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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Z Carycą na skróty

Gdzie jeździ Michał Bajor?
Michał Bajor jeździ wszędzie, 
bo i pracuje wszędzie, a nawet
czasem odlatuje wszędzie.
Dlatego jego skrót prowadzi
wszędzie – od centralnej Warsza-
wy po Okęcie (prawie do rymu).
Otwórzmy gazetę i... jedźmy na
skróty! n
cd. str.14

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Umiłowana Erato, muzo poezji miłos-
nej, i Ty Euterpe, radosna poezją
liryczną, a zawłaszcza Ty – pięknolica
Kaliope, poezji epickiej muzo! 
Sfruńcie z Parnasu i na ramieniu mym
przysiadłszy, sprawcie, bym jak Homer
śpiewał o ludziach, czynach i wydarze-
niach.
Od lat, jako stały korespondent gazety
„K jak Komorów” przyglądam się ko-
bietom z K40. 
I nadziwić się nie mogę, że komuś się
tak chce robić COŚ za NIC.
Z lekkością, uśmiechem i poetyckim
wdziękiem.

Dlatego muzy – to  kobiety, już bogowie greccy to wiedzieli.
Erato, Euterpe, Kaliope z K40 – kłaniam się Wam nisko. n

Wiktor Zborowski

K jak Komorowianie,

krajanie, konfederaci, 

koalicjanci, 

kompetentni kooperanci...

Nasza niecodzienna gazeta

„K jak Komorów” trafia 

w Państwa ręce w momencie

wyjątkowo radosnym 

– zakończenia roku szkolnego.

Uśmiechnięta, radosna

młodzież z kwiatami biega 

po ulicach Komorowa.

Ostatni dzwonek i wakacje!

Życzymy Państwu udanego

wypoczynku, dużo słońca,

ciepłych jezior i mórz, 

i w ogóle, i w szczególe 

fantastycznych urlopów! n 

Stowarzyszenie K40

Szukaj a znajdziesz
nNowicki: Krakowskim targiem

nDomalik: Medytacje wiejskiego reżysera

n Kwestionariusz Prousta (odpowiada Ewa Gorzelak)

n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40

n Antkowiak – Czego się nie nosi.....

Z ostatniej chwili
Stowarzyszenie K40 zostało zaproszone na III Europejski 
Kongres Kobiet, który odbędzie się w dniach 17 – 18 września 2011 r.
w Warszawie! To ważne wydarzenie wpisane jest do oficjalnego
kalendarza Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Z przyjemnością
ponadto informujemy, że Prezes K40 – Pani Ewa Telega, zwana
także Carycą,  została członkiem Rady Programowej Kongresu.   Kopernik była kobietą!
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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

brzuch
Przedstawiam Państwu: Brzuch!
Droga rzecz. Brzuch u mężczyzny, to
jak piersi u kobiety – mawiała pewna
pani, patrząc bez przekonania na
kochanka, który właśnie przybrał. 
Brzuch płaski – powód do dumy.
Brzuch umięśniony (tzw. kaloryfer) –
podstawa rekordów. 
W brzuchu wieloryba, mężczyzny, w
brzuchu kobiety – wiele ciekawych
rzeczy może się wydarzyć. 
Czasem się go sztucznie zmniejsza

przy pomocy zaciśnięcia pasa. 
W teatrze – powiększa poduszką. 
Historia i brzuch są z sobą nierozerwalnie związane. 
Za Sasów – na przykład – korzystając z popuszczania, brzuch wyle-
wał się sennie na pas i słodko drzemał. Brzuch i jego tajemnicze
wnętrze. Produkcja, współdziałanie, precyzyjna kooperacja, bur-
czenie, dudnienie. 
Słowem, takie ludzkie Zagłębie Ruhry, zmierzające do finalnej pro-
dukcji. Naturalnej i trochę krępującej. 
Siedzę i patrzę na ludzi zmierzających w stronę toalety. No proszę,

jak im się chce, to umieją być różnorodni. Uśmiechają się do siebie
uprzejmie, czasem zagadkowo, domyślnie. Niektórzy wchodzą tam
specyficznie, to znaczy tak jakby to nie oni wchodzili. 
U innych, na twarzach można dostrzec bunt, gniew. Ale zawsze
minimalny – jakby czymś skrępowany. Gruby biznesmen z teczką
to był nawet całkiem oficjalnie – nie wiedzieć czemu – wściekły. 
A starsza pani, powłócząc nogami, wchodzi do toalety za-
myślona, zrezygnowana. Przeczuwając, być może, jeszcze jeden...
fałszywy alarm? 
Inni przed wejściem oglądają się za siebie dyskretnie, jakby chcieli
sprawdzić, czy nie są czasem obserwowani. Długi Arab bezwiednie
podnosi w drzwiach białą suknię. 
Każdy, każda, każde wchodzi do toalety po swojemu, niepowtarzalnie. 
Po dłuższej chwili wychodzą – i tu zaskoczenie. Na twarzach więk-
szości maluje się przesadna powaga, poczucie wyższości, a
nawet buta. Jeden spojrzał na mnie tak, że od razu poczułem się
gorszy. Ludzie ci przypominają trochę tamtych chłopaków,
schodzących z trybuny pierwszo-majowej. 
Tego umajonego WC dla wybranych. Siedzę na lotnisku w
Zurychu, patrzę i wnioskuję leniwie: jeśli już, wszystko co ludzkie
ma mi być bliskie, to stanowczo wyżej stawiam człowieka przed...
spełnieniem. n

W upalną sobotę  Piwnica Artystyczna
K40 zamieniła się na dwie godziny w mini
filharmonię. 
W przepięknej scenerii, jaką tworzy wy-
stawa akwareli Konrada Majkowskiego,
znanego artysty-marynisty rozbrzmiewała
muzyka klasyczna.
Nasze Stowarzyszenie gościło młode,
piękne i zdolne pianistki, które prezen-
towały swoim bliskim i  przyjaciołom
umiejętności gry na pianinie.
K40 w swojej siedzibie gości nie tylko znane
postaci, profesjonalistów, ale także ama-
torów, którzy dopiero w przyszłości mogą
osiągnąć status „gwiazdy”, czego, oczy-
wiście, im życzymy.
Sześć utalentowanych pianistek pod fa-
chową i czułą opieką Pani Katarzyny
zaprezentowało repertuar wielkich kom-
pozytorów – G. Bizet, W. A. Mozart, 
P. Czajkowski, J.S. Bach, L. van Beethowen.
Z dużą przyjemnością wysłuchaliśmy
także motywów filmowych, między innymi
Y. Tiersena z filmu „Amelia”. 

Hania z wielką pasją odegrała słynną
melodię filmową Theodorakisa i tak, jak
w filmie „Grek Zorba”, tym razem nasi
goście odtańczyli najpopularniejszy grecki
taniec.

Po koncercie, zasłużonych brawach i bisach

przyszedł czas na słodko- owocowy poczęs-

tunek, oraz osobiste gratulacje. n

Zara
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literAturA
Giuseppe tomasi di lampedusa: Lampart, czyli 

Il Gattopardo, obecnie w nowym tłumaczeniu
Gepard – niczym niewytłumaczona obsesja
Martin Pollack: Śmierć w bunkrze – gniazdo na-
zizmu i rozprawa z ojcem – tylko dla właścicieli mocnych
nerwów
Donald Spoto: Błękitny Anioł – życie Marleny Diet-
rich – dla kochanków kina upudrowanego, ale nie
tylko... (a gdzie Witkacy, Gomber, Kisiel?)

filM
reżyser – Siergiej eisenstein: Aleksander Newski 
– oglądany na okrągło, muzyka i bitwa, kostiumy 
i twarze, czasem mordy, z synem się informujemy,
gdzie i kiedy dają ALEKSANDRA...
Christian-Jaque:  Pustelnia Parmeńska – stare, cią-
gle odgrzewane i niepoprawne sentymenty...
luchino Visconti: Lampart – bez komentarza... 
(a gdzie Fellini, gdzie japońskie i szwedzkie orły,
sokoły, gdzie?)

MuzyKA
Gustav Mahler: Pierwsza Symfonia, zwana Tytan; miałem
pokaz kolekcji z tymi demonicznymi marszami, a na wybiegu,
pardon, scenie, bo to była sala kameralna Teatru Wielkiego
same fruwające witebskie Chagalle...
Giuseppe Verdi: Trawiata, czyli La Traviata – zawsze 
i wszędzie, na starych płytach i z Metropolitan w radiowej
Dwójce, na scenie umierająca na suchoty Violetta może
ważyć sto kilo - nie przeszkadza, a nawet wprost przeciwnie....
tomasz Albinoni:  Adagio – też rewia mód, czy aby nie
szarganie świętości...

MAlArStwO
wszyscy, od Nikifora do Velazqueza, a w rubryczkach
co następuje:
władysław Ślewiński: Sierota z Poronina i pejzaże 
z Normandii – zauroczenie ze studiów...
David Hockney: tak go kocham, jak Hitchcocka w kinie...
Claude Monet: Katedra w Rouen, Nenufary, Maki i cała
reszta

Mój KANON

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

Dzisiaj – Jerzy Antkowiak (mój kanon z pominięciem półki najwyższej, z powodów nie wymagających wyjaśnień – J.A.)

Już od czterech lat nasze Stowarzyszenie
prowadzi warsztaty teatralne w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prusz-
kowie. Nasi podopieczni z grupy „Teatr
Wielkie Jajo” osiągnęli wiele znaczących
sukcesów – m.in. są laureatami III miejsca
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie Albertiana 2010, dwukrotnie
zajmowali III miejsce na Festiwalu Małych
Form Teatralnych w Pruszkowie. 
Warsztaty prowadzone są w ramach działal-
ności statutowej K40 i są w pełni projektem
charytatywnym.
W dniu 28 maja 2011 r. w Ośrodku Sportowym „Match
Point” w Komorowie odbyła się aukcja charytatywna,
z której całkowity dochód przeznaczony zostanie na
kontynuację warsztatów teatralnych w roku szkolnym
2011/2012. Dzięki hojności gości uczestniczących 

w licytacji udało nam się zebrać 4 600 zł. 
Dziękujemy w imieniu dzieci, dla których przygoda 
z teatrem może trwać nadal.
Szczególne podziękowania kierujemy do kierownictwa
Ośrodka „Match Point” w Komorowie za zaproszenie
i pomoc w organizacji aukcji. n Stowarzyszenie K40
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Komunikat

Zorba w Piwnicy

Prowadzący aukcję Ewa Telega, Katarzyna Pakosińska, Marta Kuligowska 
i Wiesław Tupaczewski ze zwycięzcą licytacji
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Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

Pokerek w chałupach

Od końca lat pięćdziesiątych do dzisiaj,
Chałupy były i są wakacyjną Mekką
artystów polskich wszelakiej konduity
i rangi. Kto je odkrył? Nie wiem, nie
znam się. Kto bywał? Każdy, kto się
liczył i komu sława mołojecka powinna
być droga. Kto nie bywał? Ano łachudry
i chomąta rozmaite, do których, nie-
chętnie, muszę się zaliczyć. Nigdy
bowiem nie byłem w Chałupach. Aliści
odrobinę pociesza mnie fakt, że nie
każdy może to o sobie powiedzieć.
Tedy z pozycji glizdy, ośmielę się przy-
pomnieć wydarzenie, które wstrząsnęło
wyżej wzmiankowanym kurortem, 
a szczególnie jednym z jego bywalców,
Andrzejem Łapickim.
Ledwie 22 lipca 1983 roku skończył się

stan wojenny w Polsce, ledwie słońce
pojawiło się nad Chałupami, a tu nagle
deszcz. Leje od rana. Co tu robić? Oczy-
wiście można poczytać. Zwłaszcza to,

co jest napisane na butelce, o ile kto
dysponował jeszcze kartkami na alkohol.
Ale czemu nie połączyć szeroko ro-
zumianego czytelnictwa z rozrywką
umysłową, popularnie zwaną poker-
kiem? Szczególnie przy sobocie! I właśnie
w tym celu „sfilowała” się doborowa
czwórka: Gustaw Holoubek, Tadeusz
Konwicki, Andrzej Szczepkowski i jego
imiennik, Łapicki. Punktualnie o siedem-
nastej panowie zasiedli przy zielonym
stoliku i zaczęli „tasować obrazki”. 
O dwudziestej przewidziana była przerwa
na drobną przekąskę, a sama rozgrywka,
nieodwołalnie skończyć się miała o dwu-
dziestej trzeciej. Ale łatwo powiedzieć.
Poker, to nie gra „na załapanego”. 
Zawsze ktoś jest przegrany i chętnie
by się odegrał, a z kolei wygranemu
nie wypada wstawać od stołu i bez-
względnie kończyć grę. Dość, że partyjka
przeciągnęła się do  drugiej nad ranem
i dopiero wtedy, mniej lub bardziej 
usatysfakcjonowani gracze, udali się na
spoczynek.
Następnego dnia wszyscy spotkali się

na mszy świętej o godzinie jedenastej.
Szczepkowski cały czas trzymał się

blisko Łapickiego. I kiedy rozmodlony
Łapa położył na tacy banknot stuzło-
towy, Szczepek ze słowami – „Te sto 
i jeszcze dwieście” rzucił na tacę trzysta
złotych. Łapa nie przebił. Upadł na
kolana, ukrył twarz w dłoniach i wstrzą-
sany spazmatycznym śmiechem wytrwał
w tej pozycji do końca mszy.
Inna rzecz,  może chociaż trzeba było
sprawdzić?

P.S. Śpieszę zapewnić, że w 1983 roku
sto, czy nawet trzysta złotych nie były
sumami powalającymi na kolana. Na
kolana powalał żart Szczepka.
P.S. Andrzej Szczepkowski miał feno-
menalne poczucie humoru. Dla żartu
był gotów na wszystko. Trzeciego
listopada 1984 roku, na pogrzebie
księdza Jerzego Popiełuszki wygłosił
wstrząsające przemówienie. Tego sa-
mego dnia wieczorem ogłosił w teatral-
nym bufecie, że Jerzy Andrzejewski 
w niebie pisze nową powieść. Tytuł 
– „Popiełuszko i diamencisko”. Fan-
tastycznym facetem był Andrzej
Szczepkowski. Wiem, co mówię. 
Znałem Go. n Wiktor Zborowski

Chałupy. 

O Jezusicku

Przenazareński.

Kto tam nie bawił!?

Główna cecha mojego charakteru:
– wytrwałość
Cechy, których szukam u mężczyzny:
– poczucie humoru
Cechy, których szukam u kobiety:
–  bratnia dusza 
Co cenię u przyjaciół:
– że przy nich mogę być sobą

Moja główna wada:
– impulsywność, zbytnie uleganie emocjom
Moje ulubione zajęcie:
– podróże lub wylegiwanie się z książką
Moje marzenie o szczęściu:
– żeby wszyscy byli zdrowi
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–  rekiny
Co byłoby dla mnie największym nie-
szczęściem:
– śmierć bliskiej osoby
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był
tym, kim jestem:
– lekarzem
Kiedy kłamię:
–  robię to w dobrej wierze
Słowa, których nadużywam:
– nie denerwuj mnie

ulubieni bohaterowie literaccy:
–postaci z Czechowa
ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– Krystyna Janda i Martyna Wojciechowska
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  że zawsze kiedy mam wolne to sprzątam,
a i tak wiecznie jest bałagan
Dar natury, który chciałbym posiadać:
–  teleportacja
Jak chciałbym umrzeć:
– spokojna i spełniona
Obecny stan mojego umysłu:
– wieczny zamęt
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
– to błędy moich dzieci   n

Pytania zadawała:
Caryca

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

Dziś dla K40 odpowiada...  ewa Gorzelak

Kwestionariusz Prousta

móżdżek po polsku

Tak się zachwyciłem filmikiem pt.
„Królik po berlińsku”, że postanow-
iłem napisać o tym móżdżku po pol-
sku. Szkoda, że tylko napisać, a nie sfil-
mować – bowiem obsada byłaby
wyborna. Całe tabuny odmóżdżonych
bezmózgowców w filmie pt. „Móżdżek
po polsku”, to byłby hit, a nawet hi-
cior, jak mówią milusińscy (dzisiaj
Dzień Dziecka, dlatego takie furie mną
miotają), no ale słowem pisanym
postaram się Państwu, mam nadzieję,
malowniczo opisać moje rozterki.
Słucham dzisiaj (przypominam – 1 czer-
wca) w wiadomościach radiowej
Dwójki, że uporczywe trzymanie przy
uchu komórek i słuchanie, czy też uży-
wanie innego sprzętu do rozmów,
słuchania, albo oglądania (już ja wiem,
do oglądania czego!) – może prowadzić
do nowotworu mózgu. Spokojnie
młodzieży droga, ani dzierlatkom, ani
malowniczym obwiesiom nic nie grozi.
Jak oni by ładnie zagrali swoje role,
kiedy tak namiętnie paplają wszędzie,
cisną paluchami guziczki tego nieszczęs-
nego fetyszu, a jak rechoczą, to wia-
domo, na co się gapią. Staram się to
zrozumieć – młodość musi się wyszu-
mieć – cieszę się jednak, że tej naszej
przyszłości narodu nie grozi z powodu
tych igraszek z komórką żaden móz-
gowy nowotwór. A nie grozi z bardzo
prozaicznego powodu – żeby mieć
nowotwór mózgu, to ten mózg trzeba
po prostu mieć. Jestem pewien, że coś
tam niewątpliwie pod tak zwaną
czupryną zalega, ale to coś bardziej
przypomina serek topiony, a nie mózg,
a nawet tyci, tyciusieńki móżdżek. Jest
takie powiedzenie „stuknij się w móz-
gownicę”, ale lepiej się nie stukać, bo
jak tam pusto, to będzie tylko echo
grało – proszę bardzo „Pan Tadeusz”...

Kiedyś przy piwku w „Oberży” 

rozmawiałam ze świeżo upieczonymi
maturzystami. – A wiesz ty młodzieńcze
– pytam pyskatego abiturienta – kto
napisał „na judahu skale”? – No nie
wiem – powiada – ale my nic o judaizmie
nie pisaliśmy...

Słodkie baranki boże, czyli nasze pol-
skie niedouki, światełkiem w tunelu jest
to, że jednak na szczęście nie wszyscy...
Pisuję felietoniki modowe do Rynku
Mody i mądrzę się tam na różne,
niekoniecznie modowe tematy. Przy-
toczę dwa krótkie fragmenty, z czego
pierwszy ilustruje to, co powyżej,
następny zaś, mam nadzieję, dobrze
się komponuje z tym, co będzie
poniżej. Tytuł pierwszego „Ach, Com-
bray.!.. Ach, Cracow!” (Wiejski
Reżyser powinien to sobie poczytać).
Jestem w Krakowie i edukuję młodzież
artystyczną od mody, edukuję i pytam:
Kisiela znamy? Cisza. Profesor Bardini?
Nieobecny.  Marc Bohan od DIORA?
Niekoniecznie. Teresa Żylis-Gara? Sły-
chać lot trzmiela, nie, nie, to nie po
japońsku... Dobrze. Nie będzie aneg-
dot, chociaż są boskie, rozumiem to
„milczenie owiec”. Bez komentarza.
Oto fragment felietonu pt. „Krawiec
dwupłciowy”: namiętnie i bezkryty-
cznie papugują Oscary, festiwale
szmiry, jubileuszowe tandety, tańce 
–łamańce, kino akcji, robiąc ze wszyst-
kiego nie kopię, tylko parodię...

No właśnie. Wielki VISCONTI, arys-
tokrata kina, cyzelujący każdy kadr, pro-

fil, sylwetkę, mebel, kwiat, chmurkę,
słowem – wszystko. Oglądam w telewi-
zorze spektakl „Zmierzch bogów”. Film
z 1969 ubiegłego wieku, arcydzieło,
które mógł spłodzić tylko geniusz i tylko
taki esteta i tylko taki kochanek piękna,
jakim był VISCONTI. Jak się nie ma takich
wnętrz, takich mebli, takich pucharów,
takich obrusów, porcelany, sukien,
fryzur, a tylko prawdziwie piekną, starą
maszynę do pisania – to się nie płodzi
spektaklu, który może być tylko... sami
Państwo wiedzą czym. Świetni aktorzy
zagrali w bardzo nieświetnym przed-
stawieniu. Moja wnuczka Matylda mówi,
że jak coś zmaluje właśnie nieświetnie,
to ją diabełek podkusił. VISCONTI, który
jak wiadomo kochał operę, wysłał reży-
serowi samego Mefista, a ten jak pod-
kusi, to rozum niestety śpi.

Takie oto paskudy dopadły mnie w
dniu święta naszych milusińskich, ale
może to były tylko fantasmagorie,
utopie i fantomy? Może. Po wakacjach
życie upudrujemy na różowo i zapanuje
kraina szczęśliwości pod wodzą i nad-
zorem, a może i inwigilacją niesfornych
facetów z autonomii komorowskiej,
przez dzielne działaczki ruchu oporu
pod nazwą K40. n 

Jerzy Antkowiak

P.S. Pozdrawiam moje dzielne komo-
rowskie heroiny, kobiety. Przytomne 
i zasadnicze, ale i figlarne szelmutki, 
jedyne takie „w mieście”, które wiedzą,
że obowiązuje „zakaz papugowania”.

S.A.

Czego się nie nosi

4
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M44 dla K40
wiesław tupaczewski 

waaaakaaaaacjeeeee. 
last minute.

„Wakacje, znów będą wakacje 
na pewno mam rację 
wakacje będą znów”
– to cytat z piosenki, którą kiedyś
napisałem na płytę „OT.TO dzieciom” 
i od tej pory często zmuszeni jesteśmy
przez publiczność ją śpiewać na koncer-
tach nie tylko dzieciom… Ponieważ tekst
jest nieco infantylny, a nawet nie nieco –
wpadłem na pomysł, żeby go udoroślić.
Często tak jest, że jak coś jest za
grzeczne, to złośliwie przerabiamy to
sobie pod nosem na – mówiąc eufemisty-
cznie – mniej grzeczne…
Tylko jak to zrobić, żeby nie podpaść
ustawie antyalkoholowej – wszyscy wiemy,
co jest miło robić na wakacjach przy wie-
czornym grillu, a czego dzieciom nie wolno. 
„Wakacje, znów będą libacje
i inne atrakcje
na pewno będą znów”.
Chyba jednak wersja dla dzieci była lepsza…
Waaakaaacjeeee. 
Prawdopodobnie wszyscy już wiedzą,

gdzie będą spędzać wakacje, chyba tylko
ja, jako jeden z nielicznych, nie mam
konkretnych planów. Z rozmaitych przy-
czyn, o których pisać tu nie będę, choć to
może nawet byłoby ciekawsze, niż ten fe-
lieton :)
Wracając do tematu – choć z jednej
strony ten brak planów wakacyjnych
mnie martwi, to z drugiej pozostawia
ciekawość i dreszcz emocji, gdzie spędzę
urlop. 
Ci, którzy już wiedzą, o ileż są ubożsi. 
A mnie czeka – może Hiszpania? Choć
tam teraz protesty i zadymy – to może
lepiej nie… Może Grecja? Tam to samo,
przed parlamentem się naparzają. Egipt?
Niedawno były zamieszki, wiadomo co się
jeszcze może zdarzyć? To może Tunezja?
Też raczej nie bardzo…
Chyba trzeba będzie jechać nad polskie
morze, ale tam tak drogo, autostrad
wciąż nie ma, a te drogi co są, to teraz
wszystkie w remoncie...
Albo skończy się na last minute :)
Na wszelki wypadek uczę się podsta-
wowych zwrotów we wszystkich języ-
kach ewentualnych krajów docelowych 
– „dziękuje” to po arabsku „szukran”, po

turecku – „teszekir ederim”, po grecku 
– „efcharisto”, a w Chorwacji można po
polsku, tak jak nad polskim morzem. 
I trzeba pamiętać, że w Grecji „tak” to
„ne”, a w Bułgarii trzeba kręcić głową na
potwierdzenie.
A propos last minute, podsłuchałem
kiedyś w biurze podróży, jak klientka py-
tała, czy mają jakieś fajne oferty last
minute – tak właśnie powiedziała, jak
napisałem – „last minute”, nie „last minyt”.
Najpierw mnie to rozśmieszyło, a później
przyszła refleksja – dlaczego, na miły
Bóg, wszyscy mamy znać angielski? A co
to – polski gorszy? I od tej pory w
sklepach proszę o np. NESTEA (tak
wymawiam, jak piszę) albo SIEDEM UP
(7up). Jedynie pewnej nazwy producenta
żarówek nie jestem w stanie wymówić 
po polsku, ani w żadnym innym języku
świata. Nawet napisać mi ciężko – łatwiej
będzie, jak napiszę od tyłu – MARSO. 
Pytanie do właściciela marki – czy nie
można czegoś z tym zrobić? Przerobić na
ORSAM albo coś…
Znów mi temat uleciał… 
„Wakacje, znów będą wakacje…” n

Wiesław Tupaczewski

Z nieprzyjaznych wód Morza Białego wyra-
stają Wyspy Sołowieckie (Sołowki). Od za-
wsze były więzieniem, miejscem zesłań, a
także dobrowolnego odosobnienia. Nie ma
ku temu lepszego regionu – Wyspy Soło-
wieckie, z 500 jeziorami, to sześć osobnych
wysp, których łączna powierzchnia wynosi
300 km kw. Tereny te zamieszkuje niespełna
tysiąc osób! Na Sołowkach powstał najsłyn-
niejszy w Imperium Rosyjskim klasztor, kolo-
nia zesłańców za caratu i najstraszliwsze
radzieckie łagry, opisane przez Sołżenicyna
w książce „Archipelag Gulag”. 
A jednak niesławne Wyspy Sołowieckie są
niezrównanie piękne. Ich wyjątkowemu
urokowi uległ gość majowego Klubu Po-
dróży – Rafał Trzciński, który oczarował nas
swoją opowieścią, nie tylko o miejscu, ale
przede wszystkim ludziach zamieszkujących
Sołowki. 
Nowożytna historia Sołowek zaczyna się
w pierwszej połowie XV w., kiedy przybyli
tu mnisi z klasztoru Kiryłło-Biełozierskiego,
zakładając na największej z wysp, Sołowieckiej,
monastyr. Początkowo drewniana architek-
tura, za czasów Iwana Groźnego została
zastąpiona przez kamienne budowle, przy-
bierając znany współcześnie kształt i zysku-
jąc formę twierdzy. To wokół niej skupia się
współczesna baza turystyczna wyspy.
Bardzo wcześnie monastyr stał się miejscem
zesłania niepokornych. Pierwszy osadzony
pojawił się tam już w 1554 roku i był nim
mnich – niejaki Artiemij. Od tego momentu
przez cały okres carskiej Rosji w celach i kaza-
matach monastyru przesiadywali przeciw-
nicy polityki carskiej i rosyjskiej cerkwi. 
W 1923 r. Sowieci  założyli tu obóz pracy dla
„wrogów ludu”. Początkowo więźniowie
pracowali bez większych rygorów przy utrzy-
maniu ogrodów botanicznych i w bibliotece,

jednak w 1937 r. Stalin
zreorganizował obóz
w jeden z najcięższych
gułagów w swym im-
perium. Więźniów trzy-
mano w warunkach
nie do zniesienia; byli
głodzeni, bici, torturo-
wani i zabijani. Wśród
łagierników znaleźli się
językoznawca Dmitryj
Lichaczow oraz poeta
i duchowny Anatolij
Żurakowskij, a oprócz
nich setki artystów,
pisarzy i przedstawi-
cieli inteligencji. 
Wołodia – rozmówca Rafała Trzcińskiego 
– opowiadał o aresztowaniach,  których je-
dynym kryterium była ilość. Najczęściej
więźniami były ofiary donosów, ich rodziny
i przyjaciele, których w trakcie nieludzkich
tortur wydawali sami aresztowani. Inteligencja,
naukowcy, sklepikarze, studenci, partyjni
bossowie, sekretarki, chłopi.... Potrzebny
był tysiąc? Aresztowano 1000, bardzo często
przypadkowych osób. Wołodia mógłby o
tym książkę napisać.... Tylko, że nikt by go
nie zrozumiał.  A nawet jakby zrozumiał, to
i tak nie przekaże innym. Jak w tej anegdo-
cie, że w Rosji trzeba żyć pięć lat, żeby
czegokolwiek się o niej dowiedzieć, ale po
tym czasie już nie chce się tego opowiadać. 

Teraz do Sołowek znów powrócili mnisi,
klasztor odrestaurowano, wybudowano
piękny hotel, budują się nowe cerkiewki,
nowe drewniane domy. Przyjeżdżają turyści,
młodzież na letnie wakacje, z całej Rosji
przybywają pielgrzymi... 
Nie brakuje też polskich akcentów – na jednej
z Wysp Sołowieckich mieszkał Polak – Mariusz
Wilk – pisarz, dziennikarz, podróżnik. Jego
książki – „Wilczy notes”, „Dom na Oniego”,
„Tropami rena” były inspiracją między innymi
dla Rafała Trzcińskiego – naszego gościa 
w Klubie Podróży M50. Kolejne spotkanie
zaraz po wakacjach, we wrześniu. 
Zapraszamy. n

Dolores

Klub Podróży M50

białe noce, czarne dnie
na skraju rosyjskiego kontynentu – opowieść o północy rosji
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Salony PoeZji k40
krakowski Salon Poezji w komorowie i w łazienkach królewskich

Mamy dla Państwa miłą wiadomość – od września otwieramy kolejny Salon Poezji K40, tym razem 

w Pruszkowie. Po Pałacu w Pęcicach i Łazienkach Królewskich, nadszedł czas na Pałac Sokoła 

w Pruszkowie. Szczegóły w gazecie wrześniowej i na naszej stronie internetowej.

Sezon w Łazienkach Królewskich zamknęła poezja Czesława Miłosza.  W Komorowie w ramach Festiwalu

Otwarte Ogrody poezję Miłosza w ogrodzie Państwa Chlewickich czytał Zbigniew Zamachowski.

A teraz mamy poetycki oddech, przed nami dwa miesiące wakacji.

Po wakacjach w Łazienkach Leśmian, Broniewski, Szymborska, Miłosz, Mickiewicz, Wyspiański, Brodzki,

Kavafis... n Stowarzyszenie K40

Medytacje wiejskiego reżysera

GB
Giordano Bruno mógłby być lewoskrzydłowym AC Roma

Ale  był tylko heretykiem. 

Co prawda

Uczył mnemotechniki króla Henryka trzeciego

Nie bez sukcesów.

W wolnych chwilach

Podobno mówił że Chrystus był magikiem i umierał

niechętnie.

Mówił także

Że to nieprawda jakoby ziemią poruszały Anioły.

Więc gubernator Rzymu naprawdę nie miał wyjścia

Choć tego dnia  chciał tylko pójść  do teatru.

Więzień był traktowany dobrze

Dostawał wino do obiadu i dwa razy w tygodniu korzystał 

Z łaźni.

Zmieniano mu pościel i obrusy

Mógł swobodnie rozmawiać z innymi więźniami.

Proszę bardzo.

Poza tym

Miał szansę odwołania bluźnierstw 

Na co czekano w Rzymie bardzo cierpliwie przez 

czterdzieści dni.

Nic z tego.

Dziewiętnasty lutego.

Tłum wypełnił swoją pokorą plac Campo di Fiori

Aby patrzeć jak dominikanin płonie.

Spektakl krótki

Bez przerwy.

Teraz

Kiedy palę papierosa na stopniach jego pomnika

Nie przeszkadza mi głośny śmiech przekupki ważącej 

pomarańcze

Bo przecież minęły wieki

I co ma jedno do drugiego.

Nic.  n Andrzej Domalik

Komorów, czerwiec 2011

Campo di fiori

W Rzymie na Campo di Fiori

Kosze oliwek i cytryn,

Bruk opryskany winem

I odłamkami kwiatów.

Różowe owoce morza

Sypią na stoły przekupnie,

Naręcza ciemnych winogron

Padają na puch brzoskwini.

Tu na tym właśnie placu

Spalono Giordana Bruna,

Kat płomień stosu zażegnął

W kole ciekawej gawiedzi.

A ledwo płomień przygasnął,

Znów pełne były tawerny,

Kosze oliwek i cytryn

Nieśli przekupnie na głowach.

Wspomniałem Campo di Fiori

W Warszawie przy karuzeli,

W pogodny wieczór wiosenny,

Przy dźwiękach skocznej muzyki.

Salwy za murem getta

Głuszyła skoczna melodia

I wzlatywały pary

Wysoko w pogodne niebo.

Czasem wiatr z domów płonących

Przynosił czarne latawce,

Łapali skrawki w powietrzu

Jadący na karuzeli.

Rozwiewał suknie dziewczynom

Ten wiatr od domów płonących,

Śmiały się tłumy wesołe

W czas pięknej warszawskiej niedzieli.

Ja jednak wtedy myślałem

O samotności ginących.

O tym, że kiedy Giordano

Wstępował na rusztowanie,

Nie znalazł w ludzkim języku

Ani jednego wyrazu,

Aby nim ludzkość pożegnać,

Tę ludzkość, która zostaje.

Morał ktoś może wyczyta,

Że lud warszawski czy rzymski

Handluje, bawi się, kocha

Mijając męczeńskie stosy.

Inny ktoś morał wyczyta

O rzeczy ludzkich mijaniu,

O zapomnieniu, co rośnie,

Nim jeszcze płomień przygasnął.

Już biegli wychylać wino,

Sprzedawać białe rozgwiazdy,

Kosze oliwek i cytryn

Nieśli w wesołym gwarze.

I był już od nich odległy,

Jakby minęły wieki,

A oni chwilę czekali

Na jego odlot w pożarze.

I ci ginący, samotni,

Już zapomniani od świata,

Język nasz stał się im obcy

Jak język dawnej planety.

Aż wszystko będzie legendą

I wtedy po wielu latach

Na nowym Campo di Fiori

Bunt wznieci słowo poety. n
Czesław Miłosz

Warszawa, Wielkanoc 1943



NR 21 - czerwiec 2011

11

NR 21 - czerwiec 2011

10

ogrody
nauki 

i sztuki
Aż trudno uwierzyć, że był to już nasz
piąty Festiwal w Komorowie! Zaczy-
nałyśmy od spotkania z wybitnym artystą,
grafikiem, malarzem, jednym z najwięk-
szych kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce
– Franciszkiem Starowieyskim. Pierwszymi
śmiałkami, którzy  na potrzeby Festiwalu
otworzyli swój ogród, byli Państwo Mał-
gorzata i Waldemar  Chlewiccy. Minęły aż
cztery lata, by do tego pięknego ogrodu
powróciła Sztuka. W ostatnią niedzielę
maja w ogrodzie przy ulicy Akacjowej
słuchaliśmy poezji Czesława Miłosza w
interpretacji Zbigniewa Zamachowskiego.
Dopełnieniem Salonu Poezji był koncert
pieśni do słów Miłosza, skomponowanych
i wykonanych  przez Dominikę Świątek 
w towarzystwie muzyków: Anny Bianki
Balasiewicz (skrzypce), Marcina Dąbrow-
skiego  (gitara) i autora aranżacji Andrzeja
Perkmana (fortepian). 
Majowy Salon Poezji nawiązywał do ob-
chodów Roku Miłosza. W tym roku mija
setna rocznica urodzin artysty. Czesław
Miłosz był nie tylko poetą, prozaikiem,
tłumaczem, czytanym na całym świecie
eseistą, ale także niezwykle wnikliwym
obserwatorem i świadkiem epoki. Miłoś-
ników poezji Miłosza zapraszamy na kolejne
spotkania z jego dziełami po wakacyjnej 
przerwie. Szczegóły we wrześniowej
gazecie „K jak Komorów”.
Wydarzeniem tegorocznego Festiwalu
był recital Michała Bajora, na który za-
prosiłyśmy Państwa 5 czerwca do Dworu
Polskiego w Pęcicach. Michał Bajor

oczarował publiczność fantastyczną 
interpretacją i doborem piosenek. 
W programie „Piosenki Marka Grechuty 
i Jonasza Kofty” usłyszeliśmy ich najwięk-
sze przeboje – „Będziesz moją Panią”,
„Nie dokazuj”, czy „Kwiat jednej nocy”.

Fani artysty z pewnym niedosytem
opuszczali sale Dworu. 40-minutowy
recital był rzeczywiście wyjątkową strawą
duchową. Możemy mieć tylko nadzieję,
że uda nam się w przyszłości namówić
Michała Bajora na koncert w Komorowie.

Artystyczne apetyty wśród publiczności
rozbudził wcześniej Jerzy Kisielewski, 
dziennikarz i publicysta, który w rozmo-
wie prowadzonej przez Jerzego Antko-
wiaka, opowiadał o swojej rodzinie – ojcu
Stefanie i bracie – Wacławie, twórcy 
legendarnego duetu fortepianowego
Marek i Wacek. Jerzy Kisielewski obiecał,
że rozmowę dokończymy  w Komorowie
w Piwnicy Artystycznej K40, w naszym 
jesienno-zimowym sezonie kulturalnym.
Spotkanie w Dworze w Pęcicach było
także doskonałą okazją do zaprezen-
towania pasji i umiejętności naszych
sąsiadów. Na wystawionych przed
Dworem stoiskach prezentowali swoje
prace zarówno amatorzy, jak i profesjon-
aliści. Wielkie zainteresowanie wzbudzało
stoisko Wojciecha Szczerby, prezentu-
jącego wyszywane ręcznie herbarze,
znaki i sztandary. 

Na sąsiednich stoiskach królowała sztuka
– oryginalna biżuteria Barbary Krajew-
skiej-Beck i Katarzyny Skoczyńskiej, prze-
piękne wazy ceramiczne autorstwa
Joanny Jarco. Zachwyty wzbudzały szy-

dełkowe wyroby  Oli Majewskiej, a wśród
nich aniołki, broszki, przypinki do kape-
luszy i torebek. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyło się stanowisko Magdy
Pasierbińskiej, z ręcznie odnawianymi 
i malowanymi w fantazyjne kolory meb-

lami. Oryginalność wzoru, koloru i wy-
kończenia sprawiało, że nawet pospolity
mebel, jakim był np. wieszak, zmieniał się
w dzieło sztuki. 

W tegorocznym programie Festiwalu 
Otwarte Ogrody – Komorów 2011 nie
zabrakło także stałego punktu obchodów
– spaceru z przewodnikiem. Jak co roku
ulicami Komorowa poprowadził nas 
Zbigniew Kowalewicz, pochodzący z ro-
dziny twórcy powstałego w 1930 roku
osiedla Miasto Ogród Komorów Józefa
Markowicza. W tym roku pan Zbigniew
poprowadził nas nową trasą, odkrywając
historię kolejnych zakątków Komorowa.

2011 jest również Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie, jednego z najwybit-
niejszych naukowców naszych czasów,
której przełomowe odkrycia przyczyniły
się do światowego rozwoju nauki. 
W tym roku mija  setna rocznica przyznania
Skłodowskiej Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii za odkrycie nowego pierwiastka
– radu. 

ciąg dalszy na str 12

Festiwal otwarte ogrody
– komorów 2011
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Wynalazki są w naszym
życiu od zawsze. Różne – i takie, które
znaliśmy już wcześniej, np. pierwszy rower,
i takie, o którym myślimy, że zawsze
przecież istniały, wyrosły na drzewie
i nikt ich nie musiał wynajdować, jak
np. pierwszy komputer. No, może tro-
chę przesadziłam z tym wyrastaniem
na drzewie, ale dziś życia bez kompu-
tera nie umiem sobie wyobrazić, a prze-
cież jest to wynalazek stosunkowo
nowy, nie tak jak maszyna do pisania
czy samochód. Kiedy uczyłam się w szkole,
komputery były tylko na obrazkach, 
a teraz… A teraz i ja mogłam stworzyć,
a wręcz wynaleźć z różnych dostępnych
materiałów mój prototyp wynalazku.
Nie sama, lecz z pomocą innych osób,
które również chciały poeksperymen-
tować. Razem –  i mali, i duzi wsiedliśmy
do pięknego starego mercedesa, który
– o dziwo! – zabierał aż 12 pasażerów.
Krętą drogą dotarliśmy do miejsca,
gdzie siedziała na taborecie przed ma-
szyną do pisania stenografka w koku.
Wysłaliśmy stamtąd list. Dalej góry, doliny,
lasy, jeziora i rzeki, aż w głowie się kręciło
od tych krajobrazów. Całe szczęście, że
mieliśmy ze sobą aparat fotograficzny.
Nie wiem tylko, czy będziemy umieli wy-
wołać zrobione nim zdjęcia. Może tak,
jeśli pomoże nam w tym komputer
wielki jak pokój, który spotkaliśmy dalej.
Na pewno jest bardzo mądry. To nie był
jeszcze koniec naszej podróży. Niespo-
dziewanie wsiedliśmy na rower-tan-
dem, który miał może i więcej „n”,  
i zjechaliśmy w dół, ku morzu. Dobrze,
że na plaży czekała maszyna do szycia. 
W nowych kostiumach kąpielowych
popłynęliśmy w stronę zachodzącego
słońca. Zrobiło się nastrojowo, fil-
mowo. Takie obrazki w kartonach. To
nasz mały fotoplastykon. 
To są moje refleksje z warsztatu two-
rzenia robota – wynalazku w ramach
Festiwalu Otwarte Ogrody. Zajęcia od-
były się w sobotę 4 czerwca w Piwnicy
Artystycznej K40 przy  ul. Berylowej 34
na zamknięcie gry terenowej „W Ko-
morowie – Wynalazkowie”. Wcześniej
gracze mieli okazję przejść się po 

Komorowie, poznać kolejne zakamarki
naszej miejscowości, a także dowie-
dzieć się, a czasami przypomnieć wy-
nalazki, bez których dziś nasze życie nie
wyglądałoby tak jak teraz. Gracze, jak
co roku, mieli do przebycia trasę wy-
znaczoną przez 8 punków, w których cze-
kały na nich zagadki. Dodatkowo w
każdym punkcie opisany był jeden wy-
nalazek, np. ruchome czcionki Guten-
berga, czy też koło wynalezione przez
ludy Mezopotamii. Zadaniem graczy

było spisanie również i tych informacji.
W ostatnim 8 punkcie czekało jeszcze
pytanie dodatkowe – należało wymie-
nić wszystkich polskich noblistów i nob-
listki. Choć zadania, pytania, a i sama
trasa nie były najprostsze, wszystkim
udało się dotrzeć na metę i tam wspól-
nie udać się w dalszą podróż z wyna-
lazkami. 

W jaką bajkową podróż zabiorą nas ro-
boty w przyszłym roku? Zobaczymy. n

bajki robotów
4 czerwca zaprosiłyśmy najmłodszych
do Biblioteki im. M. Dąbrowskiej w Ko-
morowie na spotkanie z Szalonymi
Naukowcami. Dzieci nie tylko brały udział
w pokazach, ale samodzielnie stworzyły
„Glutkoplazmę” – rozciągającą się, plas-
tyczną masę. Być może wśród zebranych
dzieci jest przyszły naukowiec?

Spotkanie w Bibliotece było także okazją
do rozstrzygnięcia konkursu literackiego
dla dzieci, zatytułowanego „Co z Ciebie
wyrośnie”. Zadaniem dzieci było napisanie
krótkiego wierszyka, w którym przedsta-
wiły marzenia o swojej przyszłości.
Szanowne jury pod przewodnictwem
Jerzego Antkowiaka wybrało pięciu laurea-
tów konkursu:
III miejsce – ex aequo zajęli: 
Halszka, Julia Jaworska i Marianna Kali-
nowska, II miejsce – Mikołaj Kapuściński,
oraz I miejsce – Julia Chodorowska. 
Na stronach naszej gazety prezentujemy 
nagrodzone wierszyki. Wszystkie dzieci,
które wzięły udział w konkursie, otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i książki.
By tradycji stało się zadość, dzieci 
z Teatrzyku „Kurtynka” prowadzonego
przez panie Ewę Ciechomską i Małgorzatę

Pajączek, przygotowały przedstawienie
„Moje marzenia”, nawiązujące zarówno
do tematu konkursu, jak i programu
Festiwalu Otwarte Ogrody. 

Tegoroczny Festiwal Otwarte Ogrody 
– Komorów 2011 cieszył się wyjątkowym

zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że
przyszłoroczny ściągnie jeszcze więcej
miłośników tego święta.
Zapraszamy za rok! n Dolores

zdjęcia: Beata Izdebska-Zybała

Droga do przyszłości
Piekarz, kucharz, rowerzysta
Każdy dla mnie to artysta.
Ja bym chciała być malarką, 
budowniczym lub pisarką.
Tak jak moja starsza siostra
Trochę pragnę być dorosła.
Chcę zobaczyć jak się żyje
Świat dorosłych wnet odkryję.
Lecz na razie pomalutku,
Wolę w piłkę grać w ogródku.
Babki robić w piaskownicy,
Krążyć wciąż po okolicy.
Pełen worek możliwości 
Wciąż zaprasza nowych gości.
Zdecydować dziś nie mogę,
Pomalutku ruszam w drogę.

Julia Jaworska, klasa II a, 
miejsce III

Co ze mnie wyrośnie? 
Chciałabym być malarzem
i malować pejzaże.
Robić wielkie rzeczy
No i oczywiście mieć dzieci!

Marianna Kalinowska, klasa IIa, 
miejsce III

Marzenia do (nie) spełnienia
Gdy czytam dzień cały na kocu przy sośnie
Mamusia narzeka: 
„Co z Ciebie wyrośnie?”
Ja chciałabym śpiewać rockowe przeboje
I w szkole pouczyć dzieciaki nie swoje.
Pianistką też zostać, co wciąż koncertuje
I po całym świecie na koniu cwałuje.
A marzeń mam tyle, by kufry wypełnić
I bardzo ciekawe, czy da się je spełnić!

Halszka Bednarczyk, klasa IId, 
miejsce II

Piłkarz
Gdy lat wiele będę miał
Zawodowo w piłkę będę grał.
By jak Messi mistrzem być
I rekordy wiecznie bić.
Strzelać gole pod poprzeczkę
Celnie w bramkę wbić piłeczkę.
Grać uczciwie, nie faulować
Na boisku wciąż dryblować. 

Mikołaj Kapuściński, klasa IIa, 
miejsce II

Kim by tu zostać?
Dylemat mam od lat,
jak by tu podbić świat?
Może zostanę pływaczką,
a może sławną śpiewaczką?
Może wiolonczelistką,
a może wybitną flecistką?
Pociąga mnie też kariera,
telewizyjnego prezentera.
Pomóżcie przyjaciele
pomysłów mam tak wiele!
Milczycie?!
Trudno,
Zostanę drugą panią
Barbarą Czubówną.

Julia Chodorowska, klasa IIa, 
miejsce I

12
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Okiem Artemisy

Tym razem nie o artystce malar-
stwa, ale fotografii. 
Julia Margaret CAMerON
(11.06.1815 – 26.01.1879) – bry-
tyjska fotograficzka urodzona 
w Kalkucie,  swoją karierę rozpo-
częła w wieku 48 lat, kiedy otrzy-
mała od swojej córki i jej męża
aparat fotograficzny 11" × 9" ze
słowami: „Mamo, spróbuj foto-
grafii, może zabawi Cię to w Two-
jej samotnosci”. 
Cameron była znana głównie 
z psychologicznych portretów
pozbawionych konwencjonal-
nych póz czy rekwizytów. Modeli
ukazywała w sposób prosty,
wykorzystując efekty światło-

cieniowe i łagodne nieostrości. Fotografowała znane osobistości
(np. Charlesa Darwina) i swoich bliskich, a także aranżowane
sceny religijne bądź zaczerpnięte z legend arturiańskich. 
Posługiwała się techniką kolodionową, która pozwalała na
otrzymywanie ostrych, bogatych w szczegóły zdjęć. Cameron
posługiwała się jednak inną estetyką – nieostrością, łagodnym
rozmyciem, delikatnością  i długimi czasami naświetlania, liczo-
nymi w minutach, choć ówczesne możliwości techniczne
pozwalały na skrócenie go do sekund. Nigdy nie ustawiała swoich
modeli w konwencjonalny sposób, charakterystyczny dla
współczesnych jej studiów fotograficznych; nie posługiwała się
też rekwizytami, takimi jak np. kolumny. Jej zdjęcia pozbawione
były wyszukanej narracji, typowej dla innych wiktoriańskich 
fotografów o aspiracjach artystycznych, takich jak Henry Peach
Robinson czy Oscar Gustave Rejlander. Wpływ na estetykę jej
zdjęć miała sztuka Prerafaelitów i malarstwo George'a Frederica
Wattsa.
Najchętniej fotografowała kobiety; jej zdjęcia są dowodem na
ponadczasowość piękna. W 1875 roku wraz z mężem wyjechała
na Cejlon, gdzie zmarła w wieku 64 lat. Prace Cameron trafiły do
British Museum i Victoria St. Albert Museum w Londynie. 
W swoich zbiorach posiadali je również królowa Wiktoria i Victor
Hugo.n Artemisa

Z Carycą na skróty

Gdzie jeździ Michał Bajor?
Michał Bajor jeździ wszędzie, bo i pracuje
wszędzie, a nawet czasem odlatuje
wszędzie.
Dlatego jego skrót prowadzi wszędzie
- od centralnej Warszawy po Okęcie
(prawie do rymu).
Otwórzmy gazetę i ... jedźmy na skróty!
Na wyraźną prośbę czytelników, tym
razem przypominam Państwu skrót
Michała Bajora.

Ostatnio często z niego korzystałam,
bo kupowałam auto w Citroenie w Alei
Krakowskiej.
Jeździłam tam o różnych porach i zawsze
byłam na czas. A więc...
Z Komorowa jak zwykle ruszamy w stronę
Reguł. Przed torami skręcamy w prawo
do Michałowic i jedziemy tak, jak
prowadzi droga z pierwszeństwem
przejazdu (uważajmy na ostre zakręty).
Dojeżdżamy do ronda w Michałowi-
cach i wjeżdżamy w ul. Polną. Po około
1 km skręcamy w lewo w ul. Zachodnią,
potem w prawo w ul. Środkową i cały

czas prosto droga wyprowadzi nas do
Alei Krakowskiej za Media Markt.
Jestem przekonana, że ten skrót wiele
z Państwa zna, ale nie zapominajmy, 
że w naszym uroczym miasteczku ciągle
przybywa nowych mieszkańców. Pamię-
tam, jak przez pierwsze lata mego życia
w Komorowie pchałam się przez naj-
gorsze korki i znikąd żadnej pomocy.
Poza tym przypominam, że Jerzy Radzi-
wiłowicz w swoim „skrócie” stwierdził,
że „najkrócej jest na wprost”. A zatem
polecam na wprost, ale skrótem wszę-
dobylskiego Michała Bajora. n Cartca

nie – winne porady
Letni czas, letnie wino
Wyobraźmy sobie ciepły, letni wieczór.  Orzeźwiający chłód daje
do zrozumienia, że to jeszcze nie koniec dnia, że jeszcze coś będzie
się działo. Na stoliku ustawionym na tarasie kelner dyskretnie po-
daje wino. Czasem jest to zwykłe wino stołowe, a czasem wino,
które zaprasza w podróż i staje się naszym przewodnikiem po aro-
matach, smakach i zmysłach. Nie od dziś wiadomo, że to samo wino
smakuje inaczej w różnym otoczeniu. Tak naprawdę samo wino się
nie zmienia. Zmienia się nasze odczucie smaku, a to związane jest
z różnymi czynnikami wpływającymi na nasz nastrój. Z „tech-
nicznego” punktu widzenia naszego organizmu, najlepszą porą na
obcowanie z winem są godziny przedpołudniowe. Wtedy zmysły
są najlepiej dostrojone i przygotowane na spotkanie z tym szlachet-
nym trunkiem. Być może dlatego w przeszłości, kiedy dobre wino
pojawiało się wyłącznie na dworach arystokratów,  raczono się nim
już od rana. Obecnie dla miłośników wina pora ta zajęta jest przez
różne obowiązki. Inaczej jest w przypadku okresu letniego, który
rządzi się swoimi prawami. Wtedy można sobie pofolgować…
Wracając do naszego wina. Co zamówiliśmy? Na pewno dobre
wino. A to oznacza, że mamy względem trunku pewne oczekiwa-
nia. Zazwyczaj latem, po intensywnym dniu związanym z mniej lub

bardziej aktywnym wypoczynkiem, szukamy odprężenia i błogości.
A jak dzień był wyjątkowy upalny, to jeszcze ochłodę i orzeźwienie.
Zwyczajowo przyjęło się, że latem bardziej pasują wina białe 
i różowe. Coś w tym jest, gdyż są one z natury bardziej kwasowe,
co nie oznacza kwaśne, niż wina czerwone, a kwasowość jest
nośnikiem orzeźwienia. Co więcej, przeważająca ilość win białych 
i różowych lepiej nam smakuje, kiedy jest schłodzona. Mówi się
również, że wina białe są lżejsze niż czerwone. Wynika to z faktu,
że pozbawione są garbników, tak charakterystycznych dla win 
czerwonych. Kolejną cechą win białych, która łatwo do nas latem
przemawia, jest sfera aromatyczna. Wina białe to głównie aromaty
białych owoców, owoców cytrusowych i rożnej maści kwiatów. Dla
wielu amatorów wina, nie ma jednak, jak wino czerwone. Czy
należy pić je  latem? Jak najbardziej, szczególnie czerwone wina
lekkie, młode, wytrawne, a przy tym lekko schłodzone. Być może
nie będą  tak bardzo orzeźwiające, jak wina białe, jednak większa
złożoność aromatów i smaków powinna nam to wynagrodzić.
Zatem co zamówiliśmy?  Jeśli nie wiadomo, jakie wino wybrać,
trzeba po prostu określić, na co ma się ochotę, co chcemy poczuć
w chwili, kiedy pierwszy łyk wina trafi do naszych ust. A to zależy
od tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy i jaki mamy nastrój. Na
wszystko znajdzie się jakieś dobre wino! n Dariusz Rybczyński

www.dobrewina.pl

Od Redakcji:  Wszyscy Czytelnicy na hasło „K jak Komorów” otrzymują
10% rabatu na wybrane artykuły z oferty Sklepu z winami – do-
brewina.pl w Pruszkowie. 

ArtyKuł SPONSOrOwANy

Poradnik Leniwej Gospodyni

konfitura z płatków róży

Dla mnie czerwiec to nie czas pach-
nących jaśminów i początku lata, ale
różane szaleństwo.
Rok temu, chcąc dodać w ogrodzie

trochę kolorów, odkryłam je na nowo
i wpadłam. Jak tylko zaczynają kwit-

nąć, ogród staje się moim ulubionym
miejscem, rodzina wcina pizzę i pierogi, 

a ja, krążąc po sklepach ogrodniczych, mam
poziom adrenaliny godny myśliwego na polowaniu.
Dlatego pragnąc pozostać w kręgu mojego czerwcowego sza-
leństwa, proponuję przepis na KONFITURĘ Z PŁATKÓW RÓŻY, 
a właściwie mus, bo jest ucierana na zimno. Z 10 dag płatków
dzikiej róży wycinamy jasne końcówki (inaczej konfitura będzie
gorzka) i przygotowujemy 20 dag cukru i sok z połowy cytryny.

Umyte płatki powoli ucieramy mikserem (z nasadką do ucierania),
dodając stopniowo cukier i sok z cytryny. Przekładamy do wyparzo-
nych słoiczków, a na wierzch kładziemy krążek pergaminu nasączony
spirytusem. 
Nie pasteryzujemy, ale dla pewności przechowujemy w lodówce.
Konfitura ma niesamowity smak, można ją dodawać do herbaty,
przecierów czy babeczek, ale wychodzi tego niestety bardzo mało.
Dlatego chyba aromatyczne płatki burbonki  „Louise Odier” zaleję
olejem z pestek winogron i będę się nacierać – może z rok mi
ubędzie ;) n Skarlet

Książka spod lady

Pamiętają Państwo zapewne jedno z wydarzeń kul-
turalnych Komorowa w 2004 roku, jakim niewątpli-
wie była wizyta Janusza Głowackiego, wybitnego
prozaika, , scenarzysty i felietonisty. J. Głowacki był
bohaterem pierwszego spotkania z naszego cyklu
„Apetyt na książki”. Spotkania tym ważniejszego,
że była to inauguracja działalności K40! Nie było to
proste – Janusz Głowacki miał nie tylko  napięty
kalendarz spotkań, ale też niezbyt chętnie uczest-
niczył  w tego typu przedsięwzięciach. Nam się jednak udało! Główną
„sprawczynią” tego sukcesu oraz twórczynią idei „Apetytu na książki”
była Beata Izdebska-Zybała, która obecnie znana jest bliżej jako 
kronikarz wydarzeń kulturalno-sportowych w Komorowie. Jej relacje
można przeczytać na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz
w biuletynie gminnym. 
Znając Beatę od kilku lat, wiem, skąd wziął się  pomysł spotkań 
literackich. Beata po prostu bardzo dużo czyta i chętnie rozmawia 
o  książkach. Poprosiłam ją o kilka propozycji na lato, licząc na  nowości.
I, jak się spodziewałam, nie przeliczyłam się.
Czytam  głównie książki non-fiction, czyli wspomnienia, biografie,
pamiętniki, reportaże, wywiady– mówi Beata Izdebska-Zybała.  
Ostatnio czytałam „Śmierć spóźnia się o minutę” i „Trzy rozmowy”
Teresy Torańskiej, a także rozmowy Dużego Formatu wydane jako
książka – Dariusz Zaborek „Życie. Przewodnik praktyczny”. Polecam
także biografię Michała Głowińskiego „Kręgi obcości", „Dzienniki 
w ścisłym znaczeniu tego słowa” Bronisława Malinowskiego oraz
„Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego.  
Teraz czytam biografię Miłosza Andrzeja Franaszka i „Lapidarium
mistrzów” – jest to wybór cytatów m.in. z M. Edelmana, Z. Herberta, 
R. Kapuścińskiego, L. Kołakowskiego, J. Życińskiego.
Na targach książki kupiłam i przeczytałam najnowszą książkę Hanny
Krall „Biała Maria”, w której autorka zapowiada, że żegna się z czytel-
nikami, a także książkę Mariusza Szczygła „Zrób sobie raj”, która mówi
o współczesnych Czechach. 
Ostatnio czytałam, jak wszyscy pewnie, książki Mario Vargas Llosa.
Niedawno przeczytałam jego wspomnienia – „Jak ryba w wodzie”.
Poruszyła mnie odmienność kulturowa autora.
Poza tym ukazała się biografia Janusza Korczaka autorstwa Joanny
Olczak-Ronikier. Czytałam jej wcześniejszą książkę „W ogrodzie
pamięci”, którą bardzo polecam, więc na pewno kupię i przeczytam
biografię Korczaka, tym bardziej, że w dzieciństwie czytałam jego
książki, jak choćby „Kajtuś czarodziej” czy „Bankructwo małego
Dżeka”, nie mówiąc już o „Królu Maciusiu I”. Lubię czytać wywiady
Teresy Torańskiej, podoba mi się jej wnikliwość i warsztat. Natomiast
pisarz, którego bardzo cenię, to Olga Tokarczuk. Czytając jej książki,
czuję bliskość i pokrewieństwo dusz. 
Wszystkie te książki polecam, nie mam jednej ulubionej, wiele książek
zachwyca mnie, ale staram się starannie dobierać lektury”.
To wszystko do przeczytania latem... Gdyby jednak czasu nie wystar-
czyło,  polecamy do przeczytania także wczesną jesienią. n Dolores
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W Piwnicy Artystycznej K40 czynna jest wystawa malarstwa
Konrada Majkowskiego zatytułowana „Żeglarskie notatki”. 
Konrad Majkowski wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
na wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wielokrotnie wystawiał
swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce,
Niemczech, Anglii, Belgii i Holandii.

Od wielu lat jest pasjonatem żeglarstwa. Wystawa, na którą
Państwa zapraszamy, poświęcona jest w całości tematyce
marynistycznej. Drugą pasją życiową Konrada Majkowskiego jest
zabytkowa motoryzacja. Jest członkiem-założycielem polskiego
oddziału międzynarodowego „Klubu antycznych automobili
i  rajdów Caar”, komandorem i uczestnikiem wielu międzyna-
rodowych i krajowych rajdów pojazdów zabytkowych, organi-
zowanych w ramach klubu. 
Wystawa czynna jest do końca września (w sierpniu przerwa waka-
cyjna) w każdą środę i sobotę w godzinach 11.00 – 13.00.
Istnieje możliwość umówienia indywidualnego zwiedzania – kontakt
mailowy: k40@k40.org.pl lub telefoniczny: 695 444 287.
Zapraszamy.
Piwnica Artystyczna K40, ul.Berylowa 34, Komorów

żeglarskie notatki

wAKACyJNy fOtOGrAfiCzNy KONKurS K40

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do wspólnej
zabawy. Tradycją stał się już nasz wakacyjny konkurs.
Tym razem zachęcamy Państwa do przesyłania zdjęć,
na których uwieczniona zostanie zabawna sytuacja,
wydarzenie, miejsce, itp. Jak zwykle na zwycięzców
konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 
Najśmieszniejsze zdjęcia zamieścimy w jesiennym
wydaniu gazety „K jak Komorów”. 
Zdjęcia prosimy przesyłać drogą mailową na adres:
k40@k40.org.pl, lub zgrane na płytę DVD na adres:
Stowarzyszenie K40,  
ul.Berylowa 34, 05-806 Komorów.

Na zdjęcia czekamy do 30 sierpnia 2011 r.


