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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Ewa Telega – Prezes K40 
– nominowana do

„Gwiazd dobroczynności”!
Już od 29 listopada  można oddawać głosy w  II edycji
konkursu „Gwiazdy Dobroczynności”. Plebiscyt 
organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce we współpracy z tygodnikiem „Newsweek
Polska”, jest największą w Polsce, najbardziej me-
dialną kampanią społeczną, promującą zaangażowanie
społeczne gwiazd oraz inicjatywy organizacji poza-
rządowych w Polsce. 
Miło nam Państwa zawiadomić, że Prezes Stowa-
rzyszenia K40 – Ewa Telega została nominowana 
w kategorii „własna działalność społeczna”. Prosimy
o oddanie głosu na Ewę – wystarczy wejść na stronę:
www.gwiazdydobroczynnosci.pl i wziąć udział 
w konkursie. Głosujemy do 10 stycznia 2011 r. Ważny
jest każdy głos! Liczymy na lokalne (i nie tylko!) 
wsparcie! Dziękujemy.

„Gwiazdy Dobroczynności” mają na celu popularyza-
cję postaw prospołecznych poprzez pokazanie osób
publicznie znanych, które angażują się w działania
dobroczynne. Celem konkursu “Gwiazdy Dobroczyn-
ności” jest wyłonienie najbardziej zaangażowanych
społecznie polskich gwiazd, promocja cennych 
inicjatyw i organizacji społecznych, aktywizowanie
społeczeństwa na polu działań społecznych. n

Przekaż 1% z podatku na działania Stowarzyszenia K40. 

Wspieraj lokalnie. KRS 0000214644

Męski punkt widzenia,
czyli co mężczyźni myślą o K40

Skojarzenia ludzkie chodzą jednak przedzi-
wnymi ścieżkami. 
Mówisz na ten przykład – Komorów, a tu
ni stąd ni z owąd otwiera się powolutku
ścieżynka, która po chwili pędzi już w sobie
tylko znanym kierunku: Komorów – Ko-
morowski – Pałac – Obrońcy krzyża –
Krzyżacy – Ford Ka – 40.  A propos K40…
Jaka ścieżynka tu się może otworzyć,
zwłaszcza u człowieka mieszkającego 
w podkomorowskiej miejscowości na
„W“? No więc literka „K“ oprócz skojarzeń
z bohaterem literackim, zwłaszcza jeśli ma
być skojarzona z liczebnikiem, kojarzy się
raczej z wysoką górą w centralnej Azji. 

Z kolei liczba 40 mająca występować z literką, czy literkami, łączy mi się
raczej z „WD“, gdyż od lat jestem użytkownikiem wspaniałego preparatu
konserwującego sprzęt mechaniczny, co by on się, ten sprzęt, dobrze
trzymał, o nazwie WD-40. Czymże więc będzie K40?
Z mojego więc (jakby nie patrzeć męskiego) punktu widzenia, K40 widzi
mi się jako Stowarzyszenie dla tych, które są na szczycie tych, co się do-
brze trzymają! n Maciej Stuhr

K jak Komorowianie, krajanie, konfederaci,

koalicjanci, kompetentni kooperanci... 
Rok 2010 odchodzi w niebyt. Katastrofy, powodzie, śnieżyce 
– już wystarczy! Mamy nadzieję, że rok 2011 otuli nas spokojem,
szczęściem i bogactwem. 
Wesołych Świąt, wspaniałego Nowego Roku i szampańskiej zabawy
życzy Stowarzyszenie K40

P.S. Szczególne życzenia szczęścia i dobrobytu dla Panów Zenona
Maślony i Krzysztofa Pruszyńskiego
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StowarzySzenie kobiet pięknych, inteligentnych, niezależnych

i nieobliczalnych, kreatywnych i przedSiębiorczych. kobiet, które

chcą i będą wpływały na życie publiczne komorowa, gminy, powiatu i kraju.
kopernik była kobietą!

Krakowskim targiem
Jan Nowicki – stały korespondent K40

kimkolwiek jesteś
Wczoraj odebrałem Twój spóźniony
list. Noworoczne życzenia i długie
zwierzenie. Piszesz z kłodzkiego
więzienia, gdzie odsiadujesz kolejny
wyrok. Zapewniasz, że ostatni? 
W sumie nazbierało się tego 15 lat.
Dużo. Wspominasz o kwietniowym
zwolnieniu. Byłeś skazany za pospo-
lite przestępstwa: włamania do
państwowych obiektów, nielegalny
handel. Drobiazgi – powiadasz. 
Najpierw Ty kradłeś, potem Ciebie
okradli. Życie. 

Dzisiaj nazywasz mnie „mistrzem”, któremu ufasz, z którym
chciałbyś przy najbliższej okazji porozmawiać. Najchętniej
przy kieliszku. 
Prosisz o przesłanie moich felietonów, wywiadów, filmów.
Zabiegasz o autograf, sugerujesz finansowe wsparcie,
przekazane najlepiej pocztowym przekazem. Kokietujesz
zapewnieniem, że pomagając innym, odczuwasz wielką
satysfakcję. Pytasz – jak dziecko – czy ja również? Dziwisz
się, dlaczego tacy ludzie jak ja nie są przy władzy. Itd., itd. 
Bajdurzysz. Na co mi władza? – Chłopie! Nawet nad sobą jej
nie mam. Dzisiejszym felietonem udowadniam, że posiadasz
ją raczej – nade mną. Zostaw proszę, głodne kawałki kolego
i posłuchaj swego – „mistrza”. 
Myślę o Tobie, mimo że gołym okiem widać, jak leżysz na
twardej pryczy więźnia i obmyślasz nowe sposoby pospolitych
przestępstw. Tym razem padło na mnie. Jestem przecież
łakomym kąskiem. 
Znany, pewnie nadziany, trochę naiwny, przesadnie otwarty
– aktor. Pozujący na wiele rzeczy, z dobrocią włącznie. Niech
będzie. 
Brutalne życie nauczyło mnie nie ufać ludziom. Jednak wiedzę
tę uznaję za żałosną. Możesz być spokojny więźniu, tym
razem także nie skorzystam z jej dobrodziejstw. Gratuluję Ci. 
Twój list trafił do właściwego gościa. Jutro powlokę się na

pocztę z odpowiedzią. Tyle że, tak naprawdę, wysłaną pod
własny adres. 
99 procent ludzi wyrzuciłoby Twój list do kosza. Kretyński 
1 procent obraca go w palcach. Jest może durniem, żałosnym
sklerotykiem, smętnym naiwniakiem. Jednak to zaledwie
pryszcz, w porównaniu z utratą wiary w Ciebie – Panie
Skazany. 
Niewiara w ludzi sprowadza dyskomfort, samotność, udrękę. 
Czułą ręką wyślę Ci więc, trochę szmalu i książki. 
Ale pamiętaj, jeśli naplujesz na nią, możesz spodziewać się
listu ode mnie. Będzie to pusta koperta, która – jeśli za-
chowałeś resztki serca – powinna Cię przerazić. 
Tyle, na wszelki wypadek. A teraz… 
PS. Drogi Marku, od czasu jak do mnie napisałeś, nie pozwalasz
o sobie zapomnieć. Tyle lat przebytych w więzieniu nie po-
trafiło Cię złamać? Imponujące. Pięknie, że zachowałeś
nadzieję. Uda Ci się – zobaczysz. Masz nie aż, lecz tylko 46
lat. Wierzę, że wyjdziesz z kryminału wzmocniony i czysty. 
Odbudujesz w sobie piękną naiwność, bez której żaden
człowiek nie potrafi przejść drogi życia. Od A do Z. 
Nie znam Cię i może dlatego nie potrafisz mi być obojętny.
Przyrzekam. Jeśli zechcesz, będę na Ciebie czekać pod wię-
zienną bramą. Przełamię wątpliwości. 
Jak wtedy, kiedy głęboką nocą zabrałem na leśnej drodze
jakiegoś nieznajomego „oprycha”. Poprosił o podwiezienie
do następnej wsi. 
I… nic się nie stało! 
Gdy, w deszczu zatrzymałem się, aby wysłuchać prośby
dwóch „bandziorów” o podrzucenie do domu. I… nic się
nie stało! 
Albo, kiedy odwiedził mnie pewien morderca na przepustce,
z prośbą o nocleg. Zgodziłem się, a potem zamknąłem swój
pokój na klucz. 
Ale… znowu nic się nie stało! 
Wracaj Marku. Kimkolwiek jesteś 
– ufam Ci. n

Dziękujemy wszystkim,
którzy przekazali 1% 
ze swojego podatku 

na działania K40
Dzięki ofiarności i zaufaniu naszych darczyńców w roku
2010 udało nam się zebrać 52 000 zł w ramach kampanii
1%. Dzięki Państwa wsparciu możemy pomagać tym,
którzy pomocy najbardziej potrzebują – dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej, osobom chorym, skrzyw-
dzonym przez los. W 2010 roku na wsparcie dla chorych
i potrzebujących osób przekazałyśmy ponad 20 tys. zł
z wpłat 1%. Możemy, jak co roku dofinansować
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży, przygo-
tować paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych
rodzin w naszej gminie, oraz wspierać dzieci ze świet-
licy środowiskowej w Pruszkowie, urządzać wystawy,
koncerty, spotkania teatralne. 

W ramach finansowania z 1% prowadzimy Teatr Wielkie
Jajo, dzięki któremu dzieci niepełnosprawne umysłowo
mogą  przeżywać swoją wielką przygodę z teatrem i sztu-
ką, odnosząc przy tym wielkie sukcesy. W 2010 roku 
w marcu wystąpili na deskach Teatru im. J.Słowackiego
w Krakowie, gdzie odebrali nagrodę za III miejsce 
w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Albertiana!
1% to także Salony Poezji, które prowadzimy w Komo-
rowie i w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dzięki
wpłatom 1% wstęp na wszystkie nasze imprezy jest
wolny.
Tym z Państwa, którzy postanowili przekazać 1% swo-
jego podatku na Stowarzyszenie K40 bardzo serdecznie
dziękujemy i prosimy o pamięć w kolejnych latach. n

Stowarzyszenie K40

KRS 0000214644
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Gdy truneczek mnie upieści,
zaraz kocham KaCzterdzieści.

Każda boska, każda dzika,
jak nie kochać czterdzieścicha.

Ta ponętna, ta majętna,
do igraszek każda chętna.

Roztańczone pląsawice!
Wiecie – dobry panie mężu -

jakie macie połowice...?

Głodnym dzieciom ich świat bliski!
Jakie to są komorowskie odaliski!
Sceny gwiazda – jest jak baca, czyli gazda.

A po gwieździe jest Lucyna -
czy „Lucyna to dziewczyna”

i jesteśmy blisko kina!

Proszę zatem o imiona wszystkich - Ka
Będę pisał kroni - ka
o tych wszystkich „babach dziwo”

z Komorowa. A Komorów
to literatury jest Nieborów

W Nieborowie
jest poezja
i jest Nike
i herezja

Każdy wzwód poezji pieści
Jak nie kochać „ka czterdzieści”!
n Jerzy Antkowiak
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Czego się nie nosi Anegdoty z otworu scenicznego i małego ekranu 

cześć andrzej

w reżyserii Jana Kulczyńskiego, ze
znakomitym Andrzejem Łapickim w roli
Arnolfa. Wiem, co piszę, bowiem mia-
łem szczęście grać w tym przedstawie-
niu jako „niezapomniany Aloiz”. Ale nie
o to chodzi, choć Łapicki był rewela-
cyjny, spektakl nowoczesny i znako-
mity, a ja niezapomniany. Chodzi o siur-
pryzę, jaką sprawił Łapickiemu pewien
„miłośnik teatru”. 
A było to tak.
Dnia pewnego, niedługo po premierze
„Szkoły żon”, zmierzał Andrzej Łapicki
do teatru, kiedy tuż przed wejściem dla
personelu, zwanym wejściem dla artys-
tów, zaczepił go młody człowiek o dość

podmiejskiej powierzchowności.
– Panie Andrzeju, przepraszam, że
przeszkadzam, ale tak się przypadkowo
składa, że ja też mam na imię Andrzej 
i w związku z tym miałbym do pana
małą prośbę.
– Słucham pana – życzliwie zaintere-
sował się Łapa.
– Wie pan, umówiłem się z towarem,
znaczy się z dziewczyną, co mi na niej
zależy i idziemy dziś na te widowisko,
co pan tam odgrywa.
– Na „Szkołę żon” ? – domyślił się Łapa.
– No właśnie, czy jakoś tam. I miałbym
taką prośbę, żeby po tym wszystkim,
jak ja z tym towarem, znaczy z dziew-
czyną będę tutaj stał, to żeby pan, jak
będzie przechodził, to żeby pan po-
wiedział do mnie „cześć Andrzej”.  Pan
wyczuwa, no taki bajer, że niby herbat-
nikujemy ze sobą, znaczy, że się znamy.
Kapuje pan, pan do mnie „cześć An-
drzej” i towar jest mój.

– Panie Andrzeju, ma to pan jak w ban-
ku – obiecał Łapa.
Kiedy po spektaklu Łapicki wyszedł 
z teatru, od razu dostrzegł swego no-
wego przyjaciela z towarem. Towar 
w dziedzinie urody, makijażu i ogólnego
wystroju zewnętrznego również repre-
zentował wartości podmiejskie.
– Cześć Andrzej – rzucił Łapa, prze-
chodząc obok młodych.
– P....l się, k...a twoja mać! Nie widzisz,
że z towarem stoję ? – zgodnie z obo-
wiązującymi w pewnych kręgach za-
sadami odpowiedział Andrzej.

Wziął sobie Łapa tę nauczkę do serca
tak dalece, że nawet widząc Gucia
Holoubka w towarzystwie Magdy Za-
wadzkiej, wolał się nie odzywać jako
pierwszy.
Bo też kto to widział, zagadywać „fun-
fla”, który idzie lub stoi z towarem? n

Wiktor Zborowski

W lutym 1979 roku, 
w Teatrze 
Narodowym 
miała miejsce 
premiera 
„Szkoły żon”  
Moliera

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 – Marta Kuligowska – w TVN24 prowadzi serwisy w po-

rannym programie „Wstajesz i wiesz“ oraz program „Prosto z Polski“.
Prywatnie – nasza sąsiadka z Malich.

liTERaTuRa
Fiodor Dostojewski: Idiota
Gabriel Garcia Marquez: Miłość w czasach zarazy
Jarosław iwaszkiewicz: Dzienniki
Jan Brzechwa: Akademia Pana Kleksa

FilM
ingemar Bergman: Wakacje z Moniką, Sceny z życia małżeńskiego, Szepty i krzyki
Sydney Pollack: Pozegnanie z Afryką
Krzysztof Kieślowski: Przypadek
Milos Forman: Lot nad kukułczym gniazdem

MuZyKa
Krzysztof Komeda:  Dziecko Rosemary
Fryderyk Chopin: Polonez As-dur op.53
Miles Davies: Kind of Blue

MalaRSTWo
Edward Hopper: wszystko
Egon Scheile: wszystko
Wilhelm Sasnal: Wszystko
Jan Vermeer: wszystko

Główna cecha mojego charak-
teru:
– z pewnością lenistwo.
Cechy, których szukam u męż-
czyzny:
– odporna wątroba.
Cechy, których szukam u ko-
biety:
–  hm.. 
Co cenię u przyjaciół:
–  patrz wyżej . 
Moja główna wada:
–  patrz pkt 1 .
Moje ulubione zajęcie:
– patrz pkt 1 .

Moje marzenie o szczęściu:
– patrz pkt 1 . 
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
–  z pewnością praca.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem:
– Jak wyżej. 

Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem:
– z  pewnością krogulcem z teczką.
Kiedy kłamię:
– z pewnością nie mówię prawdy.
Słowa, których nadużywam:
– z pewnością.
ulubieni bohaterowie literaccy:
– z pewnością Rycerz Nieistniejący (Agilulf Emo Bertrandin z Guil-
divery). 
ulubieni bohaterowie życia codziennego:
– z pewnością rębacz dołowy Wincenty Pstrowski.
Czego nie cierpię ponad wszystko:
–  zob. odpowiedź dot. obsesyjnego lęku.
Dar natury, który chciałbym posiadać:
– z pewnością -  łeb.
Jak chciałbym umrzeć:
– śmiercią szybką i niespodziewaną. 
obecny stan mojego umysłu:
– z pewnością widać po odpowiedziach.
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
– lenistwo.  n Pytania zadawała: Caryca

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

Dziś dla K40 odpowiada...  Iwo Byczewski.

4

Kwestionariusz Prousta
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Miała być pełna mobilizacja, a jest po-
ranne „znowu nic mi się nie chce”. Nie
ma bodźca, który mobilizował, nie ma
nowego tornistra, piórnika, podpisywa-
nia zeszytów, książek...
Dzieciaki dorosły i niby to nie syndrom
pustego gniazda, bo jedno nam jeszcze
zostało w domu, chodzi do szkoły, klasy
maturalnej, ale d o r o s ł o i jest
samodzielne. Nawet samo się podwozi
na zajęcia pozalekcyjne. Nie potrzebuje
nikogo do podpisywania zeszytów. Coś,
co zapełniało życie od rana do nocy:
wypracowania, lektury, zadania z tek-

stem, samo się robi (tzn. samodzielny,
dorosły, młody człowiek się tym zaj-
muje). Niby banał, ale to całkiem nowy
etap w życiu rodzinnym i powiem
odważnie – bardzo trudny etap. Znowu
mamy czas dla siebie, ale jak to się robi?
Przez ostatnie 20 lat sprawy były
rodzinne czyli wspólne, dotyczyły całej
czwórki. Nasze życie w parze zeszło na
lata na dalszy plan. Zaczynamy się teraz
znowu zastanawiać, kim jesteśmy po
swoim intensywnym doświadczeniu
rodzinnym. Kim jesteśmy i dokąd idzie-
my, razem jeszcze, czy osobno? Mój
czas nagle wyhamował. Ciągle myślę,
zastanawiam się i obserwuję. Nie mam
doświadczenia w tym względzie, ten
etap jest całkiem dla mnie nowy mimo
wieku 45+, jak piszą na opakowaniach
kosmetyków. 
Przed miesiącem czy dwoma siedziałam
sobie jeszcze w knajpce portowej na
pewnej słonecznej lecz wietrznej, małej
lecz słynnej i luksusowej greckiej wysep-
ce. Spożywałam niespiesznie śniadanie,

piłam kawę i przyglądałam
się ludziom, którzy co chwi-
lę wysypywali się z wielkich
statków wycieczkowych.
Głównie interesowały mnie
pary w średnim wieku (cie-
kawe dlaczego?).
I cóż: kobiety trochę przy-
ciężkie, niektóre nosiły się
na sportowo, niektóre ele-

gancko, niektóre młodzieżowo, gener-
alnie trochę żałosne, panicznie chcąc
zatrzymać czas. Faceci fajniejsi, ład-
niejsi, w dobrej formie, zadbani, za-
pewne u szczytu swych karier. Oglądają
się za innymi, oczywiście młodszymi
kobietami, a żony drepczą smętnie za
nimi. To porządni faceci, wyjechali prze-
cież z żonami na wakacje do Europy.
Od lat gdzieś wyjeżdżają, ale jakoś
bliskości tu nie widać, niestety. Smutno.
Za chwilę pojawi się grupa złożona ze
znacznie starszych par i... Prezentują
się całkiem dobrze, roześmiani, roz-
gadani. Mężowie są już po prostu
starszymi panami, a nie przystojniakami
w średnim wieku, przed którymi może
jeszcze jedno nowe życie, z jeszcze
jedną młodszą kobietą. Ich starsze żony
już okrzepły, przyzwyczaiły się do tego,
że są starsze. Wyglądają fajnie w tych
swoich tiszertach, szortach do kolan 
i kapeluszach. Ich starszość jest widocz-
na, nikt nie strzela oczyma w ich kierun-
ku (chyba, że sklepikarze), ale starszość
ich mężów też jest oczywista. Czy to
nie optymistyczny obrazek? Jeśli prze-
trwamy ten etap życia, powrotu wol-
ności, wolnych i nieograniczanych już
przez sprawy rodzinne wyborów, etap
wolności po przejściach, to wspólna
starość może być wspaniałym zwień-
czeniem naszego życia w rodzinie. Ale
o tym za jakieś kilkadziesiąt lat. Może
się uda! n Andżelina

Kobieta z nadbagażem wolność po przejściach 
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Życzenia świąteczno-noworoczne 2010/2011
Wersja męska tzn. do składania
mężczyznom:

Żeby Twoja kobieta zawsze była młoda
I by wyglądała co najmniej jak Doda

Żeby niebo nad Tobą nie było pochmurne
Żebyś mógł częściej niż Edyta Górniak

By w kieszeni ciasno było portfelowi
By Ci lat ubywało tak jak Ibiszowi

I byś w stare spodnie znowu mógł się zmieścić
I jak Tomasz Karolak byś był zawsze sexi

Żebyś w każdym miejscu i zawsze dał radę
Żebyś został jurorem w programie Tap Madl

Możesz mówić po polsku jak Dżoana Krupa
Bylebyś na zdrowiu nigdy nie podupadł

Niech Cię Foremniak całuje w Mam Talent
Żebyś był dowcipny tak jak Tomasz Kammel

A kiedy znienacka Cię najdzie ochota
Żebyś pląsał tak lekko jak Andrzej Gołota

Żebyś futer, kapeluszy chłopie miał bez liku
Byś był tak elegancki jak Tomasz Jacyków

Żebyś karierę zrobił wreszcie wielką
Żeby napisali o Tobie w Pudelku

Żeby Panie nie czuły się poszkodowane
przygotowałem też wersję żeńską życzeń:

Życzenia świąteczno-noworoczne 2010/2011
Wersja żeńska tzn. do składania kobietom:

Żeby Twój mężczyzna czuł się zawsze młody
By go nie kusiły podobne do Dody

Żeby w towarzystwie już się nie wydurniał
I żeby mógł częściej niż Edyta Górniak

By w kieszeni ciasno było portfelowi
By Mu lat ubywało tak jak Ibiszowi

Byś się w stare spodnie znowu mogła zmieścić
I jak Kasia Cichopek żebyś była sexi

Żeby częściej doceniał, szanował swą babę
By nie został jurorem w programie Tap Madl

Już nawet niech mówi jak Dżoana Krupa
Byleby nie myślał o Twoich zakupach

A kiedy o innej choć tylko pomyśli
To niech mu się przyśni tatuaż Chylińskiej

Ale kiedy znienacka Cię najdzie ochota
Niech Cię nosi na rękach jak Andrzej Gołota

Żeby futer, kapeluszy Tobie nie żałował
Żeby był rozrzutny tak jak agent Tomasz

Żeby zrobił karierę, ale niezbyt wielką
Żeby nie pisali o nim na Pudelku

i jeszcze wersja koedukacyjna:

Niech wszystko co dobre Nowy Rok pomieści
Życzy sobie i Tobie Wiesław Tupaczewski

M44 dla K40
Wiesław Tupaczewski 

Szablon życzeń Świąteczno-noworocznych
Jak zwykle, gdy zbliżają się święta albo Nowy Rok, człowiek się zastanawia, co tym razem napisać 
w życzeniach – ile razy można życzyć Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku? Tym bardziej, że
zwykle życzenia się nie spełniają, bo święta niewesołe, bo telewizor właśnie się zepsuł, a ze szczęściem
w nowym roku wiadomo jak jest – tak jak śpiewa Kasia Kowalska – „wszystkim nam brakuje szczęścia”…
Jak napisać oryginalne życzenia? Każdy z niecierpliwością czeka na pierwszą kartkę pocztową albo sms 
z wierszykiem, który da się powielić i wysłać dalej… 
Postanowiłem wyjść naprzeciw społecznym oczekiwaniom (czy „wyjść naprzeciw” znaczy być przeciwnym,
czy wręcz przeciwnie?) i przygotować szablon życzeń, które można wysłać. Wystarczy przepisać. 
Nie przedłużajmy – oto życzenia które można wysłać znajomemu mężczyźnie:

Z Carycą na skróty

Naprawdę warto mieć koleżanki, a jeszcze lepiej załapać się z koleżanką na przejażdżkę samochodem. 
I tak w październiku, ze Skarlet, jej samochodem, jechałyśmy do Warszawy.
Oczywiście, tuż za Ryżową, jak to już od dawna bywa, stał rząd aut - czyli klasyczny korek w Alejach
Jerozolimskich. I co?
I wtedy moja dystyngowana Skarlet zjeżdża na pobocze i jeszcze przed salonem Peugeota skręca 
w prawo w Badylarską. Ta ulica jeszcze jako tako wygląda, ale niewzruszona Skarlet odbija w lewo, 
w Serwituty. No i jedziemy jakąś dziwną drogą bitą, lekko dziurawą.
Nagle moim oczom ukazuje się napis Warszawa-Salomea i już wiem, gdzie jestem! Ulica Jutrzenki.
Skręcamy w lewo i Jutrzenki do Łopuszańskiej, wtedy w prawo (jest nakaz) i znowu w prawo w Świa-
tową pod wiadukt  i tyłami Leclerca wracamy w Aleje. I tam nie ma już korków... ale wiadukty,
wiadukty, wiadukty...
A jak nam przebudują Łopuszańską i zrobią wszystkie obwodnice, to te wiadukty będziemy mieć

prawie od domu do samej stolicy. Wtedy nie będę zawracać Państwu głowy żadnymi skrótami.
I wtedy przyznam rację Jerzemu Radziwiłowiczowi, który w poprzedniej gazecie wyraził opinię, że: „najkrócej jest na wprost!” n

Caryca

Skrócik Skarlet
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Kabaret OT.TO wprowadził w odpowiedni nastrój

Rysunek Franciszka Starowieyskiego jak zawsze wzbudził największe emocje!

3 grudnia 2010 r.
Za nami już V edycja naszej corocznej akcji charytaty-
wnej „K40 Naszym dzieciom”. Tegoroczny koncert-
aukcja odbył się w studiu im. Agnieszki Osieckiej w ra-
diowej Trójce w Warszawie. Nowe miejsce, nowe
wrażenia, ale – na szczęście – ludzie ciągle tacy sami! 
3 grudnia na Myśliwieckiej otaczały nas osoby wielkiego
serca i hojnego portfela. Spotykałyśmy te same twarze,
które miałyśmy przyjemność widzieć na wszystkich
dotychczasowych aukcjach. Dołączyli do nas także inni,
których pragnieniem jest spełnianie marzeń chorych
dzieci. 
3 grudnia 2010 roku zebrałyśmy 81 470 zł!
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasz kon-
cert-aukcję, przekazali dary na licytację i do sprzedaży.
Dziękujemy tym, którzy kupili cegiełkę uprawniającą
do wstępu na koncert, wzięli udział w aukcji, zrobili za-
kupy w naszym sklepiku i wsparli nas dobrym słowem.
Dziękujemy Trójce za gościnę wśród cudownych, życz-
liwych osób; artystom występującym charytatywnie 
– Anicie Lipnickiej i Johnowi Porterowi; kabaretowi
OT.TO; Krystynie Tkacz; Zbigniewowi Zamachow-
skiemu; Ewie Bułhak i uroczej Agatce Zakrzewskiej. 
Dziękujemy Kasi Pakosińskiej, Małgorzacie Kożuchow-
skiej, Annie Popek, Izie Kunie, Ewie Gorzelak. 
Zebrane pieniądze pozwolą dzieciom leczonym onko-
logicznie w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka
pojechać na wymarzone wakacje.            
Wszystkim bardzo dziękujemy!
Do zobaczenia za rok! n Stowarzyszenie K40

Dwie Ewy– Telega i Gorzelak rozpoczynają koncert

Ewa Telega czyta list od Jerzego Buzka

Koncert charytatywny
„K40 Naszym dzieciom”

Wyjątkowy linoryt Andrzeja Wajdy

Anita Lipnicka i John Porter wspierali nas muzycznie

Małgorzata Kożuchowska, tak jak w ubiegłym roku, licytowała spinkę Lecha Wałęsy

... w podziękowaniu za wylicytowanie „Rebeki” Katarzyny WażykKrystyna Tkacz zaspiewała "Rebekę"...

Aż przyjemnie 
robić zakupy 

w naszym 
sklepiku!

Zakończyła się ostatnia licytacja – Ewa Bułhak zaśpiewała na koniec wieczoru

Licytacja rozpoczęta - rys. Henryka Sawki kupiono za 1000 zł
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Medytacje wiejskiego reżysera

Salony poezji k40
krakowski Salon poezji w komorowie i w łazienkach królewskich

Berlin
Adolf Hitler nie lubił Kurta Tucholskiego.

A Kurt Tucholski nie lubił Adolfa Hitlera.
„publiko zacna, wyznaj wprzód:
Czy ty głupia jesteś jak but?”
Zdobywca niezbędnej przestrzeni
znów pochylony nad mapą świata
gdy właśnie pieśniarz wydziera się do mikrofonu
„To raczej paskudny czas!
Miernota dławi”
palce kaprala przesuwają chorągiewki daleko pod Ural
i dywizje pancerne gnają natychmiast
by genialną koncepcję wodza
zamienić w boską śmierć. 
A to dopiero wieczór w gabinecie wielkie stratega.
Dopiero noc przyniesie precyzję i szaleństwo planu.
To naprawdę wielki plan.
I noc to wie.
Lecz
może zdarzyć się coś, o czym nawet filozofowie nie śnią.
I wejdzie lekko  adiutant  błękitnooki nieśmiało będzie 
namawiał Wodza na krótki wypad do kabaretu.
Zna taki  jeden przy Hinterburgstasse gdzie dyskrecja
ważniejsza jest od oddechu.
Więc jedźmy.
Niestety – mówi smutny uśmiech Imperatora.
Jest jeszcze tyle do obmyślenie na Wschodzie
No i afrykańskie temperatury niedobre są bardzo dla 
Tygrysów.
Więc nie.
Nie usłyszy Wielki Adolf  śpiewu żydowskiego barda
„Remedium na wszechpanujące zło
Na dyktaturę tępych głów,
Jest dystans, lekką mgłą zasnute tło
I uśmiech, który wszystko mówi, bo 
Szkoda słów ... ‘’
Zatrzasnęły się drzwi za adiutantem.
A chorągiewki przesunęły się jeszcze o dwa centymetry.
Koniec.
Kurt Tucholski lubi Krystynę Tkacz.. n Andrzej Domalik

„Krystyna Tkacz śpiewa Kurta Tucholskyego”
Akompaniament: Urszula Borkowska
23 listopada 2010 r.

Medytacje wiejskiego reżysera

CeKaeN*

Zaprosiłem pana Jana na obiad
i zaproszenie zostało przyjęte.
Naprawdę.
Tak było.
Żona udała się by jakiś spektakl zagrać
dziecko przebywało po nic w Art Cafe.
Więc
pochyliliśmy się sam na sam
nad przyczyną wszelkich przyczyn.
Przy ogórkowej:
„Ciężki ten Norwid. Napracowałem się” – ciężko westchnął
Jan.
„Znaczeniowo?” – wrzuciłem sięgając po pieprz.
„Daj spokój” – skarcił mnie słusznie.
Milczenie tematu długie.
Niebezpieczne jak listopad dla Polaków.
I rzeczywiście 
wszelkie odcienie romantyzmu i nędzy poety
uleciały sobie bezpowrotnie.
A dosiadł się Stawrogin i już pijany Liebiadkin.
Jak miło.
Potem
o zakopconej łaźni po której łażą pająki
czyli 
skupiona rozmówka o wieczności.
Na deser.
Reszta musi być milczeniem.
Nazajutrz
wiejskie medytacje poranne, bo nazajutrz
zawsze medytuję.
Dziś musiało paść na Norwida.
Szczęście moje i Wasze że mi się ukazał Poeta na werandzie.
A już składałem tytuł bardzo poetycki.
I warknął z paryskim akcentem że nie.
Nie pozwolił mi napisać o Nim.
Powiedzmy
że nie wiem dlaczego. n Andrzej Domalik

„Fortepian Chopina”
Cyprian Kamil Norwid
czytał: Jan Nowicki
akompaniament: Maciej Piszek

*CeKaeN = Cyprian Kamil Norwid

Klamka zapadła. Od marca przyszłego roku nasze Salony Poezji w Łazienkach Królewskich będą co tydzień. 
W każdą niedzielę o godz.12.00 zapraszamy Państwa do Starej Pomarańczarni.  Cały marzec słuchać będziemy
Zbigniewa Herberta, w kwietniu Edwarda Leara, w maju Bolesława Leśmiana, w czerwcu Jacek Kaczmarski,  
a po wakacjach zagości „Pan Tadeusz”.
Oczywiście komorowski Salon Poezji w Dworze w Pęcicach będzie, tak jak w tym roku, odbywał się kwartalnie,
ale zapraszamy wszystkich komorowian i sąsiadów do Łazienek. W niedzielę jedzie się tylko 15 minut, a można
używać do woli. n Stowarzyszenie K40
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Przez krytyków uważana za najwięk-
szego satyryka minionego stulecia,
„który język swój – jak mawiał Kornel
Makuszyński - każdego ranka ostrzył na
ostrzałce, by cięty był i złośliwy…”

- Urodziłam się chyba tylko po to, żeby
rozśmieszać ludzi – często powtarzała fi-
luternie na spotkaniach z czytelnikami.
Autorka ponad 35 książek, sztuk teatral-
nych, felietonów i fraszek, w których
przed laty zaczytywała się cała Polska.
Wnuczka Juliusza, córka Wojciecha, sios-
tra Jerzego Kossaka – znakomitych
malarzy. Młodsza siostra Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej, nie mniej
wybitnej poetki, ponadto kuzynka Zofii
Kossak-Szczuckiej, pisarki także znanej 
i cenionej przez krytyków. Mimo że
urodziła się i wychowała w Krakowie –
mieście artystów, to swoich dni dopełniła

w Warszawie, na Mokotowskiej, gdzie
zamieszkała otrzymując dzięki protekcji
ówczesnej premierowej Niny Andrycz –
dwupokojowe mieszkanie z tak zwanego
przydziału… Trudno pisać, jakim była lite-
ratem – niewątpliwie w latach 50-tych 
i 60-tych najpopularniejszym – to zosta-
wiam krytykom. Faktem jest jednak, że
jej popularność przekładając na czasy
dzisiejsze,  możemy porównać do sławy
Katarzyny Grocholi, Moniki Szwai i Krys-
tyny Kofty razem wziętych.  Książka Mag-
daleny Samozwaniec w nakładzie 300
tysięcy, bo takie niegdyś były nakłady,
rozchodziła się w przeciągu kilkunastu
godzin od momentu wydania! 

Tutaj zajmę się jednak życiem prywatnym,
a prędzej anegdotkami, jakich „Pani Ma-
dzia” dostarczała w ogromnych ilościach
otoczeniu podczas swego długiego żywo-
ta. Anegdotek było tak wiele – mówią ci,
którym dane było obcować z ostatnią 
z wielkich Kossaków – że spokojnie można
byłoby nimi wybrukować drogę do…
piekła. – Bo aniołem – jak mówią – Mag-
dalena Samozwaniec z pewnością nie była.
Gotować nie umiała wcale. Sławna w śro-
dowisku literackiej Warszawy jest sprawa,
jak to pisarka przygotowała mężowi na
obiad kurę… niekoniecznie wypatroszoną
i obdartą z piór. W efekcie nawet ukochany
pies pisarki – Kruczek, mimo ogromnej
miłości do swej ekscentrycznej pani, nie

poświęcił swego życia i nie zjadł spalonego
na wiór ptaka. 

W swoich wspomnieniach Zygmunt
Niewidowski – mąż literatki – na temat
talentów kulinarnych swojej sławnej żony
zbytnio się nie rozpisuje. Przeraziła go
bowiem już w pierwszym dniu po ślubie,
kiedy dosłownie „spaliła” wodę, a przy
okazji mieszkanie i siebie. Pisarka tak była
pochłonięta stukaniem na maszynie
rozdziału nowej książki, że nie słyszała
rozpaczliwego dobijania się męża do
drzwi, krzyków przerażonych sąsiadek 
i dopiero strażak wybijający szybę w jej
oknie oderwał ją od maszyny… Sławna
na całą stolicę była także „sprawa fira-
nek”, które pewnego, bardzo słonecz-
nego dnia zawisły w oknach mieszkania
państwa Niewidowskich… Otóż pani
Magdalena, z braku potrzebnego
surowca w sklepach, zawiesiła w oknach
ceraty stołowe w czerwoną kratę.

Także celne riposty „Madzi”: „trzymam
się trzymam, bo puścić się już nie mogę”,
„kto rano wstaje, temu żona… daje”, czy
„z przodu muzeum, z tyłu liceum” weszły
na stałe do języka użytkowego. Omyłki
językowe także były jej mocną stroną.
Mimo że znakomicie mówiła w języku
francuskim, niemieckim i rumuńskim – ten
ostatni, to z czasów kiedy była żoną dy-
plomaty na dworze króla Rumunii – to

języka rosyjskiego nie opanowała
nigdy. Tak więc pewnego dnia 
Magdalena Samozwaniec, będąc
członkiem oficjalnej delegacji pol-
skich literatów za wschodnią gra-
nicą, zamówiła sobie w restauracji
swoistą ruszczyzną kawior. Na py-
tanie kelnera, o jakim metrażu, zro-
biła karczemną awanturę, myśląc,
że kelner stroi sobie z niej żarty.
Biedaczka nie pojęła bowiem jednej
kwestii, ów nieszczęsny „kawior”
w języku rosyjskim oznacza… dy-
wan.

Anegdotek jest tysiące. Jednego,
czego niewątpliwie nie można
było odmówić pisarce, to osobliwa
pomysłowość. Mimo że nie potra-
fiła gotować, sprzątać, a nawet 
zapłacić rachunków na poczcie, 
to znakomicie potrafiła grać w bry-
dża, opowiadać świńskie kawały 
i pisać książki. Uwielbiała się śmiać
i robiła to przy każdej nadarzającej
się okazji. Najczęściej śmiała się 
z samej siebie. – Miała swoiste
poczucie humoru – mówi Maria
Iwaszkiewicz, córka znakomitego
pisarza, a zarazem wielkiego przy-
jaciela Magdaleny. 
– Z tego co pamiętam, kochała
pisać (ale tylko do dwunastej, bo
potem był czas na kawiarnie), pra-
cować, podróżować i oczywiście...
palić markowe papierosy, pochła-
niać morze czekolady, albo orzesz-
ków  i to wszystko popijać strasz-
liwe mocną i słodką kawą. Po
prostu – mówiąc krótko – kochała
żyć.

Literatem faktycznie była praco-
witym i terminowym. W ciągu roku
potrafiła do druku oddać trzy ksią-
żki. W międzyczasie odwiedzić pół
Polski z wieczorami autorskimi,
przygotować cykl felietonów dla
„Przekroju”, „Szpilek” czy „Try-
buny”, odpisać na setki listów 
i porozmawiać o Lilce ze studen-
tkami polonistyki, które tłumnie
„okupowały” siostrę znakomitej
Pawlikowskiej.

– Mimo iż zarabiała lepiej niż do-
brze – wspomina w swojej książce
mąż pisarki – to zawsze bolała na
brak pieniędzy. Madzia żyła dniem
codziennym. Tak więc często za
bezcen oddawała do lombardów –
„na dosłowny momencik” – cenne
pamiątki po wielkich przodkach, 
a że niestety często gubiła kwity,
tak więc wiele z tych rzeczy nigdy
nie zostało z nich odebranych. I to
wszystko tylko po to, żeby ostatnia
z Kossaków mogła wydać „wspa-
niałe” przyjęcie dla przyjaciół, 
w szafie obok tysiąca sukienek
mogła pojawić się kolejna, obok
tysięcznej pary butów mogły
stanąć nowe i obok tysięcznego
kapelusza mógł zawisnąć tysiąc
pierwszy…  – Ciotka zawsze mu-
siała być „zrobiona” – wspomina
siostrzenica pisarki Teresa Podraza.
– Nawet parę minut przed śmiercią
poprawiała makijaż: „Żeby pan
Bóg się zbytnio nie wystraszył…”
mówiła to śmiejąc się przez łzy, 
bo mimo iż całe życie rozśmieszała
ludzi, umierała smutna. Nie docze-
kała się wydania swego „najuko-
chańszego dziecka” – książki 
o Lilce…

„Zalotnica Niebieska” ukazała się
rok po jej śmierci. Ostatnia z wiel-
kich Kossaków odeszła 20 paź-
dziernika 1972 roku – miała 78 lat.
Choć wielu myślało, że o wiele
mniej… Pisarka bowiem nie wia-
domo kiedy odmłodziła się o kilka-
naście lat, uważając, że: „dziesięć
lat zasranego dzieciństwa się nie
liczy”…n Rafał Podraza

Od Redakcji: Rafał Podraza, dzien-
nikarz i poeta. Autor trzech tomików
poezji oraz książki pt. „Magdalena,
córka Kossaka. Wspomnienia o  Mag-
dalenie Samozwaniec" (PIW 2007).
Stryjeczny wnuk pisarki przygotował
do druku jej dwie dotychczas niepub-
likowane książki: 
„Z pamiętnika niemłodej już mę-
żatki" (WAB 2009) i „Moja siostra
poetka" (PIW 2010).

magdalena, córka kossaka Dzieciom pod choinkę

pan kuleczka
Przychodzi taki czas, kiedy śnieg zawieje nam drzwi do
domu i spotkania z przyjaciółmi musimy odłożyć do
pierwszych roztopów, a wojna o pilota telewizyjnego
grozi rodzinnym rozlewem krwi. Jedynym ratunkiem
wydaje się wtedy rozrywka rodem z XIX-wiecznej lite-
ratury – wspólna lektura książki. 
W takich sytuacjach zawsze sprawdzają się klasyki.  Po
pierwsze oczywiście niezawodny „Pan Kuleczka” Woj-
ciecha Widłaka. Seria książek o tym posiadającym
nieskończoną cierpliwość osobniku to od lat ulubiona
lektura moich dzieci. 
W książkach z tej serii opisana jest rodzina zupełnie nie-
typowa – nie ma tam mamy, taty i dziadków, są nato-
miast Pan Kuleczka (p.o. ojca i matki), najstarszy
rozsądny i refleksyjny pies Pypeć, młodsza od niego
Kaczka Katastrofa (imię to nie jest przypadkowe) 
i wydająca jedynie właściwe swemu gatunkowi dźwięki
Mucha Bzyk Bzyk. 
Już po lekturze pierwszego opowiadania nie mamy
żadnych problemów z identyfikacją, które z naszych
dzieci jest Katastrofą, które Pypciem, a które Muchą
Bzyk Bzyk. Jeżeli chodzi o Pana Kuleczkę, to na pewno
chciałby nim być każdy z rodziców. Gromada ta, choć
wydaje się niezwykła, mieszka w zupełnie zwyczajnym
domu i ma przygody, które mogą przydarzyć się nam
wszystkim. A przynajmniej chcielibyśmy, aby tak było.
Świat to niespieszny i sielankowy. Wzruszające historie
mieszają się z zabawnymi, a wszystko zawsze kończy
się dobrze. Codzienne sprawy przestają nagle pędzić
nie wiadomo dokąd, a my uświadamiamy sobie, co tak
naprawdę jest ważne. Jeżeli więc jesteście ciekawi, co
zrobić, by zasadzone w skrzynkach monety wiosną
zmieniły się w krokusy i co wspólnego mają rzeki wpada-
jące do morza z Pypciem, który podczas pikniku wpadł
do koszyka, koniecznie sięgnijcie po tę lekturę. 
Kolejną moją propozycją na zimowy wieczór jest
„Proszę słonia” Ludwika Jerzego Kerna – książka o
podobnym tempie opowiadania jak propozycja pier-
wsza. 
Gdy zapytałam mojego 7-letniego synka, dlaczego chce
polecić innym dzieciom tę książkę, on odpowiedział:
„Bo tam prosi się słonia”. I wszystko jasne. Elegancję
stylu zauważą tu nawet pierwszoklasiści. 
Na strychu mieszka biały porcelanowy słoń, który
pewnego dnia trafia do rąk małego chłopca – Pinia.
Ponieważ chłopiec jest rzeczywiście bardzo mały,
zaniepokojeni rodzice postanawiają wspomóc go nieco
witaminami zaleconymi przez lekarza. Cóż to muszą
być za cudowne tabletki, skoro koniec końców urośnie
od nich nawet porcelanowy słoń! Jak do tego doszło 
i co z tego wynikło, niech pozostanie tajemnicą. Ważne
jest, że oprócz rodziców Pinia w przygodach udział 
wzięli: strażacy, władze miasta, dyrektor zoo, groźni
złoczyńcy i mała mrówka, której rola w całej historii
okazuje się bardzo istotna. n Magda Ilska
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W sierpniu 2010 roku Rada gm. Michało-
wice podjęła Uchwałę  Nr XLV/309/2010,
aby placowi przy ul. Kolejowej w Ko-
morowie (działka nr  ew. 132/2) nadać
nazwę im. Marii i Józefa Markowiczów,
w uznaniu ich zasług dla powstania  
Komorowa, jako miejscowości pod
nazwą Miasto Ogród Komorów.
Niniejsze opracowanie stara się przy-
bliżyć te postacie mieszkańcom Ko-
morowa i innym osobom zaintereso-
wanym tą problematyką.
Do zajęcia się postaciami Józefa i Marii
Markowiczów  upoważniają mnie więzy
rodzinne, ponieważ Józef Markowicz
był moim ciotecznym dziadkiem ze
strony ojca oraz moim ojcem chrzest-
nym, a Maria Markowiczowa była moją
cioteczną babką ze strony mojej matki.

Józef Markowicz pochodził z szeroko
znanej i szanowanej ziemiańskiej rodziny
z ziemi kujawskiej z Kowala. Urodził się
dnia 10 stycznia 1877 r. o godz. 19-tej w Ko-
walu.  Chrzestnymi zostali Jan Markowicz
– jego stryj  i Aniela Bojakowska – ciotka
– akt urodzenia z 1877 r. pod nr 14 z parafii
w Kowalu.
Rodzicami Józefa byli Franciszek Marko-
wicz, syn Jana Markowicza i Elżbiety 
z Wańtuchowiczów, urodzony w 1838 r. 
i Rozalia z domu Bojakowska, córka Miko-
łaja Bojakowskiego i Józefy, urodzona 
w  1837 r.  Obydwoje urodzeni w Kowalu.
Ich ślub odbył się też w Kowalu 17 lutego
1857 r., a w czasie małżeństwa urodziło im
się siedmioro dzieci – Anastazja, Ignacy,
Jadwiga, Jan, Józef, Katarzyna i Stanisław.
Zachowało się zdjęcie rodzinne Marko-
wiczów, zrobione około roku 1900, na
którym widać braci i siostry wraz ze współ-
małżonkami. 
Niektórzy obecni pseudo-badacze  dziejów
Komorowa  wywnioskowali z tego zdjęcia,
że rodzina ta to gromada niepiśmiennych
chłopów –  pozostawiam to ocenie Czytel-
ników, choć dla obalenia tych nieupraw-
nionych wniosków  można przytoczyć  ich
herb i szlachectwo oraz archiwalne  księgi
szkolne z Kowala.

Do dnia dzisiejszego na cmentarzu w Ko-
walu są ślady tej znanej  rodziny w postaci
rodzinnego grobowca.

Po ukończeniu studiów rolniczych i dzięki
ciężkiej pracy oraz szczęściu w interesach
już w pierwszych latach XX wieku Józef
Markowicz stał się ziemianinem.

W 1901 r. wziął ślub z Marią Gałęzowską,
urodzoną w 1879 r. w Garwolinie (zm.
26.09.1939 r. w Warszawie), która stała się
wierną towarzyszką życia i udzielała mu
wsparcia w trudnych chwilach.

Do spółki z rodziną Kapuścińskich –
Danutą i Marią oraz Józefem i Jerzym,
kupił w 1904 r. majątek blisko miasta
Błonie „Dobra Łuszczewo Wielkie”. Jed-
nak nie wszystko układało się po jego
myśli i korzystając z pomocy swej starszej
siostry Anastazji Kapuścińskiej (ur.
11.04.1863 r. w Kowalu, zm. 6.10.1943 r.)
wydzierżawił w 1908 r., z zastrzeżeniem
możliwości jego kupna, majątek w Ko-

morowie noszący nazwę „Dobra Ko-
morów i Sokołów” od p. Józefowicza,
który oprócz tego majątku posiadał 
w Warszawie „Hotel Saski”.

Anastazja poślubiła Stanisława Kapuś-
cińskiego (ur. w 1864 r., zm. 1908 r.),
pochodzącego z Lubienia k. Kowala i miała
z nim pięcioro dzieci, z których Bolesław
Kapuściński - ur.12.12. 1897 r. – mieszkał aż
do swojej śmierci w 1977 roku w Komo-
rowie. Jako dziecko Bolesław Kapuściński
uczęszczał do trzyklasowej szkoły w Pęci-
cach, gdzie nauczycielem był prof. Siera-
jewski. O okresie tym  mówił Bolesław, że
najbardziej dało mu się we znaki chodzenie
piechotą do dość odległych Pęcic  w  czasie

wiosennych roztopów i jesiennych
deszczy, brnąc po kolana w błocie.
W okresie późniejszym Bolesław Ka-
puściński  pomagał Józefowi Marko-
wiczowi w zarządzaniu majątkiem.
Bolesław do końca życia mieszkał w
Komorowie, gdzie wybudował jeden
z pierwszych domów – „Dworek Ali”
od imienia swojej córki.

Na wielkość majątku, jak mówił sam
Józef Markowicz, składało się  380
morgów ziemi ornej, 20 morgów
ogrodu, 6 morgów stawów, 60
morgów lasu sosnowo-brzozowo-
świerkowego, 60 morgów łąk
dwukośnych i obora zarodowa na
100 sztuk dojnych krów.

Dzięki swojej ciężkiej pracy, ciągłemu
bieżącemu unowocześnianiu gospo-
darstwa, co sprzyjało większym zys-
kom, oraz pożyczce wziętej z Banku
Rolnego w dniu 22 lutego 1912 roku,
Józef Markowicz nabył majątek na
własne nazwisko, spłacając całko-
wicie swoją siostrę Anastazję.

Aby nie być zdanym na koniunktu-
ralne wahania cen produktów rolnych,
Markowicz od samego początku pod-

pisał wieloletnie umowy z dużymi odbior-
cami. I tak np. odbiór buraków cukrowych
zapewniała Fabryka cukru i rafinady
w Józefowie k. Błonia, odbiór maku firma
J.Marczewski i J.Kirchmayer, pszenicy 
– gorzelnia w Płochocinie, warzywa 
z ogrodu oraz mleko i jego przetwory
dostarczane były do Warszawy do sklepu
braci Pakulskich.

Ponieważ do majątku i z niego transpor-
towano ogromne masy towarów Józef
Markowicz zadbał, aby zmniejszyć koszty
prowadzenia gospodarstwa, budując
konną kolejkę idącą od majątku Komorów
do stacji kolejowej w Pruszkowie. Podłą-
czono ją do istniejącej sieci tramwaju kon-
nego biegnącego ulicami Pruszkowa. 
Dzięki temu w prosty sposób dostarczano
towar na dworzec kolejowy w Pruszkowie,
a stamtąd przywożono np. nawozy sztucz-
ne niezbędne przy nowoczesnej uprawie
roli. Kolejka ta zapewniała również łatwy
przewóz dla coraz liczniej wypoczywają-
cych w okresie letnim warszawiaków.
Kolejka istniała i bardzo dobrze prospero-
wała aż do uruchomienia Elektrycznej
Kolei Dojazdowej (EKD) w 1927 roku.

Bardzo intensywna była hodowla karpi 
w stawach  leżących w parku przy Pałacu.
Aby zapewnić przepływ świeżej wody

przez stawy, wykorzystano pobliską rzekę
Utratę, robiąc na niej tamę i kanały wodne
powiązane ze stawami.  Karpie te odła-
wiano w okresie Bożego Narodzenia na
stoły wigilijne, co przynosiło znaczny
dochód dla właściciela.
Stawy te służyły również, jako źródło
pozyskiwania lodu do lodowni na letnie
miesiące. Lód magazynowany był w ogrom-
nej lodowni położonej koło pałacu przy
wjeździe na podwórze. Lód wykorzysty-
wany był m.in. do schładzania mleka z co-
dziennych udojów,  a przeznaczonego do
dalszej sprzedaży.

Pałac od początków rządów Józefa
Markowicza według jego założeń miał
przynosić dochód i w tym celu był wynaj-
mowany. Od 1908 r. mieszkały w nim 
zakonnice ze szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie.

józef markowicz i komorów

Rodzina Markowiczów ok. 1900 r. (w środku siedzą Franciszek i Rozalia – rodzice Józefa)

Grobowiec rodzinny  w Kowalu 

Maria Markowiczowa

Józef Markowicz (źródło: kwartalnik „Miejsce” nr 2)

Anastazja Kapuścińska 

Mapa Komorowa z ok. 1750 r. 
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Widok pałacu w majątku 

11. Widok pałacu od strony ogrodu
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Potem ok. 1910 r. prowadzony był tam
prywatny pensjonat wypoczynkowy pani
Muszyńskiej. W 1912 r., a więc w momen-
cie kupna majątku, pałac został wy-
dzierżawiony – po dokonaniu odpowied-
nich przeróbek i adaptacji – na zakład
przyrodo-leczniczy, prowadzony przez
dwóch lekarzy ze szpitala w Tworkach –
dr. Knopfa i dr. Kopczyńskiego. Pałac 
i otoczenie: park, stawy i ogród zostały
dostosowane do tych potrzeb. W pałacu
zmieniono wyposażenie pokoi, zain-
stalowano urządzenia zabiegowe jak: 
hydroterapia, fizykoterapia, naświetlania
oraz kąpielisko słoneczne. W parku wybu-
dowano kort tenisowy. Nad stawami
wygrabiono alejki spacerowe obsadzone
peoniami. Po stawach majestatycznie pły-
wały białe łabędzie, a alejkami space-
rowały mieniące się tęczą kolorów pawie,
rozkładające swe ogony. W ogrodzie upra-
wiano warzywa na potrzeby własne, 
pacjentów i na sprzedaż. Od strony pałacu
było nieprzebrane mnóstwo kwiatów za-
sadzonych na rabatach. Pod dostatkiem
było owoców ze stojących w ogrodzie
drzew owocowych.
Dzierżawca, a potem właściciel – Józef
Markowicz – początkowo mieszkał w drew-
nianej oficynie, stojącej blisko spichlerza
obok wewnętrznej bramy wjazdowej do
pałacu. W pałacu zamieszkał dopiero 
w 1918 r., zajmując na swoje potrzeby na
parterze 1 pokój oraz część kuchenną 
i gospodarczą, a na piętrze 2 pokoje. Reszta
pokoi nie była zamieszkała. 

W latach 30. XX w. Maria Plichtowa zorga-
nizowała w pałacu ochronkę dla dzieci 
i trzyklasową szkołę powszechną.
Wskutek działań wojennych spalony został
budynek gospodarski dla krów i sprzętu. 
Z powodu ostrzału artyleryjskiego uszko-
dzony też został pałac, a Markowicz cudem
uniknął aresztowania, gdyż wysłani do
aresztowania żołnierze zostali zabici po-
ciskiem artyleryjskim przy pałacowym 
wejściu kuchennym.
Po przeniesieniu szkoły podstawowej do
drewnianego budynku przy ul. Szosa Ko-
morowska 12,  cały pałac został w całości
zamieszkały przez właściciela. Z powodu
prowadzenia przez niego działalności
społecznej i publicznej zaczynały gościć w
Komorowie znaczące osobistości ówczes-
nego życia politycznego i ziemiańskiego.
Markowicz był prezesem Towarzystwa
Rolniczego w Grodzisku Maz., członkiem
Sejmiku Powiatowego w Błoniu oraz pre-
zesem koła Związku Ludowo-Narodowego
na powiat błoński, członkiem Rady Opie-
kuńczej szkoły rolniczej w Pszczelinie 
k. Brwinowa. W latach 1922-1930 został
posłem I i II kadencji na Sejm II RP

(ślubowanie złożył 24.VI.1925 r.). Był
członkiem klubu Związku Ludowo-Naro-
dowego. W 1922 r. zdobył mandat z listy
nr 8 (Chrześcijański Związek Jedności 
Narodowej) z okręgu wyborczego nr 12
(Grodzisk Maz. – Błonie), a w 1928 r. man-
dat z listy nr 24 (Lista Katolicko-Narodowa)
też z okręgu Wyborczego nr 12. W czasie 
I kadencji pracował w Sejmowej Komisji
Rolnej, a w czasie II kadencji w Komisji
Robót Publicznych.
Józef  Markowicz aktywnie udzielał się w
Związku Ziemian w Warszawie przy ul.
Kopernika 30, nawiązując bliską współ-
pracę z Prezesem Rady Naczelnej Organi-
zacji Ziemiańskich księciem Kazimierzem
Lubomirskim. Z racji pełnienia funkcji posła
działał z senatorami Stanisławem Dębskim
i Janem Steckim.
1 czerwca 1918 r. wziął na swojego za-
stępcę, a następnie od 1923 r.  na adminis-
tratora z szerokimi pełnomocnictwami
swojego siostrzeńca Stefana Kowalewicza
(ur.1 czerwca 1893 r.,  zm. 29.05.1943 r.).
Jego rodzicami byli siostra Józefa Markowi-
cza Jadwiga (ur. w 1860 r., zm. 6.10.1905 r.),
oraz Leon Kowalewicz (ur. w 1861r.,
zm.10.11.1943 r.) właściciel majątku Wika-
ryjskie k. Włocławka. Ślub Jadwigi i Leona
odbył się w 1882 r., a ze związku urodziło
się siedmioro dzieci: Franciszek, Stefan,
Wacław, Zygmunt, Stanisława, Władysława
i Marianna.
Stefan Kowalewicz z powodu toczącej się 
I Wojny Światowej mógł zacząć pracę 
w Komorowie u Józefa Markowicza dopiero
w 1918 r.  16 maja 1916 r. wstąpił do Polskiej
Organizacji Wojskowej we Włocławku
(pseudonim Morus) i otrzymał przydział do
1. pułku artylerii, a 15 września 1917 r. prze-
niesiony został do 2. pułku ułanów Pol-

skiego Korpusu Posiłkowego. Od marca  do
czerwca 1918 r. był na III Kursie Wyszkolenia
Polskiej Siły Zbrojnej. Brał czynny udział 
w rozbrojeniu Niemców w 1918 r. Zarządze-
niem Prezydenta RP nr. 14/20794 z 27 czer-
wca 1938 r. odznaczony został Medalem
Niepodległości. Uczestniczył w walkach wo-
jny polsko-bolszewickiej w 1920 r.  Walczył
też w Warszawie w czasie jej oblężenia we
wrześniu 1939 r.

Stefan Kowalewicz, ku ogromnemu zado-
woleniu Józefa Markowicza, pracował 
z nim w majątku Komorów aż do 1939 r. 
z 2 letnią przerwą, kiedy to pracował w
majątku Dłutów (1935-36) w powiecie
Łaskiem. n

C.d. W wiosennym numerze „K jak Komorów”

Przed drugą wojną światową Polska
rozkwitała gospodarczo i kulturalnie. 
W czasie Świąt Bożonarodzeniowych
wytwornie ubrani ludzie spotykali się
całymi rodzinami przy suto zastawio-
nych stołach. Również do pałacu komo-
rowskiego do państwa Markowiczów
zjeżdżała cała rodzina, a była ona wy-
jątkowo liczna. Służba pałacowa przed
Świętami przez wiele dni szykowała
wytworne potrawy – ryby i mięsa, węd-
liny, sałatki oraz wspaniałe wypieki
ciast i tortów. Wiele potraw miało
swoje tradycyjne przepisy przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie.

A oto przepis z Pałacu na makowiec,
który przetrwał w mojej rodzinie do
dnia dzisiejszego i żadne święta bez
niego nie mogą się obyć. Polecam, bo
zawsze się udaje, a smak ma naprawdę
wyborny.

Wilgotny makowiec

(zamiast tradycyjnego makowca 
zawijanego)
l 0,5 kg maku
l 80 dag jabłek kwaśnych lub pół
kwaśnych (np. kortland)
l 25 dag masła
l 8 jaj
l 2 szklanki cukru
l 8 łyżek kaszy manny
l 2 łyżeczki proszku do pieczenia
l zapach migdałowy
l 10 dag rodzynek sparzonych
- mak zagotować i zostawić na noc,
rano odsączyć i zmielić 2 razy
- zmielony mak zmieszać z miękkim
masłem i startymi jabłkami
- dodać żółtka, cukier, kaszę manną,
proszek, zapach i rodzynki - zmieszać
- na końcu dodać pianę z białek i lekko
wymieszać
- wyłożyć do prostokątnej blachy pos-

marowanej tłuszczem i wysypanej tartą
bułeczką
- piec w temperaturze  190 st. C przez
godzinę, ew. 10 min dłużej (sprawdzić
patyczkiem)
- lekko schłodzony makowiec polać
polewą czekoladową 
- zimne ciasto wyjąć z formy – można
też zostawić go w niej i kroić na
dowolne części.

Polecam także przepis na wyśmienitą
babkę, bardzo łatwą do wykonania 
i mało pracochłonną. Przepis ten, choć
jest już długo w rodzinie, unowo-
cześniłam z korzyścią dla zdrowia i smaku.

Babka na butelce

l 8 jaj
l 1 ½ szklanki cukru pudru
l ¾ szklanki oleju
l 2 szklanki mąki
l 1 ½ łyżeczki proszku spulchniającego
l ¾ do 1 szklanki soku pomarańczowego
l cukier wanilinowy + olejek pomarań-
czowy lub rumowy
- utrzeć połowę cukru pudru + cukier
wanilinowy z żółtkami jaj
- wymieszać resztę składników (na
koniec sok) na jednolitą masę
- białka z jaj z drugą połową cukru ubić
na sztywno
- dołożyć do masy i lekko zmieszać
- wyłożyć do formy babkowej z dziurą
w środku, uprzednio formę pos-
marować cienko masłem (bez bułki)

- nagrzać piekarnik do ok. 180 st. C
- wstawić ciasto i piec ok. 40 min.
(sprawdzić patyczkiem)
- po wyjęciu odwrócić formę i wstawić
na butelkę z pasującą do dziury szyjką
- po wystygnięciu wyjąć ciasto z formy
i ew. polać polewą czekoladową.
Babkę na butelce można z powodze-
niem upiec wg tego przepisu w zwykłej
formie babkowej bez dziury w środku.
Nie odwraca się wówczas formy, ale po
wyjęciu z pieca odstawia się delikatnie
bez wstrząsów do ostygnięcia.

Polewa czekoladowa 
na makowiec lub babkę

l 10 dag masła
l 2 łyżki kakao
l 1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej
l 2 łyżki mleka
l 10 dag cukru
Wszystkie składniki zagotować miesza-
jąc. Gorącą polewę rozprowadzić po
cieście.
A po wspaniałym jedzeniu konieczny
był kontakt z naturą.
Smacznego  !  n el.

coś ze stołu 
świątecznego 

w pałacu 
komorowskim

13. Józef Markowicz z okresu, gdy był posłem 14. Jadwiga i Leon Kowalewiczowie

17. Stefan Kowalewicz z siostrą Stanisławą 
na Wikaryjskim (rok 1925)
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Kiedy w 2008 roku wybuchła
burza wokół planowanych in-
westycji w Komorowie, połą-
czona z silnym sprzeciwem
wobec prób zawłaszczenia
terenu i narzuceniu własnych
wizji jego zagospodarowania,

grupa sportowych zapaleń-
ców zaczęła snuć plany, jak

samemu wziąć sprawy we
własne ręce i przedstawić lokalnej

opinii publicznej sposób wykorzysta-
nia tego terenu. Z wizji tych narodził się

projekt powołania stowarzyszenia sportowego,
które przygotuje projekty, przedstawi pomysł budowy
taniego, dostępnego dla wszystkich, gminnego pola gol-
fowego. 

Tak powstał Klub Golfowy Komorów, który postawił sobie
za cel zintegrowanie lokalnej społeczności wokół planu
wykorzystania otaczających nas terenów na obiekty
sportowe, nie tylko golfowe. Stowarzyszenie chce pokazać,
że kluby golfowe mogą być nie tylko elitarnymi klubami, ale
również gminnymi ośrodkami sportu,  prowadzącymi zajęcia
z dziećmi i młodzieżą. Klub nawiązał współpracę z Polskim
Związkiem Golfa promującym ideę budowy tanich gminnych
pól golfowych. Gmina nasza może być pierwszą, która podej-
mie to wyzwanie przy wsparciu organizacyjnym i tech-
nicznym związku. Inicjatywa grupy zapaleńców spotkała się
ze sporym zainteresowaniem środowiska i jeszcze przed
oficjalnym ogłoszeniem o swojej działalności odbyły się „im-
prezy pierwszego kroku golfowego”, połączone z wyjazdami
na zaprzyjaźnione pola golfowe, aby poznać sport, którego
czarowi ulegają na świecie miliony. Do realizacji tych za-
mierzeń Stowarzyszenie chce w pierwszej kolejności
pozyskać teren na strzelnicę golfową, gdzie będzie można
uczyć się gry w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Zachęcamy do zapoznania się z deklaracją programową,
którą zamieszczamy poniżej.

Szanowni mieszkańcy naszej gminy.
Jesteśmy organizacją „non profit” zrzeszającą ludzi, którzy
zetknęli się z tym pięknym sposobem na życie, jakim jest
golf. Pragniemy przełamać krążące w naszym społeczeńst-
wie stereotypy o elitarności i rozrywce dla wybranych.
Chcemy pokazać, że można inaczej budować relacje między-
ludzkie, stosując maksymę  „jeśli grasz w golfa, jesteś naszym
przyjacielem”. Chcemy, by łączyła nas wspólna pasja nieza-
leżnie od naszych przekonań, zawodów, wieku i tego, co ro-
bimy w życiu prywatnym. Golf, podobnie jak muzyka, łagodzi
obyczaje, jednocześnie zbliża ludzi, niesie radość, poczucie

dobrze spędzonego czasu, jest rozrywką dla zdrowia 
w każdym wieku.
Będziemy organizować pierwszy krok golfowy, prowadzić
naukę przepisów i etykiety, doradzać w sprawie sprzętu 
i zapraszać na zaprzyjaźnione pola golfowe.
Aby sprostać zadaniu, którego się podjęliśmy, potrzeba dużo
pracy, życzliwego stosunku otoczenia, zrozumienia dla
naszych wizji i zapału. Potrzebne jest wsparcie i wyrozumia-
łość lokalnego środowiska.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia naszej inicja-
tywy, oczekujemy na nowych członków, którzy mogą wnieść
do naszej organizacji swoje pomysły, umiejętności i pomóc
w przeprowadzeniu tego ambitnego zamierzenia, a przede
wszystkim nauczyć się grać w golfa. n

Założyciele Klubu Golfowego Komorów.

Nasz adres:
Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej 45
e-mail: golfkomorow@gmail.com. 

nowa sportowa inicjatywa 
w komorowie

OGŁOSZENIE PŁATNE

Zara na sygnale

Ekologia za 500 zł

Kilka lat temu nasza rodzina postanowiła zmierzyć się z problemem
segregacji domowych śmieci.
Zawsze byliśmy pod wrażeniem rozwiązań obowiązujących w Belgii,
gdzie nasi przyjaciele w swoim podbrukselskim domu skrupulatnie
rozdzielali wszystkie odpadki do 4 pojemników. Było to dla nich
tak oczywiste, a dla nas tak wówczas abstrakcyjne...
Ale i my się doczekaliśmy..., najpierw Aminexu, a później gminnych
pojemników. Nauka nasza (tak, tak, to jest proces, który wszyscy
członkowie rodziny muszą przejść, aby przywyknąć, że „to” wrzu-
camy tu, a „tamto” tam) trwała jakiś czas, po czym stała się do-
mowym nawykiem. Niestety, jak to w życiu bywa, nic co dobre nie
trwa wiecznie. Aminex przestał wrzucać na posesje darmowe worki,
a cenę, jaką ustanowił za swoje opakowania na surowce wtórne,
uczynił zaporową. Na dodatek owe worki można było kupić tylko
w jednym miejscu w Komorowie, co skutkowało często zapomi-
naniem ich nabycia, a to wiązało się rozregulowaniem domowego
systemu segregacji. A i Aminex, jakby rzadziej zaglądał na nasza
ulice...
Jednym słowem, następuje ekologiczny regres. Wrzucamy wszystko
do zakontraktowanych pojemników, a wszelkie nadwyżki, np. trawa
i liście pakujemy skrzętnie do plastikowych worków, a panowie 
z MZO równie skrzętnie wypisują nam dodatkowe kwitki i co
kwartał  płacimy kilkaset złotych.

Ale pojawiło się światełko w tunelu i kolejna nadzieja, że może jed-
nak uda nam się chronić nasze środowisko. Znowu postawiliśmy
na naszej posesji dodatkowe pojemniki i  powróciliśmy do mycia
kubków po jogurtach. Rozdzielaliśmy plastik, szkło, makulaturę, 
a następnie odnosiliśmy ww surowce do pojemników o  kosmicz-
nych kształtach,  oddalonych od mojej posesji o ponad kilometr. 
I w tym miejscu zaczyna się moja prawie kryminalna opowieść :)
Otóż praktyka domowa ze zbieraniem „plastików” w mały
woreczek plastikowy, który następnie by się zmieścił do nie-
wielkiego otworu w  gminnym pojemniku, okazała się nierealna 
i niepraktyczna.
Na domowy użytek zbieraliśmy „plastiki”, przy okazji złoszcząc się,
że tyle człowiek tego  „świństwa” zużywa, następnie zawiązywa-
liśmy 120-litrowy wór i podwoziliśmy na ulicę Wiejską, gdzie stoją
pojemniki. Najczęściej zdarzało się, że pojemniki były zapchane, 
a wokół – o zgrozo! – zgromadzone  różne ludzkie „dobra”, które
nie powinny tam się znajdować!
Jednak owego feralnego dnia rano mój syn, spiesząc się na uczelnię,
postawił koło zapchanych pojemników 2 zamknięte worki z plastikami.
Całe to zajście zarejestrowała kamera, która jest zainstalowana po
przeciwnej stronie ulicy, a o której istnieniu wiedzieliśmy od dawna. 
Jakie były konsekwencje? Policja odnalazła syna po numerze rej.
samochodu, wezwała na posterunek, zaproponowała mandat 
w wysokości 500 zł za zaśmiecanie. Po odmowie  przyjęcia sprawa
została przekazana do Sądu Grodzkiego.
Ciąg dalszy? Usłyszałam od syna: „ja już więcej się w to nie bawię",
„ekologia kosztuje", „po co nam to?"...  No właśnie – po co?!
Czekamy na Państwa uwagi i opinie w tej i podobnych
sprawach. n Zara

Poradnik Leniwej Gospodyni

Tym razem świątecznie postanowiłam zaproponować danie pra-
cowite, wymagające czasu i nigdy przeze mnie nie przygotowy-
wane. Ale próbowałam i zachłannie porwałam przepis z domu
pełnego wyszukanych, pięknie podanych potraw, gdzie każda 
wizyta jest świętem, a każdy gość czuje się tym najważniejszym. 
I wydało mi się to wystarczającą rekomendacją do zaproszenia
Państwa na delikatne DRoBioWE KoTlECiKi.
1 kg mięsa z kurczaka (białego i ciemnego) oddzielamy od kości 
i przepuszczamy przez maszynkę. Rozpuszczamy 120 g masła 
w 0,5 szklanki esencjonalnego bulionu z kurczaka i dodajemy 
2 kromki pokruszonej, obranej ze skórki bułki, 2 ubite jajka, 2 łyżki
stołowe drobno posiekanego koperku lub natki, 1,5 łyżeczki soli,
pieprz, odrobinę koncentratu maggi. Dokładnie mieszamy i gdy
masa przestygnie, łączymy ją z mielonym mięsem i wstawiamy do
lodówki. Gdy stężeje, formujemy małe kotleciki, obtaczamy 
w mące i smażymy na maśle (najlepiej klarowanym) na małym
ogniu.

Jeśli chcemy je przygotować wcześniej, smażymy
krócej, a przed podaniem polewamy śmietaną 
i przykryte folią zapiekamy ok.30 min. w niezbyt
gorącym piekarniku.

Zrobię je kiedyś. Na pewno. Gdybym jeszcze po-
trafiła, poza przepisem, przejąć od gospodarzy
tajemniczy dar omijania stresu związanego 
z przygotowaniem pracowitego przyjęcia i po-
dawać te wspaniałości bez udzielającego się
wszystkim napięcia i tylko cieszyć się, cieszyć, że
możemy ten czas spędzić razem. Czego 
i Państwu świątecznie życzę. n Skarlet

Książka spod lady

Z czym kojarzy się Państwu lato? Albo lepiej późna
wiosna? Spacery w słońcu, plaża? Mnie kojarzy się
z kwiatami,  barwami i zapachami, kolorowymi 
dywanami bratków i niezapominajek. 
Aby poczuć namiastkę lata zimą, z przyjemnością
zaglądam, nawet bez specjalnego powodu, do
kwiaciarni „Elżbieta” w Komorowie. A tam czekają
wyniosłe storczyki, kwiaty cięte i doniczkowe
wszelkiego sortu i koloru! Ostatnio zagościły czer-
wone Gwiazdy Betlejemskie, ale nic dziwnego 
– przecież święta za pasem. Zapytałam panią Elżbietę, właścicielkę
kwiaciarni, co chciałaby dostać w gwiazdkowym prezencie. „Czas!
Odrobinę wolnego, spokojnego dnia, bym w ciszy  mogła przeczy-
tać książkę, którą poleciła mi moja córka – Blanka” – odpowiedziała
ciężko wzdychając pani Ela. To  „Listy miłosne Proroka" – Khalila
Gibrana, malarza, poety i filozofa, których wyboru i adaptacji
dokonał Paulo Coelho.  W „Listach ..." przeżywamy  wielką przyjaźń
Gibrana z Mary Haskell, przyjaźń, która z czasem przerodziła się 
w miłość. Jak mówi pani Blanka, „korespondencja ta jest przykła-
dem uczucia wręcz niespotykanego, takiego, za którym większość
ludzi tęskni. Czytając tak osobiste wyznania czujemy, że czas za-
trzymuje się w miejscu, gdy prawdziwa przyjaźń dochodzi do głosu
i zadajemy pytanie za poetą >>czy to jest przyjaźń,czy to jest
kochanie?<< Zachęcam w ten przedświąteczny czas do zapoznania
się z tą książką, która dla wielu będzie niczym niezwykłym, ale dla
niektórych – doznaniem mistycznym”.
Życzę Państwu wyjątkowych wrażeń podczas czytania, najlepiej 
w pełne mistycyzmu Święta Bożego Narodzenia. Być może znaj-
dziemy tę książkę pod choinką? 

Wesołych Świąt! n Dolores
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Klub Podróży M50

W naszych czasach urlop kojarzy się najczęściej z podróżą, często daleką i ciekawą; czym dalej i inaczej, tym lepiej. 
Jednakże nie każdego stać na prawdziwe podróże, w których motorem jest potrzeba poznawania nowych miejsc,
ludzi i ciągłego zaspokajania ciekawości świata.  
Dlatego zaproponowaliśmy – grupa podróżniczych zapaleńców –  stworzenie przy K40  Klubu Podróży M50.  
Klub nasz  otwarty jest dla wszystkich chętnych. Raz w miesiącu, zaczynając od 20 stycznia będziemy spotykać się na
wspólnych pokazach slajdów lub filmów podróżniczych. 
Prezentować będziemy najciekawsze i najbardziej oryginalne wyprawy. Kluczem doboru pokazów nie będą ekstremalne 
wyczyny. Będziemy wybierać prezentacje z dobrymi zdjęciami i ciekawym komentarzem, przemyślaną kompozycją
pokazu, pokazujących pasje autorów i ich emocje. 
Mamy nadzieję, że spotkania w naszym
Klubie zainteresują  Państwa,  skłonią
do refleksji, a czasem także zainspirują
do własnych podróży. 
W przyszłości zamierzamy również 
organizować atrakcyjne wyjazdy klu-
bowe w gronie przyjaciół i znajomych. 
Serdecznie zapraszamy na pierwsze
spotkanie w dniu 20.01.2011 r., o godz.
20.00 do naszej Piwnicy Artystycznej
K40. Szczegółowe informacje o spot-
kaniu wkrótce na stronie K40 w za-
kładce „Klub Podróży M50”. n

Piotr Kamiński 

podróżnik z urodzenia

DZięKuJEMy Za WSPaRCiE aKCJi CHaRyTaTyWNEJ 
„MiKołaJKoWa NiESPoDZiaNKa”


