na
kilka dni przed wyjazdem ob-
jeżdżam księgarnie w poszukiwa-
niu nowej lektury. 
W tym roku w ręce wpadła mi
książka, o której wcześniej nie
słyszałam, a która, jak się  okazało,
jest powszechnie znana i uznana
została światowym hitem wydaw-
niczym. Książkę, która zaczyna się
jak niezły thriller, by po kilku-
dziesięciu stronach zmienić się w teologiczną rozprawkę na temat
wiary, Boga, naszych z Nim relacji i wzajemnych oczekiwań.

„Chata” Williama P. Younga opowiada historię mężczyzny, który
przeżywszy osobistą tragedię, doświadcza zwątpienia i przechodzi
kryzys wiary.
Najmłodsza córka, bohatera książki Macka, została porwana pod-
czas rodzinnych wakacji. 
W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu,
znaleziono ślady wskazujące na to,  że została tam brutalnie zamor-
dowana. Cztery lata później pogrążony w Wielkim Smutku Mack
dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie
do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przy-
bywa do chaty i uczestniczy w czymś w rodzaju sesji terapeutycznej
z Bogiem, próbując zrozumieć, gdzie jest Bóg w tym świecie
pełnym cierpienia i bólu. Odpowiedzi, które dostaje na swoje pyta-
nia, na zawsze zmieniają jego życie. Książkę  momentami czyta się
jak modlitwę, czasami jak przewodnik dla poszukujących lub zagu-
bionych. 

Do której grupy sama należę? Nie wiem. Nie była to dla mnie łatwa
lektura, po przeczytaniu jej miałam mieszane uczucia. Nie potrafię
powiedzieć, czy książka mi się podobała. 
Ale uzmysłowiłam sobie, że dla mnie najważniejsze w „Chacie” jest
to, co napisał  w posłowiu Young: Większość z nas ma swoje
smutki, niezniszczone marzenia, złamane serca i straty, swoją
własną „chatę”. 
To prawda. I chyba właśnie na tym polega tajemnica „Chaty” n

Dolores

Komorowskie zwierzaki

wakacyjnie
W pierwszej połowie
sierpnia mieszkałam na
Mokotowie, jako kocia
opiekunka. Właściciele
wyjechali na urlop, a ja
zostałam z długą inst-
rukcją: 
– Bubi rano je łososia,
potem ogląda Animal
Planet. W południe je
chrupki, pije dużo wo-
dy. Wieczorem wypro-
wadza się go na spacer. 
– Myszkin trzy razy dzien-
nie je surowe mięso,

żadnych chrupek, ewentualnie śmietanka. 
– Kot sąsiadów – Oriflame, je jakąkolwiek konserwę, ale dopiero
po spacerze Bubiego. 
– Joki, nie pamiętam czyj, je co chce. 
Jakiś czas temu, Bubi został  przywieziony ze schroniska na Palu-
chu, gdzie był najżałoczniejszym, brudnoszarym kociakiem. W nie-
długim czasie stał się białą, futrzaną kulą, w dodatku rasową. Jedno
oko ma zielone, drugie niebieskie i jest głuchy. 
Podczas mojego „dyżuru” Bubi większość dnia spędzał leżąc na
podłodze na plecach, z łapami w górze. Wieczorem, po założeniu
smyczy, wychodził na przechadzkę po okolicy. Dostojnie i powoli.
Trzy kroczki, odpoczynek, czas na zastanowienie się, którą stroną
schodów dziś zejść. Potem siadał w otwartej furtce i znów myślał.
Dziś w lewo. Dwa razy wokół samochodu, potem wzdłuż parkanu,
do latarni. Trzy razy w kółko. Odpoczynek na środku ulicy. A Myszkin
i Oriflame za nami. Sąsiedzi przyzwyczaili się do tego widoku, ale
ja czułam się trochę głupio.

Ostatniego dnia, kiedy spakowałam swoje rzeczy, okazało się, że
nieświadomie pozbawiłam Bubiego jego miejsca do wylegiwania
się. Ze zdumieniem patrzyłam jak kot układa się w koszyczku na
oknie, tym samym, w którym trzymałam pomidory przez cały
pobyt. Bubi zaczął tam sypiać „kocięciem będąc” i tak mu zostało.
Do koszyczka mieści się coraz mniej kota. Dla wygody, drugi,
mniejszy służy mu za poduszkę.

Myślę, że koty były zadowolone z mojej opieki. Dawały się głaskać
i ocierały się  o nogi. n

Esmeralda

warsztaty filcu 
dla dorosłych

Sportowy kogiel-mogiel

Biegnij Lola, biegnij!

Czy pamiętają  Państwo niemiecki film 
o wymienionym wyżej tytule i perypetie
głównej bohaterki? Biegnie i od tego, jak
szybko dotrze w odpowiednie miejsce, za-
leży dalszy ciąg zdarzeń. Ciekawe, czy regu-

larnie biegała, że ma tak dobrą kondycję. To
tylko kino i dobry montaż. Lecz kiedy już 
w pod koniec mojego treningu tracę siły, 
z zazdrością myślę o scenach z tego filmu.
Ona cały czas ma siłę. A ja chociaż biegam,
wciąż daleko mi do dłuższego niż 10
metrów „swobodnego biegu”, nie wspom-
inając już o „intensywnym biegu”. Jestem
na etapie „bardzo wolnego biegu”, w
porywach wręcz „marszobiegu”. Obiecuję
sobie (i Państwu), że to się zmieni. Wyz-

naczyłam sobie cel – bieg na 10 km i choć
czasu coraz mniej, wieczorem zawsze znaj-
duję go trochę, by pobiegać. Polecam. 
Jest cicho, spokojnie, mało samochodów 
i choć czasem ulice nieco ciemne, to tylko
pogłębia pewną aurę tajemniczości i…
samotności. Można się poczuć, jak bohater
innego słynnego filmu, choć to może już
nieco naciągana teoria. Do dzieła: biegnij,
Samanto, biegnij! n

Samanta 

Zapraszamy w podróż do „Kra-
iny Filcu”. Atrakcyjne wycieczki
przeplatane różnymi kolorami
wełny dostarczą wszystkim nie-
zapomnianych wrażeń. Pozna-
cie magiczną  moc filcu, jego
możliwości i zastosowanie. Za-
pewniona radość tworzenia,
dobry humor i „filcowe co nieco”.  

Filc należy do jednych z naj-
starszych materiałów wytwa-
rzanych przez człowieka (6500
lat p.n.e). Otrzymuje się go 
w procesie spilśniania, tzn.
łączenia włókien w zwartą  
masę. Jego zastosowanie jest
ogromne. Wyrabia się z niego
namioty, jurty, dywany, odzież,

obuwie. Wykorzystywany jest
do robienia ozdób i przedmio-
tów artystycznych. Można „ma-
lować” nim obrazy, łączyć z
jedwabiem, uzyskując tym sa-
mym ciekawe efekty plastyczne.

Zachęcamy do wspólnego two-
rzenia. Zapraszamy na warszta-

ty filcu. Zajęcia przewidzine są
dla osób dorosłych oraz mło-
dzieży od lat 15.

Warsztaty poprowadzi Ewa Mi-
siak, animator kultury, instruk-
tor teatralny, współorganizator
wielu przedsięwzięć artystycz-
nych. 

Zajęcia dobywać się  będą we
wtorki w godz. 19.00 – 20.30 
w siedzibie Stowarzyszenia K40
przy ul. Berylowej 34 (wejście
jak do lecznicy). 
Koszt jednostkowy zajęć  
– 40 zł/1,5 h + materiały.

Pierwsze zajęcie odbędą  się 
3 listopada br.  Zapisy przyjmo-
wane będą mailowo na adres:
k40@k40.org.pl, oraz telefo-
nicznie pod numerem
0-695 444 287.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy. n

Stowarzyszenie K40
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co nowego w Komorowie?
1-go września ze stacji kolejki  WKD ruszyła „Express Cafe”. Na peronie  kolejki w stronę
Warszawy  powstała  nowa kawiarenka,  w zasadzie bistro, w którym oprócz świeżo
zmielonej kawy, herbaty, koktajli, soków i gorącej czekolady spieszący do szkoły i pracy
znajdą codziennie przygotowywane świeże  kanapki, sałatki, słodkie przekąski, lody.
Wszystko w bardzo przyzwoitych cenach.  Ci, którzy chcą pożywić się czymś na ciepło,
również znajdą coś dla siebie. Właścicielki starają się, aby pod ich dach zawitały różne
smaki. Można zatem znaleźć  tu zapiekaną ciabatę, zwykłego hot-doga, tortillę np. ze
szpinakiem.  Express Cafe urzeka miłą atmosferą, niestandardowym  wystrojem wnętrza,
muzyką, ale przede wszystkim smacznym asortymentem. Już w ciągu pierwszych dni 
działalności Express Cafe zyskało grono stałych klientów! Bistro jest dziełem dwóch
mieszkanek Komorowa – kobiet  prężnych, które mają nadzieję, że  również dzięki nim 
w Komorowie będzie się mieszkało przyjemniej i smaczniej. Express Cafe zaprasza od
poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 18.00. 
Do zobaczenia w Express Cafe!

Komorów-Granica, 

ul. Dębowa 14

tel. 0 502 122 635

www.helvetica-druk.pl

Konkurs fotograficzny

Podróż 
za jeden 
uśmiech

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym  
„Podróż za jeden uśmiech”.
Wyślij na adres k40@k40.org.pl
wspomnienie z wakacji –
zabawne, zaskakujące,
niesamowite, lub po prostu
piękne. Każda osoba może
przysłać tylko jedno zdjęcie. 
Wybierz najlepsze! 
Ze względu na prośby 
czytelników o przedłużenie 
terminu nadsyłania zdjęć, 
na  zgłoszenia czekamy do 
15 października 2009.
Ogłoszenie listy laureatów 
zostanie umieszczone 
30 października
na stronach: www.k40.org.pl, 
www.komorow.net,
www.michalowice.pl

Na zwycięzców czekają  bardzo 
atrakcyjne nagrody! 
Laureat I miejsca otrzyma 
najnowsze oprogramowanie
Adobe Photoshop CS4 
wartości ok.1000 zł! 
II miejsce – CorelDraw Graphics
Suite X4, 
III miejsce – PaintShopPro Photo X2.


