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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Z Carycą na skróty
Dziś na opak

Moja żona, Caryca, od paru lat za-
wiadamia Państwa o różnych skró-
tach i skrócikach.

Z okazji siódmych urodzin Stowa-
rzyszenia K40 postanowiłem ją
wyręczyć, a i Wam drodzy Czytel-
nicy podpowiedzieć, wydawałoby
się proste rozwiązanie – WKD!!!

Jerzy Radziwiłłowicz, jako jeden 
z pierwszych odpytywanych przez
Carycę powiedział wiekopomne
słowa: „Najkrócej jest na wprost”!
Tak, święte słowa, wypowiedziane
przez wybitnego aktora, naszego
sąsiada, mieszkańca Kań Hele-
nowskich.

Najkrócej jest na wprost, ale po szynach Warszawską Koleją
Dojazdową! n Andrzej – mąż Carycy

Przekaż 1% z podatku na działania Stowarzyszenia K40. 

Wspieraj lokalnie. KRS 0000214644

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40, dziś na opak

Od pierwszych dni przyglądam się
temu wspaniałemu tworowi, jakim
jest K40.
Nawet zaproponowałam, że chętnie

zostanę członkiem honorowym sto-
warzyszenia.
Nie zdążyłam, bo wyjechałam z Polski.
Całe swoje życie kręciłam filmy o od-

ważnych i niezwykłych kobietach.
Jestem pewna, że gdybym nakręciła
film, w którym bohaterkami byłyby
damy z K40, film ten byłby hitem. Na
pewno wygrałby Cannes, Wenecję lub
Berlin. Potem już tylko OSKAR. n

Marta Mèszàros

K jak Komorowianie, krajanie, konfederaci,

koalicjanci, kompetentni kooperanci...
Numer, który oddajemy w Państwa ręce jest wyjątkowy

– z wielu względów. 31 marca mija siedem lat, odkąd
powstało Stowarzyszenie K40. „Siedem” to szczęśliwa
liczba. Dlatego warto świętować. W naszej jubileuszowej
gazecie wszystko jest na opak: Męski punkt.. napisała
Marta Meszaros, stałe rubryki Kaczterdziestek wzięli na
siebie nasi mężowie, aby ich kochane żony zbyt się nie
przemęczyły... Bo przecież są tak zajęte świętowaniem. 
Zatem bądźmy szczęśliwi i bawmy się... na opak! 

Stowarzyszenie K40, czyli Andżelina, Ataner, Artemisa, Caryca, Dalila,

Dolores, Esmeralda, Fretka, Hedera, Helga, Królowa, Marlena, Miriam,

Paloma, Rozmary, Samanta, Skar

Szukaj a znajdziesz
nNowicki: Krakowskim targiem

nDomalik: Medytacje wiejskiego reżysera

n Kwestionariusz Prousta (rozmowa z K40)

n Zborowski: Anegdoty z otworu scenicznego

nM44 czyli Tupaczewski dla K40

n Antkowiak – Czego się nie nosi.....

Z ostatniej chwili!  Ewa Telega i Stowarzyszenie K40 

nagrodzone Srebrną Orchideą 2011! Szczegóły na str. 11

W s z y s t k o  n a  o p a k

Pan Janusz raz wybrał się na polowanie,
Azorek przez płot za Januszem hoc-hoc!
Wpadł Azor do rzeki - i na dno jak kamień,
Pan Janusz zaś w bagnie utonął jak kloc.

Pan Janusz raz wybrał się na polowanie,
Azorek przez płot za Januszem jak kloc.
Pan Janusz do rzeki - i na dno jak kamień,
Azorek przez bagno przeskoczył hoc-hoc.

Pan Janusz raz wybrał się na polowanie,
Azorek zaś w płocie utonął jak kloc.
Pan Janusz przez rzekę przeskoczył jak kamień,
Azorek przez bagno i na dno hoc- hoc!

Daniel Charms
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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

zakłopotane forsycje
Od 20.02.08 do 21.03.08! Najpierw

Tychy, potem Słupca, Lipno, Łódź,

Opatów, Kielce, Olkusz, Wodzi-

sław Śląski, Gostyń, Ruda Śląska,

Trzebnica, Pionki, Radom, Zielona

Góra, Słubice, Kostrzyn, Sulęcin,

Wolsztyn, Witnica, Iława, Szamo-

tuły, Gorzów Wielkopolski, Ostro-

wiec Świętokrzyski, Warszawa,

Błonie, Piaseczno, Kwidzyn, Brodnica, Grudziądz, wreszcie…

Tarnów. 

Razem ponad osiem tysięcy kilometrów. Koniec wielkopost-

nej wędrówki zespołu „De Profundis” z „Drogą Krzyżową”.

Przebytą z kolanami pod brodą, w Zdzichowym Mercedesie

typu „Sprinter”. W Tarnowie planowaliśmy „zieloną noc”.

Ale, gdzie tam… 

Najmłodszy z nas Sprinter – fanatyk długich tras – pomknął

zaraz do swojej ponętnej Judytki. Wybuchowy Saksofon,

wraz z Wokalem, wpadł w wyrozumiałe ramiona Zosi. 

Pryncypialne Klawisze spod okularów zaczęły wypatrywać

śladów tęsknoty w oczach czule bezkompromisowej – Joli. 

Subtelna do bólu Trąbka – wieczna poszukiwaczka arcy-

czystych, super wytłumionych toalet, właścicielka najdelikat-

niejszego w regionie żołądka – od progu krakowskiego

mieszkania na Pawiej szuka w oczach Magdy odwzajemnio-

nego pragnienia. 

Bębny bębnią do drzwi. Po ich otwarciu, biorą w ramiona

synka zwanego czule – „Małym”. Potem patrzą wymownie

w oczy Justyny, która z uśmiechem odwraca głowę w stronę

sypialni. 

I tylko Słowo nie staje się ciałem! 

Nic to. Przecież tylko głupie 500 kilometrów dzieli je od do-

brego spojrzenia siostry i sierści psa, który być może czeka. 

W długiej włóczędze ogrom wysiłku, wzruszeń. Poczucie

dobrze wykonanej roboty. Przyda się… komuś innemu. Ale

także postępująca irytacja, wynikająca z ciągłego ocierania

się o tych samych. Chęć wyrwania się, z jednoczesnym żalem

za tym, co mija. Satysfakcja i udręka wędrownego artysty. 

W Brodnicy pewien ksiądz przedstawia się pięknie dwoma

słowami: „wiejski proboszcz” –  jestem. Szkoda, że zabrakło

mi refleksu, aby odwzajemnić się – „wędrownym artystą”. 

Świat byłby piękniejszy, gdyby wszyscy ludzie całe życie

wędrowali po… wsiach. Nie płosząc zwierząt, mówiąc

każdemu napotkanemu „dzień dobry”. 

Człowiek zakotwiczony w wielkim mieście staje się – z roz-

dania – samotną mrówką. Jest trochę nie a’propos. 

Jak chociażby ten – usytuowany na skrzyżowaniu dróg 

– cmentarz. Poniewierany smogiem i krzykiem klaksonów.

Człowiek i cmentarz powinni żyć na zielonej górze. Za miastem.

Z naszą „Drogą” ruszyliśmy przed miesiącem w słońcu, na

które dały się nabrać naiwne forsycje. Posypane teraz

śniegiem. Żółte i wyraźnie… zakłopotane. . n

„Czas otrząsnąć się z zimowego snu, podkasać
rękawy i brać się do pracy!” – powiedziała moja
żona – Dolores, gdy zapytałem ją o jej najbliższe
plany. Co prawda, nie pytałem o K40, ale teraz nic
nie dzieje się w naszej rodzinie bez udziału K40!
„Już w kwietniu kolejne spotkanie w Klubie Po-
dróży M50 – czeka na nas dzika Afryka! Na tydzień
przed Świętami Wielkanocnymi 17 kwietnia kró-
lować będą musicale filmowe – Kabaret, Chicago,
Hair, West Side Story i Mamma Mia w wykonaniu
kwartetu Monday Girls. W maju ruszy Festiwal 
Otwarte Ogrody – już teraz amatorów Gry Ple-
nerowej zapraszamy do udziału w zabawie.
Miłośników poezji Czesława Miłosza zaprosimy na
wyjątkowe spotkanie w jednym z komorowskich

ogrodów, wielbicieli zaś talentu Michała Bajora do
Dworu w Pęcicach, w którym 5 czerwca odbędzie
się koncert artysty. 
Przed nami także wystawy malarstwa i fotografii,

warsztaty dla dzieci i młodzieży, akcje i inne dzia-
łania charytatywne.
Pamiętajmy także o Salonach Poezji w Łazienkach

Królewskich – w każdą niedzielę w Starej Po-
marańczarni gości wielka poezja, czytana w wyko-
naniu najwybitniejszych polskich artystów teatral-
nych i filmowych” – zakończyła z wypiekami na
twarzy. 

A ja chciałem tylko uzgodnić, co będziemy robić
w najbliższy weekend...  n

JareK – mąż Dolores

2

Dajemy na zapowiedzi, czyli co przed nami
Dziś na opak
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Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

to przeleci

Ano najpierw, w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia,
na łamach równie kultowego tygod-
nika „Przekrój”, zaczęły ukazywać się
krótkie opowiadanka, opisujące pery-
petie dwóch warszawskich rodzin.
Pisała je znakomita dziennikarka i tłu-
maczka literatury amerykańskiej, Mira
Michałowska. Dla zmylenia śladów
podpisywała je jako Maria Zientarowa.
Później z tych opowiadanek powstała
książka, a jeszcze później scenariusz
pierwszego, telewizyjnego serialu fil-
mowego pod tytułem „Wojna domowa”.
Reżyserii podjął się młody, trzydzies-
totrzyletni Jerzy Gruza, za kamerą
stanął niewiele starszy Mieczysław Ja-
hoda (od ósmego odcinka Antoni Wój-

towicz), a świetną, jak zawsze, muzykę
skomponował Jerzy „Duduś” Ma-
tuszkiewicz. W obsadzie same tuzy.
Irena Kwiatkowska, Alina Janowska,
Kazimierz Rudzki, Andrzej Szczep-
kowski, Jarema Stępowski i młodziutki
Krzysio Janczar ukryty pod rodowym
nazwiskiem Musiał. Serial ten święci
tryumfy, do dzisiaj skutecznie ośmie-
szając wiele tego typu współczesnych
produkcji. Ale do rzeczy.
Jest wiosna 1965 roku. Trwają zdjęcia

do jednego z pierwszych odcinków 
serialu. Nie tyle trwają, ile operator 
Jahoda stawia światło. Wybitnie mu nie
idzie. Mieszkanie niskie, Szczepkowski
wysoki, nie ma jak poświecić. Godzina
14.30, ani metr taśmy nie naświetlony,
a Jahoda ze światłomierzem w ręku co
chwila zmienia ustawienie lamp i ka-
mery. Mierzy, wybrzydza, urąga, a czas
płynie. W kącie pokoju stoi spocony,
zdenerwowany i coraz bardziej zanie-
pokojony kierownik produkcji Mieczy-

sław Weinberger. Zerka na zegarek,
wreszcie nie wytrzymuje, podchodzi do
Jahody i w te słowa się odzywa:
– Panie Mietek, ja pana coś powiem.
Pan tak „szwieci i szwieci”, a to nie
idzie do Cannes, to przeleci, to nikt nie
zauważy.
Trzeba było słyszeć ryk Jahody. Jurek

Gruza zmuszony był opuścić plan zdję-
ciowy, aby w sąsiednim pokoju
odeśmiać sytuację. A Jahoda ryczał,
ryczał i ryczał.
A Weinberger dziwił się, dziwił i dziwił.

Inna rzecz, swoją propozycją został
Weinberger Mieczysław prekursorem
stylu pracy, który obowiązuje dziś w se-
rialowych produkcjach. W końcu, miał
Weinberger tylko tydzień na wypro-
dukowanie odcinka. Dziś w ciągu ty-
godnia kręci się 4 (słownie: cztery)
odcinki. 
O jakości nie mówmy. To przeleci. To

nikt nie zauważy. I w większości przy-
padków tak jest. n Wiktor Zborowski

Jak narodził się 

pierwszy, 

kultowy 

serial telewizyjny 

„Wojna domowa” ? 

Główna cecha mojego charakteru:
–NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU
Cechy, których szukam u mężczyzny:
– WILK STEPOWY
Cechy, których szukam u kobiety:
–  SŁAWA I CHWAŁA 
Co cenię u przyjaciół:
–  MIŁOŚĆ I GNIEW

moja główna wada:
– NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI
moje ulubione zajęcie:
– POSZUKIWANIE STRACONEGO CZASU
moje marzenie o szczęściu:
– CZARODZIEJSKA GÓRA
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–  ÓSMY DZIEŃ TYGODNIA
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem:
– MIASTO KOBIET
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był
tym, kim jestem:
– BUSZUJĄCYM W ZBOŻU
Kiedy kłamię:
– NAD NIEMNEM
Słowa, których nadużywam:
– IDIOTA

ulubieni bohaterowie literaccy:
–WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU
ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– EMANCYPANTKI
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  NOCY LISTOPADOWEJ
Dar natury, który chciałbym posiadać:
– SEN NOCY LETNIEJ
Jak chciałbym umrzeć:
– W SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 
Obecny stan mojego umysłu:
– KRAJOBRAZ PO BITWIE
Błędy, które najłatwiej wybaczam:

– KOMEDIE OMYŁEK   n

Pytania zadawał:
Andrzej mąż Carycy

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

Dziś dla K40 odpowiada...  K40

Kwestionariusz Prousta
Dziś na opak...

k77 to mój portret

pamięciowy niegdysiejszego

k40
Jak już będę po drugiej stronie tęczy, a moje kochane ko-

bitki z K40 nie będą miały tego magicznego 40, tylko właśnie
to magiczne 77, to ja będę Was trochę straszył z tych za-
światów. Wszystkie siódemki świata podobały się zawsze
Waszemu Antosiowi (z rozmiarami włącznie, chociaż nie
wiem, czy przypadkiem nie jestem zbyt skromny).
7 KOTÓW to... to przecież nasza Irena Kwiatkowska, KWIA-
TULA, lub jeszcze bardziej IREN, jak mawiał Dudek,
przepraszam 0 nasz wielki DUDEK.

Pasowałyby do Was Siedem żon Sinobrodego, gdyby kom-
pozytor, a przedtem autor nie wymyślił sobie ośmiu. Ale sie-
dem nieszczęść, to już się dobrze komponuje, zwłaszcza że
siódme to ja. Siedem pociech też pięknie brzmi, nie pamię-
tam, ile było bram Jerozolimy, ale dobrze pamiętam, że mu-
siało być siedem cudów świata i myślę, że niewątpliwie
jestem jednym z nich... Jest jeszcze Taniec Siedmiu Zasłon 
z twarzą Świętego Jana na talerzu – jako ktoś nie wie, o co
chodzi, to niech się trochę doedukuje. Siedmiu chłopców 

z Albatrosa i ten jeden, ten najmłodszy, co w miłości był naj-
słodszy; a najbardziej z tych wszystkich urwisów podoba mi
się Alibaba i Czterdziestu Rozbójników.
Wszystkim jubilatkom, czyli kobitkom z K40, z okazji ich siód-
mej rocznicy, Antoś życzy rozbójników malowniczych.
Powodzenia! Będę trzymał rękę na pulsie.
A na malowniczych... Już koniec, kropka, ani słowa więcej. n

Jerzy Antkowiak

Czego się nie nosi

liTErATurA
J. Hašek: Przygody Dobrego Wojaka
Szwejka
W. Gombrowicz: Transatlantyk
Z. Nienacki: Niesamowity Dwór

Nasi klasycy mnie przerażają. Choć Try-
logię czytałem 15 razy, nie jestem w stanie
sprostać, jestem zbyt ułomny, nasza liter-
atura wpędza nas w kompleksy, a patrio-
tyzm w korupcję i nepotyzm. Czas
zmienić lektury w szkołach: Mrożek,
Gombrowicz, Kosiński ...i tyle w tem
temacie.

film
A. Kondratiuk: Jak To Się Robi
G. lucas: Gwiezdne Wojny
Tom ford: Samotny Mężczyzna

muZyKA
W. A. mozart: wszystko 
remller, Krall: Das Model
Wendy lisa: The Time

mAlArSTWO
S. Dali: wszystko
malina Wieczorek: wszystko
iwona Klepacz: wszystko co było, jest 
i będzie.

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 –   Olek Klepacz – lider Formacji Nieżywych Schabuff

K40

K40

K40

K40 K40
K40K40
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M44 dla K40
Wiesław Tupaczewski 

zlikwidować ę, ą, ł

Dzisiaj chciałem wystąpić do Państwa 
z apelem o poparcie Apelu o likwidację
polskich znaków diakrytycznych!!! 
Po co?
Po to, żebyśmy mogli korzystać z uni-

wersalnych klawiatur w tym zglobali-
zowanym świecie. Czy to komputery,
czy to klawiatury telefonów komór-
kowych, iphone’ów, smartfonów itp.
Na pewno Państwo zauważyli, że

wiele wyrazów pisanych w smsach bez
polskich znaków, zmienia swe znacze-
nie, jeśli nie są zapisane polską czcionką
– napiszcie sobie w ten sposób: wylą-
dowaliśmy i wyładowaliśmy. Wychodzi
jak nic - wyladawalismy. Ale czy wyład-
owaliśmy przed czy po lądowaniu?
Co więcej, można by się pokusić o wye-

liminowanie możliwości dwojakiego za-
pisu jednej głoski – weźmy na ten

przykład ż i rz. Czy ktoś słyszy różnicę
w wymowie słowa: żaba i rzaba?
Żeby nie męczyć się więcej z ó albo u,

rz albo ż, czy pisać ę czy en, ą czy on
itp., trzeba ograniczyć się do zapisu
tych głosek znakami dostępnymi na
uniwersalnej klawiaturze.
Moglibyśmy korzystać z każdej kla-

wiatury, oprócz chińskiej (chociaż tak
naprawdę to one wszystkie są chińskie,
bo w końcu tam wyprodukowane).
Przykłady, zawsze przydatne są przy-

kłady:
co za problem napisać u zamiast ł? Koło
= kouo; łopata = uopata – brzmi tak
samo, to po co dodatkowo wciskać
alt+l?
Zupełnie sens straciłoby zdanie: 

rzeby nie menczyc’ siem wiencej z u albo
u, rz albo rz, czy pisac’ en czy en, on czy
on itp.
trzeba ograniczyc’ siem do zapisu tych
guosek znakami dostempnymi na uni-
wersalnej klawiaturze.
Jak zauwarzylis’cie pojawil’ siem prob-

lem z zapisem ć, ś i ł (ł w sonsiedztwie 
i brzmi zupeunie inaczej nirz w son-

siedztwie o czy e) – morzna to obejs’c’
urzywajonc apostrofu. Na karzdej klaw-
iaturze przecierz jest.
Morzna nawet siem pokusic’ o zapis

niekturych wyrazuw z angielska – gdzie
oo czyta siem jak u. 
Jak pienknie wyglondauby wtedy pod-

s’wietlany neon z nazwom dworca
ZADOOPIE MAUE. n
z powarzaniem przyjaciel K40

Wiesuaw Toopaczewski

PS. Miałem zaszczyt być zaproszonym
na wręczenie nagród Złotych i Srebr-
nych Orchidei – nagród przyznawanych
kobietom aktywnie i na dodatek
społecznie wspierających potrzebują-
cych. Doceniono nasze, a właściwie
Wasze – Drogie Panie – Stowarzyszenie
K40. Wśród nagrodzonych była bo-
wiem szefowa stowarzyszenia – Ewa
Telega, nosząca groźnie brzmiący
pseudonim Caryca. Powiem krótko 
– wzruszenie, duma, radość! Bo czułem
się jakbym i ja został tą nagrodą doce-
niony – w końcu kilka razy brałem akty-
wny udział w akcjach i aukcjach
organizowanych przez K40. Gratulacje!

Trzeba jechać. Im szybciej, tym lepiej,
bo Syberia się zmienia. Zanim nie zginie
drewniany krajobraz, a stuletnie domy
z sosnowych i modrzewiowych bali się
nie rozpadną. Najlepiej pojechać 
Bajkalsko-Amurską Magistralą, chociaż
jak powiadają starzy Ewenkowie,
wszystkie nieszczęścia przyszły w ich
góry wraz z koleją.
Jeżeli chcemy pójść w góry, najlepiej

wybrać się jesienią. Można i latem, ale
czerwiec i lipiec to  miesiące aktywności
komarów i meszek. We wrześniu nie ma
ich w ogóle, ale za to w nocy potrafi być
już naprawdę zimno. Jednak  Syberia
wygląda wtedy najpiękniej. W podróży
towarzyszyć nam będą Ewenkowie,
hodowcy renów i myśliwi zamieszku-
jący te tereny od wieków. Poprowadzą
nas przez tajgę, szlakiem dawnych
gułagów, z których dziś postały jedynie
rudery. Odwiedzimy obozowiska pas-
terzy renów, które dla wielu z Ewen-
ków są jedynym źródłem utrzymania.
Poznamy także ich żony i dzieci, pozos-
tawione same sobie przez cały dzień.
Naszym przewodnikiem po Syberii
będzie Michał Książek, dla którego

Jakucja stała się drugą ojczyzną. Na ra-
zie oprowadził nas opowieścią i obra-
zem przez Swoją Syberię, a nam nie po-
zostało nic innego, jak tylko poddać się
tej fascynacji. n JareK – mąż Dolores

W Klubie Podróży M50 17 marca gości-
liśmy Michała Książka, przewodnika

syberyjskiego i publicystę. 
Kolejne spotkanie już 7 kwietnia 

o godz. 20.00 w Piwnicy Artystycznej
K40.
Tym razem wybierzemy się w podróż

po Afryce. 

Wstęp wolny. Zapraszamy.

na tropach rena
Klub Podróży M50
Dziś na opak
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Salony poezji k40
krakowski Salon poezji w komorowie i w łazienkach królewskich

Z wielką dumą pragniemy zawiadomić Państwa, że  autor naszych poetyckich medytacji Andrzej Domalik został
dyrektorem artystycznym Teatru Ateneum w mieście stołecznym Warszawie. 
Jest dla nas ogromym zaszczytem i radością, że mimo  licznych, nowych obowiązków, będzie nadal pisał swoje 

Medytacje wiejskiego reżysera do naszej niecodziennej gazety „K jak Komorów”. 
Naszemu stałemu korespondentowi życzymy wielu sukcesów na nowej drodze życia artystycznego.
Przypominamy też, że Salony Poezji w Łazienkach Królewskich odbywają się w każdą niedzielę o godz.12.00 

w Starej Pomarańczarni. W marcu gościła poezja Zbigniewa Herberta, a wkrótce przed nami twórczość Czesława
Miłosza. Zapraszamy. n Stowarzyszenie K40

P.S.  Dyrektor Andrzej Domalik na spotkaniu z zespołem artystycznym Teatru Ateneum odmówił wypicia lampki
szampana, gdyż jak się wyraził, przyjechał samochodem, bo mieszka poza Warszawą w Komorowie. Piotr Fron-
czewski, skądinąd zaprzyjaźniony z naszym reżyserem, swym wyimpostowanym i dobrze wszystkim znanym
głosem stwierdził publicznie:   „Tak to jest, jak się bierze reżysera ze wsi.”

Medytacje wiejskiego reżysera

Tren Fortynbrasa - post scriptum

Miał rację młody Fortynbras kiedy 
Stojąc jeszcze nad ciałem młodego księcia
Pomyślał ze smutkiem, że oto
Rodzi się Hamlet gwiazda.
Sam poszedł wziąć miasto za gardło
A nad trupem zaczęły błyskać flesze
Rozświetlając cienie zdyszanych papparazzich.
I już po południu
Wrzask tytułów bulgotał światłowodami
Jak krew nadciśnienia -
„ Hamlet is dead !!! “
Zdjęcie nagiej Ofelii wdarło się na Giełdę Papierów
Wartościowych.
Frank szwajcarski w dół
Dolar w górę nie wiadomo  dlaczego.
Świece w komnacie Fortynbrasa  jeszcze raz wymieniła
służba
Bo nowy władca potrzebuje nocy żeby
Napisać dekret w sprawie prostytutek i żebraków.
A politykom trzeba poprawić makijaże
Przed rozpoczęciem debaty.
Jutro główną ulicą miasta pójdzie kondukt czarny
Więc stawiają metalowe bariery
Żeby tłum godnie zobaczył trumnę.
Oto
Twoje „być albo nie być” Hamlecie.
Coś ci powiem.
Trzeba było bardziej uważać na słowa, książę,
Bo czyny  nie były dla ciebie.
Sam wiesz.
Ale i tak jesteś na topie.
Nakręcą o tobie film w 3d
A młody aktor tak podobny do ciebie
Jak kropla wody
Dostanie Oskara i będzie płakał dziękując Akademii.
Wzniosą ci pomnik z marmuru który przypłynie z Carrary.
Zapalą znicze rozkołyszą zapalniczki poeta Herbert
napisze wiersz.
I tyle.
To mało ?
Dobranoc książę. n

Marzec, 2011 r.

Andrzej Domalik

Tren Fortynbrasa

Dla M.C.

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak 
mężczyzna z mężczyzną
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa
I nogi rycerza w miękkich pantoflach

Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk
kir wleczony po bruku hełmy podkute buty konie artyleryjskie
werbel werbel wiem nic pięknego
to będą moje manewry przed objęciem władzy
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś

Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało
i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie
wybrałeś część łatwiejszą efektywny sztych
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara
Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków
muszę także obmyślić lepszy system więzień
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem
Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się
Gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy
To co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii

Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach
A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę. n

Zbigniew Herbert
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Autor: Zbigniew Kowalewicz 

W 1926 r. przybyła do Komorowa Anna Micha-
lik (ur. 9 września 1907 r. w Garwolinie, zm.
23.12.1983 r.), siostrzenica Marii Markowi-
czowej, dziecko Heleny z Gałęzowskich i Jana
Michalika. Józef Markowicz i jego żona cały
czas bezdzietni traktują ją jak własną córkę 
i posyłają na studia w Wyższej Szkole Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydział
Kwiaciarstwa i Pszczelarstwa. Po skończeniu
uczelni w latach 1929-1934 Anna Michalik
kieruje ogrodem majątkowym o powierzchni
ponad 10 ha, z pasieką pszczół liczącą ponad
100 uli.

Wzajemne przebywanie na jednym terenie
i codzienna współpraca zawodowa Stefana
Kowalewicza i Anny Michalik kończy się miłością
i ślubem zawartym w kościele parafialnym w Pę-
cicach w dniu 2 lutego 1933 r., a potem hucznym
weselem w pałacu majątkowym. 
Do ślubu młoda para pojechała karocą 
zaprzężoną w ósemkę pięknych koni.

W podziękowaniu za szczęśliwe życie i sukcesy
w życiu publicznym Maria i Józef Markowi-
czowie w 1922 r. ufundowali i wystawili przy
wjeździe do majątku figurę Najświętszej Marii
Panny z wmurowaną tablicą pamiątkową.
Wieczorami, szczególnie w maju,  pod figurą
rozbrzmiewały śpiewy modlących się ludzi –
w tym czasie w Komorowie nie było Kościoła.
Józef Markowicz już w 1923 r. wykorzystał
szansę dla rozwoju Komorowa, jaką dało
powołanie Spółki Akcyjnej „Elektryczne Koleje
Dojazdowe”, przekazując na jej potrzeby
nieodpłatnie 7 ha terenów majątkowych 

o wartości ponad 250 000 złotych. Na terenie
tym wybudowano tory i zaplecze kolejki elek-
trycznej, oraz pozostawiono rezerwę na rozbu-
dowę torów w kierunku Nadarzyna. Kolejka
została uroczyście przekazana do eksploatacji
i w niedzielę 11 grudnia 1927 r. o godz. 9.45
zgodnie z rozkładem wyruszył pierwszy po-
ciąg. Józef Markowicz, jako darczyńca ziemi,
otrzymał wraz z żoną bezpłatny dożywotni
bilet na kolejkę EKD.
Jako poseł, Józef Markowicz wielokrotnie
wyjeżdżał za granicę i w Wielkiej Brytanii
zetknął się  z ideą Ebenezera Howarda budowy
miast–ogrodów. W myśl tej idei najmniejszą
jednostką strukturalną powinno być osiedle
zamieszkałe przez nie więcej jak 5 tysięcy ludzi,
wyposażone m.in. w kościół, szkołę, obiekt
sportowy. Jako nowoczesny człowiek szybko
przyswoił tą ideę i rozumiejąc znaczenie uru-
chomienia kolejki, podjął działania dla realizacji
budowy Miasta Ogrodu Komorów. Bodźcem
też stały się równolegle powstające w na-
jbliższym sąsiedztwie inne miasta-ogrody jak:
Ostoja Pęcicka, Podkowa Leśna, Milanówek,
Utrata i inne.
Tak powstało osiedle o nazwie Miasto – Ogród
Komorów, zwane później Komorów Wille dla
odróżnieniu od wsi Komorów. Fakt ten odno-
towano na planie Komorowa w sposób
następujący: „No. RPP – 101 1/30 Warszawski
Urząd Wojewódzki Dyr. Robót Publicznych za-
twierdza niniejszy plan, jako odpowiadający
wymaganiom rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16.02.1928 (Dziennik
Ustaw No. 23 poz. 202). Warszawa 14 stycznia
1930 r.”  Datę tę można uznać za oficjalną datę
powstania Komorowa.

Ponieważ J. Markowiczowi doskonale powo-
dziło się w interesach, ok. 1932 r. zainwestował
część swych wolnych środków w zakup cegielni
Henryków koło Grodziska Mazowieckiego.
Dzierżawił też Zakłady Ceramiczne w Gierszu-
nach.  W okresie całego życia wraz z żoną przez-

naczał część swych dochodów na cele
społeczne i charytatywne. Było to m.in.
przekazanie gruntów na cele kolejki WKD,
zabezpieczenie gruntów na cele wyposażenia
powstałego osiedla, jak szkoła i kościół,
utrzymywanie z własnych środków 3-klasowej
szkoły powszechnej, wykształcenie swojej
siostrzenicy, ufundowanie figury Matki Boskiej,
wykształcenie dziecka swojego robotnika 
rolnego p. Krasuckiego na oficera W.P., pomoc
i materiały w budowie wielu prywatnych
domów w powstającym Komorowie, materiały
do obsadzania drzewami ulic w Komorowie,
ufundowanie jednego z największych witraży
w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie i wiele
innych.

W dniu 13 lipca 1931r. wraz z żoną Marią naby-
wają majątek Siestratyn w gm. Krupiec, pow.
Dubno, woj. Wołyńskie, parafia Radziwiłłów 
o powierzchni 2150 dziesięcin, tj. wg planu 
z 1897 r. 2392 ha i 1626 m kw. za sumę 250 tys.
dolarów amerykańskich. Z majątkiem kupują
długi Mojżesza Majera Horowitza.  Sprzedaw-
cami są Maria Paulina Jankowska i Józef Zenon
Nowogródzki, zamieszkali w majątku Jes-
łuchów pow. Dubno – spadkobiercy Bolesława
Marcelego Łukasza Jankowskiego, a podatek
spadkowy za ten majątek wyniósł  427 200 zł.

Józef Markowicz był silnie związany ze swoją
rodziną i jak mógł służył im z pomocą.
Najdłużej mieszkającym w Komorowie krew-
nym J. Markowicza był Bolesław Kapuściński
(zm.  w 1977/ syn siostry Anastazji). Po ślubie
Bolesława z Zofią Zarzycką (zm. w 1965 r.)
zamieszkał pierwotnie w domu należącym do
Józefa Markowicza przy ul. Szosa Komo-
rowska 10 (obecnie M. Dąbrowskiej 50).

Potem po ukonstytuowaniu się Komorowa,
Bolesław kupuje wraz z żoną Zofią dnia 25
maja  1932 r. na własność plac budowlany nr
320 o powierzchni 2077 m kw. Za plac płaci
Józefowi Markowiczowi sumę 2077 zł. a na
budowę domu bierze pożyczkę 4000 zł 
w złocie od Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na placu buduje własny dom „Dworek Ali”
przy ul. Sportowej 3, w którym zamieszkuje

józef markowicz i komorów, cz. ii

od 1933 r. aż do śmierci. Jego córka Alina
Lange (ur. 23.02.1925 r.) mieszka w tym domu
do roku 1990, kiedy go sprzedaje i przenosi
się na stałe do Warszawy. Alina Lange-Ka-
puścińska umiera 7 listopada 2007 r. i zostaje
pochowana w grobowcu rodzinnym na
cmentarzu ewangelickim w Warszawie.

W 1933r. dom przy ul. Szosa Komorowska 10
kupuje Jarosława (Sławka) Uszyńska bratanica
Józefa Markowicza po bracie Janie. Jarosława
Markowiczówna poślubiła Tadeusza Uszyń-
skiego – prawnika, urzędnika ministerialnego.
Ojciec Jarosławy – Jan Markowicz (ur. w Ko-
walu dnia 28 września 1870 r.) miał za rodziców
chrzestnych Jana Hoffmana – młynarza z Raku-
towa i Wandę Kryger. Jan Markowicz ożenił
się z Jaromirą Hess – córką właścicieli  Fabryki
Wag w Lublinie. Zostaje po ślubie Dyrektorem
tej fabryki. Umiera w Komorowie dnia 29 sierp-
nia 1933 r. w wieku lat 62, zostawiając wdowę
Jaromirę.
Jarosława po wojnie w roku 1949 dom ten
sprzedaje i budują z mężem nowy dom w Ko-
morowie przy ul. Ceglanej 7. Małżeństwo
Jarosławy i Tadeusza Uszyńskich pozostało
bezdzietne.   

W 1938 r. sprowadza się do Komorowa siostra
Marii Markowiczowej pani Zofia Skrońska i za-
mieszkuje w domu przy ul.Zamojskiego 3. Dom
ten sprzedaje w 1950 r. panu Tadeuszowi
Milerowi. W czasie okupacji hitlerowskiej okre-
sowo prowadzi w tym domu kawiarnię
„Czarny Kot”, korzystając z pomocy synów.

W 1939 r. budują w Komorowie dom przy ul.
Akacjowej 12 kuzynki Józefa Markowicza 
– siostry Ostrowskie. Umierają po wyzwole-
niu, a ich dom otrzymuje w spadku
małżeństwo p. Dmochowskich z córką
Hanną. Hanna Dmochowska – Dąbrowska
mieszka w Komorowie do roku 2007, a po
sprzedaży otrzymanego w spadku domu
wyprowadza się w okolice Grodziska Maz.

W 1937 r. od Józefa Markowicza kupują dwa
place nr 57 i 59 przy ul. Sobieskiego oraz plac 
nr 53 (ul. Szosa Komorowska 4) małżonkowie 
Stefan i Anna Kowalewiczowie. Ciekawostką
jest, że dom z placem nr 53 za sumę 5000 zł.
(obecnie Al. M. Dąbrowskiej 40) kupują na naz-
wisko swego syna Zbigniewa ur. 24.04.1936 r.,
który w momencie kupna miał zaledwie 7 miesięcy.

cd. na str. 12

Figura Matki Boskiej  

Anna z Michalików Kowalewicz

Dom przy ul. Szosa Komorowska 10

Willa „Dworek Ali” ul. Sportowa 3

Jarosława Uszyńska

Dom ul. Ceglana 7

Bolesław Kapuściński

Dom ul. Zamojskiego 3

Dom ul. Akacjowa 12 

Zbigniew Kowalewicz  (lata 50.)

Dom Al. M. Dąbrowskiej 40



cd. ze str. 12

Okazyjna cena kupna tej nieruchomości
wynikała z faktu, że Zbigniew Kowalewicz był
synem chrzestnym Józefa Markowicza. Zbig-
niew Kowalewicz – autor niniejszego tekstu
mieszka w tym domu nieprzerwanie do dziś
wraz z żoną Elżbietą. Z małżeństwa Zbigniewa
urodził się 6 sierpnia 1966 r. syn Jacek – dziś
prezes firmy Orcom w Warszawie. Wyprowadził
się z Komorowa i za swoją stałą siedzibę obrał
tereny koło Zalesia Górnego, gdzie mieszka 
z żoną Agnieszką z Marciniaków, z którą ma 
3 dzieci – Michała, Sergiusza i Zuzannę. Wybu-
dował tam piętrowy dom.

Szczęśliwe życie Marii i Józefa Markowiczów
kończy się, gdy wybucha II Wojna Światowa. 
W przekonaniu, że w Warszawie będzie bez-
pieczniej, w czasie pierwszych dni wojny
przeprowadzają się do własnego mieszkania
w Warszawie, w domu przy ul. Hortensji 3 
m. 2 (dziś ul. Górskiego). 

W ostatnich dniach oblężenia, nieszczęśliwym
zbiegiem okolicznościm w dniu 26 września
1939 r., wpada pocisk przez okno, przy którym
stoi Maria Markowiczowa i wybucha rozrywa-
jąc jej brzuch. Maria w męczarniach umiera,
gdyż nic nie może jej pomóc.
Józef Markowicz straszliwie rozpacza, a że
sam chorował na cukrzycę, stan jego zdrowia
gwałtownie się pogarsza. Na dodatek w tym
okresie brakuje insuliny i w dniu 30 paździe-
rnika 1939 r. o godz. 15.10, w miesiąc po żonie,
umiera w szpitalu św. Ducha ul. Emilii Plater 18
w Warszawie. Zawiadomienie o śmierci złożyli:
Stanisław Fajfer i Stanisław Górecki – han-
dlowcy. Akt śmierci podpisał proboszcz parafii
św. Barbary w Warszawie ks. K. Makowski.

Po śmierci Markowicza majątek przechodzi
pod zarząd niemiecki, a do roku 1942 kieruje
nim Stefan Kowalewicz. Oszukując Niemców,
stara się pomóc spadkobiercom po Józefie
Markowiczu, rozdając między nich produkty
majątkowe, w tym głównie mleko i kartofle,
jak również i otrzymywane dla majątku w ra-

mach przydziałów cukier i węgiel.  Wszystkie
dary są skrupulatnie zapisywane i kwitowane
przez otrzymujących.

Jednak przyjęta przez Stefana Kowalewicza
forma równego rozdziału darów wszystkim
potrzebującym, wzbudzała niezadowolenie
niektórych spadkobierców, którzy chcieli po-
działu produktów wg klanów. Powoduje to, że
Stefan Kowalewicz przenosi się do pracy 
w Zambrzycach k. Ostrowi Mazowieckiej. 
Tam, za sprzyjanie partyzantom i oskarżony 
za sabotaż, zostaje aresztowany i stracony na
Pawiaku w Warszawie dnia 29 maja 1943 r.
Będąc jeszcze w Komorowie, Stefan Kowa-
lewicz w 1941 r. zatrudnia do prac rolnych
grupę 15 Żydów, narażając się okupantowi.
Jest to udokumentowane w książce „Prusz-
ków, Nadarzyn i okolice” wydanej w 1966 r. 
w Tel-Avivie.
W okresie 1942–44 administratorem majątku
Komorów pod zarządem niemieckim był brat
Stefana Kowalewicza – Zygmunt Kowalewicz
(zm.28.03.1958 r.).
Mieszkał on w oficynie majątkowej ze swoją
żoną Stanisławą  (1904-1978)  i trojgiem dzieci:
Mirosławą (1928-2005), Jerzym (1931-1980) 
i Włodzimierzem (1926-1995). Po wyzwoleniu
Zygmunt Kowalewicz z rodziną wyjechał z Ko-
morowa.

Po wyzwoleniu majątek Komorów zostaje 
w ramach reformy rolnej upaństwowiony 
i przechodzi na własność Ludowego Wojska
Polskiego razem z majątkiem Helenów. Potem
kolejno staje się PGR-em, a dalej gospodarst-
wem pomocniczym Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Pałac staje się
ośrodkiem leczenia nerwic. Kolejni – państwowi
właściciele – doprowadzają kwitnący majątek
do stanu ruiny, sprzedając za bezcen ludziom
u władzy najlepsze tereny.  
Rozbiórki zabudowań gospodarczych majątku
dokonano w roku 1998 r. Obecnie resztki ziemi
leżą odłogiem i czekają na dalsze koleje losu.
W roku 1948 r. po przeprowadzeniu postę-
powania spadkowego, resztki majątku Józefa
Markowicza w postaci działek budowlanych

przechodzą w ręce jego spadkobierców. Część
spadkobierców wykorzystuje dar, jaki dostali
i np. Jarosława Uszyńska buduje piękny dom
przy ul. Ceglanej 7, jednak ponieważ małżeń-
stwo nie miało dzieci, nie pozostał w rodzinie
związanej z Markowiczami. 
Zofia Stefanowska, zamieszkała w Kowalu,
córka Ignacego Markowicza  buduje w Komo-
rowie ok. roku 1950, korzystając ze spadku po
stryju Józefie, niewielki domek przy ul. Brzo-
zowej 3. Dom ten po jej śmierci ze względu na
brak spadkobierców popadł w ruinę. Zofia Ste-
fanowska – wdowa po Eliaszu zostaje razem 
z mężem pochowana w Kowalu. Małżeństwo
było bezdzietne.

Ci ze spadkobierców, którym nie spieszyło się
pozbywać otrzymanych placów, stracili je 
w 1955 r., gdy zostały przejęte przez Skarb
Państwa. Stało się to na wniosek ówczesnego
przewodniczącego Gromadzkiej Rady Naro-
dowej, który potem sam sobie przyznał jedną
z upaństwowionych działek. Do dziś trwają
starania o uchylenie tej nieprawnej decyzji, ale
jak dotąd nie przynoszą rezultatów.
Należy jeszcze wspomnieć o Jerzym Kapuś-
cińskim, posiadającym plac w Komorowie przy  
ul. Sportowej 1, jednak stale mieszkającym 
w Warszawie. 
Mieszka również od pewnego czasu w Ko-
morowie Romuald Tokarski, wnuk siostry
Józefa Markowicza, Katarzyny Sowińskiej.
Wraz z żoną Małgorzatą Sadowską mają
dwoje dzieci Filipa i Paulinę.

Komorów w dzisiejszych czasach rozwija się
burzliwie na terenach należących przed wojną
do Józefa Markowicza. Nie należy zapominać,
że z jego daru, jakim było bezpłatne oddanie
terenów, mieszkańcy Komorowa korzystają
do dziś. Nie wiadomo jednak,  dlaczego plano-
wane przez J. Markowicza  inwestycje nie zna-
lazły się w miejscach przez niego przewidzianych,
jak  np. Kościół przy pl. Paderewskiego, szkoła
przy al. Starych Lip,  boisko przy ul. Sportowej
czy park przy al. M. Dąbrowskiej. n

Przekaż 1% na K40 NR 20 - kwiecień 2011

13

NR 20 - kwiecień 2011 Przekaż 1% na K40

12

Już od dziesięciu lat prowadzimy naszą
działalność w centrum Komorowa przy ul.
Berylowej 34. Po generalnym odnowieniu 
i wzbogaceniu zabiegowego menu, staramy
się stworzyć miejsce, do którego każdy
chciałby z przyjemnością wracać. 

Zabiegi w Wenus Beauty House to połącze-
nie bardzo wysokiej skuteczności starannie
wyselekcjonowanych kosmetyków i zmysło-
wej przyjemności płynącej z profesjonalnych
usług.

Co nas wyróżnia?
Nie tylko harmonijne, komfortowe wnętrze

i doskonale wyszkolony zespół specjalistów,
ale przede wszystkim jakość usług i komfor-
towa atmosfera, relaksujące zabiegi, nastro-
jowa muzyka i filiżanka aromatycznej kawy
uczynią ze zwykłego zabiegu pełen przyjem-
ności rytuał.

Wiosna budzi nas do życia, sprawiając, iż
jesteśmy gotowi na przemiany. To idealny
czas na nowe doznania.
Proponujemy Państwu WIOSENNE PRZEBU-
DZENIE z Wenus Beauty House. 

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki
wachlarz zabiegów kosmetycznych twarzy
i ciała, masaży, pielęgnacji dłoni i stóp, ma-
kijażu permanentnego, zagęszczania rzęs,
przekłuwania uszu, nosa i pępka metodą
szwajcarskiej firmy Blomdahl, gwarantującej
najwyższy stopień higieny i bezpieczeństwa.
Serdecznie zapraszamy wraz z przyjaciółmi
do skorzystania z naszych nowości – zabie-

gów kosmetycznych twarzy wykonywanych
na bazie francusko-niemieckich kosmety-
ków Jean D’arcell, które cieszą się uznaniem
środowiska kosmetologicznego już od po-
nad pięćdziesięciu lat.

Nasza propozycja usług została zaplano-
wana tak, by przeciwdziałać różnorodnym
problemom, z jakimi boryka się nasza skóra
– od zmian trądzikowych, rumienia, odwod-
nienia, utraty jędrności i kolorytu, aż po
spłycenie zmarszczek oraz poprawę owalu
twarzy. Zabiegi manualne wspomagamy
specjalistycznym sprzętem kosmetycznym
na bardzo wysokim poziomie. Używając pre-
paratów z dziedziny medycyny estetycznej,
zabieg mezoterapii bezigłowej działa
wyjątkowo spektakularnie, dzięki czemu
skóra odzyskuje blask i witalność. W po-
łączeniu z mikrodermobrazją uzyskujemy
efekt silnej regeneracji, odmłodzenia i wi-
docznej poprawy gęstości skóry twarzy.

Proponujemy także zabiegi z użyciem fal
radiowych - nowoczesnego aparatu, za po-
mocą którego wykorzystujemy zjawisko dia-
termii, czyli objętościowego podgrzania
skóry właściwej, co powoduje denaturację
włókien kolagenowych, stanowiących rusz-
towanie dla skóry, dzięki czemu stają się
one krótsze oraz grubsze. Po serii zabiegów
skóra odzyskuje jędrność i napięcie, spłyce-
niu ulegają zmarszczki mimiczne.

Jeżeli chodzi o poprawę kondycji i wyglądu
naszej sylwetki, zapraszamy do skorzystania

z indywidualnego programu wyszczuplenia
i modelowania nowoczesną i skuteczną te-
rapią próżniową, redukującą celullit, ujędr-
niającą, zwiększającą lipolizę, pobudzającą
wymianę komórkową, która pobudza pra-
widłowy metabolizm naszego organizmu.
W pielęgnacji paznokci hitem tej wiosny jest
manicure hybrydowy, który pozwoli nam
przez ponad 2 tygodnie cieszyć się zadba-
nymi paznokciami dłoni i stóp.

Mamy dla Państwa propozycję makijażu
permanentnego, który sprawi, iż każdego
dnia nie wykonując makijażu, będziemy wy-
glądać świeżo i swobodnie.

Dodatkową usługą trwałej poprawy este-
tyki oka jest zabieg zagęszczania i prze-
dłużania rzęs. Nasz salon fryzjerski wiosną
proponuje zabiegi regenerujące włókno
włosa oraz koloryzację przyszłości farbami
Inoa L’Oreal Professionel, której głównym
atutem jest brak zapachu oraz zawartości
amoniaku, co bardzo korzystnie wpływa na
optymalny komfort skóry głowy oraz pie-
lęgnuje nasze włosy. 
Po długich zimowych miesiącach, kiedy
przebywaliśmy w sztucznie oświetlonych,
ogrzewanych pomieszczeniach, warto za-
dbać o to, aby wiosną Państwa uroda roz-
kwitła na nowo, co z pewnością przełoży
się na radosne samopoczucie i samozado-
wolenie.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na
dołożenie wszelkich starań, aby wiosną Wa-
sza uroda rozkwitła na nowo!

Obudź swoje piękno na wiosnę z 

New Wenus Beauty House

Stefan Kowalewicz w czasie okupacji

Zofia Stefanowska

Zygmunt Kowalewicz
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Okiem Artemisy
Dziś na opak

Moja żona jest nowym 
nabytkiem K40. Zgodnie 
z panującymi w Stowarzy-
szeniu zasadami został jej
nadany pseudonim – wybór
padł na Artemisię. Pewnie
dlatego, że jak wszystkie 
kobiety w K40 była nieza-
leżna i nieobliczalna, kreaty-
wna i przdsiębiorcza, a na
dodatek piękna!

Artemisia Gentileschi – wła-
ściwie Artémisia Lomi Gen-
tileschi, ur. 8 lipca 1593 
w Rzymie, zm. w 1652 – wło-
ska malarka reprezentująca
wczesny barok.

Córka malarza fresków Orazia Gentileschiego, wywodzącego się
ze szkoły Caravaggia. Malowała w pracowni ojca, wykazując
znacznie większy talent, niż jej bracia. Pobierała lekcje malarstwa
u Agostino Tassiego, którego polecił jej ojciec. Została przez niego
zgwałcona, i mimo jego woli poślubienia jej, zaskarżyła go do sądu.
Podczas procesu była poddana torturom, co miało w wyobrażeniu
sądu uwiarygodnić jej zeznania. Tassi, który planował, jak do-
wiedziono podczas procesu, zabić swoją żonę i ukraść część
obrazów ojca Artemisji, został ostatecznie skazany na 1 rok wię-
zienia. To przeżycie wywarło wpływ na malarstwo Gentileschi, np.
Judytę zabijającą Holofernesa namalowała niedługo po tym
wydarzeniu.

Jednym z jej pierwszych obrazów był Zuzanna i starcy. Namalo-
wała go mając 18 lat. Była jedną z pierwszych kobiet, które podej-
mowały w swoim malarstwie tematykę religijną i historyczną, uzna-
waną za niedostępną dla kobiet. Jako pierwsza kobieta została
przyjęta do Accademia del Disegno we Florencji. Była uznaną arty-
stką i utrzymywała się ze sztuki wszędzie tam, gdzie mieszkała, 
a były to: Florencja, Wenecja, Rzym, Londyn i Neapol. n

Karol – mąż Artemisy

Poradnik Leniwej Gospodyni
Dziś na opak

Założyłem się z żoną, które jajko szybciej się toczy – surowe czy
ugotowane. Zrobiłem w ogródku pochylnię – jajka turlały się do
piaskownicy. Przegrałem – to jest nie do uwierzenia – jajko surowe
jest szybsze od ugotowanego. Moją stawką w zakładzie było ugo-
towanie niedzielnego obiadu (nigdy tego nie robiłem). Parę dni
przed wyznaczonym terminem zapowiedziałem całej rodzinie, że
nie wolno się spóźnić, bo będzie wytwornie. Założenia miałem
bardzo ambitne – cielęcina pod beszamelem lub coś w tym rodzaju.
Okazało się,  że do obiadu trzeba się przygotować znacznie
wcześniej, niż przypuszczałem. W popłochu, spóźniony o całą
godzinę, podałem na stół zsiadłe mleko wymieszane z kefirem,
do tego młode kartofelki z koperkiem i masłem. Kompletnie nie
rozumiałem znaczących uśmieszków na ustach córek i żony – prze-
cież mieszkając na wsi powinny cenić fantastyczne w swej prosto-
cie dania. n Jeżol  mąż Skarlet

Sportowy kogiel-mogiel
Dziś na opak

Kilka słów o sporcie
To, co napiszę, nie będzie pewnie zbyt popularne w kraju, gdzie premier spędza wolny czas

grając w piłę ze swoimi ministrami. Sportu jednak nie rozumiem. Dlaczego mam kibicować akurat
tym 11 facetom albo facetkom biegającym za piłką, a nie tamtym? Wszyscy oni mają żony, mężów,
dzieci, uwielbiają śledzie w oleju i nie cierpią koziego sera, albo odwrotnie, mają swoje słabości,
grzeszki, złe i dobre dni. Dlaczego akurat tych  – bo przypadkowo żyją bliżej niż tamci? 

Można się zastanawiać, czy sport czyni świat lepszym. No bo gdyby wyobrazić sobie, że
zwycięża nie ten, kto wyżej skoczy, szybciej przebiegnie 100 metrów, ale ten, kto zrobi dziennie
więcej dobrych uczynków …  Albo wpuścić na ring nie bokserów, tylko profesorów filozofii,
by stoczyli niekułaczny bój, ale bój słowny na zadany temat (i zapłacić zwycięzcy cztery miliony
dolarów!).

Podziwiam jednak sportowców za wytrwałość, odporność na monotonię, za to, że potrafią
znieść jednostajność ćwiczeń. Byłem kiedyś gościem w bułgarskim ośrodku olimpijskim 
w wysokich górach. Było to piękne miejsce, ale wstrząsające wrażenie zrobił na mnie trening
pływacki – ludzie pływający w kółko, tam i powrotem, bardzo szybko, nawet nie  wynurzający
głowy z wody… W tę i powrotem, od słupka do słupka, godzinami. To naprawdę wymaga
wielkiej wewnętrznej dyscypliny. n Michał – mąż Samanty

Książka spod lady
Dziś na opak

Tym razem będzie o lekturze, którą w samej rzeczy
nabyć można wyłącznie spod lady. Wydano ją
dekadę temu, zatem jedynym miejscem, w którym
znajdą Państwo tę książkę nie będzie księgarnia,
lecz co najwyżej serwis aukcyjny, antykwariat, 
biblioteka publiczna, szkolna lub... biblioteczka 
sąsiada.

A skoro zaglądamy na regał u sąsiada, to niech przedmiotem
wrażeń z lektury będą „głowy domów” u sąsiadów właśnie. Tyle
że nie tych komorowskich (ani nawet Komorowskich ;), lecz sąsia-
dów w wymiarze globalnym. Jako że z okazji wielkiego jubileuszu
o twórczą stronę niniejszego numeru dbają mężowie uroczych ko-
biet spod znaku K40, z prezeską zwaną z ruska „Carycą”, to niechaj
minirecenzja dotyczy lektury traktującej o naszych sąsiadach na
Wschodzie i tamtejszych władcach. Choć lektura mówi o Rosji, to
nie wpisuje się w modne ostatnio pojednanie polsko-rosyjskie.

Książka, do której nawiązuję, pozwala na lepsze zrozumienie me-
chanizmów władzy w Rosji z jednej strony, a z drugiej na wejrzenie 
w głąb ruskiej duszy. Kraj to bowiem bezmierny, władza bez-
względna, a ludzie dumni. Warto poznać sąsiada, zwłaszcza że tak
często przez nas nienawidzonego i fascynującego zarazem. Charak-
ter narodowy Rosjan, ich mitologia i mesjanizm, przenikanie się re-
ligii i władzy, powszechna korupcja i ciężkie życie prostych ludzi
ukształtowały się – jak chyba nigdzie indziej w Europie – pod wpły-
wem siły lub nieudolności osoby panującego „batiuszki cara”. 370
lat monarchii odcisnęło ogromne piętno na historii Moskwy i ten
model sprawowania władzy przeniósł się w XX wieku na kult wład-
ców komunistycznej, a następnie „demokratycznej” Rosji.

„Carowie i cesarze Rosji” profesora Andrzeja Andrusiewicza to
zbiór szkiców biograficznych władców wschodniego imperium Eu-
ropy. Począwszy od pierwszego cara Iwana Groźnego (ilu władców
XVI wiecznej Europy zdolnych było panować przez pięćdziesiąt
lat?), przez modernizującego kraj i podziwianego przez Zachód
pierwszego cesarza Piotra Wielkiego, wielką cesarzową Katarzynę
II sprytnie łączącą idee oświecenia z militaryzmem, imperializmem
i nacjonalizmem rosyjskim, a skończywszy na nieszczęsnej rodzinie
ostatniego cesarza Mikołaja II zgładzonego przez bolszewików 
i kanonizowanego przez postsowiecką cerkiew. Autor doskonale
łączy fakty historyczne z wartką fabułą i anegdotami. Odkrywa
przed nami tajniki władzy, wewnętrzne intrygi bojarstwa, próby
interwencji sąsiadów i mocarstw europejskich. Pokazuje w sen-
sacyjnej formie metody rządzenia Rosją przez kolejne familie: od
dynastii Rurykowiczów, przez władców elekcyjnych, wielką smutę,
a skończywszy na rodzinie Romanowów. O tej ostatniej Maksym
Gorki pisał, że w jej żyłach przez ostatnie półtora wieku nie płynęła
nawet kropla słowiańskiej krwi! Jaki znacie Państwo kryminał, 
w którym na 24 bohaterów siedmiu zabito (zwłoki dwóch spalono),
jednego zdetronizowano, jeden zmarł w niewyjaśniony sposób 
i wreszcie siedmiu z nich przejęło władzę w wyniku przewrotu?

Na koniec muszę rozczarować Panią Prezes Stowarzyszenia K40...
niestety w historii Rosji formalnie nie odnotowano rządów carycy
(choć ten tytuł był w obiegu potocznym do samego końca monarchii),
były jedynie Cesarzowe-Imperatorowe: dwie Katarzyny, Anna i Elż-
bieta. Zabrakło jednak Carycy! Skąd zatem pseudo Pani Prezes?
Czy nawiązuje do carycy rosyjskiej tyczki Eleny Isinbajewej, czy
może buduje nową jakość władzy... u sąsiada Andrzeja? n

JareK – mąż Dolores

Ludzie listy piszą

Podziękowania z  głębi serca

Szanowni Państwo,
Są rzeczy ważne i ważniejsze. Każdy ma

ich własną  hierarchię. Moja przewróciła się
do góry nogami w ciągu ubiegłego roku. To,
co wydawało się bardzo ważne, bez czego
trudno było sobie wyobrazić codzienne
funkcjonowanie, straciło nagle na znacze-
niu. To, na co często brakowało czasu,
okazało się najważniejsze. Praca, zdoby-
wanie pieniędzy, pomnażanie dochodów –
z powodu choroby stało się nagle ograni-
czone do minimum i straciło na znaczeniu.
Kontakt z bliskimi, drobna pomoc w domu,
przekazywanie dzieciom swoich doświad-
czeń, okazywanie wdzięczności ludziom
wielkiego serca – nabrały z dnia na dzień
znaczenia największego. Bo – w zagrożeniu
życia i zdrowia – nie wiadomo, jak długo
jeszcze będzie można to robić…

Ale „kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, to
otwiera okno”. Takim oknem dla mnie stała
się życzliwość Przyjaciół, życzliwość osób,
które często zaledwie poznałem. Trudno
uwierzyć, jak wiele dostałem od innych 
w ciągu tego roku choroby. Nigdy nie
myślałem, że można dostać aż tak dużo, że
można zaciągnąć taki dług wdzięczności.
Jednym z tego przejawów było wsparcie fi-
nansowe, jakiego udzielili mi Państwo,
przekazując darowizny na rzecz mojego
leczenia i rehabilitacji. Skorzystałem z tych
pieniędzy, bo leczenie onkologiczne jest jed-
nak kosztowne, nawet jeśli korzysta się
przede wszystkim z państwowej służby
zdrowia… 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy te
pieniądze przekazali. Serdecznie dziękuję
Kobietom z K40, dzięki którym mogłem
otrzymać pomoc finansową. Będę korzystał
z tych środków, bo moje leczenie jest 
w toku. Żyję dzięki udanej operacji, podczas
której chirurdzy usunęli bardzo dużą część
guza. Ale jeszcze trochę zostało: nie
wiadomo, jak ta resztka będzie się zacho-
wywać. Moje szanse na wyzdrowienie
wzrosły, ale zagrożenia nadal istnieje, nadal
się leczę. Dzięki Państwu mam jednak
nadzieję i  dodatkowy powód, żeby walczyć
z chorobą. Chcę żyć, żeby spłacić choć część
tego długu, który zaciągnąłem wobec
wszystkich życzliwych mi osób. Jeśli uda mi
się wrócić do pełnej sprawności, jeśli będę
mógł pracować tak jak dawniej, to również
po to, aby wszelkimi sposobami pomagać
innym i wspierać ich w trudnych okolicz-
nościach.

Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy
przekazali darowizny na rzecz mojego
leczenia i rehabilitacji. Dziękuję za wszys-
tkie inne wyrazy wsparcia: modlitwy,
słowa wiary, że się uda i obecność w moim
życiu. n

Grzegorz Kaleta

nie – winne porady
Dopełnienie  dań stołu  wielkanocnego

Po okresie postu oraz dostąpieniu doznań duchowych związanych z przygotowaniem 
i przeżywaniem Świąt Wielkanocnych następuje również zaspokojenie doznań smakowych.
Poczynając od śniadania wielkanocnego, na którym królują przysmaki z jajek, kiełbas i wędlin,
nieubłaganie zmierzamy do pory rodzinnego obiadu lub wcześniejszej kolacji. Tym razem prym
wiodą zazwyczaj mięsiwa pieczone różnej maści. Przy czym wiadomo, że każde pieczyste
skrywa tajemnicę receptury Pani lub Pana domu i to samo z nazwy danie na dwóch różnych
rodzinnych stołach może mieć zbliżony, ale jednocześnie unikalny aromat i smak. 

Doskonałym uzupełnieniem naszych dań głównych może być wino. Wino, które dopasuje się 
do dania niczym pantofelek do nóżki Kopciuszka, podkreśli smaki i jednocześnie da coś od
siebie. Coś, co przenikając do naszych zmysłów sprawi nam wiele radości i zadowolenia. 

W tym momencie pojawia się kwestia odpowiedniego doboru wina do potrawy. Odpowied-
niego, tzn. takiego, które w zestawieniu z daniem będzie nam smakowało. A smak, jak
wiadomo, jest odczuciem bardzo indywidualnym i podane wino może smakować dla jednych
wybornie, dla innych być neutralnym dodatkiem, a jeszcze dla innych kompletną porażką. 

Sprawa komplikuje się tym bardziej, że nasze pieczyste jest z różnego mięsa, pieczone
różnymi technikami oraz przyprawiane i dopełniane sosami na tysiące sposobów. Co więc zrobić? 
Jak sobie poradzić z doborem? 

Moim zdaniem najlepszą strategią będzie strategia lansowana swego czasu przez pana
Adama Słodowego, czyli „zrób to sam”. Nie chodzi oczywiście o samodzielne zrobienie wina,
choć dla wielu miłośników win jest to marzeniem. Chodzi o to, że wina w butelce już nie zmienimy.

Jeśli je znamy, to wiemy czego się po nim spodziewać. Gorzej, jeśli wino jest nam nieznane. 
Po prostu jest, jakie jest. Możemy jednak popracować nad takim doprawieniem dania, które

sprawi, że nasze odczucie smaku wina będzie takie, jakie chcemy odczuwać. 
Pomogą nam w tym przyprawy, sosy i niektóre owoce.
Wyobraźmy sobie, że po pierwszym łyku wino wydaje się zbyt kwaśne lub kwasowe, jak

mawia-ją winiarze. Przed kolejną próbą proponuję kęs dania delikatnie skropić cytryną lub
posolić. Kwasowość powinna ustąpić. Podobnie rzecz ma się z winem zbyt łagodnym, kiedy
oczekujemy zdecydowanej cierpkości i wyrazistości. Proponuję kolejny kęs potraktować 
delikatnie pieprzem. Wino również powinno się zaostrzyć. Jeśli odczuwamy zbytnią cierpkość,
to w sukurs przyjdzie nam np. biały sos, odrobina majonezu lub inny sos na bazie śmietany. 
A jeśli wino wydaje się za słodkie? Wtedy proponuję zaczekać do słodkiego deseru i ponownie
spróbować. 

Są też wina o uniwersalnym charakterze, które bardzo dobrze radzą sobie z różnymi po-
trawami. Jeśli na takie trafimy, koniecznie zapiszmy ich nazwę a najlepiej producenta, region 
i szczep, z którego powstały. Jeśli nam się to nie uda, zawsze można zasięgnąć rady w specja-
listycznym sklepie winiarskim, do którego serdecznie zapraszam. n Dariusz Rybczyński
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fretka – korekta
Karol – mąż Artemisy
Andrzej – mąż Carycy 
JareK – mąż Dolores
michał – mąż Samanty  
Jeżol – mąż Skarlet

Twoja ulubiona gazeta z dostawą do domu 
– Prasa Poranna
W Komorowie i okolicach działa już usługa znana do tej pory tylko z amerykańskich filmów – codzienne, poranne dostawy do domów.

Gazety oraz magazyny i czasopisma będą dostarczane przez 6 dni 
w tygodniu, najpóźniej do 06:45 rano, aby nasi klienci mogli się cieszyć
aromatem kawy i najświeższymi wiadomościami podczas śniadania.
Prasa będzie dostarczana bezpośrednio na teren posesji w przypadku
domów jednorodzinnych (tzw. wrzutka amerykańska) lub pod drzwi
w przypadku mieszkań. 

Współpraca z renomowanym kolporterem prasy gwarantuje, iż nasi
klienci będą mieli dostęp do wszystkich tytułów prasowych dostęp-
nych na rynku. Szczególny nacisk kładziemy na dostarczanie gazet
codziennych, ale klienci którzy nie chcą szukać po kioskach i pamiętać
o datach publikacji swoich ulubionych magazynów, tygodników czy
innych czasopism, również będą mieli te tytuły dostarczane do
domów.

Prenumerata gazet w Prasie Porannej jest bardzo elastyczna 
– można zamawiać gazety tylko w wybrane dni tygodnia, z dnia na

dzień, modyfikować swoje zamówienie, domawiać dodatki lub inne
tytuły. Podczas urlopu nie trzeba się martwić tym, że nieprzeczytane
gazety będą leżały przed domem – dostawy można w każdej chwili
wstrzymać.

Prasa Poranna rozpoczęła również współpracę ze Stowarzyszeniem
K40 – każdy klient w obrębie Komorowa i okolic, który prenumeruje
gazety przez Prasę Poranną, będzie otrzymywał magazyn K jak Ko-
morów wraz ze swoją gazetą.

Zamówienia można składać poprzez stronę www: 
www.prasaporanna.pl 
oraz poprzez infolinię 801-00-22-26 lub 22-250-13-55.
Więcej szczegółów:
Marcin Wejtko – Prezes Zarządu Suburbia Sp. z o.o.
Tel. 22.250.13.55 / Tel. Kom. 605.311,749 / m.wejtko@suburbia.com.pl


