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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu
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Czego się nie nosi...

 

Szukaj, a znajdzieSz

Od redakcji: Jan Nowicki, goszcząc ostatnio w Salonie Poezji K40 
w Pruszkowie, oświadczył, że chciałby jeszcze raz wystąpić w 
rubryce „Męski punkt widzenia...”. Pomysł zrodził pomysł, by prze-
pytać po latach wszystkich dotąd ankietowanych mężczyzn. Bo, jak 
się przy tej okazji zorientowałyśmy, minęło nam parę lat!

„k jak komorów” Nr 1:
Ze wszelkich miar fantastyczna 
i górnolotna inicjatywa świetnych 
kobiet K40 to dla mnie jakiś 
szczyt. Nazwa jest idealna, bo jak 
się domyślam, dotyczy to kobiet 
w najlepszym okresie ich życia, 
a jest to dla nich wiek absolutne-
go szczytowania w biznesie, 
na scenie, w kuchni i w łóżku.
Błagam tylko, żeby w tych nie-
bywałych przedsięwzięciach nie 

zapędzić się tak dalece, żebyśmy 
MY mężczyźni, nie przestali być 
wam potrzebni. Bo jeśli kobieta 
przesadzi w swoich ambicjach, 
to w końcu, prędzej czy później, 
zacznie drapać się po jądrach.
Ale patrząc na damy z K40, je-
stem pewien, że im to nie grozi.

„k jak komorów” Nr 29:
Kobiety z K40 nie zmieniając 
wieku - dotarły 10 lat wyżej. 
Szczytując wyraźnie i elegancko. 
Choć z coraz mniejszym zacie-
trzewieniem. Wierni czytelnicy 
czekają na dalsze rekordy. 

CZYli Co iNNi MYślą o K40
MęSki punkt widzenia

- jan nowicki - 

 K 
jAK KoMoroWiANie,  

śpieSZYMY poiNforMoWAć, że CoroCZNe śWięTo KluBu MATCh poiNT W KoMoroWie 
ZoSTAŁo prZeNieSioNe NA WrZeSień.

jest to dla nas o tyle ważne, że w ramach tej imprezy zawsze robimy aukcję charytatywną, której dochód  
przeznaczamy na Teatr Wielkie jajo. Spotkajmy się we wrześniu na kortach. Mamy nadzieję, że dochód,  

który uda nam się uzyskać, pozwoli dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie wygrać tegoroczną Albertianę  
i odebrać nagrodę z rąk Anny Dymnej! Miłych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
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30 maja pod Glinojeckiem w godzinach porannych zdarzył się wypadek, w którym zginęło 
pięć osób. Jedną z ofiar był Jerzyk Masny. Jerzy mieszkał w Komorowie, spotykałyśmy go 
przy okazji naszych zajęć i konkursów dla dzieci. Jeden z nich wygrał – w 2009 roku zdobył 
I miejsce w konkursie fotograficznym. Przewodniczącym jury był światowej sławy operator 
Paweł Edelman. Przypominamy Państwu to zdjęcie...

jerZYK...
zawsze bęDę wsPomiNała jerzyka  
– mojego uczNia

Zwykle z piłką, którą czasami trafia, 
tak dla zabawy, do kosza (na śmiecie).  

przykuwa wzrok kolorowymi ubrania-
mi, które sam dobiera.  
Ma też kolorową duszę.  
opowiada, w jaki sposób i dlaczego.  
opowiada o swoich pasjach, planach, 
wyprawach, drodze do szkoły.  
Chętnie słuchamy. Nikt mu nie prze-
rywa. uśmiechem wypełnia małą salę, 
w ciągłym ruchu, ma mnóstwo pomy-
słów, które mają wpłynąć na przebieg 
zajęć. Ale, ale… ale, jeszcze musi 
wyjść do sklepiku, bo pić, bo jeść,  
bo zaraz sklepik zostanie zamknięty. 
No… zaczynamy! Czynności przez 
niego wykonywane, są naturalne. 
Komentarze zawsze trafne. Zanim 
zacznie pisać, szuka w szufladach 
nakładki na ołówek, tak zwyczajnie, 
wcale jej nie potrzebuje, ale lubi.  
Stara się, chce…
Cieszył się nadchodzącymi wolnymi 
dniami, opowiadał o tym… 
Dla mnie na zawsze zostanie „koloro-
wym” chłopcem.

Fretka

...postanowiłem wyjść na jeszcze jeden 
spacer w parku. Tam spotkałem pięk-
ną dziewczynę, moje serce tętniło do 
niej uczuciem. powoli zbliżałem się do 
wybranki. Zauważyła mnie i chyba się 
jej spodobałem. Szybko, zanim uciekła, 
zaprosiłem ją na randkę. Zgodziła się.  
Następnego dnia przygotowałem się na 
randkę.  
Spotkałem się z nią w kafejce „inferno"  
i bardzo się ucieszyłem na jej widok.  
Na szczęście wszystko się dobrze ułożyło.  
Niedługo po tym się jej oświadczyłem.  
Została moją żoną. 

od red. - fragment opowiadania jerzyka. 
Zachowana oryginalna pisownia.

DzwoNek!  
Na zajęcia wchoDzą uczNiowie i z Nimi jerzyk.



K jak Komorów№ 29 → lipiec 2013 str. 3

jAN NoWiCKi -  STAŁY KoreSpoNDeNT K40

krakowSkiM targieM

jeSień  
W CZerWCu

Zaplątany w alejach rododendronów, starszy pan,  
dziś pod wieczór zgubił drogę do domu. prosty szlak 

– między biegunem północnym swojego M-1 a biegunem 
południowym, znakowanym neonem apteki.  
Dziwne. Zimą, w największą nawet śnieżycę i wiatr, 
potrafił bez trudu osiągać cele. lato prowadziło go za 
rękę. jesienią wystarczyło odgarnąć liście, żeby odnaleźć 
zamazany ślad.  
Ale wiosną… zabłądził.
jeszcze dwie godziny temu kupował lekarstwo na 
kamień, a teraz nie wie, gdzie iść. To chyba przez tę 
kolejkę, przed okienkiem łysiejącej pani magister.  
Stał na jej końcu. lubił stać na końcu.  
W niezbyt bogatym programie kolejnych dni, kolejka 
w aptece zajmowała szczególne miejsce. Tutaj wreszcie 
mógł odetchnąć wielkim światem, do którego nie tęsknił, 
ale się go spodziewał.  
pachnąca tysiącem zapachów biała pani od lat uśmiecha-
ła się do niego higienicznie i podawała zapisane mikstury.
Na półkach gablot kolorowe pudełka, buteleczki, słoiki, 
tubki. pod szkłem plakaty, na nich piękne dziewczyny 
z przewagą zębów. pod nimi napis przyciągający jak 
grzech – „aquafresh”. 
Ale przede wszystkim karafka z wodą i dwie szklanki. 
Starszy pan od lat nigdzie nie bywał, więc każda wizyta 
w aptece była wydarzeniem towarzyskim. Karafka,  
w tej sytuacji, spełniała rolę szczególną.  
żałował, że nigdy nie zdarzyło mu się jeszcze,  
żeby w czasie kiedy pił, ktoś inny sięgnął po drugą 
szklankę. Można by się trącić. 
A tak, udając, że nie może przełknąć tabletki (pani ma-
gister zna ten numer, pani magister wszystko wie), sięgał 
po szklankę z wodą i małymi łyczkami sam wypijał zdro-
wie obecnych. Nie robił tego zbyt często, uważał jednak,  
że jak na niego wystarczy.
Z czasem pani magister całkowicie opanowała serce 
starszego pana.  
Zresztą, co tam serce. ona była wszędzie: w jego wątrobie, 
żołądku, nogach, oczach, w krwiobiegu. Wszędzie tam, 
na co brał lekarstwa. i nieważne, czy mu pomagały,  
czy nie. istotne stało się to, że ona z czasem poznała 
wszystkie jego tajemnice.  
Była mu najbliższa. Starszy pan stał się niewolnikiem 
pani magister. A ona nic, tylko z konwencjonalnym 
uśmiechem na ustach, zdawała się tego nie dostrzegać.
Starszy pan sądził, że biała pani znając wątpliwą jakość 
jego wnętrza, gardzi nim raczej. 
Ale tylko do dziś. Bo teraz właśnie, w tę czerwcową 
środę, stało się!  
Gdy tylko leki zostały wydane według recepty, pan 
uśmiechnął się do pani i zamierzał wyjść.  
Wtedy ona głosem najcieplejszym z ciepłych przywo-
łała go z powrotem do okienka i wręczyła mu szklankę 
pełną pachnących malin. jak dziewczyna ułanowi.  
„To dla pana” – powiedziała i zniknęła wśród le-
karstw. pamiętał, że szedł w stronę domu, że siedział 
na ławce, zapamiętał tlącego się papierosa, dziewczynę 
ciągnącą wózek z makulaturą. Ale potem, od zapachu, 
a może smaku malin, wszystko mu się pomieszało  
i już nie wiedział, w którą stronę ma się skierować, 
aby trafić do siebie.

kuchenny

Pruszków ul. Kraszewskiego 27
Pon. - Pt.: 10:00 - 18:00

Sob.: 10:00 - 14:00

www.boutiquekuchenny.pl

Zapraszamy do nowego sklepu 
z nożami i akcesoriami 

kuchennymi znanych i cenionych 
firm, m.in.: Global, Vacu Vin, 

Fiskars, Joseph Joseph, Morphy 
Richards, Kyocera, Zwilling.

Znajdź nas na
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czego Się nie noSi

liST Do DoloreS! 

Każdym telefonem do mnie wyzwala 
pani we mnie takie furie, że czas 

najwyższy zakończyć zabawę, a na 
pewno nie kontynuować (jeśli będzie 
taka łaskawość) jej w takiej archaicznej 
formie. felieton, jak felieton, raz lekki 
jak zefirek, innym zaś razem ciężkie 
bebechy, waltornie i dudy, a w efekcie 
duby smalone. Wyzwala we mnie każdy 
telefon względem felietonu następujące 
rozterki: „czego się nie nosi” i z tym 
jest pół biedy, bo natychmiast mam od-
powiedź, że niczego się nie nosi. jednak 
rzucam się w moje stare żurnale, albu-
my i inne mądre księgi, aby sprawdzić, 
że dokładnie nie nosi  się tego samego 
co onegdaj. Tamta moda, wszystko jed-
no New look, Dzieci Kwiaty, elegancja 
Kościołowa, czy zwyczajne dekolty 
na plecach, to jest absolutnie to samo 
„nienoszenie” co obecnie. Ta furia jest 
jako tako zagnieciona, ale co z resztą? 
A tu skrzeczy rzeczywistość, kiboląt-
ka mkną po wiedzę na uniwersytety, 
zaraz ruszą na opery i na filharmonie. 
i spragnione ciągle coś wiedzieć więcej 
i więcej się dowiedzą, że filharmonia to 
wcale nie jest taka trochę większa har-
monia tylko okazały budynek, a drzwi 
ma tak ładne, jak nie przymierzając do 
Domu Towarowego. i na razie stop. 
    obok szatek letnich i nieletnich 
dzieje się tyle cudnych cudów w tej na-
szej znerwicowanej krainie, a większość 
z nas funkcjonuje jak pacjenci psychia-
tryka, mam w związku z tym, co powy-

żej, propozycję: proszę 
mnie zwolnić z pisywa-
nia felietoników. proszę 
zadać mi sezon, pół 
sezonu, lub okoliczność 
wraz z pytaniem: talia? 
gors? biodra? biust? 
podbiuście? pęcina? 
podbicie? kark? kok? 
lub inne akcesoria. 
ja odpowiem, zgodnie 
z posiadaną wiedzą 
i niewiedzą, lekko ubar-
wię, gdyby trendy 
były mało przyjazne 
i damy sobie spokój 
z felietonami, w których 
nie jestem w stanie 
trzymać się tematu 
przewodniego, bo mnie 
cholera trzęsie i skaczę 
od garsonki do ochron-
ki. ochronką nazywam 
tych delikatnych ochro-
niarzy, którzy nie są w 
stanie nikogo ochronić 
przed stadionowymi 
naukowcami, bo się 
zwyczajnie tej złaknio-
nej wiedzy hordy boją. 
jak kto złakniony, to 

agresywny, pędu do wie-
dzy się nie zatrzyma. 
    A zatem „ad rem” - słyszałem, tak 
mówił jeden przystojniak z fryzurą 
bez fryzury, ale za to z posturą, więc 
powtarzam, mam nadzieję, że właści-
wie. Trochę przedłużam te opowieści 
o juwenaliach naszych wyrośniętych 
milusińskich, bo już wreszcie musi być 
to „credo”. Zdaje się, że „kredo” też 
tak mówił, w każdym razie na pewno 
coś na „k”. 
No więc już! proszę, aby Wysoka 
Naczelność przy wsparciu Zespołu 
Malowniczych Dam (proszę bez bójek!) 
wyraziła zgodę, abyśmy do „Czego się 
nie nosi...” – bo mi ta przewrotność się 
podoba – dołożyli: „listy do Dolores, 
czyli... czego się nie nosi”
No a w listach? W listach wszystko. 
i uczucie, i furie, i rozterki, i krainy 
łagodności, moda i antymoda, znerwi-
cowana menażeria parapolityków, pur-
puraci i spłoszone owieczki. A i jeszcze 
jedno: moje ulubione ambasadorki firm 
typu Woreczek (czytaj: wór) i twa-
rze, koniecznie twarze, choćby firmy 
produkującej pasmajtki. jakby polska 
Akademia Nauki miała pieniądze, to 
by zafundowała twarzy rozum. Znam 
jedną markową modelkę z idealnym 
wyrazem martwego skupienia. 
    No właśnie – tak byśmy sobie pisy-
wali, a życie i w modzie, i w głupocie 
i w obsesjach, agresjach i paranojach 
by nam niosło i niosło i naniosło, 

najczęściej z nadwagą. Wobec tego, że 
nie wiem, czy to już jest list, czy jeszcze 
nie, dwie sprawki z tak zwanego pogra-
nicza i potem udam się do poczekalni, 
czekając na werdykt: pisać, czy nie 
pisać. Bo gdybym miał nie pisać, tylko 
odpowiadać na pytanie, jaki gorset się 
nosi w tym sezonie, to muszę sobie 
kupić centymetr i przypomnieć tabelę 
rozmiarowzrostów.
    Sprawka pierwsza. Sypiam sobie 
z Muzyczną Nocą euroradia w mojej 
radiowej Dwójce i budzi mnie o 6.20 au-
dycja Słowo na Dzień. Bardzo ją lubię, 
ale w czasie pisania tego ni to listu, ni 
felietonu, ni odezwy do moich Koloro-
wych Czterdziestek zjeżyłem się, bo 
szeptał mi do ucha purpurat. Znany ho-
dowca danieli, pałacowy, a jakże, no bo 
jak jest hodowla, to musi być i pałac. 
i szeptał mi tak: mam nie chodzić 
w niedzielę na zakupy, bo… przepra-
szam, a skąd eminencja wie, że ja się 
szlajam po jakiś centrach w niedzielne 
przedpołudnia. Właściwie kto jak kto, 
ale „purpura” powinna mnie zrozumieć, 
bo najwyżej w niedzielę czasem kupię 
sobie małą piersióweczkę. Nie lubię, jak 
budząc, ktoś mnie poucza (kto? No, 
kto?), a ponieważ jestem stary złośli-
wiec, postanowiłem pójść pieszo do 
janek na zakupy. Właśnie, nie cierpię 
hipokrytów!

    Sprawa druga. Kocham kupować 
(i czytać) książki, a także modowe albu-
my, nabyłem więc drogą kupna album, 
którego mi brakowało: elsa Schiapa-
relli, zupełna odwrotność pięknego, ale 
chłodnego stylu Coco Chanel. radość 
koloru, formy pięknie bogate, ale nie 
barokowe. Gdyby tak się złożyło, że 
tam w zaświatach miałyby wspólną 
garderobę elsa i Coco, to pióra, kudły 
i draperie fruwałyby niczym gwiezdny 
pył. piszę o tym, bo mam w nosie 
i łysych, i krawaciarzy, „niepokornych”, 
delikatnych brutalistów i tłustych 
biskupów, jeśli już to wielki szacun dla 
franciszka w Watykanie, ciągle w tych 
samych portkach z Buenos Aires. Mam 
w  nosie, bo mam swoją modę, coś tam 
ciągle przy niej majstruję, ale nie na 
klęczkach. No po prostu nie mogę się 
na tę starą piękną modę napatrzeć. 
i na panią Danę również. Chcecie, moje 
Małe Kobietki, to będę pisywał, a jeśli 
nie, to całuję rączki.

 
jerzy aNtkowiak

 
p.S. o różne różności można mnie 
podejrzewać, tylko nie o to, że jestem 
nadętym bufonem. To prawda – lubię 
czasem tu i ówdzie dokręcic śrubę 
i ostro pokpić, ale siebie też nie oszczę-
dzam. jak dalece się nie oszczędzam, 
można sprawdzić w lipcowym Głosie 
pruszkowa.
j.A.

od redakcji... a właściwie od Dolores: 
panie jerzy, czekam na pierwszy list!

Wielce Szanowna Najwyższa Naczelna Naczelność,  
czyli mówiąc po ludzku: Droga pani lucyno. 
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anegdoty z otworu Scenicznego i Srebrnego ekranu

Dłonie
Było to wakacyjne spotkanie 

przedstawicieli różnych dzie-
dzin sztuki, na którym artyści 
dyskutowali rano, a zwłaszcza 
wieczorem, korzystali z plaży lub 
udogodnień oferowanych przez 
hotel Amber, a nade wszystko 
spotykali się z publicznością, 
która w ogromnych ilościach od-
wiedzała ten kurort w pierwszym 
tygodniu lipca każdego roku. 
odbywały się spektakle, wysta-
wy, koncerty i spotkania gwiazd 
z wielbicielami. oprócz tego 
wybrani artyści odciskali swoje 
dłonie w brązowych tablicach 
zaprojektowanych przez profe-
sora Adama Myjaka z warszaw-
skiej ASp. Tablice te następnie 
wmurowywane były w chodnik 
sąsiadujący z hotelem.
pierwszymi, którzy odcisnęli 
swoje dłonie na międzyzdrojskim 
deptaku byli : Beata Tyszkie-
wicz, Krystyna janda, Maja 
Komorowska, jarosław jakimo-
wicz, Bogusław linda, Daniel 
olbrychski, Zbigniew Zama-
chowski i janusz Gajos. Właśnie 
temu ostatniemu, w przeddzień 
uroczystości, przydarzyła się 
przygoda, która odcisnęła nie-
zatarte piętno w jego psychice 
i na lata zmieniła stosunek do 
umiłowanego zawodu, a takoż do 
pojmowania trudów tej profesji 
przez anonimowych wielbicieli.
W 1996 roku symboliczne odci-
skanie dłoni przez twórców odby-
wało się całkowicie inaczej niż 
w następnych latach. otóż nie 
było jednej, wielkiej gali, w któ-
rej brali udział wszyscy artyści, 
tylko praktycznie każdego dnia 
jeden z wyróżnionych dokonywał 
symbolicznego „odciśnięcia”.  
i tak po Beacie Tyszkiewicz, 
Krysi jandzie, Majce Komorow-
skiej i Zbyszku Zamachowskim 

przyszła kolej na janusza 
Gajosa. janusz, wybitny 
profesjonalista, odczuwając 
pewien artystyczno-organi-
zacyjny niepokój, postanowił 
sprawdzić, jak prezentują się 
już odsłonięte tablice i gdzie 
dokładnie znajduje się tablica 
z jego imieniem, nazwiskiem 
i dłonią. po prostu nie chciał 
dnia następnego pętać się 
nieporadnie po deptaku w 
poszukiwaniu swojej tablicy, 
wzbudzając litość i trwogę 
wśród licznie zgromadzonej 
publiczności i fotoreporterów. 
Chciał, aby wszystko przebie-
gło sprawnie i zawodowo. 
W tym celu wybrał się póź-
nym wieczorem na miejsce 
jutrzejszej uroczystości. 
Kiedy zbliżył się do celu 
swej wycieczki, uwagę jego 
przykuła dość osobliwa para 
w wieku mocno średnim i 
takim też stanie trzeźwości. 
Kobieta poruszała się w kuc-
ki, przymierzając swoją dłoń 
do dłoni odciśniętych, zaś jej 
partner chwiał się dostojnie, 
paląc papierosa.
- Zenek ! - odezwała się 
kucająca dama - Ty popatrz, 
jakie oni wszyscy majom małe 
ręce!
Wywołany Zenek splunął 
z wprawą przez zęby i odpo-
wiedział:
- jakbyś, k...a, całe życie nic 
nie robiła, to też byś miała 
małe ręce.
Celność tej uwagi osłabiła 
nieco janusza. Z niepokojem 
przyjrzał się swoim dłoniom. 
jak na chłopaka ze śląska 
mogłyby być trochę większe. 
Trudno. Nobody is perfect.   

wiktor zborowski

W 1996 roku z inicjatywy Waldemara Dąbrow-
skiego, późniejszego ministra kultury,  

powstał w Międzyzdrojach festiwal Gwiazd.

kweStionariuSz prouSta

→ Główna cecha mojego charakteru:  
usilna i wciąż nieskuteczna praca nad jakimkolwiek dowo-

dem, że w ogóle go posiadam
→ Cechy, których szukam u mężczyzny:  

lojalności dziś, kiedyś w szkole podstawowej włosów na 
nogach. To z nimi kojarzyła mi się męskość.

→ Cechy, których szukam u kobiety:  
Kobiecości kobiecej. Kobiety w kobiecie próbuję się dokopać, 

jak indiana jones Arki przymierza
→ Co cenię u przyjaciół:  

że są. że mogę być dla nich przyjacielem. jeśli choć jeden 
człowiek na świecie uznaje mnie za przyjaciela, to jestem 

szczęściarzem!!!
→ Moja główna wada:  

pycha i skromność, obżarstwo i asceza, talent i jego brak, 
kultura i chamstwo, prostolinijność i wyrafinowanie

→ Moje ulubione zajęcie:  
 Zabijanie much, komarów i karaluchów 

→ Moje marzenie o szczęściu:  
przysiąść na skraju łóżka, w którym śpi mój syn i głaskać

 go po policzku
→ Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:  

Nie mam dziś obsesji, ale już wiem, że będę bał się śmierci i bólu
→ Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem:  

Gdy upodobnimy się do Norwegów, Szwajcarów czy Niem-
ców. Gdy każde mieszkanie obserwować będą fotoradary

→ Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym,  
kim jestem:  

ptakiem... najchętniej bocianem... bezwizowo podróżował-
bym po świecie... albo kochanym psem... jadłbym,  

srałbym i spałbym 
→ Kiedy kłamię:  

Kiedy się boję, że skrzywdzę... i wtedy kiedy mówię, 
że nigdy nie kłamię

→ Słowa, których nadużywam:  
Kurwa mać, ekstremalnie, ja, moim zdaniem... nie rozumiem

→ Ulubieni bohaterowie literaccy:  
 doktor Czebutykin. Kocham go miłością, niestety, 

nieodwzajemnioną...
→ Ulubieni bohaterowie życia codziennego:  

pan Woźny w szkole mojego synka, Grzesiu na Krzewencie, 
jedna pani z TVN-u, w której dostrzegam tylko dobroć

→ Czego nie cierpię ponad wszystko:  
głupoty, agresji, chamstwa i narzekania
→ Dar natury, który chciałbym posiadać:  

 mądrość
→ Jak chciałbym umrzeć:  

We śnie, bez bólu... z poczuciem, że nie przepierdoliłem 
życia... już dziś wiem, że to utopia i się nie uda

→ Obecny stan mojego umysłu:  
Niepewność... tyle za mną i tyle przede mną... co robić, by 

nie robić tego, czego nie chce się robić, a co się robi
→ Błędy, które najłatwiej wybaczam:  

Wybaczam wszystko. potrzebuję tylko czasu.  
Ale niestety, mam go coraz mniej:))

 
PytaNia zaDawała caryca

pYTANiA, KTóre W XiX WieKu KrążYŁY 
WśróD BYWAlCóW SAloNóW europejSKiCh. 
DWA rAZY oDpoWieDZiAŁ NA Nie MArCel 

prouST. DZiś DlA K40 oDpoWiADA  
ŁuKASZ NoWiCKi 
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aktorka   
 

Krystynie Jandzie

kiedy
lady Makbet schodziła ze sceny
bolały ją nogi
bolał kręgosłup
może jestem za stara
potknęła się tak jak wczoraj
choć tyle razy prosiła żeby inspicjent czekał 
z latarką
albo
żeby jakoś inaczej to rozwiązać na miłość boską
bo tak nie może być
ale gdzie tam
już wszyscy dyszą do domu
byleby szybciej i najlepiej od razu
zapomniałam pocałować Duncana
pomyślała przed lustrem
więc sięgnęła po telefon żeby przeprosić kolegę
nie odbierał 
powiem mu jutro
w monologu nakręciłam się za bardzo
trzeba zdjąć
za dużo palę
i mankiety sukni całkiem przetarte
które to było
chyba czterdzieste 
nie
przecież czterdzieste graliśmy w lutym
nie zawahałabym się ani przez chwilę
a powiedziałam ani przez moment
trzeba tekst powtórzyć
tabletka
balkon niesprzedany
taksówka czeka
idę
już idę
no idę
zaraz

maj 2013
aNDrzej Domalik

Medytacje wiejSkiego rezySera

Jak Państwo zapewne wiedzą, we wrześniu 2012 r.   
wydałyśmy książkę „Medytacje wiejskiego reżysera”.  

Książkę ze zdjęciami Janusza Gajosa i z płytą, 
na której Daniel Olbrychski czyta medytacje, 
ciągle można kupić w komorowskiej  
księgarni i przez internet k40@k40.org.pl.  
Cały dochód przeznaczamy na teatr dzieci 
niepełnosprawnych umysłowo WIELKIE 

JAJO. Autor, Andrzej Domalik, ciągle jednak 
medytuje i dzięki temu w naszej niecodziennej  

gazecie mogą Państwo z jego medytacjami nadal 
obcować. Miłej lektury!

K40



fot. Janusz Gajos

fotografie 
Janusz Gajos



koMorowScy rzeMieślnicy

młoDzież  
w DziałaNiu 

 
Projekt realizowaNy Przy wsParciu FiNaNsowym  

komisji euroPejskiej
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy fotograficzno-multimedialnej „komorowscy rzemieślNicy”  

zrealizowanej przez komorowską młodzież w ramach programu „Młodzież w działaniu”.  
uwieczniliśmy na niej miejsca i osoby ważne dla Komorowa, rzemieślników, pasjonatów i ludzi sztuki, piękno i sens ich pracy. 

Zapraszamy do „piwnicy Artystycznej K40” w Komorowie przy ul. Berylowej 34. •

Młodzież w działaniu 



jeSTeśMY uCZNiAMi GiMNAZjuM  
W KoMoroWie. Ciekawymi świata i ludzi, otwartymi na 
nowe doświadczenia. praca przy projekcie pozwoliła nam spotkać wielu 
interesujących ludzi. rozwijała naszą wyobraźnię i nasze emocje.

koMorowScy rzeMieślnicy

Młodzież w działaniu 



STACjA KolejKi WKD 
pierwszy pociąg wyjechał na trasę 11 grudnia 1927.  
Była to jedyna normalnotorowa i zelektryfikowana linia kolejowa 
w polsce. Z usług WKD korzysta codziennie średnio 25 tys. osób. 

Młodzież w działaniu 



port w Batumi

BiBlioTeKA 
Biblioteka to dla nas pani WANDA KŁoSińSKA 
i MAriA DąBroWSKA. pani Wanda była kierow-
niczką biblioteki przez 30 lat, dziś na emeryturze, 
ale cały czas związana z czytelnictwem. oprowadziła 
nas po budynku, który Maria Dąbrowska ofiarowała 
mieszkańcom Komorowa w testamencie. 

koMorowScy rzeMieślnicy

Młodzież w działaniu 



port w Batumi

KroNiKArZ 
ZBiGNieW KoWAleWiCZ – Komorów to jego pasja i życie. 
pan Zbigniew to „kopalnia” wiedzy historycznej od początków 
powstania Komorowa do dzisiaj. Mieszka od 1936 roku w jednym 
z najstarszych budynków w naszej miejscowości. ojciec – Stefan 
Kowalewicz – był siostrzeńcem ostatniego właściciela Komorowa 
i majątku Komorów – józefa Markowicza. 

Młodzież w działaniu 



projeKTANT  
jerZY ANTKoWiAK – projektantem został przypadkowo – nie 
studiował projektowania mody, ale zachwycił swoimi projektami 
przyszłych pracodawców, z pożytkiem dla nas wszystkich. Zapytany 
o źródło stylu, odpowiada, że tkwi ono w jego wrażliwości. Zawsze 
świetnie wyglądający, przykuwający uwagę barwnymi opowieściami. 

koMorowScy rzeMieślnicy

Młodzież w działaniu 



Młodzież w działaniu 



KoWAl  
STANiSŁAW pATruCh – rzemiosło i sztuka. W dzieciństwie 
zafascynowany pracą sąsiada posiadającego kuźnię.  
Zaczynał od remontowania i blacharki starych samochodów,  
spawał części i wykańczał „samochodowe staruszki”.  
Kowalstwo stało się nie tylko pracą, ale pasją. 

koMorowScy rzeMieślnicy

Młodzież w działaniu 
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M44 dla k40

SpADeK po prl-u
 
Kto oglądał festiwal polskiej piosenki w opolu  
w połowie czerwca tego roku? 

  ja oglądałem tak, jak to się teraz ogląda – fragmentarycz-
nie, co chwila sprawdzając, co ciekawego dzieje się na innych 
kanałach. i naszły mnie refleksje natury ogólniejszej niż samo 
recenzowanie poszczególnych wykonań piosenek nowych 
i starych. 
  festiwal obchodził swoje 50-te urodziny, co szczególnie dla 
mnie było niezwykłym przeżyciem, bo jestem rówieśnikiem 
festiwalu. Bywałem tam i sam – w latach 80-tych zeszłego 
wieku, i z kolegami z Kabaretu oT.To w latach 90-tych i 
początkach wieku obecnego, dlatego poniekąd czuję się eks-
pertem w tym temacie.
  jakież to refleksje mnie naszły?
  otóż – paradoksalnie – jeśli chodzi o piosenki, które ko-
chamy, lubimy i szanujemy, to w przeważającej większości 
zawdzięczamy je prl-owi. Systemowi, który w swej opresyj-
ności i biurokratycznym zarządzaniu wszystkimi dziedzinami 
aktywności ludzkiej sprawił, że zawsze będziemy nucić „dziw-
ny jest ten świat”, „jaka róża taki cierń”, „nie, nie możesz 
teraz odejść”, „niech żyje bal”, „wypijmy za błędy”, „ale to 
już było”. oczywiście oprócz tego dziesiątki piosenek Agniesz-
ki osieckiej, jeremiego przybory i jerzego Wasowskiego, 
jonasza Kofty, Andrzeja Mogielnickiego, Bogdana olewicza 
i wielu, wielu innych autorów, którzy sami nie śpiewali, 
a dawali szansę zaśpiewać lepszym.
  jak to działało? ponieważ nie rządziły prawa rynku a Komi-
tet Centralny i jego reprezentanci, więc program opolskiego 
festiwalu układały komisje, które dopuszczały takich czy 
innych twórców i wykonawców. Niby podobnie jest teraz, ale 
wtedy nie było innych dróg dystrybucji swojej twórczości niż 
tylko te oficjalne. Gdy się udało pokazać niezłą piosenkę, było 
na 100% pewne, że będzie przebojem. przez sita komisji, 
które zarządzały repertuarem trzech programów polskiego 
radia i dwóch programów TVp przedostawały się piosenki 
pisane przez fachowców dla fachowców. rzadkością było, gdy 
autorem tekstu i muzyki był sam piosenkarz, co z kolei teraz 
jest niemalże regułą. A wiadomo, dobry piekarz nie musi 
od razu pięknie szyć butów, tak i piosenkarz nie musi umieć 
pisać tekstów do piosenek, a z kolei tekściarz nie musi umieć 

śpiewać. Niby mówię oczywiste oczywistości, ale wydaje mi 
się, że warto te uwarunkowania podkreślić.
  Teraz każda piosenkarka czy piosenkarz rwie się do pisania, 
bo honoraria autorskie w ZAiKSie motywują bardziej niż 
nawet najbardziej namolna wena.
  Wtedy – w prl-u – piosenka zespołu Weekend „ona tań-
czy dla mnie” szans na zaistnienie by nie miała. To może 
i lepiej, że czasy się zmieniły i to my odbiorcy własnymi gu-
stami decydujemy, czego i kogo będziemy słuchać.
  Ale spadek po prl-u pozostał.
  jeszcze jedna refleksja mnie po festiwalu dopadła – o cele-
brytach. Stało się tak, że jak szlachectwo tak i celebryckość 
przechodzi teraz z pokolenia na pokolenie. Natalia Niemen, 
Natalia Kukulska i jan Młynarski wystąpili na galowym kon-
cercie 50-ecia festiwalu w repertuarze swoich rodziców. Mnie 
się podobało. Wzruszyłem się.
  Co więcej – przyszła mi do głowy myśl, że celebrytami stają 
się nawet zwierzęta znanych i lubianych. Gwiazdą wśród nich 
jest niewątpliwie najinteligentniejszy pies świata – sam obsłu-
guje komputer z dostępem do internetu – ramona Sipowicz. 
Nie mogę wciąż zapomnieć tytułu na pierwszej stronie koloro-
wego tabloidu: „Wiemy, jak na imię ma pies Kożuchowskiej!” 
okazało się, że Al pacino. Czekam na chwilę, kiedy usłyszę, 
że w rewanżu Al pacino nazwał swą suczkę Małgorzata Kożu-
chowska. 
  Ciekawe, czy ramona i Al pacino też kiedyś wystąpią 
w opolu.

wiesław tuPaczewski

  Cała grupa zgodnie odpowiedziała: – 
„Tak!". „Naprawdę?" – zapytał Mistrz 
i wyciągnął spod stołu wiadro ze żwirem. 
Zaczął go wsypywać do słoja. żwir 
wypełniał luki pomiędzy kamieniami. 
Wtedy zapytał jeszcze raz: – „Czy ten 
słój jest pełny?" – „Najprawdopodob-
niej nie"– odparł jeden ze śmielszych 
uczniów. – „Dobrze!"– odparł Mistrz i 
wyciągnął spod stołu wiadro z piaskiem. 
Następnie zaczął wsypywać do słoja 
piasek, który wypełniał przestrzeń po-
między kamieniami i żwirem. jeszcze raz 
zapytał: – „Czy słój jest pełny?"  Teraz 
wszyscy zgodnie krzyknęli: – „Nie!"
  ponownie Mistrz zgodził się z uczniami 

i zaczął wlewać do słoja wodę. Zadał też 
pytanie: – „jaką wielką prawdę ilustruje 
to doświadczenie"? 
  No właśnie, jaką?
  przede wszystkim musimy wiedzieć, 
że jeśli jako pierwszych nie włożymy do 
słoja kamieni, później nie będzie już to 
możliwe, bo te kamienie w słoju to są ży-
ciowe priorytety. Dla każdego mogą być 
inne. Mogą oznaczać zdrowie, szczęście, 
rodzinę, przyjaciół, wiarę, miłość, ka-
rierę, pasję... i to każdy z nas decyduje, 
które z kamieni są dla nas najważniejsze. 
Musimy tylko pamiętać o kolejności ich 
umieszczania w słoju, bo inaczej nie uda 
się ich umieścić. Zatem, nie zajmujmy 

chińSkie przypowieści

prZYpoWieść o SŁoju
Mistrz postawił na stole duży słój, a obok tuzin 
kamieni i ostrożnie zaczął nimi napełniać słój. 
Gdy wypełnił go po same brzegi, zapytał swoich 
uczniów: - „Czy ten słój jest pełny?"

się rzeczami, które nie mają tak naprawdę 
żadnego znaczenia (żwir, piasek), gdyż nie 
starczy nam czasu na rzeczy wielkie i istotne.
  i ta zasada ma zastosowanie w życiu pry-
watnym, a także często, niestety, publicz-
nym. Czyż nie pytamy, z irytacją słuchając 
często nadęte „gadające głowy" w telewizo-
rze: "Czym się oni znowu zajmują? Czy nie 
szkoda im naszego czasu? Czyż nie mają 
poważniejszych spraw do rozstrzygnięcia? 
Kiedy wreszcie zajmą się naszymi proble-
mami, a nie wiecznym „biciem piany"? 
  No właśnie – kiedy? 

 
zara
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Wypędzenie  Cz.iii
 

wyPęDzeNie z warszawy
Wiadomo było, że będą nas wywozić 

do obozów. Babcia z mamą stwierdziły, 
że nie należy zabierać lepszych rzeczy, 
bo i tak od razu zabiorą. Zostałam osta-
tecznie ubrana w starą babciną jesionkę, 
w której pod podszewką miałam zaszyte 
jakieś obrączki, kolczyki i złotą bransoletkę 
z granatami. Na nogach miałam grube 
skarpety i rozdeptane brązowe półbuty. 
Babcia przygotowała do zabrania węzełek 
z kolorowymi włóczkami - nie wiadomo 
dlaczego - i trochę sucharów. Co nio-
sła mama, nie pamiętam, natomiast ja 
dostałam walizeczkę z żelaznymi zapasami, 
czyli z konserwami, czekoladą i konia-
kiem. Chciałam zabrać lalkę-bobasa, ale 
wiedziałam, że nie dam rady nieść i lalki, 
i walizeczki. przykryłam bobaska kołdrą 
i ze łzami wyszłam z pokoju. Za moment 
Niemcy wypędzili nas z domu. Na ul. Bro-
dzińskiego uformowali kolumnę, mieliśmy 
iść na zachód, ale dokąd, tego nikt nie 
wiedział. Władzia trzymała Dżona na smy-
czy i tobół na plecach, ale pies zaczął się 
wyrywać. Wtedy jakiś Niemiec go zabrał, 
twierdząc, że tak pięknego boksera dawno 
nie widział, obiecał się nim zaopiekować. 
jeszcze raz popatrzyłam na Dom. Zawsze 
twierdziłam, że będę w nim mieszkać do 
końca życia, a teraz myślałam, że już go 
nigdy nie zobaczę.

Kiedy po wojnie wprowadziłyśmy się 
do pełnego mebli, całkowicie urządzonego 
poniemieckiego mieszkania nie myślałam, 
że wzbogacam się cudzą własnością. 
W naszym mieszkaniu również zostały 
solidne meble, dywany, kilimy, dużej war-
tości kolekcja obrazów wuja liniewicza1, 
zbiór znaczków, ponoć równie cenny, oraz 
kilka futer mamy. My wychodziłyśmy z 
Warszawy ubrane jak żebraczki, zostawia-
jąc wszystko Niemcom. Miałam pretensje 
do babci i mamy, że nie chciały zabrać 
lepszych rzeczy. Nie wiem do dziś, kto miał 
rację? Kiedy byłyśmy już w obozie przej-
ściowym, widziałam ludzi poubieranych 
w dobre ciuchy, pozakładane warstwami. 
Mieli później czym handlować, żeby prze-
żyć najcięższy czas.

pochód składał się z ostatnich miesz-
kańców żoliborza – zdrowych, chorych, 
rannych i kalek. po bokach kolumny szli 
żołnierze z psami. Szliśmy w stronę Cmen-
tarza powązkowskiego przez pola, bo 
w tamtych czasach ten teren był pusty, 
a następnie ul. powązkowską i okopową do 
Wolskiej. Czym dalej szliśmy, tym większe 
zniszczenia było widać. po obu stronach 
ulic płonęły domy, a z tych pożarów bucha-
ło gorąco i dym gryzł w oczy, prawdziwe 
piekło. Dopiero teraz zrozumiałam całą 
grozę upadku powstania. Siedząc w piw-
nicy na żoliborzu, nie miałam pojęcia, jak 

wygląda Warszawa. Z bram wypalonych 
domów wyskakiwali skośnoocy2, wyłapy-
wali kobiety i wciągali je w gruzy, towa-
rzyszyły temu krzyki i wołania o pomoc. 
Tłum był niestety bezradny, bo Niemcy 
prowadzący kolumnę nie pozwalali nikomu 
wychodzić z szeregu. Babcia zasłaniała mi 
twarz chustką i wpychała w środek szeregu. 

po paru godzinach, ledwie żywi doszli-
śmy do kościoła św. Wojciecha na Woli. 
Tam Niemcy zarządzili przerwę w marszu. 
Na dziedzińcu kościoła ludzie padali na 
ziemię, nie mając już siły wejść do środka. 
Wszystkich dręczyło pragnienie, a punktów 
pCK, w których sanitariuszki rozdzielały 
wodę, było zbyt mało. Dobrze pamiętam, 
jak próbowałyśmy z mamą dostać się 
w tym tłumie do rozdzielających wodę, ale 
ludzie napierali ze wszystkich stron, kto 
był silniejszy i miał lepsze łokcie, ten spy-
chał słabszych na gorsze pozycje. Do wody 
nie udało się nam dostać. Blisko słychać 
było strzały i zaraz rozeszła się wieść, że 
za kościołem są egzekucje, w których giną 
niepełnosprawni, ciężko ranni i ci, którzy 
już dalej nie mogą iść o własnych siłach. 
po postoju Niemcy popędzili nas w stronę 
Dworca Zachodniego. Było już ciemno, 
pod nogami wertepy, wydawało mi się, że 
walizeczka waży tonę, chętnie bym ją wy-
rzuciła, ale wiedziałam, że to nasza żelazna 
porcja jedzenia na wszelki wypadek. 

Pruszków
Wreszcie przed nami zamajaczył 

w słabym świetle pociąg, słychać było 
wrzaski Niemców, którzy wpychali ludzi 
do wagonów towarowych. Szybko i my zna-
leźliśmy się w tłumie wypełniającym wagon, 
drzwi zostały zatrzaśnięte i pociąg ruszył. 
Tłok był potworny, nie było mowy o tym, 
żeby przysiąść choć na chwilę. Na szczęście 
jazda nie trwała długo i ku naszemu zdu-
mieniu Niemcy kazali wysiadać. Zdumieni 
byliśmy, dlatego że wszyscy myśleli, że je-
dziemy do oświęcimia. żandarmi wpędzali 
nas partiami do wielkiej hali fabrycznej już 
wypełnionej ludźmi. Nie wiem, jak udało się 
nam znaleźć miejsce na ziemi dla 7 osób.

padłam na ziemię i zasnęłam. rano 
zbudził mnie gwar i ruch tysięcy ludzi 
znajdujących się w tym wielkim fabrycz-
nym pomieszczeniu. Spojrzałam na matę, 
na której leżałam i stwierdziłam, że cała 
jest pokryta wszami. Zaczęłam się otrzepy-
wać, ale ktoś z boku powiedział: - „Dziec-
ko, to nie pomoże, bo wszy już siedzą w 
każdej fałdce twojego ubrania”. Takie było 
pierwsze zetknięcie z rzeczywistością obo-
zową. Dookoła było mrowie ludzi leżących, 
siedzących, brudnych, często w bandażach. 
Wszyscy trzymali się grupkami, bo łatwiej 
było wtedy upilnować miejsca, gdy trzeba 
było wyjść na podwórze. Dowiedzieliśmy 

oD reDAKCji: publikujemy trzecią część wspomnień 
mieszkanki Komorowa pani irmy Mierosławskiej o życiu 
w czasie i po powstaniu Warszawskim.

hiStoria jednej fotografii
się, że jesteśmy w fabryce „ursus” zamie-
nionej na obóz przejściowy. Wyszliśmy na 
podwórze fabryczne w poszukiwaniu wody 
i czegoś do jedzenia. pośrodku stały samo-
chody ciężarowe ze znakami czerwonego 
krzyża i z nich pracownicy rGo rozdawali 
wodę i jedzenie. żeby nie powtórzyła się 
historia z wodą w kościele św. Wojciecha, 
szturmowaliśmy przejście do jednego 
punktu pCK razem z Władzią, Zbyszkiem 
i iną, a babcia i teściowa Zbyszka zostały 
w hali, gdzie pilnowały miejsca i naszego 
dobytku. 

Spotykaliśmy różnych znajomych 
z żoliborza. ja spotkałam jurka i Zosię 
Wiatrów z ich ciocią. Zostali sierotami, 
opiekowali się nimi rodzice p. Zofii i ciotka. 
Zamiast myśleć o tym, jakie to szczęście, 
że mam przy sobie mamę, ja patrzyłam 
z zazdrością na lisa, którego miała na sobie 
Zosia. Dzisiaj można się tylko dziwić i 
zastanawiać nad psychiką dziecka w ekstre-
malnych warunkach obozowych, wygnane-
go z domu, a niemogącego pogodzić się 
z brzydkim, starym paltem.

po trzech dniach w ursusie Niemcy za-
rządzili selekcję. ustawiono nas na podwó-
rzu, na jedną stronę przeganiano zdrowych 
i młodych, a na drugą starszych i matki 
z dziećmi. W ten sposób nasza mała gro-
madka została rozdzielona. Zbyszek z żoną 
i Władzia zostali skierowani na prawo, 
a mama, ja i starsze panie na lewo. już 
krążyły plotki, że młodzi jadą na roboty 
do Niemiec. Nasza grupa matek z dziećmi 
została wpędzona do pociągu. Wagony nie 
miały dachów, co początkowo wydawało 
się plusem, bo przy tak strasznym tłoku 
przynajmniej było powietrze, jednak 
w nocy zaczął padać deszcz i zrobiło się nie 
tylko mokro, ale i zimno.

Babcia słabła i musiała opierać się o mnie 
i mamę, a w tym potwornym ścisku nie 
było można zmienić pozycji i obie byłyśmy 
zupełnie zdrętwiałe. Siusiało się pod siebie, 
bo nie było mowy, żeby dopchać się do 
jakiejś dziury w podłodze.

Głodne nie byłyśmy, bo na stacjach było 
pełno ludzi, którzy rzucali do wagonów 
chleb i jabłka. po 40 godzinach, gdy już 
wszyscy byli półżywi, pociąg stanął i Niem-
cy znowu z wrzaskiem zaczęli wypędzać 
ludzi z wagonów. Z ulgą stwierdziłyśmy, że 
to nie jest obóz, tylko jakaś wiejska stacja. 
przez głośniki podawano informację, że na 
placu stoją furmanki zabierające wypędzo-
nych z Warszawy. okazało się, że miano 
nas rozwozić po wsiach. potwornie bałam 
się, że zgubię mamę, lub że ona się zgubi, 
i dosłownie trzymałam się poły jej 
płaszcza. Co chwila ogłaszano, że jakieś 
zgubione w tłoku dziecko czeka na matkę 
lub opiekunkę.

Przymusowy Pobyt Na wsi
Stacja, na której to wszystko się działo, 

nazywała się Koniecpol w woj. kieleckim. 
przydzielono nas do jakiejś furmanki, któ-
ra już w zupełnych ciemnościach dowiozła 
nas przed wielki dwór. We dworze był 
straszny tłok, tylu Warszawiaków, że wła-
ściciele nie panowali nad organizacją nocle-
gów. Znów spałyśmy na podłodze, tyle że 
na jakichś dywanach czy chodnikach. Na 
szczęście ten dwór był tylko etapem przed 
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ostatecznym rozdziałem po wsiach. 
Na drugi dzień dowieziono nas do domu we 
wsi o dziwnej nazwie irządze. Typowy polski 
dwór z końca XViii w., cały biały, z por-
tykiem kolumnowym, przykryty gontowym 
dachem3. Naturalnie takie dwory miały swo-
je legendy, w tym opowiadano o naczelniku 
Kościuszce, który przed bitwą pod Szczeko-
cinami spędził tu noc. pałac otoczony był 
przepięknym parkiem z alejami kończącymi 
się przy dawnych stawach rybnych. jakie 
drzewa były w alejach nie pamiętam, wiem 
tylko, że były bardzo stare.

Było nas wysiedleńców około 15 osób. 
Część z nas spała w ogromnym salonie, czy 
też sali balowej. powstawiano drewniane 
wiejskie łóżka zasłane siennikami wypcha-
nymi słomą, do przykrycia służyły dywany 
lub derki. Gdyby nie to koczowisko, sala 
byłaby naprawdę piękna. ściany były 
zawieszone obrazami, podobno niektóre 
miały dużą wartość, głównie było to malar-
stwo polskie, Kossak, Wyczółkowski – takie 
były opinie dorosłych. W narożniku sali 
stał ogromny piec z przepięknie zdobio-
nymi kaflami. okna wychodziły na taras 
z widokiem na park. jadalnia, w której 
spożywaliśmy bardziej niż skromne posiłki, 
była wyłożona ciemną rzeźbioną boazerią. 
Dziedzic p. Krotkiewski miał gabinet 
z meblami wykonanymi z rogów łosich 
i jelenich,  z siedzeniami ze skóry, a cały 
pokój zdobiły trofea myśliwskie. 
Kuchnia była w tzw. niskim parterze, jak 
to zwykle bywało w dawnych dworach – 
nie trzeba było wtedy nosić wody na górę. 
W kuchni królował wielki piec z okapem 
i piekarnikiem przystosowanym do piecze-
nia chleba.

pierwszą osobą w całym gospodarstwie 
nie był p. Krotkiewski, a gospodyni, 
u której stary dziedzic był pod pantoflem. 
Gospodyni była skąpa i żałowała nam 
wysiedleńcom nawet skromnego jedzenia. 
Nasz jadłospis był następujący: śniadanie 
– czarna lura, czyli kawa zbożowa i chleb, 
obiad – zupa z marchwi lub zalewajka 
z ziemniaków, na kolację to, co na śniada-
nie. Ciągle byłam głodna, a kiedy napycha-
łam się gliniastym chlebem i zalewajką, to 
często chorowałam na żołądek. Mama nie 
miała pieniędzy na dokupywanie jedzenia. 
Wieśniacy nie chcieli się niczym dzielić, 
chętnie natomiast sprzedawali żywność. 
Myślę, że to był dla nich pomyślny okres, 
ponieważ wielu Warszawiaków zabrało ze 
sobą cenne rzeczy, które mogli wymienić 
na masło, mleko czy jajka. 

Mama, widząc, że z moim żołądkiem jest 
coraz gorzej, poskarżyła się sąsiadce zza 
ściany, wysiedlonej z poznańskiego. Nikt 

z nas nie wiedział, że brat tej pani był 
komendantem miejscowego oddziału AK. 
Sąsiadka powiedziała bratu, że gospodyni 
głodzi Warszawiaków. W nocy przyszli 
partyzanci i nastraszyli babę, grożąc, że ją 
wypędzą, jak nie poprawi tego głodowego 
menu. jakie było nasze zdumienie, kiedy 
rano na stole zobaczyliśmy kaszę na mleku 
i masło do chleba. Nie dostawaliśmy co 
prawda luksusów, ale jedzenie było trochę 
lepsze. 

Z drugiej strony dworu w przyziemiu 
mieszkali wysiedleńcy z Sosnowca. Zaprzy-
jaźniłam się z ich córką, dziewczynką 

w moim wieku. Była bardzo miła, miała 
nie spotykane często imię – Notburga. 
rodzice mówili do niej Burgla. Miałyśmy 
sobie wiele do opowiadania i wkrótce 
stałyśmy się nierozłączne. rodzice Burgli 
prowadzili nielegalny handel mięsem, 
wędlinami i musieli opłacać się Niemcom. 
Często pod dwór zajeżdżał pancerny 
samochód z eskortą i niemiecki oficer 
przychodził po swoją dolę w postaci 
najlepszych wędlin i mięsa. Za nielegal-
ny handel mięsem można było trafić do 
obozu koncentracyjnego, a nawet groziła 
kara śmierci. jedyne dobre jedzenie, jakie 
trafiało mi się w tamtych czasach, to były 
pyzy ze skwarkami, którymi częstowała 
mnie matka mojej przyjaciółki.

pomału przyzwyczajałam się do nowego 
otoczenia. Zaczęłam się spotykać z większą 
grupą młodzieży. Kiedyś bawiłam się w 
Miłej z dziećmi ogrodnika, teraz poznawa-
łam typowo wiejskie środowisko młodzieżo-
we, zupełnie inne niż warszawskie. Chłop-
cy w wieku 14-15 lat mieli starszych braci 
w partyzantce i często przynosili broń, 
którą popisywali się przed dziewczynami. 
Zero konspiracji, wszyscy tu wiedzieli, 
gdzie kto jest, w jakim oddziale. Dotyczyło 
to nie tylko AK i Batalionów Chłopskich, 
ale również komunistów, którzy nie cieszyli 
się we wsi sympatią. 

Wszyscy znani mi chłopcy palili tytoń, 
jak to się dziś mówi „dla szpanu”. My też 
nie chciałyśmy uchodzić za dzieci. Skręcało 
się tytoń w bibułki lub skrawki gazet. 
jedna z dziewczyn miała matkę akuszerkę, 
której często nie było w domu. „jak nie 
ma kota, to myszy harcują”, całe towa-
rzystwo zbierało się w pustym mieszka-
niu na potajemnych misteriach palenia 
papierosów. Trzeba było otwierać okna, bo 
można się było udusić. Na początku ludzie 
z sąsiedztwa myśleli, że się chałupa pali. 
Donieśli akuszerce i sprawa się wydała. Na 
jakiś czas „dostałam szlaban” na wyprawy 
do wsi. Złe jednak kusiło nadal, podkra-
dałyśmy papierosy rodzicom Burgli, albo 
mojej mamie i paliłyśmy w drewnianej 
ubikacji za dworem.

Kończyła się piękna, złota jesień, robiło 
się coraz zimniej, padały deszcze i wiejskie 
drogi zamieniły się w bagna. Miejscowi 
mieli długie buty, a ja stare półbuty, które 
wlepiały się w błoto, tak że ciężko było 
podnosić nogi. od tego czasu marzyłam 
o butach z cholewami, tzw. oficerkach. 
W końcu listopada spadł śnieg, zaczął 
się mróz i w naszej sypialnej sali balowej 
zrobiło się jak w lodowni. Marzłam okrop-
nie, ale wszom to nie przeszkadzało, były 
wytrzymalsze od nas. Stałym obrazkiem 
była zapalona lampka karbidowa i wszyscy 
mieszkańcy salonu z częściami garderoby 
w rękach - tłuczenie wszy. Tej plagi nie 
było można uniknąć, bo dwie miłe starsze 
panie miały pieniądze zaszyte w gorsetach 
i nie chciały ich oddać do prania. To był 
matecznik dla insektów, które mimo prania 
i prasowania naszej bielizny szybko wraca-
ły na stracone pozycje.

Z mieszkańców sali balowej pamiętam 
małżeństwo, które ciągle wymyślało na 
powstanie i powstańców - prawdopodobnie 
dużo stracili i nie mogli tego przeżyć. 
W tym czasie ten, kto obrażał powstań-

ców, był moim osobistym wrogiem. 
pamiętam też przemiłą staruszkę, która 

ciągle kręciła włosy na papiloty i zalotnie 
zerkała na starszego pana, który przycho-
dził grać w karty z dziedzicem. Była też 
inna starsza pani, teściowa pisarki Marii 
Kuncewiczowej. 

W naszej sali nie było czym palić w pie-
cu, bo gospodyni twierdziła, że chłopi nie 
zwieźli drzewa z lasu, a zapasów wystar-
cza tylko na palenie w piecu kuchennym 
i u dziedzica w gabinecie. Musiało być 
naprawdę piekielnie zimno, bo odmroziłam 
sobie palce u rąk i nóg. Ktoś zlitował się 
nade mną i dał babci gęsiego smalcu, który 
trochę zaleczył ślimaczące się rany. Cały 
czas zastanawiałyśmy się, ile wychodziło 
opału na ogrzanie takiego domu w normal-
nych czasach.

Na dworze było przepięknie w tej zimo-
wej bieli, śnieg nie topniał, bo cały czas 
trzymał mróz. Mama Burgli pozwalała 
nam więcej przebywać w ich mieszkaniu, 
bo do wyrobu wędlin potrzebna była gorą-
ca woda i w piecu kuchennym palono cały 
dzień, można się było ogrzać do woli.
Moja mama chciała koniecznie zarobić 
parę groszy i jeszcze jesienią chodziła na 
wykopki ziemniaków, ale była typową 
mieszkanką wielkiego miasta i wiejskie ro-
boty przerastały jej siły.  Zaczęła chorować 
i musiała przerwać pracę. 

Akurat, gdy to opisuję, w telewizji 
mówią o wypędzonych z Warszawy. jakiś 
młody sprawozdawca rozwodzi się nad 
ofiarnością chłopów na wsiach, którym 
Niemcy przydzielali Warszawiaków. 
Wypowiadały się też stare wieśniaczki, 
które jako dzieci obserwowały nierobów 
z Warszawy. To były dwa odrębne światy, 
nierozumiejące się nawzajem. Kto miał 
pieniądze, na pewno był lepiej przyjmowa-
ny, kto wyszedł z węzełkiem i nie miał nic, 
tego dola była nie do pozazdroszczenia. 
Dla chłopów to była jeszcze jedna gęba do 
wyżywienia. Myślę, że miałyśmy wielkie 
szczęście, że trafiłyśmy do dworu, mimo 
głodu i zimna. 

Kończył się rok 1944, przyszły święta, 
których nie pamiętam. Natomiast dosko-
nale utrwaliła mi się w pamięci pasterka. 
Kościół był bardzo piękny, z tego samego 
okresu co dwór. Wnętrze świątecznie 
przybrane choinami, rozjaśnione dziesiąt-
kami świec, tłum ludzi, bo na wsi wszyscy 
obowiązkowo idą na pasterkę. raptem 
tłum się rozstąpił i do kościoła weszli 
czwórkami partyzanci z bronią – widok 
niezapomniany. Wiele lat później ogląda-
łam film o hubalu, tam była identyczna 
scena z wejściem oddziału partyzanckiego 
do kościoła.

irma mierosławska
  
   1. Wuj roman liniewicz przywiózł do 

nas obrazy w 1939 r., bo sądził, że w Warsza-
wie będą bezpieczniejsze niż w Bydgoszczy.

   2. W tłumieniu powstania brało udział 
ok. 15 batalionów nieniemieckich. Głównie 
byli to Kozacy i rosjanie, ale również były 
to muzułmańskie oddziały SS, dwa azerskie 
i jeden turkmeński. W tym przypadku chodzi 
o Azerów, którzy odpowiadają za masakrę 
ludności cywilnej na ul. inflanckiej.

   3. Dwór ocalał, jest w bardzo dobrym 
stanie, funkcjonuje w nim rada gminy irządze.
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żArToWNiś
 
Antoś był to doprawdy zbytnik, co się zowie
Często w domu dlatego było pogotowie.
Bo to babci, dla śmiechu, do farby do włosów
Wsypał niesforny Antoś tytoń z papierosów.
Gdy babcia ujrzała się w lustrze, aż zbladła.
lustro wynieść kazała. Antoś sznurowadła
Tacie związał i tata krok zrobił i drugi...
Nie, drugiego nie zdążył, bo wyrżnął jak długi.
Siostrę swoją dowcipniś straszył regularnie.
lecz gdy mamie dopiekł, wtedy zginął marnie.
i nie zdąży odkupić już win ani grzechów.
Tak się bowiem śmiał głośno, że aż pękł ze śmiechu.
Nie należy więc zbytnio Antosia żałować,
Co nie wiedział, że z mamy nie wolno żartować.

                                             michał meNDyk

letnia zabawa z Łyżką

Znajdź 11 różnic z lotu drona

 z cyklu: MakabreSki wSpóŁczeSne

plac paderewskiego Komorów.                                                              utruDNia łyżka czyli chilli

DŁuGoTerMiNoWA  
GloBAlNA  
proBNoZA poGoDY
   Dzień dobry państwu.  
   oto przybliżona prawdopodobna 
probnoza pogody dla całego świata  
na najbliższe 2 m-ce. 
   i tak zapowiadane upalne lato wy-
stąpi podobnie jak w roku ubiegłym 
nie tylko w Afryce. Drastyczny spadek 
poziomu słupka rtęci zanotuje się na 
Biegunie północnym i prawdopodobnie 
na południowym, jeżeli zima dopisze 
tego lata. opady atmosferyczne, w tym 
burze, tajfuny i trąby powietrzne  
z możliwością ruchów tektonicznych  
w rejonach najbardziej zagrożonych. 
Zaskakujące gradobicia i śnieżyce  
w niektórych miejscach globu.  
   uwaga - w nieprzewidzianych miej-
scach mogą wystąpić nieprzewidziane 
susze z lejącym się z nieba żarem, po-
wodującym roztopy, dwutopy, trzytopy.
   parowanie podczas roztopów w nie-
których rejonach spowoduje skraplanie  
i opad (patrz wyżej). 
   Temperatura od -80 na północy  
do + 60 na południu i + 40 w epicen-
trum. Ciśnienie wzrośnie i spadnie  
i utrzyma się w normie. Wiatry silne  
i porywiste z kierunków wschodnich  
i zachodnich a także południowych  
i północnych z możliwością burz.  
   Kierowców prosimy o ostrą jazdę  
w okolicach ostrowca bowiem  
na deskach tamtejszej świetlicy  
wystąpi Stanisław Gołoledź z zespołem 
Zamieć w klasycznym repertuarze. 
Wjazd na własną odpowiedzialność



K jak Komorów№ 29 → lipiec 2013 str. 19

Czy jest takie miejsce, w którym radość dostajesz 
za darmo? Miejsce, w którym czujesz się swobod-
nie oraz możesz odetchnąć pełną piersią? 
   Czy może to zasługa nie czegoś, a kogoś? pytań wiele, czas 
na odpowiedzi. odpowiem we własnym imieniu, być może jednak 
znajdzie się ktoś, kto podzieli moje zdanie.
    Sklepik szkolny. Brzmi banalnie i nijako. Sklepik szkolny 
u pana Zdzisia. Brzmi lepiej. Z tą nazwą nasuwa się refleksja 
o kimś, kto jest bardzo ważny dla szkoły w Komorowie. 
pan Zdzisio i jego żona Małgorzata nadają wyraz przerwom spę-
dzanym nigdzie indziej jak właśnie w szkolnym barku. Sprawiają, 
że swoim humorem i otwartością potrafią zażegnać smutki, odpę-
dzić nudę. przychodzisz kupić coś do jedzenia, a okazuje się, 
że możesz dostać coś więcej. Azyl, w którym jest ci po prostu dobrze.
    Czy komukolwiek znane są konkursy organizowane na prze-
rwach? Być może zagadki, dowcipy lub zwykłe dyskusje? 
Na pewno tak. ile radości dał ci lizak wygrany za najlepszy kawał 
oraz batonik otrzymany w urodziny? Czy często spotykają Cię 
takie drobne gesty? pan Zdzisio daje to, co potrzebne w życiu, 
małe chwile, którymi żyjemy w przyszłości.  
   Aby zjednywać sobie ludzi jak pan Zdzisio, potrzeba czystego 
serca i wspaniałej osobowości. jego charakter przyciąga jak 
magnes, człowiek nie bez powodu zaczyna go podziwiać. 
świetne poczucie humoru, kultura oraz poczucie własnej godności 
– to cechuje naszego pana Zdzisia.
    Byłeś kiedyś głodny, spragniony? Czy kiedykolwiek odmówio-
no Ci pomocy? Człowieka dobrego można poznać po drobnych 
uczynkach wobec drugiej osoby. pan Zdzisio zawsze pomoże, 
z czystej nieprzymuszonej woli. Wydaje mi się, że „swoje dziecia-
ki" lubi równie mocno jak one jego. Niczego nie chce w zamian. 
poza odrobiną czasu, odrobiną życzliwości. odrobiną uśmiechu.
    Zapewne nie wszyscy postrzegali naszych szkolnych sklepikarzy 
w ten sposób, zapewne te słowa ich trochę zszokowały.  
   To bez znaczenia. Zawsze jest możliwość porozmawiania z nimi, 
trzeba tylko dać szansę. jedna rozmowa sprawi, że zapragnie się 
drugiej. jeden temat rozpocznie inny, ciekawszy. Tak powstaje 
przyjaźń, do której będzie się zawsze tęsknić. Nie taka typowa, 
codzienna, lecz długoletnia i pamiętna.
   płacisz. Za co? Na pewno nie za uśmiech. on zawsze będzie za 
darmo.
 Z podziękowaniem za wspólnie spędzony czas,      magDa Nowakowska

MŁodzi piSzą...

CeNA ZA uśMieCh

•Z lodówki weź 10 jajek, połóż na stole ocalałe 7, wytrzyj 
podłogę, następnym razem uważaj!
•Weź sporą miskę i wbij jajka, rozbijając je o brzeg 
naczynia. 
•Wytrzyj podłogę, następnym razem bardziej uważaj!  
W naczyniu mamy 5 jajek. 
•Weź mikser i wstaw do niego skrzydełka i zacznij ubijać 
jajka. 
•Wstaw od nowa skrzydełka do miksera, tym razem do 
oporu. Zacznij ubijać. 
•umyj twarz, ręce i plecy. W naczyniu pozostały 2 żółt-
ka, dokładnie tyle potrzeba na szarlotkę. 
•oklej ściany i sufit kuchni gazetami, meble pokryj folią, 
będziemy dodawać mąkę.
•Nasyp 20 dkg mąki do szklanki, pozostałe 80 dkg zbierz 
z powrotem do torebki. 
•Sprawdź, czy ściany i sufit są oklejone szczelnie, przy-
stąp do miksowania. 
•Weź szybciutko prysznic! 
•Weź 4 jabłka i ostry nóż. 
•idź do apteki po jodynę, plaster i bandaże. po powrocie 
zacznij obierać jabłka. przemyj jodyną kciuk! 
•potnij jabłka w kostkę, pamiętając, że potrzebujemy 
2 jabłek, więc nie wolno zjeść więcej niż połowę! przemyj 
jodyną palec wskazujący i środkowy. 
•jedyne pozostałe jabłko pocięte w kostkę wrzuć do 
naczynia z ciastem, pozbieraj z podłogi pozostałe kawałki 
i przemyj wodą. 
•Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu mikserem, 
umyj lodówkę, bo jak zaschnie, to nie domyjesz! 
•przelej ciasto do foremki, wstaw do piekarnika. 
•po godzinie, jeśli nie widać żadnych zmian, włącz piekarnik. 
•po przebudzeniu nie dzwoń po straż pożarną! otwórz 
okno i piekarnik. po tych przeżyciach nie pozostaje nic 
innego, jak pójść do sklepu i kupić coś z większą zawarto-
ścią alkoholu.  
•Smacznego!
p.S. przepis otrzymałam drogą mailową – źródło pierwotne nieznane.

skarlet

poradnik leniwej goSpodyni

prZepiS NA SZArloTKę 
dedykowany mężczyznom (ale niekoniecznie): 

okieM arteMiSy

pAulA  
MoDerSohN-
BeCKer 

Ta niemiecka artystka utożsamiana 
z postimpresjonizmem, zasłynęła 

z wyjątkowo ukazanej tematyki ma-
cierzyństwa w swoim malarstwie. Ze 
szczególnymi emocjami przedstawiała  
fizjologiczną jedność matki i dziecka, 
sama malując w czasie ciąży. Z deli-
katnością rękoma obejmowała brzuch, 
jednocześnie wyrażając poprzez spojrze-
nie świadomość i zadowolenie, a wręcz 
dumę z tego stanu.

Artystka faktycznie była bardzo 
szczęśliwa w ciąży, mimo że z mężem, 
również malarzem, otto Modersohnem, 
nie układało jej się najlepiej. rozstawali 
się i znowu schodzili, dopiero ciąża pauli 
spowodowała polepszenie ich stosunków.

Córeczka Mathilda przyszła na świat 
2 listopada 1907 roku. Artystka i jej 
mąż byli szczęśliwi, ale szczęście nie 
trwało długo. 20 listopada 1907 roku 
malarka przeszła zawał serca, w wyniku 
którego zmarła. 
pozostawiła po sobie około 600 obrazów.

artemisa
Źródło: www.strasznasztuka.pl

NieSpeŁNioNe 
MACierZYńSTWo 
(8.02.1876 – 
21.11.1907)
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krzyzowka eSMeraldy

Poziomo
1. hańcza lub Wigry
2. pakunki, bagaże, klamoty
3. obiekt zainteresowań entomologa
4. plażowy fotel
5. urządzenie do przechowywania i przetwarzania danych
6. Spływa z czoła
7. lewobrzeżny dopływ Wisły w woj. mazowieckim
8. przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś 
państwa

PioNowo
 9. jezioro, nad którym leży Mielno
 6. Napój alkoholowy zwykle podawany w wazie na gorąco
 9. Dolna część kadłuba statku
10. ptak z rodziny trznadlowatych (emberiza hortulana)
11. Globtroter
12. lektura, powieść lub telefoniczna
13. Droga, szlak komunikacyjny

hasło tworzą litery z Pól PoNumerowa-
Nych w Prawym DolNym rogu (1-14).  
 
rozwiązaNiem jest tytuł Powieści  
juliusza VerNe`a
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Warsztaty edukacyjne dla dzieci klas młodszych 
szkoły podstawowej były podróżą w dalekie kraje. 
 
Mali warsztatowicze zdobywali wiedzę o krajach europejskich, Azji, Austra-
lii i Oceanii.  Tematem spotkań była edukacja wielokulturowa, przejście 
od monologu do dialogu kultur. Zajęcia miały na celu przeciwdziałanie 
powstawaniu i funkcjonowaniu stereotypów, uprzedzeń etnicznych, naro-
dowych, religijnych. Służyły wychowaniu w duchu otwartości, tolerancji, 
wzajemnego szacunku oraz zmiany odniesień w stosunku do „obcego”. 
Celem warsztatów edukacji międzykulturowej jest wzajemne wzbogacanie 
się kultur większości i mniejszości, które nie powinny istnieć obok siebie, 
lecz współistnieć ze sobą. Dzieci poznały zasady tolerancji wobec inności, 
zdobyły wiedzę o kulturach różnych narodów i mniejszości narodowych, 
oglądając filmy i zdjęcia. Zajęcia miały też charakter praktyczny. Dzieci 
ubierały się stosownie do omawianego tematu w stroje pochodzące z Indii, 
Japonii i Chin.  Degustowały egzotyczne potrawy. Tworzyły piękne prace 
plastyczne związane z tematem zajęć, m.in. uczyły się alfabetu chińskiego, 
układały ikebany, rysowały historie na zwojach, przedstawiały scenki  
z życia różnych narodów.
W następnym roku poznają zwyczaje innych kontynentów  i przygotują 
przedstawienie teatralne zgodne z tematem.
Młodzież gimnazjalna miała możliwość uczestniczyć w projekcie „Komo-
rowscy rzemieślnicy” w tamach programu „Młodzież w działaniu”.  
Byli lokalnymi dokumentalistami, poznali zasady reportażu fotograficz-
nego, dźwiękowego i video. 
Z aparatami i dyktafonami odkrywali historię komorowskich rzemieślników  
i osobowości. Poznali wielu ciekawych ludzi. Nauczyli się prowadzić wy-
wiady. Pogłębili wiedzę o Komorowie, jego mieszkańcach, ciekawych miej-
scach będących ośrodkami kulturalnymi, skupiającymi społeczność lokalną 
wrażliwą na swoje otoczenie. Otworzyli się na kontakty  z nieznajomymi. 
Poznali siebie w działaniu, swoje potrzeby i możliwości. Mieli okazję wnik-
nąć nie tylko w historie mieszkańców Komorowa, ale i w historie swoich 
rodzin. Efektem projektu jest wystawa fotograficzna, którą mogą Państwo 
zobaczyć w „Piwnicy Artystycznej K40” w Komorowie, przy ul.Berylowej 34.

Fretka

WArSZTATy K40 DlA DZIECI  
I MłODZIEży - PODSuMOWANIE 


