
K40 – to brzmi jak nazwa łodzi podwodnej, nowy wirus, albo potas o  zwielokrotnionej 
przyswajalności. Z tych trzech możliwości najbardziej życiodajny jest potas. Bo życio-
dajność łodzi podwodnych i wirusów jest umowna. Naszym społecznym i osobni-
czym obowiązkiem jest ustawiczne uzupełnianie potasu, gdyż jest on wypłukiwany 
przez rwący strumień życia. No, chyba, że ktoś we wodzie stojącej swój czas przepę-
dza. Wtedy ma potas. I to wszystko. Co ma.
Potrzebność K40 już mamy więc ustaloną. 
Ale nadal nie wiadomo o co chodzi. A jeśli „nie wiadomo, o co chodzi...” – to chodzi 
o kobietę. Tą wersją znanego porzekadła się kierując, zbliżamy się oto do celu. Boć 
nigdy bardziej „nie wiadomo, o co chodzi” jak w przypadku, gdy „chodzi o kobietę”. 
Bo dopiero wtedy „nie wiadomo, o co chodzi“.
Kobieta – to tajemnica, niedookreśloność, mgła, czar NigdyNieWiadomego, eterycz-
ność. Ale K40 – to nie wystarczało. I powstało, powstało i działa, coś co w przyrodzie 
codziennej nie występuje. Mianowicie – Eteryczność Skuteczna.
Czego sobie i Państwu nadal życzę. n  Andrzej Poniedzielski
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K jak Komorowianie, krajanie, konfederaci, 
koalicjanci, kompetentni kooperanci...

Powiało wiosną. W ogrodach kwitną  
tulipany i drzewa owocowe, a w nas, 
w kobiety z K40 wstąpiła nowa energia. 
Jak to wiosną... Salony Poezji K40  
w Łazienkach Królewskich i w Pruszkowie 
pękają w szwach, miłośnicy podróży  
spotykają się w naszym Klubie, dzieci  
i młodzież bawią się i uczą na warsztatach 
K40, a za chwilę Otwarte Ogrody...  
Ale na razie cieszmy się wiosną,  
cieszmy się Świętami, babkami,  
pisankami, śmigusem-dyngusem... 
Krótko mówiąc – spokojnych Świąt  
i Wesołego Alleluja!  n
                             Stowarzyszenie K40
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Dajemy na zapowiedzi, czyli co przed nami

Kiedy redagowałam wiosenne wyda-
nie naszej niecodziennej gazety „K 
jak Komorów”, z przyjemnością za-
uważyłam, że Leniwa Gospodyni, czyli 
Skarlet, umieściła przepis na swoją nie-
ziemsko smaczną zupę porową. Zupa 
po prostu rozpływa się w ustach i na 
pewno będzie wspaniałym urozmaice-
niem na wielkanocnym stole. Pomyśla-
łam też, że „ta nasza Skarlet” jest na-
prawdę doskonałą leniwą gospodynią, 
która serwuje proste, acz wykwintne 
dania, o ciekawym smaku i zabójczym 
aromacie. Przyszła mi więc do głowy 
myśl – równie prosta i wykwintna – by 
K40 wydało książkę kucharską „Le-
niwej Gospodyni”. Być może kiedyś 
z jej przepisów korzystać będą nowe 
pokolenia, tak jak my teraz sięgamy 
po przepisy Monatowej i Ćwierczakie-
wiczówny. Być może, że kunszt i umie-
jętności kulinarne Skarlet doceni jakaś 

wybitna osobistość, składając hołd jej 
talentowi na wzór Ignacego Paderew-
skiego, który w słowach skierowanych 
do Lucyny Ćwierczakiewiczówny po-
wiedział: „Pani szanowna, czemże są 
moje muzyczne sukcesy wobec sławy 
Pani? Iluż to mężów, których żony dzię-
ki Pani znają się na kuchni, błogosławi 
i po wsze czasy błogosławić będzie 
działalność Pani, kiedy już moja muzy-
ka przebrzmi?”
Skarlet, zbieraj więc, twórz, komponuj 
nowe przepisy do swojej książki kuchar-
skiej, którą – i tu dajemy na zapowiedzi! 
– na pewno wydamy!
A skoro już o wydawaniu mowa, kolej-
na zapowiedź – po wakacjach trafi do 
Państwa pierwsze wydawnictwo Sto-
warzyszenia K40. Będą to „Medytacje 
wiejskiego reżysera”, które są osobistą, 
poetycką refleksją Andrzeja Domalika do 
naszych Salonów Poezji. n Dolores

– Musisz się zbadać – powie-
działa M. - Masz już swoje lata 
i jak każdy „kruchy” wyma-
gasz przeglądu.   
    
Wyhamowało, westchnęło, 
załopotało. 
Zgasiłem wolno papierosa, 
odstawiłem niedopitą szkla-
neczkę i spoglądając smętnie 

na kwitnący za oknem krzew magnolii, przyznałem Jej rację. 
- Masz pidżamę? – spytała twardo. 
- Sypiam nago – odparłem za wstydem pomieszanym z absur-
dalnym poczuciem winy. 
- Kupimy – dodała lżej. Za to w liczbie mnogiej. 
Liczba mnoga, od tego momentu miała mi towarzyszyć do 
samego końca – przeglądu. 
Przez całe trzy dni: jechaliśmy, parkowaliśmy, wchodzili-
śmy, poszukiwaliśmy lekarzy, prześwietlaliśmy się, leżeli-
śmy w sprawie prostaty, operowaliśmy złamany palec, ro-
biliśmy sobie EKG, oddawaliśmy mocz do analizy, wyciągali  
z nas krew i zwierzenia.
Razem wdychaliśmy przepastny zapach szpitalnych korytarzy. 
Jeśli tylko zdrowy prowadzi chorego, natychmiast zaczy-
nają przypominać parę, w której jedno wiedzie drugiego 
na rzeź. Przy czym, nie wiadomo skąd, na chorego spada 
ogromny ciężar winy. 
M. obstukując posadzki wysokimi obcasami, ogląda się cza-
sem za siebie z komiczną troską – żebym jej nie zginął. Jestem, 
podążam truchcikiem. Przeklinając w myślach swój elegancki 
kapelusz i młodzieńczy krój płaszcza. Marzę o włosiennicy, 
barchanowych gaciach i papciach z pomponem. 
Noc po operacji palca spędzam w towarzystwie opłaconej 
przychylności pewnej Doroty. Moje dyskretne skradanie 
się do toalety przerywa jej fachowe pytanie w stylu... może  
w czymś pomóc? 
Zapominam języka w gębie. Tracę grunt pod nogami. 
Do rana. Bo rankiem jak doświadczenie uczy – gdy wyniki 
badań okażą się pomyślne – zmienić się może wszystko. Ze 
stosunkiem do kobiet włącznie. 
Wspomnienie z młodości: jakiś niezwykły – pod każdym 
względem – wyjazd z teatrem do Italii. Na karku lżejsze 
od piórka 35 lat, opalone, twarde ciało, wiatr we włosach, 
świat u stóp, przychylność dziewczęcych ramion. 
I nagle – niczym grzebieniem po szkle – przeraźliwy zgrzyt 
wezwania do poradni przeciwgruźliczej. Na Skawińską. 
Bo coś bardzo nie tak – w prześwietleniu. Ciemność 
wnętrza, chłód linoleum pod plecami. 
Ale przede wszystkim obrzydliwy, skrzeczący głos starej, 

garbatej laborantki obsługującej rentgena. 
Wdech, wydech, wdech, wydech. Wyniki za tydzień. 
Przez wieczność siedmiu dni, garbuska w wyobraźni pięknieje. 
Jej głos staje się miodowo kojący. Znika gdzieś wstrętny garb. 
Oczy ogromnieją, rosną rzęsy, piersi nabierają jędrności. 
W końcu decyzja: jeśli płuca okażą się nieuleczalnie chore, trzeba 
ożenić się z garbuską. Z ową decyzją i duszą na ramieniu zjawiam 
się ponownie na Skawińskiej. Garbuska czeka. Bez garba. 
Z wyrokiem śmierci w ręku! 
Mówi: - To nic groźnego proszę pana. Zwykłe zwapnienia. 
Może pan jechać do tych swoich Włoch. Dusza lekko spada 
z ramienia. Garb drożdżowo przybiera, kaprawieją oczy, 
skrzeczy głos, wypadają rzęsy. 
Jeszcze przed chwilą tak piękna z trwogi, z głupiej radości 
staje się odrażająco szpetna. Chciałbym, żebyś dotąd żyła – 
piękna garbusko.  n

Piękna garbuska 
Krakowskim targiem
Jan Nowicki – stały korespondent K40 

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!

Pomoc dzieciom 
leczonym 

onkologicznie

KRS 0000214644

Przekaż 1% dla K40

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 – Ewa Telega
literatura  
Julio Cortazar - Gra w klasy, Opowieści o kronopiach i famach
Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn
Fiodor Dostojewski - Idiota

film    
Michelangelo Antonioni - Zaćmienie
federico fellini - Amarcord, Rzym
Ingemar Bergman - Szepty i krzyki

muzyKa  
Leonard Cohen - Błękitny prochowiec, Zuzanna
Zygmunt Konieczny - Grand Valse Brilliant, Noc Listopadowa (muzyka do spektaklu)
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem

MALArSTWO  
Gentile Bellini - Miracle of the Cross at the Bridge of S. Lorenzo
Vittore Carpacio - St. Jerome and Lion  in the Monastery
Caravaggio - Salome, Meduse
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Czego się nie nosi Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

Ale dla Jurka Bińczyckiego owa 
końcówka lipca 71, była nieuda-
na wybitnie. Binio był w depre-
sji. Fakt, że grał główną męską 
rolę w filmie Jerzego Antczaka 
„Noce i dnie”, niewiele dla niego 
znaczył i depresję ową jeszcze 

potęgował. Nie czuł się zintegrowany z ekipą, tęsknił za Starym Teatrem, za 
kolegami, za kolacyjkami w SPATiFie i w ogóle za Krakowem. Jednym sło-
wem po dwunastu dniach zdjęciowych Binio miał kompletnie dość. W głębi 
duszy pieścił myśl o gwałtownym zerwaniu umowy i zakończeniu tej drogi 
przez mękę. Tej Golgoty!!! Ale jak to zrobić? Nie wiedział. Właśnie dwunaste-
go dnia zdjęciowego o 5.30 (nie bójmy się tych słów) NAD RANEM, będąc w 
głębokiej traumie, siedział w fotelu, poddając się zabiegom znakomitej cha-
rakteryzatorki Aurelii Łopatowskiej, która postarzała go lub odmładzała. Nie 
wnikał w to. MIAŁ DOŚĆ!!! Trzeba wiedzieć, że charakteryzatornia oddzielo-
na była cieniutkim przepierzeniem od aneksu mieszkalnego, który zasiedlali, 
tworzący malowniczą i kochającą się parę Jerzy R. Michaluk, kierownik planu 
zdjęciowego i wyżej wzmiankowana Aurelia Łopatowska, Lilaszkiem przez 
Jerzego R. Michaluka pieszczotliwie zwaną.
Uprzejmy Czytelniku, ja wiem, że powyższe zdanie jest przejawem ultrabaro-
kowego odchylenia. Ale skoro sam wielki Antoni Czechow ubolewał był, że 
nie potrafi napisać opowiadania, które zmieściłoby się na powierzchni dłoni, 
to ja tym bardziej nie potrafię! Dlatego nie zżymaj się Czytelniku uprzejmy, bo 
z całym szacunkiem będę zmuszony Ci ubliżyć. Ale ad rem.
Jerzy B. na fotelu. Aurelia Ł. nad Jerzym B. Postarza lub odmładza. Nieistot-
ne. I nagle zza przepierzenia dobiega ich głos Jerzego R. Michaluka. Głos 
przepełniony (skrywaną wprawdzie, ale jednak) radością odkrywcy i uczone-
go - „Lilaszku! A czy ty wiesz, że było dwóch Shaw? George Bernard Shaw 
i Irving Shaw?” - Lilaszek zamarł dramatycznie nad twarzą Jerzego B. Jerzy 
B. ryzykownie szeroko otworzył oczy. Wszystko stało się jasne! Taki news  
o 5.30 NAD RANEM?! Binio zrozumiał, że przyjdzie mu spędzić resztę życia  
w cieniu tej wstrząsającej wiadomości, o ile nie podejmie gwałtownych prze-
ciwdziałań. Zerwał się z fotela i zdecydowanym krokiem udał się na ubocze, 
w miejsce odosobnienia, aby przygotować pożegnalne orędzie dla reżysera 
Antczaka i całej ekipy. Po upływie pół godziny, poważny i skupiony stawił się 
na stanowisku reżyserskim. Zastał Stanisława Lotha  (zdjęcia), Jadwigę Ba-
rańską (jak zawsze), Jerzego R. Michaluka (kierownik planu), szwenkierów, 
asystentów i wielu innych. Reżysera nie było. Reżyser osobiście „doglądał 
żywiołów”. Trzeba wiedzieć, że w filmie żywiołami Jerzego Antczaka były: 
ulewa, burza z piorunami, gradobicie, zamieć śnieżna, gołoledź i BŁOTO!!! 
PRZECUDOWNE BŁOTO!!! O fascynującej fakturze! Pięknie fotografujące się! 
Oblepiające koła pojazdów, kopyta koni i buty wędrowców! Dziś rolę głów-
ną miały grać ULEWA i BŁOTO. Gwoli kronikarskiej rzetelności należy przy-
znać, że Jerzy Bińczycki  też był  przewidziany w planie zdjęciowym, ale jako 
czynnik zdecydowanie trzeciorzędny wśród ulubionych żywiołów Jerzego 
Antczaka. Wreszcie, oswoiwszy „żywioły”, pojawił się reżyser. Kompletnie 
mokry, jako że jeden z symulatorów żywiołu (tzw. deszczownica) długo nie 
dawał się oswoić. Reżyser zaprezentował ekipie przemoczoną kurtkę, ko-
szulę i spodnie, i ku zdumieniu obecnych radośnie oświadczył: - „No, teraz 
jestem dobry!” Następnie chwycił scenopis i ryknął - „PRÓBA!!!”  Binio posta-
nowił odłożyć pożegnanie z filmem na trochę później. Owo „trochę później” 

trwało - lekko licząc - siedem godzin, w ciągu których nakręcono dziewięć 
tzw. dubli, czyli powtórzeń jednej sceny! Z każdego z tych dubli Binio wycho-
dził coraz bardziej mokry, coraz bardziej oblepiony błotem i w odróżnieniu 
od reżysera, coraz  mniej radosny i coraz „mniej dobry”. Wreszcie, przed 
dziesiątym dublem zrozumiał, że oto nadszedł czas pożegnania z ambitnym 
projektem pod roboczym tytułem „Noce i dnie”. Po prostu fizycznie poczuł, 
że jeszcze chwila, a go tu „zajebią”. Zdeterminowany podszedł do Jerzego  
Antczaka i mnąc czapkę w rękach, zaczął wygłaszać pożegnalne orędzie:  
„Panie Jerzy. Ja wiem, że to, co teraz powiem, może być dla pana zaskakujące. 
Po prostu przeliczyłem się z siłami. Nie daję rady. Zadanie, które postawił pan 
przede mną, przekracza moje możliwości fizyczne i psychiczne”.  Antczak 
nerwowo kartkował scenopis. „To jest tak panie reżyserze, jakby mnie było 
dwóch. Jeden by chciał, a drugi nie może”. Binio poczuł pustkę w głowie:  
„Tak jak z Irvingiem Shaw i George’m Bernardem Shaw. Ich też było dwóch. 
Każdy inny!” - Binio słyszał i rozpoznawał swój głos, ale nie wierzył, że to on 
osobiście wypowiada te słowa. Wielobarwne koła wirowały mu przed ocza-
mi. Myślał, że śni. Błagał Najwyższego o przebudzenie. „Dlatego chciałbym 
zrezygnować z powierzonej mi roli. Jestem gotów ponieść wszelkie finan-
sowe...”. Zniecierpliwiony Jerzy Antczak podniósł wzrok znad scenopisu:  
„Panie Jerzy!!! Co mi pan tu pierdoli!! DUBEEEEEL!!!”
I tak przez dwa i pół roku!
Ale warto było! Powstał jeden z najpiękniejszych filmów w historii polskiej 
kinematografii. A śmiem twierdzić, że nie tylko polskiej.  n  
 Wiktor Zborowski

embarras de richesse  
– czyli dlaczego jest za dużo mody w modzie dwaj panowie ShawGdyby dobrze poszukać, 

to znalazłoby się 
kilka osób, 
dla których 
koniec lipca 
1971 roku był 
nieszczególnie 
udany. 

Na taki oto nietuzinkowy te-
mat wymądrzam się przed 
artystyczną młodzieżą Kra-
kowa. SAPU, czyli Szkoła 
Artystycznego Projektowania 
Ubioru zaprasza mnie co-

rocznie na Dyplomy, a tu mód więcej niż jakakolwiek ustawa przewi-
duje. I bardzo dobrze, bo młodzież musi się artystycznie, buńczucznie 
i prowokacyjnie wyszumieć za młodu, dobrze powariować z tą modą 
na dyplomowej scenie, aby później już normalnie robić modę dla lu-
dzi. Ba, gdyby to było takie proste, to już dawno powstałby regulamin 
ubiorów dziennych, pysznych, koktailowych i nieprzewidywalnych. 
Każdy balangowicz wiedziałby, że w cekinach, draperiach, dżetach 
i atłasach nie chodzi się do warzywniaka, tylko się pędzi na celebryc-
kie (co za potworek językowy!) spędy.
Już nie pamiętam, czy to ja, czy moje krasawice z K40 wymyśliły ten 
nadtytuł „Czego się nie nosi...”, ale tym razem ten nadtytuł, tak jak 
nigdy do tej pory, kojarzy mi się ze sceną w radzieckim filmie „Wio-
sna” z 1947 roku, wieku niewyobrażalnie zamierzchłego dla mło-
dzieży, tej mojej krakowskiej również. Otóż niejaki „dziadzia” Lonia 
usiłuje sforsować potężną bramę do Instytutu Słońca. Potężnych 
też rozmiarów pani milicjant grzmi „nielzia”. „Czego nie wolno?” - 
pyta dziadziunio. „Niczego nie wolno!” Tak jest! Święta prawda, ni-
czego nie wolno! Idąc tym tropem, niczego nie wolno nosić z tego 
całego wachlarza mód, które modowi fundamentaliści nakazują 
nam wciągnąć na nasze skołatane grzbiety. Kto nie wciąga – anatema.  

Joanna Bończyk w pięknym i arcymądrym  
tekście w „Wysokich Obcasach”  

(a niejedną rewię mód obejrzeli-
śmywspólnie w Paryżu) – tekście  
o znakomitym tytule „4800 
rzeczy, których nie musisz 
mieć” pisze między innymi tak: 
„Może zamiast donosić, że 
wiosną modny będzie ciem-
nozielony, powinnam stanąć 

na ulicy i krzyczeć: Ludzie, 
nie wierzcie modzie, nie 
dajcie się zniewolić”. Tekst, 

za który przynzaję mojego 
małego modowego nobelka, 

jest niewątpliwie odpowie-
dzią na moje tytułowe pytanie 

– dlaczego tej wszechobecnej  
i natrętnej mody jest wszędzie 

tak cholernie dużo. Podoba mi się, 
że pojawia się słowo „psychoza”, 

bo istotnie ta terapia modowa za-
mienia Bogu ducha winnych klientów 

w prawdziwych psycholi. Uściślijmy – 
klientki tak ta ekspansja mody odurza, 

panowie mają ten problem w głębokiej 

pogardzie, ale tylko do czasu. Latem znów pojawią się w gatkach typu 
„hawaje”, wyeksponują malowniczo swoje okrągłości od pępka do 
góry i z niesmakiem będą spozierać w stronę zaczadzonych modą 
swoich kobitek.
Jeden z bardziej przeze mnie kochanych tekstów we wspomnianym 
już modowym felietonie w „Obcasach” brzmi zupełnie jak motto: 
„Moda ma ataki szału” i na koniec jeszcze taki smaczek: „Bez czerwo-
nej podeszwy żadna aktorka nie pokazuje się publicznie”. Te nieszczę-
sne czerwone dywany, czerwone podeszwy, rozterki celebrytek i 
papugowanie wszystkich gali świata, wszystko to razem nie byłoby 
warte funta kłaków, gdyby tylko irytowało, a nie powodowało modo-
wych zaczadzeń, wreszcie konwulsji i konieczności skontaktowania 
się z lekarzem, najlepiej psychiatrą, lub farmaceutą w celu nabycia 
waleriany...
Pokpiwam sobie, to prawda, ale przecież wszystko, co powyżej 
gdzieś koło nas się kręci i różnym jeszcze do wczoraj poczciwotom 
robi prawdziwą wodę z mózgu. Niezły tu udział mają też śniadaniowi 
gawędziarze, wyrocznie telewizyjne, stylistki od celebrytów i w ogóle 
nawiedzeni fachowcy, nie daj Boże im się sprzeciwić. Jak mnie dopad-
ną furie modowe, a takoż zwątpienia nad tą marnością nad marno-
ściami, to aby sobie ulżyć, płodzę częstochowskie rymowanki i oto 
finał mojej antymodowej epistoły:
„a jak idiota czepia się mody, a jak miast mózgu pustka lub kłody,
jeden niedouk, druga wampuka, a celebrytka tych osłów szuka,
mulą się zuchom kolory, barwy, modna draperia o linii larwy,
gdaka celebryt i celebrytka, wiedzą coś może? co hetka? co nitka?
Puszą się, pawią, plotą andruty, zamiast rozumu mają modne buty...”
Za dużo mody, nie jest dobrze, za mało mody, nie jest dobrze, a tak 
bywało onegdaj. Jak z Paryża w latach sześćdziesiątych tamtego 
wieku, wracała z paryskich kolekcji moja pierwsza szefowa, niezapo-
mniana Grabolka, lub Graboletta, pani Jadwiga Grabowska, to panie 
dziennikarki od Przyjaciółki i Kobiety i Życia pytały o modną, obowią-
zującą długość, pani Jadwiga mówiła jak wyrocznia: 38 centymetrów 
od podłogi... Gdzie te czasy magiczne?
To tyle za i przeciw, jak na wielki post przystało, trochę zadumy, tro-
chę wspomnień, trochę furii. Czas na konfesjonał, ja też płodziłem 
różne modowe banialuki, oto najmodniejszy rękaw lat osiemdziesią-
tych, o wdzięcznej i jakże kobiecej nazwie: „udziec barani”. Każdy, kto 
robi w modzie, musi trochę nagrzeszyć.
Kończę moje rozterki związane z modowym „embarrase de riches-
se”, młodzież krakowska zapewne tylko przez litość nie mówi głośno: 
„czym nam ten stary dziad głowę zawraca”, ale przyznaję, że słucha  
z uwagą i wygląda na to, że myśli...
Wielkanocnie życzę wszystkim figlarnych jajeczek i obysmy tylko takie 
miewali zmartwienia, jak to wszystko, co powyżej. n   
 Jerzy Antkowiak

P.S. Kiedy panie z prasy kobiecej pytały o obowiązującą długość, pani  
z Trybuny Ludu grzmiała: „Dokąd nas zwiodą te kolekcje wiodące Mody 
Polskiej, chyba tylko do Galerie Lafayette w Paryżu”, i wtedy przestawało 
być magicznie, ustrój chwiał się niczym kolos na glinianych nogach, a my 
ludziki od mody byliśmy jego grabarzami. Ale to już było.... J.A. 
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Kobieta z Nadbagażem

Kochana Andżelino,
Jestem ci niezmiernie wdzięczna, że namówiłaś 
mnie na ten rejs po Nilu i tak pięknie pokazałaś 
mi Egipt.  Całe szczęście, że zostałaś pilotem wycie-
czek, bo robisz to bosko. 
Do tego iluż to Polaków na egipskiej ziemi 
patrząc na nasze przyodziane piersi zapytało, 
co jest to K40? I iluż, po naszych wyjaśnieniach, 
obiecało, że przekaże nam 1%?
Teraz z Tobą choćby już na koniec świata  
– oczywiście w naszych służbowych koszulkach. n 
 Wdzięczna Caryca

Kochana Caryco!
Cudownie jest zwiedzać świat i być w pracy 
jednocześnie. Można się przyjrzeć wnikliwiej 
i spojrzeć światu twarzą w twarz. Przesłonę 
słonecznych okularów i obiektywów aparatów 
fotograficznych zostawić turystom, a samemu 
stanąć oko w oko. Co z tych obserwacji odar-
tych z folderowych upiększaczy i photoshopa 
wynika? To, że świat jest biedny i brudny. Bo-
ryka się z problemami codziennej egzystencji, 
ale jest mimo wszystko mniej smutny, bardziej 
wspólny i ma nadzieję, że gdzie indziej jest rado-
śniej i lepiej.  Ma do czego dążyć - do tego mira-
żu lepszego świata. Przedstawicielami lepszego 
świata jesteśmy my - turyści. Mieszkańcy świata 
nie wiedzą, że innego, lepszego świata nie bę-
dzie, więc mają nadzieję, bo ta umiera ostatnia. 
My już żyjemy bez nadziei, wiemy, że ten  nasz 
europejski, polski jest najlepszy i lepszego nie 
będzie… chyba że na tamtym świecie. Nam 
towarzyszy, co najwyżej ból egzystencjalny. 
Martwimy się tym, co na tamtym świecie, skąd 
idziemy i dokąd zdążamy. Oni ze swoją nadzieją 
łapią się naszych rękawów i naszego współczu-
cia. Chcą nam sprzedać wszystko, bo przecież 
my jesteśmy z lepszego świata, więc chyba 
możemy kupić od nich te paciorki, podrabiane 
rękodzieło i pocztówki. My nie chcemy kupo-
wać ani paciorków, ani chińskich podróbek, ani 
pocztówek, bo w naszym oświeceniu wiemy, 
że to byle co. Chyba że tubylec zejdzie z ceny i 
zamiast jednego grosza zapłacimy pół, bo prze-
cież my też mamy swoje problemy. Oni w to nie 
wierzą, hodują w sobie urazę i rośnie między 
nami mur niezrozumienia.  Ja stoję pośrodku, 
spoglądam tu i tam. Czy to lepiej, czy gorzej - nie 
wiem. Na pewno pełniej i wyraźniej widać stąd 
naturę świata. A ponieważ stara prawda mówi, 
że wiedza nas wzbogaca, jestem więc coraz 
bogatsza i wiem, że to jedyne bogactwo, jakie 
mogę znaleźć na tym świecie. 
Zawsze to jednak miło podzielić się z Tobą, Ca-
ryco, mym bogactwem, więc przybywaj z ko-
szulką K40, gdziekolwiek będę, przyjrzymy się 
razem światu, takiemu, jakim jest. n  Andżelina
 

Dawno, dawno temu w starożytnych Chinach dwóch bud-

dyjskich mnichów szło polną drogą. Był pogodny dzień, jed-

nak w mgnieniu oka pogoda się zmieniła. Niebo przysłoniły 

gęste chmury i zaczął padać silny deszcz. Mnisi schronili się 

pod rozłożystym drzewem. Kiedy przestało padać, podążali 

dalej do klasztoru po błotnistej drodze. Dotarli do miejsca,  

w którym droga była zalana wodą tak, że nie można było iść 

dalej, nie mocząc sobie nóg.

Po drugiej stronie ogromnej kałuży stała piękna kobie-

ta, która głośno płakała. Na pytanie mnichów, co ją tra-

pi, odpowiedziała, szlochając, że idzie w odwiedziny do 

swojej matki, lecz nie może przejść z powodu kałuży na 

drugą stronę.

Usłyszawszy to, jeden z mnichów postanowił jej po-

móc. Przeszedł przez wodę i przeniósł dziewczynę na 

plecach na drugą stronę. Kobieta podziękowała i ruszy-

ła w dalszą drogę.

Mnisi również kontynuowali swoją wędrówkę. Po pew-

nym czasie milczenia, mnich, który nie pomógł kobiecie, 

odezwał się z wyrzutami do swego współtowarzysza: 

”Dlaczego to zrobiłeś? Jesteśmy mnichami i nie wolno 

nam dotykać kobiet. Szczególnie takich, jak ona, która 

jest młoda i bardzo piękna...”

Na co drugi mnich odpowiedział: „Czyżbyś dalej niósł 

ją na swoich plecach bracie? Ja porzuciłem myśl o niej 

dawno temu...”

Drodzy Państwo, czy jesteście w stanie pozbyć się my-

śli, które Wam ciągle przeszkadzają? Czy jesteście tak 

silni, że potraficie usunąć ze swojego umysłu to, co nie 

jest potrzebne i dzięki temu zachować wewnętrzny 

spokój?

Życzę wszystkim, aby Waszym życiem zawsze kierowa-

ła mądrość, a nie zgubne emocje.  n                       Zara 

Z cyklu: przypowieści chińskie

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

Dziś dla K40 odpowiada...  Maria Szabłowska

Kwestionariusz Prousta

Na tropie przebojów

Główna cecha mojego charakteru:
– ciągle jeszcze optymizm
Cechy, których szukam u mężczyzny:
– stałość i poczucie humoru
Cechy, których szukam u kobiety:
–  poczucie humoru i fantazja
Co cenię u przyjaciół:
– że są ze mną tyle lat
Moja główna wada:
– brak asertywności 
Moje ulubione zajęcie:
– podróżowanie i gotowanie

Moje marzenie o szczęściu:
– leżę pod gruszą na dowolnie wybranym 
boku
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–   skrajne ideologie wszelkiej maści
Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem:
– choroby bliskich
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie 
był tym, kim jestem:
– Elvisem Presleyem z początków jego ka-
riery
Kiedy kłamię:
–  nie kłamię - babcia mnie nauczyła, że za-
wsze się wyda, więc lepiej mówić prawdę
Słowa, których nadużywam:
– porażka, rewelacja, totalny obciach

Ulubieni bohaterowie literaccy:
– Faust i Bridget Jones
Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– Danuta Wałęsa
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  fałszywych ludzi, obłudy
Dar natury, który chciałbym posiadać:
–  czytać w myślach innych ludzi
Jak chciałbym umrzeć:
– nieświadomie i nagle
Obecny stan mojego umysłu:
– w okolicach stanów średnich, ale wierzę, 
że będzie lepiej
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
– w ogóle łatwo wybaczam błędy innym 
n 
 Pytania zadawała:  Caryca

drimtim kolorowe jarmarki

Tytuł brzmi podobnie do – parampampam, 
umcykcyk, tratatata – ale nie o jego dźwię-
konaśladowczość tu chodzi – to spolsz-
czenie angielskiego określenia – Drużyna 
Marzeń – Dreamteam. Nie ma w języku 
polskim takiego zgrabnego krótkiego okre-
ślenia, które by oddawało sens tego sfor-
mułowania. Dlatego będę się tu posługiwał 
określeniem angielskim, ale żeby nie było – 
spolszczonym – Drimtim.
O jaki Drimtim mi chodzi? Wiadomo – zbliżają 
się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, o któ-

rych inaczej się już nie mówi, jak Euro 2012, co 
może trochę mylić, bo pamiętam niedokład-
nie, jak premier zapowiadał, że euro wpro-
wadzi w Polsce w 2011, a może 2013?
No więc, Mistrzostwa Europy za pasem, 
więc do głowy przyszedł mi taki pomysł 
– gdyby z naszych historycznych postaci 
ulepić taką Reprezentację Polski Wszech-
czasów. I to nie w piłce nożnej a w ogóle, 
to jak ona mogłaby wyglądać?
Czy do reprezentacji załapałby się Fryderyk 
Chopin? W końcu z ojca Francuza? A Mikołaj 
Kopernik? Niemcy widzieliby go w swojej re-
prezentacji, bo jak uważają, był Niemcem.
A do której drużyny – polskiej czy niemieckiej 
powołać Hansa Klossa? Tu dylemat sam się 
rozwiązuje, bo Hans Kloss postacią fikcyjną był.  
A zresztą chyba już nikt do końca nie przejmu-
je się korzeniami reprezentantów tylko tym, 
co mogą zrobić dobrego dla reprezentacji.  
W naszej piłkarskiej są: dwaj Francuzi, trzej 
prawie Niemcy – ale nie ma już Brazylijczyka  
i Nigeryjczyka, a przecież byli. To i tak drobiazg 
w porównaniu z reprezentacją Niemiec – 
trzech Polaków, dwóch Brazylijczyków, Turek, 
Tunezyjczyk, Ghańczyk i jeden jedyny Schwein-
steiger. :) Czasami myślę, że to świadoma i za-
mierzona polityka planowana na najwyższych 
szczeblach władzy – „uczmy naród tolerancji 
dla innych”.

Wracam do mojego Drimtimu: kogo posta-
wić na bramce? Władysława Jagiełłę czy Jana 
III Sobieskiego? Kto w obronie? Kościuszko? 
Pułaski? W ataku na pewno Piłsudski i Batory.
A może postawić na noblistów? Reymont  
z „Chłopami” w obronie, Skłodowska-Curie  
z polonem i radem w pomocy, Wałęsa  
w ataku mógłby przeskoczyć każdy mur?
A kogo zrobić trenerem? Najchętniej Onu-
frego Zagłobę – specjalistę od forteli i pod-
stępów, z tym że podobnie jak z Klossem 
sprawa się ma – to postać fikcyjna. Więc 
może stwórcę Zagłoby na trenera powo-
łać? Brzmi nieźle – trener Reprezentacji 
Polski – Henryk Sienkiewicz. :)
A jakie Ty masz typy na Reprezentację Polski 
Wszechczasów Drogi Czytelniku? Napisz 
do mnie – tupacz@kabaretotto.pl.
Lekko już podekscytowany zbliżającym się 
Euro 2012. n Wiesiek Tupaczewski

PS. Wyniki moich przemyśleń nad Dritimem 
możecie obejrzeć w Internecie – wystarczy 
wpisać w wyszukiwarkę frazę: „OT.TO Pol-
ska Razem damy radę” – powinien pojawić 
się w wynikach film na Youtube - http://www.
youtube.com/watch?v=WyrxxU6AsHc.

PS. I Wielkanocne życzenia Wesołego 
Alleluja i do przodu Polsko!!! 

M44 dla K40 
Wiesław Tupaczewski

Mam taką teorię, że prawdziwy przebój zawsze się przebije. Choćby 
tłumy krytyków mówiły, że jest nic nie warty, choćby nie był najmą-
drzejszą z piosenek i nie grały go radia. Jeśli ma to „coś”, zwycięży. 
Będzie go śpiewać cała Polska. Przykład? „Kolorowe jarmarki”.
„Ten Jonasz chyba zwariował” - mówiono wiosną 1977 roku w tzw. 
branży - „zaprosił Laskowskiego, tego idola z bazarowych pocztówek 
dźwiękowych do Opola i żeby jeszcze kazał mu śpiewać któryś  
z jego pożałowania godnych hitów, jakąś Beatę albo Liścia... Nie, 
on sobie wymyślił, że Laskowski zaśpiewa coś nowego”. Jonasz 
Kofta był wtedy szefem artystycznym festiwalu opolskiego i bar-
dzo poważnie traktował swą funkcję.
Janusz Laskowski zaśpiewał w Opolu! Publiczność oszalała, naro-
dził się przebój. Fajny tekst Ryszarda Ulickiego, melodyjna muzyka 
Laskowskiego. Jury jednak było innego zdania. Akurat wtedy, co 
na festiwalu piosenki było zupełną nowością – i to też wymyślił 

Jonasz Kofta - utwory oceniano jawnie, punktując od jednego do 
dziewięciu. Papież polskiej krytyki muzycznej Andrzej Ibis Wró-
blewski pokazał 0, inni dawali Jarmarkom jeden, dwa, góra trzy 
punkty. Kilka tysięcy osób w amfiteatrze zaczęło tupać, krzyczeć, 
gwizdać i prawdopodobnie żałować, że nie wzięli ze sobą zgniłych 
pomidorów... Widząc co się dzieje, my dziennikarze akredytowani 
przy festiwalu postanowiliśmy dać Jarmarkom swoją nagrodę. No 
i oczywiście nie omieszkaliśmy napisać i powiedzieć, co sądzimy  
o takim jury. Sprawa „ skandalu z Jarmarkami” ciągnęła się jeszcze 
dosyć długo. W bardzo wtedy popularnym telewizyjnym Studiu 2 
odbyła się dyskusja z opolskimi jurorami, którzy niestety twierdzili, 
że publiczność nigdy nie może mieć racji, bo jest mniej wykształco-
na i głupsza niż jury.
Nie muszę chyba dodawać, że piosenka dostała jeszcze – oczywi-
ście! – nagrodę publiczności.
Maryla Rodowicz też pokochała Jarmarki od pierwszego wejrze-
nia, więc poprosiła Laskowskiego, by pozwolił jej zaśpiewać tę 
piosenkę na festiwalu w Sopocie. On się zgodził i nigdy nie miał do 
niej o to pretensji, chociaż plotkarze twierdzili, że wystąpił na dro-
gę sądową, bo Rodowicz ukradła mu przebój. Nie ukradła, tylko 
pożyczyła i jeszcze bardziej wylansowała.
Kiedy pojawiła się w Sopocie z wielką drucianą klatką, gołębiami 
i muzykami przebranymi za wędrownych grajków, wybuchł entu-
zjazm. Nagrodą publiczności był wtedy żółty fiacik 126p.
Rzecz działa się 33 lata temu, małe fiaty już nie jeżdżą po naszych 
drogach, a Kolorowe jarmarki wciąż tak samo popularne...  n
 Maria Szabłowska

Maria Szabłowska - zwana przez przyjaciół Pućką, dziennikarka muzyczna ra-
diowej Jedynki, współautorka programu „Wideoteka Dorosłego Człowieka”. 
Kocha podróże i teriery szkockie. Przyjaciółka Stowarzyszenia K40.

   kasia
Kasia cel jeden w życiu miała: 
Miss Świata bardzo zostać chciała.
Co chwila więc pytała brata:
„Czy już wyglądam jak Miss Świata?
Czy może wyrwać brwi pincetą, 
By najpiękniejszą być kobietą?
Czy z szynki zdzierać tłustą skórę,
Żeby najlepszą mieć figurę?
A może małe zjadać kęsy?
Przylepić sobie sztuczne rzęsy?
Policzki pudrem przypudrować?
Tą szminką usta mam szminkować?”

Tak zamęczała go bez przerwy,
Że w końcu mu puściły nerwy,
Chwycił za szyję piękną Kasię
I trzymał, aż udusiła się.
Teraz więc dzięki swemu bratu
Może być tylko Miss Zaświatów n
    Michał Mendyk
   ojciec trójki dzieci

Z cyklu: Makabreski współczesne
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Medytacje wiejskiego reżysera Wszystkich miłośników Salonów Poezji K40 zapraszamy na niezwykłe spotkania, które są 

przed nami. W Łazienkach Królewskich w kwietniu wybitni polscy aktorzy czytać będą 

Szekspira. Tradycją się już stało, że zawsze w kwietniu gośćmi naszych Salonów Poezji  

są przyjaciele Duśki, skupieni wokół Fundacji im. Darii Trafankowskiej. W maju poezja  

skamandrytów, a w czerwcu liryki Gałczyńskiego i Tuwima. 

Salony pruszkowskie w swoich podwojach gościć będą równie wspaniałych  

artystów. 22 kwietnia Daniel Olbrychski czyta Iwaszkiewicza, 13 maja Andrzej Deskur i Joan-

na Sydor przeczytają „Miłości” Julii Hartwig, a 3 czerwca „Alicja w Krainie Czarów”.  n  

 K40

krakowski Salon Poezji w Pruszkowie i łazienkach królewskich
Salony Poezji k40

list od  anny a.    
Tego dnia
Widziano ją, jak szła bulwarem.
Przystanęła i poprawiła sznurowadło.
Prószył lutowy śnieg 
A poeta Boris von Anrep
Tym samym świtem
Szedł lodem Newy 
Żeby uniknąć barykad przy mostach.
Dobrnął do domu Srizniewskiego
Dzwoni
Ona drzwi otwiera.
To pan? W taki dzień ? Oficerów wyłapują na ulicach.
Szybko zdjął epolety.
Będzie jak we Francji albo jeszcze gorzej.
Przestańmy o tym mówić.
Zamilkli.
Opuściła głowę.
Nie zobaczymy się więcej. Pan odjedzie.
Pierwszym pociągiem uciekł do Anglii.
Jeszcze tego dnia 
Widziano ją, jak szła bulwarem.
Nawet
Pomyślała
Że trzeba napisać do niego list
Ale
Szybko zapomniała o tym.
Pochyliła się
I poprawiła sznurowadło. n

12.02.2012
                                                                  Andrzej Domalik, Komorów, 2011 

„Miłości”
Poezja Anny Achmatowej
czytały: Dorota Segda i Ewa Telega
śpiew: Żanna Gierasimowa

  

...

Porzucił mnie, gdy pełnia była,

Mój druh kochany. Trudna rada.

Żartował: „Linoskoczko miła,

Jak zdołasz żyć do listopada?”

 

Odpowiedziałam mu jak bratu,

Bez scen zazdrości, bez maniery,

Lecz powetować mi tej straty

Nie mogą nawet płaszcze cztery.

 

Jakkolwiek śliski świat zabawy,

Straszniejsza moc tęsknoty wszelkiej.

Jak mój parasol chiński krwawy.

Natarte kredą pantofelki!

 

Wesołość wkoło wywołuje

Orkiestra. Uśmiech krasi usta.

Lecz serce czuje, serce czuje,

Że piąta loża będzie pusta. n

                                                  Anna Achmatowa
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          na kili bez kosmetyczki

To będzie pierwsze w historii zdobycie szczytu bez kosmetyczki - za-
wyrokowali moi współtowarzysze wyprawy, gdy spanikowana, na 
pierwszym obozie Machme camp w drodze na szczyt Kilimandżaro, 
oznajmiłam z pełną powagą, że zapomniałam kosmetyczki!
Kosmetyczka, wraz z resztą bagażu zbędnego podczas trekkingu zosta-
ła w depozycie hotelu. Został tam też i bukiet róż, który otrzymałam od 
uczestników wyprawy na moje 51 urodziny! Na szczyt wkraczałam zatem 
już jako 51-letnia kobieta, a miałam tam być rok wcześniej! Przygotowa-
nia trwały znacznie dłużej, niż planowałam. Po kolejnych czterdziestych 
którychś urodzinach spędzonych w gronie rodzinnym, stwierdziłam, że 
czas na szaleństwa kurczy się w tempie, nad którym nie mam już żadnej 
kontroli. Postanowiłam chwycić za lejce. Kilimandżaro krążyło w mojej 
głowie już od dawna, jako symbol szaleństwa, kultowy obiekt z lektur  
Hemingway’a, a przede wszystkim jako wyzwanie.
A że nie ma nic piękniejszego niż możliwość spojrzenia z góry na okoliczny 
krajobraz, wiem już od lat. Zakochałam się w górach dawno temu. Jednak 
z Kili - teraz już mogę mówić o tej górze tak czule - jest inaczej. Przyciągają 
nie jej walory przyrodnicze, lecz legenda.

Nie tylko pomysł

Kiedy Lady Pank śpiewał o „suchym szczycie Kilimandżaro”, dokładnie 
znałam już smak kaca, bo z tym kojarzyła się wówczas góra. Wizualizować 
ją jako górę prawdziwą zaczęłam od rozmyślań, czy to góra dla wszyst-
kich, czy dla wybranych. Zmobilizowałam się do oszczędzania. Niestety, 
wyprawy na Kilimandżaro są drogie, m.in. z powodu wysokich opłat za 
wejście, biwakowanie, korzystanie z przewodników, kucharzy i tragarzy 
w Narodowym Parku Kilimandżaro. Drugim warunkiem, który musiałam 
spełnić, była sprawność fizyczna i tzw. dobra kondycja, co jak wiadomo, 
też jest związane z kasą. Fitness, lekarze… im dłużej ćwiczyłam, tym bar-
dziej moje ciało odsłaniało swoje „braki”. Zaczęłam szukać kompanów do 
wyprawy. Takich idiotycznych marzeń nie miał nikt z moich znajomych.
Zdecydowałam się jechać sama. Wybór biura, które przedstawiło naj-
bardziej sensowną ofertę, okazał się trafny.

Dwie góry, to nie jedna

Ta sensowność zamykała się w stwierdzeniu, że aby zdobyć Kilimandżaro, 
muszę najpierw wejść na Mt. Meru, czyli na mniejszego Brata Białej Góry. 
Brzmi mało logicznie, ale okazało się zbawienne - tajemnica aklimatyzacji! 
I dzięki Bogu - bo widoki z Mt. Meru są fenomenalne: krater w środku wul-
kanicznej popielnicy, a dookoła rozwalisko skalne, jak z niewyobrażalne-
go Marsa. Nierzeczywista atmosfera grozy. Wszystko w kolorach szarości 
i brązu. Nie wiem, dlaczego szczyt nazywa się Socialist Peak, ale wiem, że 
droga na niego była bardzo trudna. Towarzyszący mi w drodze powrotnej 
tragarze podkreślali, że jest trudniejsza techniczne od drogi na Kili, mimo 
iż góra jest niższa. Od 2 w nocy do 8 rano pokonałam raptem ponad 1000 
metrów, a był to wyczyn dla mnie heroiczny!
Podczas schodzenia zupełnie opadłam z sił. Wówczas pomogło  
i sprawdziło się najbardziej popularne powiedzenie w języku suahili:

Pole, pole

Pierwszym słowem w języku suahili, które usłyszałam, było karibu - witaj. 
Ale najważniejszymi, absolutnie najbardziej uniwersalnymi były słowa: 
pole, pole, czyli – wolno, spokojnie, co jest kolejną odsłoną znanego u nas 
powszechnie powiedzenia hakuna matata. Powtarzanie tych słów przez 
towarzyszących Tanzańczyków przypominało mi, że przyjechałam tu dla 
przyjemności i nerwy nie są wskazane. Tak zdobyłam Mt. Meru, Little 
Meru i te słowa stały się moim mottem w czasie wspinaczki na Kiliman-
dżaro. Kim - nasz rangers, w trakcie wędrówki w Arusha National Park 
podkreślał, że Kili zdobywa się w głowie i tylko... pole, pole. Kto nie był 
- nie uwierzy, kto był - zrozumie.

Kili

To łatwa technicznie góra, ale wysoka. Od lat budzi zdumienie, kie-
dyś grozę. Dziś została przez Tanzańczyków „udomowiona”, są z niej 
dumni. Kili jest niezwykła – wielki purchel na płaskim ciele Tanzanii, 
leżący prawie na równiku, pokryty lodem. Od pierwszych chwil w tym 
kraju jej widok, czy to z autobusu, czy odległego o 40 kilometrów Mt. 
Meru podniecał nas, elektryzował i energetyzował. W każdej wolnej 
chwili rozmawialiśmy tylko o niej, o jej tajemnicy, magnesie i legendzie. 
Takich jak my są tysiące - przyjeżdżają tutaj z całego świata, z Australii  
i USA, Chin i Japonii. Wspomina się o 15 000 turystów rocznie, ale po-
noć tylko 40 procent z nich dociera na sam szczyt. Noc ataku szczyto-
wego jest wyjątkowa, chyba najbardziej na świecie żałuję, że tak mało 
z niej pamiętam. Z nerwów, ze zmęczenia. Setki ludzi z czołówkami 
na głowach poruszają się w górę, jak chmara robaczków świętojań-
skich, dryfujących w kierunku odwrotnym niż przyciąganie ziemskie. 
Drepczemy. Pole, pole. Nie za bardzo mogę zadzierać głowę, aby po-
dziwiać niebo i latarkowe świetliki, bo muszę patrzeć pod nogi, które 
ślizgają się w wulkanicznym piargu i rumoszach skalnych. Od pierwszej 
w nocy do 8 rano. Nie mogę zrozumieć swojego zmęczenia, przecież 
już widzę szczyt, a chciałabym usiąść i zasnąć. Dopinguje mnie prze-
wodniczka, usadza na skale, podaje potas, prostuje do pionu. Idź, to 
już tylko parę kroków! Na szczycie ktoś mnie ściska, ktoś wręcza butel-
kę coli. Nie czuję nic, ach Kili –Ty wredna małpo!

Tanzania - czego nie widziałam

Nie widziałam tak wielu rzeczy - cmentarza polskich uchodźców w wiosce 
Tengere, który był obok Arushy, a o którym wiedział przewodnik po wio-
sce Masajów, wielu niezwykłych parków narodowych, pięknego jeziora 
Wiktora, największych miast, ludzi - w sumie 99,99 procent kraju. Widzia-
łam tak niewiele, czuję gigantyczny niedosyt. Kili musi mi wystarczyć za 
całą Tanzanię. Ma swoją moc. I choć poszłam tam bez kosmetyczki, wró-
ciłam z głową pełną wrażeń. Silnych i wielkich, jak Kili.n Mira Łomnicka  

Zapraszamy na spotkanie z bohaterką reportażu, którą gościć będzie-
my w Klubie Podróży  12 kwietnia br. o godz.20.00
  

historia jednej fotografii

Na oko koniec lat 20-tych XX wieku.  
Z okazji rodzinnego spotkania w Barano-
wiczach rodzice postanowili uwiecznić 
swoje pociechy na wspólnym zdjęciu. 
Pięcioro kuzynów stanęło grzecznie 
przed obiektywem, poważnie się w nie-
go wpatrując...
Kilka tygodni temu nasza Prezeska Caryca 
pokazała mi to zdjęcie. Pochodziło z albu-
mu rodzinnego jej pierwszych teściów, 

Issajewiczów. „Patrz, ten mały z prawej 
zastrzelił Franza Kutcherę” - usłyszałam.
„Ten mały” – to legendarny „Miś”, Mi-
chał Issajewicz.
Gdy wybuchła wojna, miał zaledwie 
18 lat. Kiedy w 1943 roku znalazł się w 
okupowanej Warszawie, miał za sobą 
aresztowanie przez NKWD i zesłanie 
przez Niemców na roboty przymuso-
we koło Królewca. Został członkiem 

Oddziału Dywersji „Agat” Szarych Sze-
regów AK.
Niedługo potem Komenda Główna 
AK wydała rozkaz likwidacji Franza 
Kutschery – dowódcy SS i policji na 
dystrykt warszawski, odpowiedzial-
nego za masowe egzekucje uliczne. 
Wykonawcą wyroku śmierci miał być 
właśnie „Agat”. 1 lutego 1944 r. odbyła 
się najgłośniejsza akcja w okupowanej 
Warszawie – zamach na Kutcherę.
W czasie akcji Michał Issajewicz był 
kierowcą samochodu i trzecim wyko-
nawcą wyroku. To właśnie on zajechał 
drogę samochodowi Kutschery, a na-
stępnie wysiadł z samochodu i dobił 
rannego dowódcę SS, sam jednocze-
śnie doznając niegroźnego postrzału 
w głowę. Aresztowany, ale nie rozpo-
znany, znalazł się w pierwszym trans-
porcie więźniów, który ze stołecznego 
Pawiaka trafił do obozu Stutthof.
Został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych i Orderem Virtuti Militari.
Po wojnie ukończył studia i został 
inżynierem budownictwa lądowego. 
Działał też jako wychowawca w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Był konsul-
tantem przy filmie „Zamach” (1959) 
Jerzego Passendorfera.
Na początku marca przeczytałam, że Mi-
chał Issajewicz zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie.
Pochowany został 12 marca 2012 r. na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie.
Żegnali go Prezydent Bronisław Komo-
rowski i jego małżonka, jedni z licznych 
wychowanków „Misia” z jego harcer-
skiej działalności.
Nie znam żadnej fotografii Michała Is-
sajewicza z jego „dorosłego” życia.
Wpatruję się w buzię zachmurzonego 
8-latka.
Czy wtedy myślał: „Jak urosnę, zosta-
nę bohaterem?”
Raczej: „Zamiast pozować do tej dur-
nej fotografii, mógłbym teraz poganiać 
z chłopakami po lesie”. n  Szaza

Od redakcji: Zachęcamy Państwa do prze-
syłania własnych Historii jednej fotografii.
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 Gdy aktor zachoruje... 
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26 lutego 2012 r. w Studiu Koncertowym Polskiego radia 
w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, 
zatytułowany „Gdy aktor zachoruje...”. Celem koncertu było 
zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację ciężko chorych 
aktorów. Organizatorami wieczoru było Stowarzyszenie K40, 
Teatr Polskiego radia i Fundacja im. Darii Trafankowskiej.
W koncercie wystąpili: Katarzyna Skrzynecka, Anna Sroka, 
Ewa Konstancja Bułhak, Stanisław Soyka oraz aktorzy Teatru 
Ateneum w kultowym spektaklu „Brel. Młynarski”: Dorota 
Nowakowska, Marian Opania, Andrzej Poniedzielski, 
Wojciech Brzeziński i Grzegorz Damięcki.
Gościem specjalnym koncertu był Wojciech Młynarski. 
Koncert i aukcję prowadzili Katarzyna Pakosińska, Artur 
Andrus, Kuba Strzyczkowski i Paweł Sztompke.
Wszyscy artyści i prowadzący wystąpili charytatywnie.
Zebraliśmy ponad 45 tys. zł, które wspomogą chorych 
aktorów. Dziękujemy wszystkim osobom, które wykupiły  
cegiełki koncertowe, brały udział w aukcji i zrobiły zakupy 
w sklepiku koncertowym. Dziękujemy.
Sponsorem generalnym koncertu była firma SOrAYA.

„Gdy aktor zachoruje...” - tytuł koncertu nie był przypad-
kowy. Gdy choruje aktor, to tak jakby zachorował człowiek 
z całym swoim warsztatem pracy. To tak, jakby informatyk 
chorował ze swoim komputerem, a krawcowa z maszyną 
do szycia. Nie możemy zapominać o tym, że ciało aktora  
i jego głos są jego narzędziami pracy. W związku z tym gdy 
aktor zachoruje, staje przed totalną niemożnością wykony-
wania swego zawodu.
Długo nie mogłyśmy znaleźć tytułu do naszego koncertu. 
Pewnego dnia przy stoliku w kawiarni „Czytelnik” w Warsza-
wie siedzieli: Henryk Bereza, Kamil Sipowicz, Janusz Głowac-
ki, Janusz rudnicki i poeta Adam Wiedemann. Caryca opo-
wiedziała im o idei koncertu i zapytała o pomysły na tytuł. 
Do ścisłego finału tego niespodziewanego konkursu weszły 
dwie propozycje – Jerzego rudnickiego „Jeszcze zdrowi dla 
już chorych” oraz „Gdy aktor zachoruje...” Adama Wiedemanna. 
Nie musimy Państwu wskazywać zwycięzcy.... n  
 K40 
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Repetytorium Wielkanocne
 

na ludowo
Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości, tak wła-
śnie określił w VI wieku papież Grzegorz Wielki Święta Wielkanoc-
ne. Ich nadejście zawsze poprzedzają zapusty, a następnie czas 
Wielkiego Postu. Właśnie wtedy zima walczy i nie chce ustąpić 
miejsca zbliżającej się wiośnie.
Ponieważ w czasach prasłowiańskich na dzisiejszy okres świąt 
wielkanocnych przypadały obchody święta zmarłych (Słowia-
nie obchodzili je 4 razy w roku – podczas równonocy wiosennej 
i jesiennej oraz podczas letniego i zimowego przesilenia), w wie-
rzeniach i uroczystościach dotyczących tych świąt występuje też 
wiele elementów zaduszkowych związanych z duchami, dziwami 
i różnymi czarami. Dlatego też jeszcze do niedawna noszono na 
groby najbliższych jadło i palono ogień, toczono jajka po grobach, 
lub zakopywano je w ziemi, wzywając w ten sposób swoich przod-
ków na ucztę.
W Wielki Czwartek, wg staropolskich zwyczajów podawano postną 
kolację, zwaną tajnią. Wiara w przebywanie dusz zmarłych wśród 
żywych w ten dzień była tak silna, że jeszcze do niedawna nie myto 
naczyń po tajni, pozostawiając na nich specjalnie resztki potraw.
Cały Wielki Tydzień uważany był za czas zwiększonych wpływów 
złych mocy, czarów, nadprzyrodzonych zjawisk, potęgi wyuz-
dania.
Dniem przełomu był Wielki Piątek. Wtedy odprawiano licz-
ne czary. Wierzono, że tego dnia przed wschodem słońca 
woda w potokach i rzekach ma właściwości uzdrawiające, 
dlatego myto się w nich bardzo porządnie, wierząc, że to 
uchroni przed chorobą przez cały rok. Ten dzień uważa-
no za niezwykle czarodziejski, dlatego gospodarze sadzili 
wtedy nowe drzewka owocowe. Zrobione tego dnia masło 
przechowywano przez cały rok jako lek na rany.
Najbardziej magicznym atrybutem tych świąt jest jajko. Ucie-
kano się do niego od zawsze, kiedy miało służyć obronie przed 
złymi mocami, ponieważ uważa się, że jajka mają właściwości bra-
nia na siebie tkwiącej w człowieku choroby.

Wg starosłowiańskich wierzeń w noc z Wielkiego Piątku na Wielką 
Sobotę, dokładnie o północy, na rozstajach dróg zbierają się cza-
rownice i warzą w kotłach czarodziejskie zioła, prosząc diabła, aby 
dał im moc czynienia czarów. Dlatego od sobotniego poranka nie 
wolno było pracować, nikogo wywoływać z domu, bo przez cały 
rok byłoby się na ludzkich językach.
Wielką Sobotę kończy rezurekcja – czas radosnego zmartwych-
wstania. Wg wierzeń ludowych w czasie rezurekcji woda w źró-
dłach i w studniach zamienia się na chwilę w miód, a skarby ukryte 
głęboko w ziemi zapalają się jasnym płomieniem.
Pierwszy dzień świąt – Wielka Niedziela - upływa zazwyczaj w ro-
dzinnym gronie. Należy pamiętać, że nic święconego nie może się 
zmarnować. Dlatego nawet okruszyny ciast należy rozsiać przed 
domem, skorupki z jaj należy zakopać. To gwarantuje zdrowie, do-
statek i nie dopuszcza do naszych domów złych mocy...
W drugi dzień świąt - Lany Poniedziałek - możemy już odpocząć od 
stołu. Wypada w tym dniu już składać wizyty, a najlepiej jest pójść 
na spacer i w ciszy przemyśleć te sprawy, na które na co dzień brak 
nam czasu. n Dolores

Od redakcji: w artykule wykorzystano fragmenty tekstu Joanny Sta-
wińskiej

niewinne porady
I drzewa są już zielone…

Po mroźnych, zimowych dniach na pewno wszyscy z utęsknieniem 
wypatrują pierwszych zielonych listków. Wiosna tuż, tuż, a wraz  
z nią wracają spacery, wycieczki rowerowe, grille i obiady w ogro-
dzie. Na te ostatnie czekam szczególnie z niecierpliwością. 
Na świeżym powietrzu wszystko smakuje lepiej. 
W wiosenne dni pogoda jest zmienna i nie zawsze pozwala na 
przygotowanie przyjęcia w ogrodzie. Cały wysiłek z przystroje-
niem stołu i wystawieniem potraw może pójść na marne wraz  
z pierwszym podmuchem zimnego wiatru. Dlatego najbezpiecz-
niej jest zaplanować jedynie wstęp – aperitif na zewnątrz. Kilka ły-
ków świeżego powietrza i białego wina najlepiej zaostrzą apetyt, 
a goście na pewno ze smakiem usiądą do stołu.
Co podać na aperitif? Możliwości jest wiele. Może być to jedynie 
lampka wina i tu wariacji jest dużo. Począwszy od klasycznych win 
musujących, takich jak delikatne Prosecco, poprzez wina różowe, 
a kończąc na młodych winach czerwonych. Ważne, by każde z ser-

wowanych win było wytrawne, bo tylko takie zadziałają na nasz 
układ trawienny, i  dobrze schłodzone. Nawet wino czerwone 
podawane jako aperitif powinno być lekko zimne. Tu należy być 
jednak ostrożnym - jedynie młode, świeże, o owocowym aromacie 
spełnią swoją rolę. 
Kieliszek wina wystarczy, chociaż można go urozmaicić, podając 
delikatną przystawkę. 
W kwietniu pojawiają się pierwsze świeże warzywa - delikatna 
sałatka, małe koreczki z rzodkiewką i serem, albo kanapeczki  
z listkiem zielonej sałaty wyglądają bardzo kolorowo i urozmaicą 
każdy stół. Moją ulubioną wiosenną przystawką jest twarożek  
ze świeżymi warzywami, m.in. rzodkiewką i szczypiorkiem. Poda-
ny z razowym chlebem oraz kieliszkiem delikatnego, różowego 
wina będzie nie tylko pięknie wyglądał na ogrodowym stole, ale 
także bardzo dobrze smakował. 
Zanim zasiądziemy z gośćmi do stołu, zatrzymajmy się na chwilę. 
Usiądźmy w ogrodzie z kieliszkiem wina, pooddychajmy głęboko  
i rozejrzyjmy się dokoła. Czasem, w codziennym pośpiechu nie  
zauważamy, w jakim pięknym miejscu mieszkamy… i że drzewa są 
już zielone. n 

www.twojawinnica.pl 

  ArTYKuŁ SPONSOrOWANY

Łyżka Czyli Chilli prezentuje:  Znajdź 11 szczegółów i już.

Łamigłówka
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Okiem Artemisy

Peggy Guggenheim 
– kobieta instytucja 
w świecie sztuki XX wieku

Peggy Guggenheim, właściwie 
Marguerite Guggenheim (ur. 26 
sierpnia 1898 r. w Nowym Jor-
ku - zm. 23 grudnia 1979 r. w Pa-
dwie), pochodziła z bogatej no-
wojorskiej rodziny szwajcarskich 
Żydów. We wczesnej młodości 
wyjechała do Europy, gdzie ze-
tknęła się z artystyczną cygane-

rią przedwojennego Paryża.
Dwukrotnie zamężna, pierwszym jej mę-
żem był Laurence Vail (pisarz), a drugim 
wybitny malarz niemieckiego pochodze-
nia Max Ernst. Była założycielką dwóch 
ważnych galerii sztuki: Guggenheim Jeu-
ne w Londynie i Art of this century w No-
wym Jorku, gdzie debiutował m.in. Jackson 

Pollock. Pod koniec lat 40. XX wieku osiadła na stałe w Wenecji, gdzie 
zakupiła Palazzo Venier dei Leoni. Wkrótce jej nowy dom i przyna-
leżący do niego ogród stały się centrum ekspozycji współczesnej 
sztuki (zwłaszcza rzeźby).
Oszczędna, przeliczająca skrupulatnie każdego wydanego centa, 
wysyłała stałe pensje byłym mężczyznom, ich nowym kobietom, 
swym niedoszłym kochankom.
Podobno pozwalała sobie na zakup jednej sukienki raz na rok, za 
to kolczyki projektowali dla niej Yves Tanguy i Alexander Calder - 
tak czytamy o niej w biografii Antonego Gilla „Peggy Gugenheim”.
Swoja ogromną fortunę przeznaczyła na wspieranie sztuki awan-
gardowej. Dziś kolekcja Peggy Guggenheim - liczne obrazy Picassa, 
Ernsta, Miro, de Chirico, rzeźby Brancusiego - należy do fundacji 
założonej przez jej wuja i zgodnie z jej wolą, pozostała w Palazzo 
w Wenecji, gdzie jest dostępna dla zwiedzających. n Artemisa

Poradnik Leniwej Gospodyni

zupa porowa
Odkąd starsza córka, największy smakosz w domu, postawiła na sa-
modzielność, mogę być bardzo, bardzo leniwą gospodynią. 
Mąż zje wszystko, często zaprzątnięty sprawami zawodo-
wymi tak, że chyba nie ma pojęcia, co je. Młodsza cór-
ka najchętniej nie jadłaby w ogóle. Czasem tylko do 
większej inicjatywy kulinarnej mobilizuje mnie tele-
fon z Warszawy z prośbą o szybki, prosty i tani prze-
pis na danie, którym mogłaby przyjąć swoich gości.   
I tak furorę wśród młodzieży zrobiła ZuPA POrOWA.
Gotujemy bardzo delikatny wywar warzywny z 1/2 
małego pora na 4 szklanki wody. Potem warzywa wyj-
mujemy, rozgotowanego pora miksujemy, dodajemy do 
wywaru z 1 topionym śmietankowym serkiem.

Po chwili, jak serek się rozpuści, jeszcze raz miksujemy, dodajemy 
śmietanę (albo nie), przyprawiamy i posypujemy natką pietruszki. 

Zupę można podać z grzankami z masłem czosnkowym, ale 
najlepsza jest z zawijasami z ciasta francuskiego. Ciasto 

kroimy w nieduże prostokąty, kładziemy na nie kawał-
ki sera i szynki (najlepiej parmeńskiej), zwijamy wo-
kół własnej osi, tworząc kokardkę i wstawiamy na 
10 minut do nagrzanego piekarnika.
Ten przepis krąży już wśród znajomych córki, nie-
którzy mniej odważni kulinarnie dzwonią do mnie 

na konsultacje, a ja zastanawiam się, czy nie zacząć 
tworzyć dla niej odręcznie napisanej leniwej książki 

kucharskiej. Ot, taki praktyczny prezent retro od mamy. n
 Skarlet

OGŁOSZENIE PŁATNE

Stowarzyszenie wspierania edukacji i rodziny „Sternik”

04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 13

Tel. +48 22 515 11 60; Fax +48 22 515 11 61; Email: sternik@sternik.edu.pl
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Jedyne takie Przedszkole w Nadarzynie 
 

Przedszkole i Szkoła „Promienie”, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny 
STERNIK, powstało z inicjatywy grupy rodziców pragnących dobrze wychowywać swoje dzieci. Poza 
Nadarzynem placówki prowadzone przez Sternik znajdują się Warszawie, Pruszkowie, Krakowie, Poznaniu 
i Szczecinie. W ramach programu edukacyjno – wychowawczego organizowane są liczne wykłady i 
konferencje, na które zapraszamy wszystkich rodziców z powiatu pruszkowskiego. Spotkania te są 
bezpłatne. 

 
Początki STERNIKa w Nadarzynie były dość skromne. Grudzień 2008 roku –  6 małżeństw i 8 dzieci, dla których 

otwierana była nowa placówka. W kolejnym roku było już 27 małżeństw, 37 dzieci i 4 wychowawczynie. Przedszkole 
rozpoczęło swoją działalności w wynajmowanym domu w Pruszkowie.   

Rok 2011/12 zaczęliśmy z 67 małżeństwami oraz z 104 dziećmi w grupach przedszkolnych od 3 do 6 lat oraz 
dwiema klasami szkolnymi, w wyremontowanym  budynku o powierzchni 1000 m2. Docelowo w budynku będzie się 
znajdować 10 sal edukacyjnych, salka gimnastyczna, jadalnia oraz pomieszczenia administracyjne, a obok plac zabaw. 
Budynek może pomieścić 250 podopiecznych. Obecnie uczęszcza tam ponad setka dzieci, a zgłoszenia nowych Rodzin 
wciąż napływają.  

Program edukacyjno-wychowawczy oparty jest na personalizacji (każda rodzina ma swojego indywidualnego 
opiekuna) i formowaniu dobrych nawyków (radość, szczerość, pracowitość, solidarność itd.) Pozwala to 
zoptymalizować pracę nad rozwojem dziecka, wcześnie wykrywać ewentualne dysfunkcje oraz rozwijać jego naturalne 
zdolności.  

Tutoring rodzinny, wdrażany w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK, przynosi 
bardzo dobre efekty.  W ramach tutoringu wybrani nauczyciele współpracują regularnie z uczniami oraz z ich 
rodzicami. Opiekun poprzez regularny kontakt z rodzicami  dostarcza im niezbędnych informacji o dziecku, omawia 
postępy wychowawczo-dydaktyczne, pomagając w ten sposób w ustaleniu drogi osobistego rozwoju dziecka – mówi 
Monika Ogrodnik, dyrektor Przedszkola i Szkoły  „PROMIENIE” w Nadarzynie. 

Jeden tutor ma pod opieką od kilku do kilkunastu dzieci. Istotnym elementem programu wychowawczo-
edukacyjnego jest założenie, że podstawą do osiągania bardzo dobrych efektów edukacyjnych jest wychowanie 
oparte na osobistym przykładzie współdziałających z sobą rodziców i nauczycieli. 
- Przedszkole w Nadarzynie jest pierwszym etapem naszego projektu. Już dzisiaj mamy przedszkole, klasę startową „0”, 
i klasy 1-3 dla dziewczynek, a w roku szkolnym 2012/2013 edukację rozpoczną dziewczęta w klasie IV szkoły 
podstawowej. Za trzy lata planujemy otwarcie gimnazjum, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 pierwsi absolwenci 
liceów Stowarzyszenia STERNIK będą zdobywać indeksy wyższych uczelni  – dodaje Monika Ogrodnik. 
 
W ramach programu wychowawczo – edukacyjnego organizowane są w placówce wykłady otwarte, o tematyce 
wychowawczej,  z których mogą korzystać wszyscy rodzice zainteresowani zagadnieniami związanymi z wychowaniem. 
13 kwietnia o godzinie 18.30 zapraszamy na wykład „Chcę aby moje dziecko mówiło prawdę – kształtowanie 
szczerości u dzieci”, a 25 maja także o 18.30 na wykład „Jakie grzeczne dziecko – istota wychowania do 
posłuszeństwa”. Wykłady odbywają się w Przedszkolu „Promienie” w Nadarzynie, przy ulicy Komorowskiej 63. 
 
 
Więcej informacji: 

Imię Nazwisko: Katarzyna Dobrzyńska 
Funkcja: wicedyrektor 
e-mail: katarzyna.dobrzynska@sternik.edu.pl 
tel: 515 043 559

Niezbędnik nowoczesnej kobiety

Kto powiedział, że kobiety nie lubią nowinek? Że nie kręcą ich gadże-
ty? Lubimy znać się na komputerowych sprzętach, systemach, an-
droidach i koniach mechanicznych. Zawsze, gdy coś sobie kupujemy, 
musimy to rozpracować. Wiedzieć, do czego służy i po co w ogóle 
jest. A potem odstawiamy i używamy tylko podstawowych funkcji... 
No, chyba że jest to typowy kobiecy gadżet jak np. … wielofunkcyjna 
torebka.
Nie znam mężczyzny, którego nie dziwiłaby liczba posiadanych przez 
jego ukochaną torebek.
Panowie nie rozumieją, że torebka jest jednym z najważniejszych ele-
mentów codziennego kobiecego wyposażenia! Każda kobieta nosi  
w torebce coś innego, ale zawsze - podkreślam zawsze - są to tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy. Damska torebka i jej wnętrze są nie tylko 
dla mężczyzn tajemnicą, ale inspiracją!

Torebka kobiety – tajemnica której wciąż nie mogę zgłębić 
to jest coś jakby warkocz u komety 
do ramienia przywiązany księżyc
W torebce kobiety
klucz do domu tramwajowe są bilety
kłębek planów gotowych do snucia
papierosy albo guma do żucia
portmonetka z maleńkim kasztanem
jakiś kwit zapomniany na amen
dwie pigułki przeciwko migrenie
w buteleczce perfumy „Marzenie”
Torebka kobiety pozostanie dla mnie zawsze tajemnicą
to jest coś jakby warkocz u komety
która właśnie przelatuje nad ulicą (…)

                                          (Andrzej Sikorowski - „Pod Budą”)

Żeby uwiarygodnić przed mężczyzna-
mi potrzebę zakupu kolejnej torebki, 
chciałabym zachęcić Panie do ko-
rzystania z nowinek i w tym asorty-
mencie, i zaproponować połączenie 
eleganckiej torebki z samoobroną! 
Jednym szybkim ruchem odpinamy 
oryginalną rączkę, która w tym przy-
padku jest… poręcznym kastetem  
i jesteśmy uzbrojone! Panowie mogą 
być o nas spokojni – z takim zabezpie-
czeniem poradzimy sobie w niejednej 
kłopotliwej sytuacji. Przecież nasze bez-
pieczeństwo jest najważniejsze... n  Dolores
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Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja 
założyło w 1991 r. liceum o profilu huma-
nistycznym wg mojego programu autor-
skiego. Zawsze zależało mi, by pomóc mło-
demu człowiekowi ukształtować własny 
styl, to „coś”, czym będzie „pod pisa ne” 
każde jego dzieło, każde działanie, czym 
wyróżniać się będzie wśród tłumów. Ten, 
kto chce tworzyć dobrą szkołę, powinien 
do tego dążyć, a wiara, że jest to możliwe, 
musi być ciągle obecna w czynach każdego 
nauczyciela, ucznia i jego rodziców.
Jestem przekonany, że prawdziwe wy-
kształcenie humanistyczne wymaga pogłę-
biania wiedzy z zakresu szeroko pojmowa-
nej kultury. Dlatego też wprowadziliśmy 
do naszego liceum jako przedmioty obo-

wiązkowe: filozofię, antropologię kultury, 
historię sztuki, historię muzyki, retorykę, 
wiedzę o teatrze i filmie oraz naukę pod-
staw języków klasycznych. Języki nowo-
żytne (angielski, francuski, hiszpański, 
niemiecki) są nauczane w małych grupach 
z podziałem wg stopnia zaawansowania. 
Rozszerzeniem edukacji humanistycznej są 
u nas sesje naukowe oraz konsekwentnie 
realizowany naukowy program wycieczek 
krajowych i zagranicznych. W ramach tego 
programu zwiedzamy różne regiony Polski 
oraz dwukrotnie wyjeżdżamy do krajów 
Europy.
Wycieczki te organizujemy sami, a nasi 
uczniowie przygotowują referaty i oprowa-
dzają po zabytkach.
Cenimy ludzi aktywnych, tych, którzy chcą 
wiedzieć i umieć więcej. Dla nich mamy 
liczne koła zainteresowań, fakultety, zaję-
cia przygotowujące do olimpiad przedmio-
towych oraz letnie warsztaty plastyczne, 
filmowe i teatralne w Kazimierzu Dolnym. 
Wszystkie te zajęcia wspomagają indywi-
dualizację nauczania. Jesteśmy małą szko-
łą, nikt u nas nie jest anonimowy, cieszymy 
się z sukcesów uczniów, ale także pomaga-
my słabszym, organizując dla nich dodatko-
we zajęcia. Tworzymy swoistą wspólnotę,  
w której każdy dąży do rozwoju i samo-
doskonalenia. U nas nikt nie boi się szkoły,  

dzięki temu nabywa umiejętności współ-
pracy z ludźmi i bardziej świadomie wybie-
ra przyszłą drogę życia.
Ponieważ poszukujemy ludzi z pasją, naj-
ważniejszym elementem rekrutacji do na-
szego liceum jest rozmowa kwalifikacyjna 
na wybrany przez kandydata temat, ukazu-
jąca jego zainteresowania i sukcesy.

Nie tracimy kontaktu z absolwentami, 
wielu z nich ma już znaczące osiągnięcia, 
np. w filmie: Jan Komasa, Jan Kwieciń-
ski, Bartosz Nalazek, Piotr Sobociński jr.,  
Marcin Starzecki; teatrze: Paweł Paprocki;  
w sztukach pięknych: Anna Molska, Katarzy-
na Przezwańska, Magdalena Karpińska,  
Katarzyna Korzeniecka, Agata Rudowska; 
na estradzie: Natalia Kukulska, Natalia 
Przybysz, Aleksandra Szwed; w muzyce: 
Krzysztof Janczak, Jerzy Markuszewski, 
Mikołaj Wielecki: w tańcu: Agnieszka 
Kaczorowska. Obserwujemy również ak-
tywność naszych absolwentów na polu 
naukowym, w działalności społecznej,  
a także w biznesie.

21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące  
im. Jerzego Grotowskiego, 
al. Jana Pawła II 36C, Warszawa- Śródmieście. 
Tel. 22 654 35 35, 664 038 410, 602 672 875 
www.21slo.edu.pl

  ArTYKuŁ SPONSOrOWANY

Włodzimierz Taboryski

W Grotowskim rozszerzamy horyzonty, bo nasi uczniowie uczą 
się nie tylko do matury, ale przede wszystkim dla siebie. 
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