
Męski 
punkt 
 widzenia
Zostało mi za-
dane pytanie: 
- Co sądzę 
o K40??? 
Odpowiadam 
więc.
Uważam, że 

jest to kapitalna i bardzo potrzebna 
inicjatywa, bo:
po pierwsze - integruje małą 
społeczność, jaką niewątpliwie 
jest Komorów,
po drugie - popularyzuje ideę „samo-
pomocy chłopskiej” i bezinteresownie 
poprzez swoje akcje uczy pomagać 
innym. Nieczęsto spaceruję, ale gdy 
się już przechadzam po Komorowie, 
to o K40 albo słyszę, albo widzę.

Ps. Ostatnio na poczcie, zaczepiła 
mnie miła pani mówiąc: 
- „Pozdrawiam i bardzo się cie-
szę, że będzie Pan śpiewał 8 grud-
nia na tej charytatywnej aukcji”.
”A skąd Pani wie?” - zapytałem. A ona 
odkrzyknęła: - „K40 !!!”

Michał Bajor_

K jak Kochani Czytelnicy!

Idą święta, idzie Nowy Rok, 
idzie K40 z życzeniami! 
Życzymy Państwu wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, 
życzymy szczęśliwego i do siego 2008 roku, 
życzymy Polski dostatniej i spokojnej(!),
życzymy Alei Kasztanowej nie zamienionej w mały Ursynów, 
             i w ogóle i w szczególe...!
Życzliwa Redakcja niecodziennej gazety K jak Komorów.

Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu
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Szukaj a znajdziesz_ Nowicki: Krakowskim targiem_ Antkowiak: Czego się nie nosi_ Kwestionariusz Prousta
 (rozmowa z Wiktorem Zborowskim)

_ Z Carycą na skróty
No i stało się. Idą święta i ja - 
zwana dalej Carycą - dostałam 
prezent.
Prezent, który w dużym stop-
niu ułatwił mi życie. W ostatnim 
numerze „K jak Komorów” po-
prosiłam nieśmiało o skróty do lub 
z Warszawy. I oto nadszedł pocztą 
elektroniczną na adres: k40@k40.
org.pl. Dziś poznają Państwo skrót 
Pana Zbigniewa Kowalewicza.

[dodatek]

_ Domalik: Medytacje wiejskiego re-
żysera

Uff...otworzyłyśmy, zaczęło się, ruszył Krakowski 
Salon Poezji w Komorowie.
Pałac w Pęcicach pełen! Wiersze księdza 
Twardowskiego, Anna Dymna, Jerzy Radziwiłowicz 
i zdenerwowane, ale szczęśliwe K40. Triumf poezji!!!
Refleksjami z pierwszego i każdego następnego salo-
nu będzie się z nami dzielił reżyser Andrzej Domalik 
w swojej autorskiej rubryce „Medytacje wiejskiego 
reżysera”. 

[str. 5]
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Za nami

Dzieje się w tym Komorowie i to dużo!
Po jesiennym pikniku powróciłyśmy do wspaniałych spotkań 
z dziećmi i dorosłymi.
Zapoczątkował je wycinek historii mody, który poznaliśmy 
na spotkaniu z Anną Pelką, autorką książki „Teksas-land. 
Moda młodzieżowa w PRL”. Wyjątkowość tego spotkania 
polegała na tym, że było prowadzone przez kreatora mody, 
Komorowianina, Pana Jerzego Antkowiaka. Swobodny i „dobrze 
skrojony” kameralny nastrój, pachniało latami siedemdziesią-
tymi, nowymi trendami w modzie i w sposobie życia. Zakończył 
się spontanicznym zaprezentowaniem oryginalnej garsonki z lat 
siedemdziesiątych, idealnie dopasowanej do zgrabnej figury 
odważnej modelki.
Na spotkaniu z Izabellą Górnicką-Zdziech i z psychologiem 
z Centrum Psychoedukacji Barbarą Smolińską rozmawialiśmy 
o często trudnej roli mamy i możliwościach jej rozwoju, która 
po urodzeniu dziecka zostaje w domu na kilka lat i jest wspar-
ciem dla całej rodziny. Zwykła codzienność, ale ważna. 
Był taki dzień, w którym magiczny nastrój udzielił się z pew-
nością wszystkim. Dzień prawdziwej „uczty duchowej”, 
przeniesienia do krainy refleksji, dzień, w którym poezja 
księdza Twardowskiego w wykonaniu Anny Dymnej i Jerzego 
Radziwiłłowicza sprawiła, że dwór w Pęcicach czuł dawną świet-
ność, my obecną. Delikatny głos kobiecy i silny męski nie pozwo-
lił na oderwanie myśli ku sprawom codziennym. 
W niedzielne przedpołudnie, 18 listopada, Anna Dymna otwo-
rzyła Krakowski Salon Poezji w Komorowie, którego organiza-
torem i gospodarzem jest K40.
Spotkania Salonu poezji będą odbywały się regularnie raz w mie-
siącu.
Radosne i żywe było spotkanie dla dzieci z Panią Agnieszką 
Frączek, autorką książek „łamiących języki”. Do tego spotkania 
były przygotowywane dzieci ze szkół podstawowych z Komorowa 
i Michałowic. Dzieci nauczyły się wybranych wierszy, które recy-
towały z werwą niebywałą, a salę ozdabiały szumiące, szelesz-
czące, stukające... prace plastyczne, wykonane przez dzieci pod-
czas warsztatów w świetlicach szkolnych. Aż dziw, że recytacja 
nie skończyła się zasupłaniem języka!
Wydarzenie, jakim stał się już drugi koncert-aukcja „Nasze 
dzieci”, na którym podczas aukcji zbierałyśmy pieniądze na wy-
marzony wakacyjny wyjazd dla dzieci chorych na nowotwory, 
jest ważny dla wszystkich. Michał Bajor, Halinka Mlynkowa, Kasia 
Zielińska i prowadzący koncert-aukcję Szymon Majewski, pomogli 
zebrać pokaźną sumę. Publiczność licytując cenne przedmioty, 
wsparła naszą akcję charytatywną i bawiła się przy okazji wspa-
niale. Zapraszamy za rok.
Nie zapomniałyśmy i w tym roku o sąsiadach potrzebujących 
wsparcia. Działania „Podziel się z sąsiadem” pokazały, jak chce-
my pomagać innym. Za zaangażowanie dziękujemy wszystkim 
wspierającym mieszkańcom naszej gminy.

Fretka_

Stowarzyszenie kobiet pięknych, inteligentnych, niezależnych 
i nieobliczalnych, kreatywnych i przedsiębiorczych. Kobiet, które 
chcą i będą wpływały na życie publiczne Komorowa i okolic

Ada, 11 lat.
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Krakowskim targiem
Jan Nowicki — stały korespondent K40

Pomyłka stulecia

Pewien wybitny aktor przed wyjściem na scenę 
zapomniał nagle początku swojej kwestii. Zagadał 
się w kulisach z drugim wybitnym aktorem i nagle 
ta przerażająca dziura w pamięci. Pewien spojrzał 
błagalnie w oczy drugiemu i z rozpaczą wyszeptał: 
Wiktor, co ja mam mówić? Powiedz: „Dzień dobry!” 
Pewien wszedł w środku aktu na scenę przebrany 
za króla Lira i najpoważniej w świecie powitał zdu-
mioną widownię gromkim „Dzień dobry!”
Po czym zemdlał. Fakt. 
W naszym środowisku anegdoty dotyczące zapo-
minania, przejęzyczania czy innych omyłek można 
mnożyć w dziesiątki. Cytujemy je najczęściej z roz-
bawieniem, ale także ze zgrozą. Grozą na przy-
kład powiało 01.06.07, kiedy to w obecności setek 
tysięcy ludzi zgromadzonych na krakowskim Rynku 
i wielomilionowej rzeszy telewidzów walnąłem 
do mikrofonu, że Karol Wojtyła zmarł w 1905 roku. 
Grobowym głosem podałem nazwisko papieża, 
zrobiłem stosowną pauzę, na koniec zaś całkiem 
nieświadomie uśmierciłem naszego ukochanego Ojca 
Świętego grubo przed Jego urodzeniem. I co? I? Nic.
Brawa dla całego zespołu wykonawców, bisy, po-
czucie dobrze spełnionego obowiązku, lekki spacer 
do pobliskiego bistra w celu spełnienia zasłużonego 
(jak się zdawało) kufelka. Po drodze smukła wiolon-
czelistka prosi o wspólne zdjęcie. W trakcie przytu-
lenia szepcze: Panie Janie, Pan pomylił datę śmierci 
papieża o całe sto lat. Nogi się pode mną ugięły, 
bo nawet tego nie zauważyłem. Boże! Żebym chociaż 
pomylił się o sto lat do przodu - pół biedy. Do przodu 
mogłoby oznaczać, że podświadomie tęsknię za tym, 

aby Ojciec Święty był z nami jeszcze cały wiek. 
Ale do tyłu? Aż strach pomyśleć, co może oznaczać 
do tyłu! Jedynym pocieszeniem jest fakt, że papież 
był wcześniej aktorem i w „Rapsodycznym” na pewno 
zdarzały mu się potknięcia. 
Liczę także na poczucie humoru, które (mam nadzie-
ję) nie opuszcza Go także w niebie.
Ale to są tylko próby ratowania sytuacji, w istocie 
beznadziejne. Od tamtej tragicznej wpadki minęło 
wiele dni. Dziś siedzę w moim kujawskim domu nad 
jeziorem, patrzę na kwiaty zdobiące parapet okna 
i z nieomylnym instynktem zahaczam okiem donicz-
kę, w której zadomowiła się roślinka zwana przez 
miejscowych „cierniową koroną”. Moje samopoczucie 
sięga dna.
A może by tak z tych gałązek uwić stosowny krą-
żek i nasadzić go (w ramach pokuty) na ten durny, 
stary łeb? Myślę. Ale zaraz? Wśród kolców dostrze-
gam przecież delikatny kwiatek skryty pod liściem. 
Jeden. Wczoraj go nie było. Już wiem. Ojciec 
Święty uśmiechnął się. A po Nim ja.

_

Polska baba na obczyźnie...

Oto znowu nadchodzą One, jak zawsze, jak co roku, po-
dobne, ale nie te same. Komercyjna rzeczywistość zżera 
nam te Święta Bożego Narodzenia, jak ciasto świąteczne 
zanim się upiecze.
W sklepach już od września można zobaczyć tłum zale-
gających półki Świętych Mikołajów, bałwanków i renife-
rów. Kłuje w oczy choinka przyozdobiona już od paź-
dziernika. Ludzie są wszędzie tacy sami - lubią Święta, 
więc może dobrze, że chcą je mieć, jak najdłużej.
Oby tylko nie zniknęła gdzieś ta magia towarzysząca 
od wieków Świętom Bożego Narodzenia.
No cóż, pieniądz rządzi światem, ale my nie dajmy 
się zwieść komercji. Święta to zawsze czas wyjątkowy 
i nic tego nie zmieni. Siedzę tu na końcu świata, patrzę 
przez okno na rozświetlony port i statki. Równie dobrze 
mógłby to być Gdańsk lub Szczecin, ale nie jest. Świat 

jest przecież wszędzie taki sam, a jednak nie ten sam. 
To już moje drugie Święta w Szkocji: bez śniegu, bez 
widoku na choinki w naszych pięknych ogrodach, bez 
zapachu świątecznych polskich dań, z dala od rodziny 
i moich zwierzaków. Tak się złożyło, no cóż.

Odstawmy na bok nostalgię i niech nasze ciasto się 
dopiecze i niech nam pachnie choinkowo i świątecznie. 
W nastroju zadumy (ach...), radości (a jednak!), pod-
niosłości (a jakże!), żegnam się z Wami (nie na długo)         
i życzę „ciepłych” Świąt w Waszym środku świata.

Kasia Bachanek
Aberdeen

_
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Kobieta z nadbagażem

Skoro jest początek musi też być koniec, tego wyma-
ga niepodważalne prawo logiki: nieskończoność końca 
nie ma, a więc początku też nie. Uff, co za ulga, że ży-
jemy w świecie logiki i porządku: zeszły rok się zaczął, 
wobec tego na pewno się skończy. Mało tego - uwaga! 
Teraz będzie prawdziwy cud! Nie dość, że skończy się sta-
ry, to jeszcze zacznie się nowy rok i... WSZYSTKO MOŻNA 
ZACZYNAĆ OD NOWA, ponieważ stare zobowiązania tracą 
ważność, kończy im się termin przydatności, to można 
podjąć całkiem nowe, z nadzieją, że tym razem się uda:
1. Schudnąć... kg (wpisać odpowiednią liczbę).
2. Nie dać się wyprowadzić z równowagi w drodze 

z Komorowa do Warszawy i z powrotem.
3. Nie pokrzykiwać na dzieci i nie obrażać się zbyt 

często na męża (on też mógłby nie pokrzykiwać             
i nie obrażać się, ale to zupełnie inny temat).

4. Nie kupować kolejnych sweterków, nie sprawdziwszy. 
uprzednio, czy aby na pewno jest nam potrzebny nowy.

5. Przeczytać... książek (wpisać odpowiednią liczbę).
6. Nauczyć się gotować (po 40-tce to już najwyższy-

czas, fakt, że mam piersi nie przekłada się na wyżej 
wymienioną umiejętność) lub nauczyć się czegoś 
całkiem nowego.

7. Porzucić jakiś nałóg:
 a)  picie
 b)  palenie
 c)  objadanie się słodyczami
 d)  nieopanowane kupowanie
 e)  czytanie romansideł lub oglądanie romansideł
  (odpowiednie podkreślić).
8. Być miłą dla innych (w miarę możliwości), częściej 

się uśmiechać (w miarę możliwości).
9. Raz na jakiś czas pomóc bliźniemu w potrzebie.

Czego się nie nosi...
Do figury, czyli aby do wiosny...
Święta, Sylwester, karnawały, potem walka karnawału 
z postem i już w ogródku z gąską, czyli witamy wios-
nę. Może w grudniu pisanie o wiośnie wyda się komuś 
przedwczesne. Może komuś, ale nie dzielnym zuchom 
od mody, bo ci już przerabiają wiosnę 2009 i pewnie 
już kombinują, jak zeszpecić jesień 2009/2010. 
Nie zawracajmy sobie głowy prognozami, bo przed nami 
karp i kapusta z grzybami. Czy aby karp na pewno? 
Prezydent, zresztą dość nieudolnie, czyli jak zawsze 
wpuszczał karpia do stawu, a przecież jakieś zasady 
obowiązują. Sylwester, jak zawsze szałowy, a karnawał 
w mini przetańczony!
Jak mnie pytają, co się nosi na balach, odpowiadam 
niezmiennie to samo – na balach nosi sie wyłącznie 
dobre samopoczucie. A po balach (kiedyś się mówiło 
„i po balu panno Lalu”), no więc po balach trwoga, 
co sie nosi wiosną?
Otóż, co by się nie nosiło, obowiązuje jedna zasada: 
„do figury”.
Czytałem kiedyś pamiętniki, już te nowojorskie, Jana 
Lechonia i pięknie tam wspominał swoją młodość. Otóż 
każdej wiosny, czy może nawet w okolicy przedwiośnia, 

mama Lechoniowa mówiła do służby tak: „Niech no 
Andzia wyskoczy na ulicę i zobaczy, czy panie już cho-
dzą do figury”. Ot i cała tajemnica pod tytułem, co się 
nosi, a na razie smacznego, Do Siego i wszystkiego 
najlepszego świątecznego, oczywiście z karpiem w roli 
głównej, życzy
Ps. Najnowszy „nius” z Paryża – talia osy definitywnie 
przestała obowiązywać!

Jerzy Antkowiak_

Zosia, 12 lat

10. I koniecznie być miłym dla siebie i pomóc sobie 
w potrzebie od czasu do czasu.

Do roboty więc!
Mamy 365 dni na zrealizowanie noworocznych postano-
wień. Cóż z tego, że nie udało się w 2007, uda się w 2008, 
a jeśli nie to w 20... (wpisać odpowiednią liczbę).
Jeśli przyjdzie moment zwątpienia, to nie wolno zapo-
minać, że w naszym świecie logiki i porządku są zmien-
ne, ale i stałe. Możemy z całą pewnością liczyć na to, 
że przyjdzie wiosna, że dni będą dłuższe, a słońce 
będzie świeciło, PIS będzie w opozycji do PO, które 
będzie w koalicji z PSL, HGW nadal będzie prezydentem 
Warszawy, a Kopernik i Maria Curie były kobietami. 

Z szarmanckim ukłonem,
Andżelina_
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Kwestionariusz 
Prousta
Pytania, które w XIX wieku 
krążyły wśród bywalców 
salonów europejskich. 
Dwa razy odpowiedział na 
nie Marcel Proust. 
Dziś dla K40 odpowiada... 
Wiktor Zborowski.

Główna cecha mojego charakteru:
- Raczej ugodowość...
Cechy, których szukam u mężczyzny:
- W ogóle nie szukam cech u mężczyzn.
Cechy, których szukam u kobiety:
- Już znalazłem...
Co cenię u przyjaciół: 
- Ugodowość, czyli nieusiłowanie dominacji.
Moja główna wada: 
- Cały zespół zachowań, na który składa się 
brak siły przebicia.
Moje ulubione zajęcie: 
- Golf i mój zawód, mimo iż tak rzadko dają 
poczucie szczęścia.
Moje marzenie o szczęściu: 
- Szczęście mojej rodziny.
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk: 
- Choroby, starość – ale to nie jest obsesja.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: 
- Nawet nie chcę wypowiadać takich słów.
Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był 
tym, kim jestem: 
- Lekarzem.
Kiedy kłamię: 
- Najczęściej, kiedy nie chcę sprawić komuś 
przykrości.
Słowa, których nadużywam: 
- W ogóle mało mówię.
Ulubieni bohaterowie literaccy: 
- Bohaterowie Konwickiego.
Ulubieni bohaterowie życia codziennego: 
- Nie wszyscy, ale na pewno nauczyciele.
Czego nie cierpię ponad wszystko: 
- Brutalności, przez niektórych nazywanej 
chamstwem.
Dar natury, który chciałbym posiadać: 
- Chciałbym umieć latać.
Jak chciałbym umrzeć: 
- Tak jak mój znajomy – spokojnie, we śnie, 
a nie w panice, jak jego pasażerowie.
Obecny stan mojego umysłu: 
- Średni, nieszczególny, taki sobie – związany 
z porą roku (listopad).
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
- Sobie – wszystkie, a innym... jeśli je w ogóle 
zauważę – prawie wszystkie.

Pytania zadawała Caryca_

I prawie nagle ciszę wypełniły słowa  
- „Bóg się ukrył dlatego by świat było widać”.
Cóż za odwaga słowa!
Niepokorność myśli! 
Może to tylko bezczelność poety,
Albo zgrzebność księdza.
Nie wiem.
A w dużym oknie  
pęcickiego dworu,  
ugrzęzła ćma.
„Stuka do nieba” -
tak właśnie przeczyta Jerzy.
I jeszcze te twarze
W zasłuchaniu
Jeszcze przed chwilą sadowili się Fordach i Peżotach,
Palili papierosy i pili kawę w małych tekturowych kubeczkach...
Aby teraz –
Mijać „ drzewa po kolei wszystkie niewierzące”...
I tak sobie to pięknie trwało,
W jasności słów Ani
I powadze Jurka, pochylenia się nad światem...
Płynie wiersz do wiersza.
Słucham i słucham 
I boje się poruszyć.
Aż do oklasków.
Jeszcze bukiety dla artystów.
A my wychodzimy przed pałac
I powolutku opadamy z cudu.

Andrzej Domalik 
Komorów, 18 listopada 2007 r._
List od Anny Dymnej

Kochane! Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam z Wami być. 
Szkoda tylko, że zawsze muszę się tak spieszyć - ale trudno. 
Może kiedyś spędzimy spokojnie jakiś wieczór. Może umówi-
my się Ewo, na przykład na dziesiąty Salon i przeczytamy coś 
razem? Może los nam na to pozwoli? 
A potem pogadamy i napijemy się jakiegoś boskiego trunku 
i przegadamy wierszem pół nocy. Pięknie Andrzej napisał 
o salonie. To bardzo dobry pomysł, żeby powstawały takie 
impresje reżysera. Powinnyście też zawsze robić zdjęcia, no 
i drukować małe programy, by nic nie umknęło. Potem wydacie 
książeczkę taką jak my..., to super zabawa! 
Bardzo dziękuję jeszcze raz i tysiąc razy. Wydaje mi się, że jak 
jest tak jakoś normalnie i radośnie, to można przenieść nie-
jedną górę. I zobaczysz, że przeniesiemy! 
A ten Jurek, to czyta jak Bóg! Jakiż on ma głos! Jeszcze mu 
się chyba obniżył i zmężniał. Jeżeli możecie, to przesyłajcie 
mi „Medytacje wiejskiego reżysera”, dobrze? Będę wiedziała, 
co w Komorowie piszczy! Całuję Was mocno, mocno! 

Ania Dymna _

Medytacje wiejskiego reżysera

Ta jedna chwila dziwnego olśnienia...
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Koncert charytatywny „Nasze dzieci”
08 grudnia 2007 roku
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w koncert-aukcję „Nasze 
dzieci” i przekazali dary na licytację i do sprzedaży. Dziękujemy tym, 
którzy kupili cegiełkę-bilet na koncert, wzięli udział w aukcji, zrobili 
zakupy w naszym sklepiku i wsparli nas dobrym słowem i bezinteresowną 
pomocą. 
To właśnie dzięki Państwa wielkim sercom zebrałyśmy 55 680 zł, co po-
zwoli na pokrycie wszystkich kosztów wyjazdu dzieci chorych na nowo-
twory na wymarzone wakacje. Dziękujemy!

Stowarzyszenie K40 i Fundacja „Nasze dzieci”

Zdjęcie i autografy finalistów „Tańca 
z gwiazdami” licytowała uczestniczka 
turnieju - Halinka Młynkowa

Prezes K40 w akcji

Ewa Telega, Małgorzata Kożuchowska 
i Ewa Gorzelak

W poszukiwaniu chętnych do licytacji

Stoisko Fundacji

Do zakupów w koncertowym sklepiku 
zachęcały dzieci z K10

Michał Bajor zaśpiewał koncertowo!Licytacja oryginału nut z musicalu 
„Metro” od Janusza Stokłosy
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Małgorzata Kożuchowska już po raz drugi licytuje zegarek od Czesława Langa

Licytowane były także rysunki chorych dzieci

K40 po aukcji - zmęczone, ale szczęśliwe

Halina Młynkowa wykonała piosenkę 
z przygotowywanej płyty

Kasia Zielińska jak zwykle zaśpiewała 
brawurowo

Szczęśliwa nabywczyni szkicu 
 węglem Franciszka Satrowieyskiego

Uzbierałyśmy ponad 50 tys. zł
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Krzyżówka komorowska

Pionowo:
  1 – długi ogrodowy
  2 - patronka naszej szkoły
  3 - u Michała na Kolejowej
  4 - na Halloween w  wielu naszych oknach
  5 - pobliski majątek Iwaszkiewiczów
  6 - oby nie zrobił się w świątecznym cieście
  7 - nasz Wójt
10 - tego dnia fajerwerki nie tylko na placu    
       Paderewskiego
11 - największy na placu Paderewskiego
14 - lekarski, choć traktowany jak chwast
15 - czasem nocą przebiegnie przez Al. Kasztanową
16 - tępimy je wywarem z tytoniu
17 – sklep,  popularnie zwany blaszakiem
18 - tam był maszt, ale się zawalił

Poziomo:
  1 - ona jedna nie stoi w korkach
  7 - wpływa na decydentów
  8 - przy ul .Berylowej-czynna 365 dni w roku
  9 - wpada do niej Utrata
12 - od Norwida do Warszawskiej
13 - Kapry-potocznie
14 - Józef, ostatni właściciel Komorowa
16 - od 3-go Maja do Dąbrowskiej
19 - Pruszków, a jednak Komorów:)
20 - Nałkowska, nie Dąbrowska
21 - niestety nie jest nim komorowski pałac
22 - dog łaciaty

Mikołajki z IKEĄ

Dziękujemy sklepowi IKEA Janki, za pomoc w realizacji 
paczek mikołajkowych, które już po raz trzeci przygo-
towałyśmy dla dzieci uczestniczących 8 grudnia w za-
bawie mikołajkowej, zorga-
nizowanej przez Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowej 
Wsi. Sympatyczne plu-
szaki znalazły nowych, 
małych właścicieli. Warto 
dodać, że od każdego sprze-
danego pluszaka IKEA prze-
kazuje 1Є na rzecz UNICEF. 

Kupując zabawki, my także włączamy się w tę akcję, 
pomagamy dzieciom na całym świecie.

Dolores_
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SPORDS, czyli Samanty Pisanie 
o Różnych Dyscyplinach 
Sportowych

Narciarstwo
Przyznam się szczerze, nie umiem jeździć na nartach, 
ba, powiem więcej - nigdy nie miałam nart na nogach. 
„A tu zima akurat przyszedł mróz i śnieg już spadł”, jak 
pisał pewien poeta. A ja, jak ta kaczuszka z wiersza, może 
nie bez odzienia i obuwia, ale bez odpowiedniego sporto-
wego sprzętu zimowego! Nie mam nart, ani deski i wcale 
mnie do nich nie ciągnie, bo gdzie w Komorowie można po-
jeździć? Po to, żeby uprawiać narciarstwo zjazdowe, trzeba 
wyjechać w góry i to takie prawdziwe, najlepiej Alpy. Moi 
znajomi tam jeżdżą i zachwycają się postępami, jakie robią 
ich dzieci, zachwycają się szkółkami narciarskimi, warunka-
mi tam panującymi, wysoką kulturą osobistą obsługi wycią-
gów, a także klientów narciarskich tras. W Polsce ostatecz-
nie polecają Karkonosze, bo tam mniej ludzi i trasy dobrze 
przygotowane. Tatry - cóż, tu marka Zakopanego ciągle robi 
swoje i ludzi zjeżdża tysiące – trochę za dużo, jak na nasze 
„małe” Tarty. Ale już po słowackiej stronie można sobie 
poszaleć. Pozostają jeszcze Bieszczady. ”Daleko!”- powia-
dają jedni, „za nisko!”- powiadają drudzy, ale znam też 
zwolenników, którym nie straszna odległość, a wysokości 
rekompensują długością trasy. A jeśli nie chcemy wyjeżdżać 
z Komorowa, co robić zimową porą? Ze sportów najbardziej 

Pan Talon i Święty Mikołaj

Pan Talon spoglądał na wystraszonego Grzybka.  
– Co się stało?  
– Kościół chce nam wykończyć Świętego Mikołaja i znieść 
Boże Narodzenie!  
– Dlaczego, panie Grzybek?  
– Ja myślę, że przez to kupowanie podarków na święta. 
Wszyscy kupują, a potem nie starcza już kasy na tacę.  
– Jak można świętego usunąć? Słyszał pan, żeby kiedyś 
to się stało?  
– Mówią, że ten nasz Mikołaj, to nie święty. 
– Zawsze był święty, a teraz nagle nie? Kto tak postanowił? 
– Jakaś gazeta w Rzymie. Zdaje się, że nazywa się 
Obserwator Rumuński.  
– Zrozumiałbym, żeby to była gazeta w Monachium. Tam 
nawet kościoły się sprzedaje. Ale w Rzymie? Nasz Jan 
Paweł II odszedł, a już zaczynają się siupy.  
– A ten nowy, Benedykt XVI, nie stanął za starcem?  
– Na razie jest cisza. On nie wie, co zrobić. Nasz w mig 
by to wyjaśnił. Mikołaj był i będzie.  
– Czyli te prezenty wykończyły wszystko. Niech pan 
zda sobie sprawę, co teraz będzie. Wszyscy, co hodo-
wali choinki i sprzedawali je, pójdą do domu. Wszyscy, 
co robili bombki choinkowe, do domu. Ci, co w sklepach 
wieszali łańcuszki papierowe i lampki, będą jeść teraz 
suchy chleb. A gdzie te tony świetnej czekolady można 
będzie sprzedać? Nie mówiąc już o trunkach. Przecież 
to rewolucja! Ludzie wyjdą na ulice, policja stanie 
z pałkami i już poleje się krew. Brakuje nam bezrobot-
nych w kraju? Przecież ostatnio dzieci rządzą rodzica-
mi. I jak tu nie dać dziecku skromnego prezentu pod 

choinkę, powiedzmy to, 
co obecnie jest przyjęte 
– gry komputerowej, gdzie 
masowo się zabija prze-
ciwników. To nie przej-
dzie!  
– Ale dlaczego ten Mikołaj, 
co urzęduje przy biegunie, 
nie jest święty? Wygląda 
jakby miał już ze 300 lat?  
– Nie wiem. To straszne. 
Nawet jak już pójdziemy 
na ugodę, żeby wysłać 
Mikołaja na emeryturę, 

dlaczego chcą skasować Boże Narodzenie? 
– Mówią, że wstawili to święto w jakąś pogańską datę.  
– Panie Grzybek, czy ktoś pamięta, co było dwa tysią-
ce lat temu? Mój dziadek nie pamięta co jadł godzinę 
wcześniej. To już karpia w Wigilię nie zjemy? 
– Nie zjemy. Wygląda na to, że ilość dań w Wigilię zmniej-
szy się do trzech. Wprost będzie post, zamiast święta. 
Nawet kieliszków nie będzie warto postawić na stole! 

Alex Źuławski
Na podstawie tekstu z „L’Osservatore Romano” 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Od Redakcji: Aleksander „Alex” Żuławski na stałe mieszka w Hajfie, 
w Izraelu. Tekst ukazał się także w miesięczniku „Pinezka”._

Mania, 11 lat

polecam... czytanie, najlepiej w fotelu przy kominku. A jak 
ktoś jednak chce sobie poszaleć na nartach, to niech się 
zaopatrzy w „biegówki”. Zeszłej zimy można było jeździć 
na biegówkach nawet na głównych komorowskich ulicach. 
Jednak zdecydowanie przyjemniejszym terenem są komo-
rowskie lasy. Najwięcej „biegaczy” widuję przy działkach 
podczas weekendowych spacerów z dziećmi. I takie narty 
mnie „kręcą” – już je przymierzałam i trochę próbowałam, 
uczyłam się. To świetna, choć trzeba przyznać, męcząca 
zabawa, ale jaka kondycja, jakie zdrowie i wszystko w ko-
chanym Komorowie!
W następnym numerze gazety napiszę o innych zimowych 
sportach – łyżwiarstwie i saneczkarstwie. A oto hasło 
na dziś: „Lepsze słabe jest narciarstwo, niż Samanty 
sport-pisarstwo”.

Samanta_
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Komorowskie zwierzaki

Zbliżają się święta, a ja zamiast zimowej historii kon-
tynuuję, opis zwierzyńca pani Ewy. Do tej pory przed-
stawiłam Państwu psy i koty. 
Najstarszym domowym zwierzęciem jest żółw Gluś. 
Dwadzieścia lat temu został kupiony jako ozdoba akwa-
rium z rybkami, ale podgryzał im płetwy i został eks-
mitowany do terrarium. Kilka lat żył samotnie, potem 
wprowadził się Gluś junior. Senior znów był w swoim 
żywiole. Było mu trudno podgryzać skorupkę więc 
po prostu zabierał młodemu jedzenie. Junior głodował 
i chorował, lekarze nie dawali mu żadnych szans. Pani 
Ewa wykazała się niezwykłą troskliwością i wytrwa-
łością. Codzienne smarowanie skorupki witaminami, 
podawanie wapna, karmienie suszonymi krewetkami 
i mięsem przyniosło wspaniały rezultat. Żółwik wyzdro-
wiał, senior uspokoił się i oba Glusie znów zamieszkały 
razem.
Jakiś czas później trafiła do nich na dwutygodniowe 
przechowanie żółwica. Jest już siedem lat. Nazywa 
się Glusiowa. Najmłodsze żółwiki mają po trzy lata. 
Przyniósł je kolega na kilka dni, ale zapomniał ode-
brać. Terrarium zostało rozbudowane i warunki są tak 
dobre, że Gluś senior osiągnął już rozmiar talerza.
W ogródku pani Ewa ma staw, a w nim około setki 
ryb, między innymi ogromne karpie. Latem dzie-
ci pływają w stawie, a ryby trącają je pyszczkami 
zachęcając do zabawy. Sześć lat temu nad ten staw 
przyleciał kaczor. Popatrzył, rozejrzał się i odleciał. 
Po chwili wrócił z żoną i zamieszkali w ogródku. 

Czują się świetnie, potrafią wejść do domu i dopra-
szać się o chleb.
Pani Ewa ma dużo zwierząt i wiele obowiązków 
lecz dzięki niebywałej energii nad wszystkim panu-
je. O każdym stworzeniu opowiada z niesłychanym 
entuzjazmem. Bardzo lubię Ją odwiedzać, bo dom 
emanuje ciepłem i przyjazną atmosferą, ale opisałam 
już wszystko. 

Esmeralda_

Mówią dzieci...

Martynka – 3 lata
Tynka po kąpieli ogląda swoje rączki i mówi:
- Mam psyduszone palce.
- Jakie?
- Psyduszone. Pzez wodę.
* psydusone = pomarszczone

Babcia rozbija mięso na kotlety. Tynka:
- Babciu nie stukaj tak głośno, bo mi zagłuchną usy.

Bliźniaczki Hesia i Mela – 4 lata
Hesia niestety, jako jedyna w rodzinie, pozbawio-
na jest abstrakcyjnego poczucia humoru. Pewnego 
dnia Helenka powiedziała: 
- Mamo, ja się znam na żartach, ale nie rozumiem, 
jak się je robi...

Hesia: - Mela, chcesz żeby Mama umarła?
Mela:  - Nie chcę!
Hesia: - Ja też nie. Ale starzy ludzie umierają...

Mama: - Melu, nie można bić siostry w plecy!
Mela:   - Ale ja chciałam w głowę!
Mela:   - Mamo! W przedszkolu jest szopka! I tam 
jest mama, Jezusek i Pan Maryja!

Mama: - Pomódlmy się dziewczynki do Anioła 
Stróża...
Mela:  - Dobrze! Ale to Hesia będzie Stróżem!_
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Książka spod lady

Brrr, zimno, szaro i ponuro. Dzień coraz 
krótszy, temperatury nie na grudzień, 
pora roku trudna do ustalenia. Czasem 
poprószy śnieg - czapka na głowę, 
czasami zaświeci słońce - czapka ląduje 
w kieszeni. Ogarnięci gorączką przed-
świątecznych zakupów nie zwracamy 
uwagi na różnice temperatur – w skle-
pach gorąco, jakoś przemkniemy do samochodu, po co się 
znowu ubierać? Lecz po chwili w głowie coś nam łupie, 
z nosa cieknie i my sami jacyś tacy nie swoi... 
A tu święta za pasem, nie czas na choroby! Pomocy! 
Biegniemy do najbliższej apteki po panaceum na wszelkie 
dolegliwości. Ja wpadłam do apteki „Ostoja” w Komorowie, 
gdzie przy okazji zakupu cudotwórczych ziół, wypytałam 
panią Katarzynę Banach o jej ulubioną książkę.
- „Rzadko czytam, nie mam na to czasu. Ale jest jedna 
książka, którą przeczytałam jednym tchem. To „Spalona 
żywcem”. Jej autorka, Souad opisuje prawdziwą historię 
kobiety będącej ofiarą wielowiekowej, barbarzyńskiej 
tradycji. Opowiada o życiu kobiet w Jordanii, wartych dla 
mężczyzn mniej niż krowa czy pies; kobiet wykorzysty-
wanych, katowanych, zabijanych choćby za zbyt śmiałe 
spojrzenie. Ta książka bardzo wciąga, chociaż przeraża 
bezwzględnością i okrucieństwem. Mimo to gorąco pole-
cam. Pozostaje w pamięci na długo.” 
Pani Katarzyna podaje mi moje lekarstwa i z uśmiechem 
zajmuje się kolejnym przeziębionym delikwentem. Zanim 
wrócę do domu, wstąpię jeszcze do naszej księgarni 
po „Spaloną żywcem”. Przyda mi się wciągająca lektura 
na czas choroby.

Dolores_

Poradnik Leniwej Gospodyni

Świąteczne porządki, wigilijne pichcenie, prezentowe pogonie - coraz 
trudniej o przyjemności nie okupione wyrzutem sumienia. 
Kiedy zaczynam czuć, że nie lubię tych świąt, z opresji ratuje mnie 
RODZINNE PIECZENIE PIERNICZKÓW. Dwie szklanki mąki przesiewamy 
do miseczki razem z dwie trzecie szklanki brązowego cukru, 2 łyżecz-
kami proszku do pieczenia i 2 łyżki cynamonu. Dodajemy trzy piąte 
kostki masła, siekamy i rozcieramy palcami mąkę, aż powstaną jakby 
okruchy chleba. 
W oddzielnym naczyniu ubijamy widelcem 2 jajka i łączymy z jedną 
drugą szklanki miodu. Wszystko razem mieszamy, aż uzyskamy dużą 
kulę jednolitego ciasta i w foliowej torebce zostawiamy w lodów-
ce. Po godzinie rozwałkowujemy ciasto na posypanej mąką stolnicy, 
do grubości pół centymetra. Wycinamy pierniczki foremkami o różnych 
kształtach i pieczemy 15 min. w temperaturze 170 stopni. Pierniczki 
ozdabiamy lukrem, orzechami, migdałami, ziarnem sezamowym, 
kolorowymi posypkami. Robimy herbatę i w kuchni pełnej śmiechów, 
ploteczek i cynamonowych zapachów podjadamy, życząc wszystkim 
czytelnikom Słodkich Świąt. 

Skarlet_

Umrzyj zdrowszy

W związku ze zbliżającymi się Świętami kilka 
słów o św. Hildegardzie z Bingen.  
Przywołuję świętą Hildegardę z dwóch po-
wodów: po pierwsze była niezwykle światłą, 
utalentowaną i wpływową kobietą, żyjącą 
w XII wieku, co czyni ją niemal prekursorką na-
szego ruchu. A po drugie św. Hildegarda obok 
doznawania olśnień i widzeń, komponowania wzniosłych pieśni 
i pisania poezji, zajmowała się też doradztwem dietetycznym. 
Oto kilka jej opinii o składnikach świątecznych potraw.  
Niewiele artykułów spożywczych św. Hildegarda ceni tak wyso-
ko, jak starożytny orkisz. 
Pisze: „orkisz to najlepsze ze zbóż, rozwesela i czyni uspo-
sobienie człowieka radosnym”, a wypieki z mąki orkiszowej 
są delikatniejsze i lepsze. Z bakalii wyróżnia daktyle, a o mig-
dałach pisze, że są dobre na ból głowy, leczą chore płuca 
i wątrobę. 
Grzyby poleca ograniczać: „albowiem przez śluz i pianę, które 
wywołują, przysparzają człowiekowi pewnych szkód”. 
Wychwala jelenia i sarnę: „sarna jest zwierzęciem umiarko-
wanym i łagodnym, o czystej naturze..”. Natomiast kaczkę 
i gęś poleca jedynie zdrowym i tylko w przyprawach ziołowych, 
np. w szałwii. Według Hildegardy karp służy zdrowym, ceni 
szczupaka, okonia, dorsza, suma i sandacza. W wielkiej nieła-
sce jest zaś łosoś: „miękki i słaby nikomu nie idzie na zdrowie”. 
W przepisach Hildegardy wino jest nieodzownym składnikiem 
konserwującym, a pite z umiarem ma działanie lecznicze, 
piwo zaś wzmacnia chorych, a miód pitny łagodzi reumatyzm 
i podagrę. 
Może sprawdzą Państwo, czy rady średniowiecznej benedyk-
tynki wpłyną na Wasze zdrowie i rodzinną atmosferę nadcho-
dzących Świąt.

Rozmary_
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Piastów, 15 listopada 2007 roku
Droga Redakcjo K jak Komorów
Od dawna jestem sympatykiem Komorowa. K40 jest bardzo fajną inicjatywą, 
Wasze pismo również. Piszecie same (19 redaktorek wg stopki, piszą dla Was 
VIP-y mieszkające po sąsiedzku. Świetną robotą jest organizowanie „krajo-
brazu kulturalnego” Komorowa (i okolic!).
Jak napisała rok temu jedna z Czytelniczek: „…jest to wciąż ogromna rzad-
kość w Polsce, że ktoś bierze odpowiedzialność za rzeczywistość, w której się 
znajduje, że … chce coś zmienić i ROBI TO”.
Chcecie zmieniać rzeczywistość na lepszą i pomagać ludziom - w tej materii 
mam jeden pomysł pod nazwą AKADEMIA ŻYCIA.
Może to brzmi nieco pompatycznie, ale oddaje ducha tej inicjatywy, którą 
opiszę poniżej:
Stwórzmy wspólnie Akademię Życia.
W szkołach różnego stopnia uczą nas wielu rzeczy, przydatnych lub całkowi-
cie niepotrzebnych w późniejszym życiu, ale nie uczą jak żyć, żeby nie szko-
dzić sobie i innym. Tę wiedzę nabywa każdy samodzielnie, często „ucząc się 
na błędach”. Kobiety po 40-tce (a może i niektórzy mężczyźni) taką wiedzę 
już – choćby częściowo – mają, oczywiście każdy w innym zakresie. Podzielmy 
się tą wiedzą – między sobą oraz z młodymi, którzy rodziców słuchać nie chcą, 
a może K40 spróbuje im poradzić. 
Czytelniczki i Czytelnicy! Piszcie do K jak Komorów. Jak uniknąć błędów, które 
sami popełniliście, jak zachować zdrowie, sprawność, pogodę ducha, życz-
liwość bliźnich, jak utrzymać miłość, jak pielęgnować przyjaźń, jak dobrze 
kochać swoje dzieci itd. Każdy z nas ma swoją własną receptę na dobre życie, 
nawet jeśli trudno ją realizować w codzienności. Przekażmy tę receptę innym, 
a może sprawimy chociaż w maleńkiej części, że czyjeś życie będzie lepsze. 
Gdyby ludzie dobrzy i doświadczeni dzielili się swoją wiedzą z innymi, może 
mniej byłoby: frustracji i braku spełnienia w życiu, samotności i różnego 
rodzaju uzależnień, chorób wynikających z braku dbałości o swój dobrostan, 
negatywnych efektów przewlekłego stresu.
Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jak żyć, żeby w wieku 60 lat 
dobrze się czuć w swojej skórze i w swoim otoczeniu. Czyli – m.in. jak dbać 
o swoje zdrowie i zapobiegać chorobom, jak odpowiednio się odżywiać, jak 
dbać o higienę psychiczną, jak dbać o relacje z ludźmi, jak kreować swoją 
karierę zawodową, jak odpoczywać. 
Te pytania wydają się trywialne, ale wielu dorosłych ludzi naprawdę nie po-
trafi na nie odpowiedzieć. Wiedzą o tym terapeuci, którzy twierdzą, że tera-
pii grupowej potrzebuje prawie każdy człowiek około 40-tki. 
Namawiam do terapii grupowej na łamach K jak Komorów.
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Już wkrótce ...

13 stycznia zapraszamy na kolej-
ne spotkanie Krakowskiego Salonu 
Poezji w Komorowie. 
W niedzielne przedpołudnie, 
w Dworze Polskim w Pęcicach 
gościć będziemy Jana Nowickiego 
i Agatę Kuleszę. Bezpłatne zaprosze-
nia już od 6-go stycznia w kwiaciarni 
„Elżbieta” i kawiarni „ArtCafe” 
w Komorowie. Zapraszamy.
13 stycznia, 2008 r., godz.12.00
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