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Niecodzienna gazeta Stowarzyszenia K40 wydawana od czasu do czasu

Z dumą zawiadamiamy Państwa, że 17 listopada 2013 r. 
odbył się jubileuszowy setny Salon Poezji K40 w Łazien-
kach Królewskich. Nasza duma jest tym większa, że poza 

Salonami Anny Dymnej w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, 
jedynie nasze Salony – Salony Poezji K40 obchodziły tak wspa-
niały jubileusz. Wynika to z tego, że dzięki uprzejmości Dyrek-
tora Muzeum Łazienki Królewskie pana Tadeusza Zielniewicza, 
Salony Poezji K40 od 2011 odbywają się raz w tygodniu.  
Tylko w Krakowie i u nas spotykamy się z poezją co tydzień.
Jubileuszowy Salon K40 był niezwykłym wydarzeniem. Teatr 
Stanisławowski pękał w szwach. Na scenie wybitni aktorzy – 
Anna Dymna, Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Bonaszewski  
i Ewa Telega – brawurowo czytali „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Były owacje, kwiaty, prezenty. Dyrektor Tadeusz 
Zielniewicz uhonorował działalność naszego Stowarzyszenia  
w Łazienkach Królewskich okolicznościowym medalem. 
Zapewniamy Państwa, że 200tny będzie równie piękny.  
Ale to przed nami...
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Jest niedziela, dwunasta w południe, prze-
piękne Łazienki Królewskie.
Wchodzę do Starej Pomarańczarni, dostaję 
pyszną kawę i już za chwilę na scenie Teatru 
Stanisławowskiego czytam wiersze Hemara. 
Widownia jest pełna, zasłuchana, przychylna.
Zawsze moim marzeniem było wystąpić w 
tym niezwykle pięknym teatrze.
I sen się ziścił! Kończę czytać, widownia 
wstaje z miejsc, bije brawo - czy może być 
coś piękniejszego dla aktora.  
I jak tu nie lubić Salonów Poezji K40? 
I jak tu nie lubić K40 w ogóle.

CZYLI CO MĘŻCZYŹNI MYŚLĄ O K40
MĘSKI PUNKT WIDZENIA

- Cezary Żak - 

K 
JAK KOMOROWIANIE,  

KRAJANIE, KONFEDERACI, KOALICJANCI, KOMPETENTNI KOOPERANCI...
Pragniemy złożyć Państwu życzenia wesołych, pogodnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz pięknego i 

bogatego roku 2014.  Liczymy także, że pamiętają Państwo o idei 1% i że Wasz wybór padnie na Stowarzyszenie K40. 
Naprawdę warto, bo Wasze pieniądze wrócą do Was. 

Do Siego Roku!

Stowarzyszenie K40 
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Pożegnanie z rokiem 2013
To był trudny i wymagający rok.  

Trudny, bo żegnaliśmy naszą przy-
jaciółkę, dobrego ducha K40 Magdę 
Edelman. Trudny, bo wstrząsnęła 
nami śmierć młodego komorowianina 
Jaśka. Trudny, bo na sam jego koniec 
przychodzi nam pożegnać się z naszą 
„Piwnicą Artystyczną K40” na Bery-
lowej. Przez cztery lata zżyłyśmy się 
z tym miejscem, które dla nas – dla 
K40, było wyjątkowe. Tworzyłyśmy 
je od podstaw – od wylewki podłogi, 
rozprowadzanie elektryczności, 

MIKOŁAJKOWA  
NIESPODZIANKA

Już po raz po dziewiąty Stowarzy-
szenie K40 wzięło udział w akcji 

„Mikołajkowa niespodzianka”. 
Każdego roku w okolicach 6 grudnia 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
organizuje zabawę mikołajkową dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, pochodzących z rodzin obję-
tych pomocą społeczną. Jak co roku 
Stowarzyszenie K40 zadbało o upo-
minki dla uczestników zabawy. Tym 
razem przygotowałyśmy 156 paczek, 
w których każde dziecko znalazło za-
bawkę i słodycze. Przez 9 edycji akcji 

budowanie łazienki, aż po wypełnie-
nie jej gwarem dzieci podczas zajęć 
warsztatowych i interesującymi spo-
tkaniami z pisarzami, dziennikarzami, 
podróżnikami. Żal się rozstawać, 
ale będziemy miały co wspominać 
– tak wiele dobrych i ważnych wyda-
rzeń miało tam miejsce. Dziękujemy 
Marioli Paszkowskiej – właścicielce 
lokalu - za cztery lata współpracy 
i życzliwość. Życzymy jej sukcesów 
i powodzenia w 2014 r. Jeszcze raz 
dziękujemy.

Szkoda, że żegnamy się z Berylową, 
mamy nadzieję jednak, że nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło 
i nowa lokalizacja „Piwnicy Artystycz-
nej K40” będzie tak samo przyjaznym 
miejscem. 
Już wkrótce zaprosimy Państwa do 
nowej siedziby Stowarzyszenia K40 
w Komorowie przy ul. Ceglanej. 
Schodami w dół do „Piwnicy”...

k40

obliczyłyśmy, że K40 przekazało ok. 
1500 paczek! Nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia przede wszystkim tych 
wszystkich z Państwa, którzy prze-
kazują 1% na nasze Stowarzyszenie.  
To właśnie z tych wpłat kupujemy 
upominki i słodkości. Dziękujemy. Co 
roku możemy także liczyć na wsparcie 
akcji przez osoby prywatne, a także 
komorowskie sklepy - „Tefrę” Pani 
Stefanii Dąbrowskiej przy ul. Podha-
lańskiej, sklep Państwa Zawadzkich 
przy al. Starych Lip, właścicieli sklepu 
„Żabka” przy ul. Berylowej, oraz hur-

towni słodyczy „Czekoland”. Wszyst-
kim Państwu serdecznie dziękujemy! 
To bardzo ważne, by umieć się dzielić. 
Zachęcamy do przekazywania 1% na 
K40 – nasz numer KRS 0000214644. 
Przekazane pieniądze, w tej czy innej 
formule wrócą do Państwa – jako kon-
certy, spektakle, wystawy, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży, także tych nie-
pełnosprawnych intelektualnie i wiele 
innych działań. Wspierajmy lokalnie. 
Naprawdę warto.

Dolores
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JAN NOWICKI -  STAŁY KORESPONDENT K40

KRAKOWSKIM TARGIEM

SPOTKANIE  
Z PTAKIEM

Byliśmy przyjaciółmi od 
urodzenia. I byliśmy 

nierozłączni. Widywaliśmy 
się przecież w dzień i w noc. 
Dzień i noc ze sobą. Tak 
blisko, że aż podejrzanie. 
W końcu ktoś okrutny po-
wiedział o nas: „Ci dwaj nie 
przyjaźnią się, ale niesmacz-
nie ocierają o siebie”. Ile 
mogliśmy wtedy mieć? Może 
mieliśmy czternaście, może 
piętnaście tych… strwożo-
nych lat. Musieliśmy w każ-
dym razie, mimo wielkiego 
przywiązania, podjąć bole-
sną decyzję o rozłące. I stało 
się. Od tego momentu każdy 
zaczął żyć na własną rękę. 
W dalszym ciągu jednak, za 
pomocą listów, utrzymywa-
liśmy ze sobą bliski kontakt. 
Na przekór rozstaniu wpły-
waliśmy wzajemnie na nasze 
bieżące decyzje i oddzia-
ływaliśmy na siebie. Czas 
mijał mierzony z początku 
miesiącami, potem latami, 
a w końcu dziesiątkami lat. 
Twarz mojego przyjaciela 
stawała się coraz bardziej 
zamazana, niejasna. Miałem 
bolesną świadomość, że w 
razie spotkania mogę jej nie 
poznać. Sytuacja w końcu 
stała się tak dramatyczna, że 
po raz drugi musiałem zdobyć 
się na życiową decyzję. Spaliłem więc do ostatniej koperty 
moje ukochane papeterie i próbowałem zapomnieć.
   Wiosny, lata, jesienie, zimy. Wiosny, lata, jesienie… odcho-
dziły, wracały… aż wreszcie! Znowu był chłodny koniec listo-
pada. Świt, który o tej porze roku budzi się późno i sino. Do 
parku wyciągnął mnie kac wyniesiony  z pobliskiej restaura-
cji, zamykanej teraz przez senne, potykające się cienie pijane-
go personelu. Zobaczyłem nagle, że ktoś zupełnie nieznajomy 
siedzi na białej od szronu ławce i wydmuchuje z milczących 
ust dym zmieszany z parą oddechu. Spojrzałem na zegarek, 
a potem jeszcze raz na niego. Miał na oko pięćdziesiąt jeden 
lat, szesnaście dni, pięć godzin i czterdzieści cztery minuty.
   Zauważył Pan, Panie Eks, że wódka ostatnio znowu straciła 
na jakości? Atakuje mózg, a w skrajnych przypadkach oczy? 
Zauważył Pan. Więc nie jest aż tak źle. A ja z początku 
wziąłem go za zjawę. Wlokąc się nie wiedzieć czemu w stronę 
stawu musiałem przejść alejką tuż obok niego. Zastanawiałem 
się, co powiedzieć. Już „dzień dobry”, czy jeszcze „dobry 
wieczór”. W rezultacie nie powiedziałem nic, przez co odgłosy 
gniecionego butami żwiru wydały mi się prawie chamskie. 
Czułem, że nieznajomy patrzy za mną i wsłuchuje się w ten 
miażdżony żwir. Byłem bardzo zdenerwowany, a on tymcza-
sem siedział i palił papierosa. Pieprzony posąg w wytartej 
jesionce! Wyciągnąłem sporta, podszedłem i odpalając od 

niego spytałem:
 - Przepraszam, dlaczego pan 
o tej porze siedzi na ławce?
 - Mam wstać?
 - Ależ nie… Zresztą – nie 
wiem.
Milczeliśmy dłuższą chwilę.
 - Posłuchaj Pan – zaczął 
nieśmiało.
 - Nie chcę, ja o wszystkim 
wiem.
   Nieznajomy odrzucił papie-
rosa, a potem długo wciskał 
go butem w żwir alejki. Tak 
długo, aż powstał mały czarny 
krater, do którego od razu 
splunąłem. Zagrzebał go wolno 
i bez zdziwienia. 
 - Tak? A ja wszystko zapo-
minam. Jak pan myśli, czy ta 
kołdra, pod którą skryłem się 
w strachu przed burzą, jeszcze 
istnieje? Przedmioty coraz 
częściej przeżywają ludzi.  
A ciepło, które zostawiła pod 
nią gruba kuzynka, DZIWNE 
ciepło – co z nim? Następnego 
dnia była niedziela. Bałem się 
przystąpić do świętej komunii. 
Dostałem od babki po pysku, 
a mimo to nie odważyłem się 
wejść do kościoła. To ciepło 
było przecież takie DZIWNE, 
że aż nie pozwalało. 
 - Kuzynka nie żyje. Wie pan? 
– spytałem. 

 
Nieznajomy nie odpowiedział, uśmiechnął się.
 - Wujek Rojewski też nie. Od dziesięciu lat – ciągnąłem. 
Mężczyzna zapalił salema (gdzie on w tej dziurze kupił sale-
my?), zaciągnął się i zaczął opowiadanie, na które w gruncie 
rzeczy czekałem:
 - Stodoła nowa. Spichlerz nowy. Stajnie i obory także, ze 
świeżych pustaków. Wszystko było dopiero co postawione. 
Została tylko stara drewniana chałupa kryta strzechą z kle-
piskiem zamiast podłogi. Owrzodzona pod okapem gniaz-
dami jaskółek. Topola. W stajni dwie klacze i jeden źrebak. 
Lubiłem zapach tego miejsca. Do dziś… zresztą nieważne. 
Wymykałem się tam, aby po żłobie wdrapywać się na grzbiet 
konia, który oglądał się zaraz, zdziwiony niestosownym jak na 
to miejsce zachowaniem, po czym wracał do żarcia. Drgają-
cą wargą mieszał, a potem wciągał do pyska kolejną porcję 
obroku. Czułem gorąco wypełniające wewnętrzną stronę ud. 
Każdy, nawet najbardziej mimowolny ruch uwiązanej kobyły, 
napełniał mnie ciepłym zdziwieniem i strachem. „Jasiu, 
Jasiulek” – wołał z podwórka wuj. Ześlizgiwałem się błyska-
wicznie po końskim zadzie, nie bojąc się jego tylnych kopyt 
i wybiegałem przed stajnię. „Dlaczego jesteś taki blady?” 
– pytał wuj. A ja, wsłuchany w łopoczące pod chudymi 
żebrami serce, nie odpowiadałem. 
- Uciekł pan wtedy nad staw, żeby poczekać, a potem znowu 

ciąg dalszy na str 4
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zakraść się do stajni?
- Skąd pan wie? – mruknął.
- Wszyscy to znamy – ziewnąłem.
- No, chyba że tak – uspokoił się.
Ciężko i niechętnie ołów poranka zaczął topnieć. Z lewej 
zamajaczyła sylwetka kolejarza, który przytulając do zapadłej 
piersi ogromny termos, szedł alejką w stronę małej stacyjki. 
ZAŁOŻYŁEM NOGĘ NA NOGĘ.
- Da pan odpalić? – zapytał kolejarz. Zapytał tylko mnie, bo 
nieznajomy na chwilę gdzieś zniknął.
- Proszę bardzo.
- Zimno, nie?
- Listopad.
- Listopad – potwierdził kolejarz i odszedł.
Wstałem, żeby wyprostować zesztywniałe od chłodu mięśnie. 
Popatrzyłem na staw przykryty mgłą. Na krzaki, na drzewo 
jarzębiny, na nędzną żarówkę nad drzwiami restauracji, którą 
otaczał metalowy kaganiec chroniący przed kradzieżą. Kiedy 
on zniknął i dlaczego się nie pożegnał? Boże, dlaczego?! Usia-
dłem na ławce i między ściśnięte nogi włożyłem sine, prze-
marznięte dłonie. Rozejrzałem się i stwierdziwszy, że nikogo 
nie ma, zacząłem ocierać je o materiał spodni. Potem wy-
jąłem lewą rękę, a prawą przesunąłem coraz wyżej i głębiej. 
Jakiś szelest! Na szczęście to tylko gazeta, którą przesunął 
wiatr. Ręka stała się ciepła, bardzo ciepła, potem jeszcze cie-
plejsza. JUŻ! Zgięty do przodu wdmuchiwałem w przetarty 
na kolanach welwet małe kłęby listopadowej pary. Zamknięte 
oczy, w zaciśniętej dłoni dawno zapomniane gorąco.
- Myślałem, że pan poszedł – powiedział nagle znowu obecny 
nieznajomy.
- To ja tak myślałem! – wrzasnąłem rozgniewany.
- Myśleliśmy obaj – zakończył łagodnie.
Znowu siedzieliśmy na ławce. On i ja.
 - A styczeń nad Wisłą mieliśmy wtedy…
 - … mroźny, śnieżny i słoneczny, jak to wtedy – nie mogłem 
ukryć irytacji.
- Istotnie – kontynuował spokojnie nieznajomy. – Szliśmy z 
E. brzegiem rzeki i całowaliśmy się godzinami na mrozie, na 
strasznym mrozie. Wszystkie pociągi do Bydgoszczy zdą-
żyły odjechać, a myśmy ciągle szli w stronę nieznanego. Aż 
wreszcie doszliśmy. Roztopiony przez ciepło dwóch ciał śnieg. 

ciąg dalszy ze str 3

Kałuża. Tyle tam po nas zostało. Gdy wracaliśmy na stację, 
E. milczała. Ja też i tylko co chwila zlizywałem kolejną kroplę 
krwi krzepnącą na wargach popękanych od mrozu. Pierwsze-
go, bolesnego, dorosłego nareszcie MROZU. W internacie 
powiedziałem, że dostałem pięścią w twarz.
- Uwierzyli? – spytałem.
- Tak. Bo tak to wyglądało.
- Pamiętam, pamiętam, pamiętam…
Zaczęliśmy się śmiać, długo i wesoło. Łyknąłem z piersiówki 
mały łyk.
- Chcesz? – zaproponowałem.
- A Twoja córka? – zagadnął.
- Moja córka urodziła się wcześnie, bo już na początku topolo-
wej alei, którą szła w stronę lasu dziewczyna. A ja stałem 
na asfaltowej szosie oddalonej od topoli, za ogromną łąką 
zielonej trawy i żółtych kaczeńców. Stałem i czekałem, kiedy 
się ukaże. Miałem wrażenie, że wszyscy, że całe miasteczko wie 
o naszym zagajnikowym spotkaniu. W końcu zobaczyłem ją! 
Tę białą sukienkę w niebieskie grochy. Dziewczyna szła wolno 
powłócząc nogami. Czasem przystawała, żeby coś nieistnieją-
cego podnieść, niekonkretnego kopnąć, nierosnącego zerwać. 
Chciała wszystkich wprowadzić w błąd – także tę łąkę i te 
topole. Do lasu był niecały kilometr. Wlekliśmy się przez niego 
długo, aż do zmroku. Wolno, bo zawstydzeni, bo niepewni, 
w kierunku, wie pan, naszej córki. A w lesie – to już wiadomo. 
Wiadomo, że niewiele pamiętam. Może tylko biały dym 
z odrzutowca, który odciął kawałek nieba nad naszymi głowa-
mi. Wrzos kryjący splątane dłonie. Jej brzuch, którego wilgoć 
krzepła wolno w podmuchach zbliżającego się wieczoru. 
Teraz córka jest może w… Australii, a może tam, gdzie pole-
ciał wtedy odrzutowiec?
- Nie wiesz, gdzie? – wyszeptał.
- Nie wiem. Chodź, znam kafejkę, którą otwierają o szóstej. 
Wpadniemy tam. Niech się z nas jeszcze raz pośmieją.
- Myślisz, że znowu powinniśmy pójść razem? – spytał.
- Tak myślę. Pozwolisz… Jan N.
- Jan N. – powtórzył jak echo nieznajomy.
- Od początku wiedziałem, że coś nas łączy – powiedziałem, 
wstając z ławki.
-Tu potes nominare hoc quidem eiipso die etiam vereturum. 

MÓJ KANON

LITERATURA
I.B. SINGER - Cienie nad rzeką Hudson

ELIA KAZAN - Układ
LEW TOŁSTOJ- Anna Karenina 

FILM
JOHN SCHLESINGER - Nocny kowboj

STEPHEN FREARS - Niebezpieczne związki 
JOHN HUSTON - Honor Prizzich

RICHARD CURTIS - Love actually 

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.

MUZYKA
DMITRIJ SZOSTAKOWICZ - Suita jazzowa

RICHARD WAGNER - Uwertura do opery Tristan i Izolda 
HEJ - Mimo wszystko

MALARSTWO
KONSTANTIN RODKO - wszystko

JAN VERMEER - wszystko 
JÓZEF CZAPSKI - wszystko 

 

ALEKSANDRA JUSTA
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ANEGDOTY Z OTWORU SCENICZNEGO I SREBRNEGO EKRANU

Dzień odlewnika

Jak nie przymierzając, Wielkanoc. 
Stąd wiele problemów z pozyska-

niem artystów, którzy uświetniliby ów 
dzień, jako że stalować wykonawców 
trzeba już w pierwszym kwartale 
roku. Organizatorom Międzynarodo-
wego Roku Odlewnika Anno Domini 
1976 udało się to bezbłędnie. Stani-
sław Szelc, filar kabaretu „Elita” 
i niezrzeszony Krzysztof Piasecki pod-
jęli się uświetnić owe ruchome święto 
we Wrocławiu w sali PZL-Hydral. 
Działacz pionu kulturalnego PZL-
-Hydral ustalając warunki występu, 
poinformował Stasia Szelca, że w zasa-
dzie zakłady produkują opryskiwacze 
do roślin instalowane w samolotach, 
ale za każdym razem, kiedy składają 
taki opryskiwacz, wychodzi im ręczny 
karabin maszynowy. Trudno, takie 
czasy. Mimo to, w pierwszą niedzielę 
po czwartym grudnia, czyli piątego 
grudnia roku 76 ubiegłego stulecia, 
Stasio Szelc i Krzysio Piasecki stawili 
się punktualnie w sali PZL-Hydral. 
Sala była długą „kiszką” zastawioną 
stolikami, które z kolei zastawione 
były jadłem i różnymi napojami ze 
szczególnym uwzględnieniem napojów 
wyskokowych. Artyści wchodzili od 
strony kuchni. Lekko pijany organi-
zator z góry wypłacił honorarium i 
zaprosił na estradę. Estradę ową, od 
pierwszego rzędu stolików dzieliło 
około trzydziestu metrów tanecznego 
parkietu. Była to okoliczność niezwy-
kle korzystna, albowiem dawała arty-
ście możliwość salwowania się ucieczką 
przed gniewem rozgoryczonego widza. 
Wykonawcy ustalili, że jako pierwszy 
z dowcipną piosneczką i przy gitarze 
wystąpi Krzysztof Piasecki. Rozrusza 
odlewników, a po nim, niejako na 
gotowe, pojawi się na scenie Stasio 

Szelc i dobije rozruszaną, odlewniczą 
publiczność, satyrycznym, prześmiew-
czym monologiem. Plan wydawał się 
doskonałym. Niestety, protagoniści 
nasi nie przewidzieli pewnej drobnej 
okoliczności. Otóż, kiedy na scence po-
jawił się Krzysiek Piasecki, chrząknął 
wymownie do mikrofonu i intonacyjnie 
brzdąknął w struny gitary, od jednego 
z suto zastawionych stolików podniósł 
się ogromnych rozmiarów odlewnik 
i wymownie wskazując wyciągniętą 
ręką na drzwi, nieznoszącym sprzeciwu 
tonem, po ojcowsku oświadczył: 
„- WYPIERDALAĆ!”
Krzysio Piasecki przez krótki czas 
trwał krnąbrnie przed mikrofonem, 
rozważając propozycję odlewnika, 
jednak po namyśle przychylił się do 
prośby świętującego przedstawiciela 
przodującej klasy narodu, ukłonił się 
ładnie i zgodnie z poleceniem, wypier-
dolił. Ze sceny oczywiście, zabierając ze 
sobą czekającego nerwowo w kulisach 
Stasia Szelca, który wypierdolił jeszcze 
chętniej. A nawet jeszcze szybciej. 
W końcu byli zapłaceni, więc przyszło 
im to nad wyraz łatwo. Odczuwali 
wprawdzie pewien rodzaj niedosytu 
artystycznego, ale co robić? Vox 
populi, vox Dei*! Nawet jeśli ów drugi 
vox, według obowiązującego wówczas 
światopoglądu materialistycznego, nie 
występował w przyrodzie.
Inna rzecz, był to chyba najkrótszy, 
godny księgi Guinnessa, ZAPŁA-
CONY, występ estradowy w historii 
świata. Co do Krzysia Piaseckiego, to 
można by się jeszcze spierać, ale jeśli 
chodzi o Staszka Szelca, to na pewno!   

Wiktor zboroWski

* Głos ludu, głosem Boga.

Jak wszystkim zapewne wiadomo,  
Międzynarodowy Dzień Odlewnika wypada w pierwszą 

niedzielę po czwartym dniu grudnia.  
Jest to święto ruchome.

KWESTIONARIUSZ PROUSTA

→ Główna cecha mojego charakteru:  
dobroć, wrażliwość, porywczość

→ Cechy, których szukam u mężczyzny:  
inteligencja, odpowiedzialność

→ Cechy, których szukam u kobiety:  
solidarność

→ Co cenię u przyjaciół:  
lojalność

→ Moja główna wada:  
trudność w podejmowaniu decyzji

→ Moje ulubione zajęcie:  
mój zawód 

→ Moje marzenie o szczęściu:  
żeby wszyscy byli zdrowi

→ Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:  
myszy

→ Co byłoby dla mnie największym nie-
szczęściem:  
choroba

→ Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie 
był tym,  

kim jestem:  
kwiaciarką

→ Kiedy kłamię:  
właściwie nie kłamię

→ Słowa, których nadużywam:  
nie nadają się do publikacji

→ Ulubieni bohaterowie literaccy:  
 Mały książę

→ Ulubieni bohaterowie życia codziennego:  
Amorek i Amneris

→ Czego nie cierpię ponad wszystko:  
fałszu, fałszu, fałszu

→ Dar natury, który chciałbym posiadać:  
 sopran koloraturowy

→ Jak chciałbym umrzeć:  
nie umrę

→ Obecny stan mojego umysłu:  
harmonijny

→ Błędy, które najłatwiej wybaczam:  
nie mam problemu z wybaczaniem

 
Pytania zaDaWała CaryCa

PYTANIA, KTÓRE W XIX WIEKU 
KRĄŻYŁY WŚRÓD BYWALCÓW 

SALONÓW EUROPEJSKICH. 
DWA RAZY ODPOWIEDZIAŁ NA 
NIE MARCEL PROUST. DZIŚ DLA 

K40 ODPOWIADA  
KRYSTYNA TKACZ 
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M44 DLA K40

CZY GENDER JEST 
DANGER? 
 
Co to jest ten gender?
Tak głośno się zrobiło o ideologii 
wręcz filozofii gender, że aż mu-
siałem zajrzeć do Wikipedii. I już 
wiem!? 

Mówiąc w skrócie - gender to płeć 
kulturowa, społeczna, uwarunko-

wana wychowaniem i nabyta.
Gdyby nie to właśnie wychowanie, nikt 
by nie wiedział, czy ma nosić spodnie 
czy sukienkę, malować się czy nie, co 
wypada robić kobiecie, a co mężczyźnie. 
Podkreślam słowo „wypada”. Czyli nie 
jest to zdeterminowane biologią, a jedy-
nie umową społeczną, tradycją itp.
Dlaczego niektórym sama nauka o gen-
der wydaje się danger*, nie wiem. 
Wszyscy ulegamy stereotypom dotyczą-
cym płci i żeby to udowodnić proponuję 
rozwiązanie minitestu w postaci tekstu 
do piosenki. Przy każdym kolejnej tezie 
dotyczącej płci proszę zaznaczyć swoją 
ocenę tzn. TAK lub NIE. Wynik testu 
na końcu.

Kobiety są jak wiosna
Delikatne i emocjonalne TAK    NIE
Mężczyźni żłopią piwo
bo chłopy są ordynarne TAK    NIE

Kobiety są gorące
jak ciepłe, pogodne lato TAK    NIE
Mężczyźni jak jest gorąco,  
pocą się i nie pachną TAK    NIE

Kobiety lubią rozmawiać
sugestie, aluzje, cytaty TAK    NIE
Mężczyźni nie dyskutują
nadają komunikaty  TAK    NIE

Mężczyźni klną na stadionie TAK    NIE
Wrzeszczą przed telewizorem TAK    NIE
Mężczyźni nie noszą sukienek TAK    NIE
A kobiety noszą spodnie TAK    NIE

Mężczyzna tłumi agresję TAK    NIE
Kobieta się żywi marzeniem TAK    NIE
Kobieta jest bowiem wrażliwa TAK    NIE
Mężczyzna też - gdy jest gejem   TAK    NIE

Kobiety marzą o miłości TAK    NIE
Mężczyźni o seksie wyłącznie TAK    NIE
Kobiety kochają seriale TAK    NIE
Mężczyźni piłkę nożnę TAK    NIE

Kobiety lubią kosmetyki TAK    NIE
chcą ładne być dla płci brzydszej   TAK    NIE
Mężczyźni choć biorą prysznic TAK    NIE
to jednak brzydzą się mydłem TAK    NIE

Kobiety chodzą do wróżki TAK    NIE
Mężczyźni do roboty  TAK    NIE
Mężczyźni jeżdżą na ryby TAK    NIE
Kobiety na co? na shopping TAK    NIE

Kobiety czytają romanse TAK    NIE
Mężczyźni serwisy sportowe TAK    NIE
Mężczyzna zawsze chce wtedy
Gdy boli kobietę głowa TAK    NIE

Kobiety rozkwitają
Gdy ktoś się nimi zachwyca TAK    NIE
Kobiety są bowiem z Wenus TAK    NIE
Mężczyźni się urwali z Księżyca   TAK    NIE

Kobiety dbają o dzieci TAK    NIE
Bo o nie troszczyć się warto TAK    NIE
Mężczyznom rosną brzuchy TAK    NIE
A troszczą się tylko o auto TAK    NIE

Samochód jest dla mężczyzny
Jak przedłużenie ego  TAK    NIE
Mężczyźni są tak prymitywni TAK    NIE
Kobiety powiedzcie dlaczego? 

Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
Każda z Was  
chce posiadać własnego  TAK   NIE

Jeśli zaznaczyłaś/łeś chociaż 
jedno NIE, nie obawiaj się 
- dla Ciebie ideologia  
gender nie jest danger*!

Pozdrawiam świątecznie i noworocznie
Wiesław Tupaczewski
Kabaret OT.TO

Cesarz pomyślał, że chyba Mistrz opo-
wiedział jakiś dowcip, niemniej jed-

nak Cesarz był zakłopotany tą sytuacją. 
Nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdyż 
zachowanie Mistrza przeczyło zasadom 
dobrego wychowania, dlatego powie-
dział: - „To nie jest zgodne z dobrymi 
obyczajami. Po tobie mogłem spodziewać 
się innego zachowania. Tarzasz się po 
podłodze i zachowujesz jak szaleniec”.
Mistrz spojrzał na cesarza i zobaczył, że 
ma on przy sobie łuk (w tamtym okresie 
cesarze byli wojownikami i nosili łuki 
oraz kołczany ze strzałami) i spytał: 
- Czy zawsze nosisz łuk napięty, czy też 
od czasu do czasu rozluźniasz go?

Cesarz odrzekł: - „Jeśli ciągle trzymał-
bym łuk napięty, utraciłby on elastycz-
ność, po prostu przestałby się nadawać 
do użytku. Kiedy nie używamy, łuk 
należy pozostawić w spoczynku, bo dzię-
ki temu zachowuje sprężystość i swoją 
funkcję”.  
Na te słowa Mistrz odparł: - „Panie, 
to właśnie czynię w tej chwili”.

Z okazji nadchodzących Świąt życzę 
wszystkim, aby mogli i umieli wypocząć, 
zrelaksować się, szczerze i bezinteresow-
nie uśmiechnąć do bliskich i dalszych.
A naszym okolicznym decydentom, 
a także politykom wszelkiego sortu, 

CHIŃSKIE PRZYPOWIEŚCI

PRZYPOWIEŚĆ  
O NAPIĘTYM ŁUKU
Pewnego razu cesarz Chin udał się na spotkanie 
z wielkim Mistrzem zen. Mistrz właśnie tarzał 
się ze śmiechu po podłodze, podobnie, jak jego 
uczniowie.

tradycyjnie, aby wreszcie nauczyli się sza-
nować poglądy innych, posiedli sztukę kom-
promisu, nie traktowali swoich obowiązków 
jako nieustającej, wyniszczającej wszystko 
i wszystkich walki. Niech po prostu wypusz-
czą parę z gwizdków i poluźnią napięte do 
granic możliwości łuki (brwiowe również).

 
PrzyPoWieść Wybrała i komentarzem 

oPatrzyła zara
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W latach 2009-2012 razem z 
Marcinem Wójcikiem na 
antenie TVP2 prowadził 
Kabaretowy Klub Dwój-

ki.  Następnie z Mikołajem Cieślakiem 
prowadził telewizyjne wieczory kabare-
towe m.in. Mazurską Noc Kabaretową, 
kabaretony podczas festiwali w Opolu i 
Sopocie. W 2003 wziął udział w zreali-
zowanym przez Wytwórnię A’YoY filmie 
„Baśń o ludziach stąd”, gdzie był od-
twórcą jednej z głównych ról - Kolumba. 
Występuje w improwizowanym kabare-
towym serialu Spadkobiercy. W 2009 był 
jednym z jurorów 25 przeglądu kabare-
tów PakA. Aktualnie jest prowadzącym 
części  odcinków programu „Dzięki Bogu 
Już Weekend” na antenie TVP2. Oprócz 
działalności kabaretowej opublikował, 
wraz z Mikołajem Cieślakiem i Prze-
mysławem Borkowskim, tomik wierszy 
zatytułowany „Zeszyt w trzy linie”. Pisał 
także dla satyrycznego pisma „Chichot”. 
W listopadzie 2012 roku ukazała się 
książka „Jak zostałem premierem”, czyli 
„Rozmowy pełne Moralnego Niepokoju”, 
będąca zapisem rozmów Roberta Gór-
skiego z Mariuszem Cieślikiem. 
Ostatnio Roberta można zobaczyć na 
deskach warszawskiego teatru Capitol 
w komedii sytuacyjnej „Szwedzki stół” 
w reżyserii Roberta Talarczyka. 
W Capitolu jest także wystawiany spek-
takl kabaretowy „Zdrówko” pióra Rober-
ta Górskiego. 

TELMA: - Na  rozgrzewkę króciutka 
zabawa w skojarzenia. Z czym kojarzy 
Ci się: Komorów?
GÓRSKI: - Z moją pierwszą dziew-
czyną Komorowską, która mieszkała w 
Józefowie.

TELMA: - Stowarzyszenie K40?
GÓRSKI: - Z Kasią Pakosińską.

T: - Mikołaj?
G: - Z Cieślakiem.

T: - Pożartowaliśmy, a teraz skoncen-
truj się i szczerze odpowiadaj… Jaka 
jest Twoja ulubiona potrawa wigilijna?

KABARETOWY ALFABET TELMY

„G”  
JAK  

ROBERT GÓRSKI
Lider Kabaretu Moralnego  

Niepokoju, autor scenariuszy programów telewizyj-
nych, aktor, znany fanom kabaretu jako „Pan Pre-

mier”.

G:-  Pierogi z kapustą. Dodam, że jest to 
też moja ulubiona potrawa nie wigilijna.

T: - Gotujesz trochę? Masz może 
sprawdzony przepis na jakąś świątecz-
ną potrawę?
G: - Niestety, nie gotuję. Z powodu 
proporcji. Więcej czasu zajmuje gotowa-
nie,  niż  jedzenie tego, co się ugotowało. 
Gdyby było odwrotnie, na pewno bym 
gotował.

T: - Twój wymarzony prezent pod 
choinkę?
G: - Niestety, wszystko już mam. Ale 
wiem, chciałbym kolekcję filmów Viscon-
tiego (z polskimi napisami).

T: - Opowiedz o Świętach, które naj-
bardziej zapadły Ci w pamięć.
G: - To było sto lat temu na wsi  
u dziadków. Noc, kupa śniegu i zapach 
prawdziwej choinki obłożonej watą.  
I kupa dzieciaków, i ja, też dzieciak, 
wśród nich.

T: - Spędzasz je tradycyjnie, czy robisz 
czasem coś szalonego?
 G: - Nigdy nie spędzałem Świąt w cie-
płych krajach i wcale tego nie żałuję.

T: - Jak to jest z tym Świętym Mikoła-
jem? Istnieje? Nie istnieje?
G: - Istnieje, ale tylko, gdy ty nie masz 
więcej niż dziewięć lat.

T: - Co w związku ze Świętami przeka-
zujesz kolejnemu pokoleniu? Tajemnica 
wokół Świąt, pisanie listów do Mikoła-
ja i realizowanie tych marzeń w sekret-
ny sposób? Czy nic z tych rzeczy?
G: - Wszystko z tych rzeczy. Tak napraw-
dę Święta można przeżyć tylko wtedy, 
gdy się chodzi do kościoła i wraca na 
zbolałych nogach, zmarzniętym i głod-
nym do domu. Bez tego to tylko rytuał 
bez treści.

T: - Od pewnego czasu można Cię 
zobaczyć nie tylko na scenach kabare-
towych, ale i na scenie teatralnej.  
Na której scenie jest trudniej i dlaczego?

G: - Podoba mi się i tu i tu. Ale bardziej 
na kabaretowej, teatr to tylko przygoda, 
smak jabłek z cudzego ogrodu. Mam 
potrzebę niekontrolowanego wygłupu,  
a teatr na to nie pozwala.

T: - I na koniec, jako że masz układy 
„na górze”, uchyl rąbka tajemnicy  
i zdradź, jak wyglądałyby świąteczne 
i noworoczne życzenia Pana Premiera 
dla mieszkańców Komorowa?
G: - Życzę wam co najmniej jednej 
obwodnicy, oczyszczalni ścieków i żeby 
dochodziło do Was metro.

T: - A czego Ty nam życzysz, Robercie?
G: - Tego samego. Chyba za bardzo się 
utożsamiłem z postacią Premiera.

 
rozmoWę PrzeProWaDziła 

telma 

szaza
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 podpis pod zdjęciem

   fot. Dariusz Kucharski
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Wypędzenie  Cz.IV
 

WeJśCie soWietóW
To już był powiew wolności, cała oko-

lica była w rękach partyzantów. Niemcy 
bali się zapuszczać w głąb kieleckich 
wiosek bez ciężkiej broni. Ruscy byli 
już blisko, niedługo po Nowym Roku 
słychać już było odgłosy frontu. Nastro-
je wśród ludzi były różne, ale wszyscy 
cieszyli się z widocznej już klęski Niem-
ców. Starsi, którzy pamiętali I wojnę 
światową i armię rosyjską mieli mieszane 
uczucia. Babcia zetknęła się z Sowietami 
w 1939 r. we Lwowie i dobrze wiedziała, 
jak to wyglądało. 

W połowie stycznia huk dział był 
już bardzo blisko, widać było sowiec-
kie samoloty, a następnie czołgi na 
głównym trakcie niedaleko wsi. Przed 
dwór zajechały wojskowe samochody i 
żołnierze na koniach. Babcia opowiadała 
o Ruskich z karabinami na sznurkach, 
w długich brudnych szynelach, a tu do 
dworu przybyli gwardziści ubrani w 
białe kożuszki i futrzane papachy. Jak 
się można było domyśleć, była to eskorta 
jakiegoś generała. Zaraz rozpoczęli 
szykowanie kwater i obiadu dla swojego 
dowództwa. Wkrótce zajechał samochód 
ze sztabem i pierwszy raz w życiu zo-
baczyłam marszałka ZSRR. Marszałek, 
cały obwieszony orderami, wyglądał im-
ponująco. Był to dowódca frontu Żukow 
albo Koniew - nie jestem pewna1. Kazał 
zebrać się stołownikom razem z dzie-
dzicem w jadalni i zapytał o pozwolenie 
zjedzenia wspólnego obiadu. Do stołu 
zasiedli również wyżsi rangą oficerowie. 
Ja pobiegłam do kuchni, gdzie grzali 
się młodzi oficerowie, bardzo dziwiłam 
się opowieściom Babci straszącej nas 
Sowietami, bo tu siedzieli sympatyczni, 
elegancko umundurowani chłopcy.

Bankiet był wystawny, generalski 
kucharz stanął na wysokości zadania. 
Nie pamiętam, żebym w dzieciństwie 
jadła takie pyszności. Oficerowie wzno-
sili toasty za zwycięstwo i podkreślali, 
że niedługo wyzwolą całą Polskę. Po 
obiedzie marszałek ruszył dalej, a część 
gwardzistów została do następnego dnia. 
Babcia spostrzegła, że kręcę się między 
żołnierzami i zapędziła mnie do domu, 

z czego byłam bardzo niezadowolona.

Pozytywne nastawienie do Sowietów 
rozwiało się, kiedy do wsi zaczęli ściągać 
żołnierze z tzw. tyłów, maruderzy i za-
opatrzeniowcy, którzy zabierali, co tylko 
się dało. Wjeżdżali też brodaci żołnierze 
na wozach konnych, do których z tyłu 
przywiązywali konie i krowy zabierane z 
okolicznych dworów czy gospodarstw. 

Z dworu zabrali wszystkie konie, zosta-
wiając swoje kulawe, ochwacone i chore. 
Wkrótce w stajni nie było ani jednego 
zdrowego konia.

Dochodziły do dworu wieści o gwał-
tach i rabunkach dokonywanych przez 
Ruskich. Ale rekwirowali i kradli nie 
tylko żołnierze, nasi chłopi też rozglądali 
się co można zabrać z pozostałego bydła 
i maszyn rolniczych. Wkrótce gmina 
zaczęła organizować jakieś komitety, 
których przedstawiciele przychodzili ra-
zem z milicją ludową i robili spisy rzeczy 
podlegających rekwizycji.

Nadszedł najwyższy czas, aby poże-
gnać się z dworem i wsią Irządze i ruszać 
w drogę do Warszawy. 

PoWrót
Wszyscy Warszawiacy, z wyjątkiem 

najstarszych pań, chcieli jak najprędzej 
wracać do oswobodzonej od Niemców 
stolicy. Nikt nie miał pojęcia, jak to 
miasto wygląda po tylu miesiącach nisz-
czenia i systematycznej grabieży. Droga 
powrotna nie przedstawiała się różowo. 
Pociągi pasażerskie nie kursowały, a o 
autobusach już w czasie okupacji nikt 
nie słyszał. Pozostawała jazda na tak 
zwanego łebka, czyli wyczekiwanie na 
szosie na wojskowe ciężarówki w nadziei, 
że któraś nas zabierze.

Uradzono, że trzeba kupić wódkę, 
po kilka butelek na małą grupę ludzi 
czekających na drodze. To była najlepsza 
waluta w tamtych czasach. Żeby kupić 
wódkę, babcia sprzedała obrączkę.

Na szosie ruskie ciężarówki wojskowe 
jeździły z dużą częstotliwością na zachód 
i na wschód. Jedną z nich zabraliśmy 
się w kierunku Kielc. Szofer uczciwie 
powiedział, że dowiezie nas - kilka 
osób - do najbliższej stacji kolejowej, 
prawdopodobnie do Szczekocin lub 
Włoszczowej. Na stacji kręcił się tłum 
ludzi z tobołkami oblegających stojące 
pociągi wojskowe. Ktoś głośno krzyk-
nął – „Ten skład jedzie na wschód!” i 
wszyscy rzucają się w jego stronę. Za 
chwilę lory, otwarte wagony towarowe 
są oblepione ludźmi. Usiłujemy z mamą, 
babcią i p. Ireną wleźć na platformę, na 
której stoją popsute czołgi i samochody. 
Ruski od razu pyta, czy mamy wódkę 
– potwierdzamy i za chwilę siedzimy 
już między ciężkim sprzętem, a żołnie-
rze piją wódkę z blaszanych kubków. 
Przeraźliwe zimno zwiększa się jeszcze, 
gdy pociąg rusza. Jakiś poczciwy sołdat 

OD REDAKCJI: Publikujemy CZWARTĄ część wspomnień 
mieszkanki Komorowa pani Irmy Mierosławskiej o życiu 
w czasie i po Powstaniu Warszawskim.

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

wsadził mnie do szoferki pół zniszczone-
go samochodu, przynajmniej nie czuło 
się wiatru. Ile czasu , nie wiem, było już 
zupełnie ciemno, kiedy pociąg stanął na 
jakiejś stacji. Żołnierze kazali wysiadać. 
Nikt nie wiedział dlaczego. Kiedy babcia 
zsuwała się z wagonu na peron, jeden z 
Ruskich przydepnął koc, którym babcia 
była otulona, szarpnął do siebie i mimo 
próśb i krzyków nie oddał. Tę scenę do-
brze pamiętam, bo ten koc był jedynym 
naprawdę ciepłym okryciem babci, od 
tego momentu była skazana na nieustan-
ne zimno.

Okazało się, że jesteśmy w Jędrzejo-
wie. Trzeba było szukać noclegu, bo w 
ciemności nie było sensu czepiać się wa-
gonów. Ludzie w miasteczku pokazywali, 
gdzie można się przespać za parę groszy. 
Kwatera była w chałupie, w której na 
podłodze leżały sienniki, a pokój był 
przedzielony szmatami na część męską i 
damską. Przywykłyśmy już do wszech-
władnego brudu. Najwyżej nasze wszy 
mieszały się z miejscowymi.

Rano ruszyłyśmy w dalszą drogę, 
znowu na szosę. Dość szybko dostałyśmy 
się na ciężarówkę do Kielc. W Kielcach 
już miałyśmy wysiadać, gdy jeden z 
pasażerów powiedział, iż jeden z Ruskich 
oświadczył łaskawie, że jak mamy jesz-
cze wódkę, to zawiezie nas do Radomia. 
Zrobiono pospiesznie zbiórkę i wręczono 
szoferowi kilka butelek. To był błąd, 
trzeba było dać połowę, a resztę na 
miejscu w Radomiu. Ruszyliśmy pełni 
nadziei, że będziemy bliżej Warszawy. 
Po przejechaniu 25 kilometrów ciężarów-
ka stanęła koło jakiejś częściowo rozbitej 
fabryki. Żołnierze wyleźli z szoferki i ka-
zali wysiadać, bo dalej nie jadą. Wszyscy 
zaczęli protestować i mówić, że przecież 
mieliśmy jechać do Radomia. Żołnierze 
zaczęli się śmiać i powiedzieli, że dla nich 
to już jest Radom. 

Trzeba było wracać ponad dwadzieścia 
kilometrów do Kielc. Droga była boczna, 
nie tak ruchliwa jak główne trakty, nikt 
nie chciał się zatrzymać. Mróz był około 
20º, nasze ubrania bardzo marne oraz 
ogólne uczucie wychłodzenia i osłabienie 
spowodowane niedożywieniem. 
W normalnych czasach ktoś mógłby 
powiedzieć – cóż to takiego przejść 25 
km. W odpowiedniej kondycji fizycznej, 
to na pewno nie jest wielki wyczyn, ale 
wtedy wydawało mi się, że żywe nie 
dojdziemy. Wspominam to jako koszmar. 
Uratował nas stary żołnierz Sybirak 
jadący konnym wozem ciągniętym przez 
małego konika. Zabrał na wóz nasze to-
bołki i jedną osobę na zmianę, sam szedł 
obok wozu pieszo. Nie było to wiele, ale 
świadomość, że za kilka minut będzie 
można podjechać, że nie trzeba nic 
dźwigać, dodawała otuchy. W Kielcach 
dziękowaliśmy wszyscy temu staremu 
Sybirakowi, który bezinteresownie po-
mógł nam w biedzie.
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Jak znalazłyśmy dom Fabierkiewi-
czów, nie pamiętam. Stanisław Fabier-
kiewicz był synem stryjecznego brata 
babci. Kiedy znalazłyśmy się w ciepłym 
mieszkaniu, siły opuściły nas ostatecznie 
i każda z nas najchętniej położyłaby się 
na podłodze tam, gdzie stała. Krewni 
wyłazili ze skóry, żeby nas jakoś urzą-
dzić, ale mieszkanie było wypełnione 
takimi samymi jak my członkami 
rodziny z Warszawy. Dodatkowo przed 
tygodniem czy miesiącem narodził się 
nowy Fabierkiewicz. Widać było, że na-
sza przerwa w podróży musi być krótka. 
Żeby nie objadać gospodarzy, jadałyśmy 
zupki w RGO – przez długi czas potem 
nie mogłam patrzeć na soczewicę. Mama 
wpadła na pomysł, że pojedzie do Skar-
żyska-Kamiennej, bo tam mieszkała na-
sza dawna kucharka Czesia, której mąż 
był kolejarzem. Liczyliśmy, że pomoże 
nam dostać się do jakiegoś pociągu. 
Zapowiedziałam mamie, że samej jej nie 
puszczę i pojechałyśmy we dwie. 

 
Wiedziałam, że pomysł jest głupi, ale 

mama była już wykończona psychicznie 
i czepiała się każdej nadziei. Znalazły-
śmy Czesię w Skarżysku, ale jej męża 
nie było, bo kolejarze w tym czasie nie 
wracali z tras przez wiele dni. Więc z 
powrotem do Kielc, a był już wieczór i 
ciemno. Stały różne transporty wojsko-
we, które wyruszały nagle bez zapowie-
dzi, nie było się nawet z kim rozmówić. 
Mamie puściły nerwy, dostała histerii, 
bałam się, że wpadnie pod pociąg. W 
końcu ulitowali się nad nami jacyś kole-
jarze, zabrali nas do środka lokomotywy 
i dowieźli do Kielc. 

W dwa dni później rozeszła się pogło-
ska, że kursują jakieś pociągi osobowe. 
Kolejny raz wyruszyłyśmy w drogę. Co 
się działo na stacji, to trudno opisać. Na 
wagony napierał tłum, jedni szturmowali 
drzwi, inni okna, ludzie gubili bagaże, 
popychali się lub odpychali, byleby 
dostać się do środka. Udało się, ale 
szczęście nie trwało długo, bo na najbliż-
szej stacji zapowiedziano, że skład jedzie 
tylko do Koluszek, a tam trzeba pocze-
kać na pociąg do Warszawy. W Kolusz-
kach siedziałyśmy do rana na tobołkach 
w strachu, żeby pociąg nie odjechał bez 
nas. Wreszcie obolałe, półprzytomne ze 
zmęczenia dojechałyśmy do Włoch, dalej 
już pociągi nie kursowały. 

Opisałam ten nasz powrót zbyt do-
kładnie, ale chodziło mi o to, żeby poka-
zać, jak się w tamtych czasach podróżo-
wało, ile wysiłku kosztowało dobrnięcie 
do celu. 10 dni zamiast 3 godzin.

irma mierosłaWska
  

   1. Raczej Żukow, bo to on dowodził 
operacją wiślańsko-odrzańską i 1 Frontem 
Białoruskim. Koniew dowodził wtedy Frontem 
Ukraińskim. 

 

Zawsze w grudniu dopa-
dają mnie jakieś demony, 
wspomnienia, historie, żeby 
nie powiedzieć histerie i za-
miast fikołków myślowych 

ciągnę za sobą te trąby jerychoń-
skie. Młodzież nas nie czyta, więc 
nie ma powodu wyjaśniać, co zacz te 
trąby. Zupełnie przypadkiem obej-
rzałem film z 1982 roku z niezwykłą 
w tej damsko – męskiej roli Julie 
Andrews i oczywiście pojawiły się 
wspomnienia pierwszej mojej roz-
mowy z „nadredactrissą” K40, kiedy 
ośmieliłem się powiedzieć, że ja bym 
lubił, żeby rolę George Sand wia-
domo, w jakim filmie, zagrała Ewa 
Telega. Pani Ewa nie była jeszcze 
władczynią tego wybitnego wydaw-
nictwa, do którego mam zaszczyt 
pisywać moje modowe dyrdymały, 
ale i najprawdziwsze wspomnienia i 
z piękną klasą, którą mają co, co ją 
mają, powiedziała: - „Ależ dlaczego, 
panie Jerzy, Danusia zagrała George 
wspaniale”. 
No to skoro film wywołał takie 
z pozoru odległe skojarzenia, to 
teraz sypnę anegdotą: w „Polityce” 
przeczytałem przed laty taką oto 
recenzję z filmu: „Z tym Chopinem 
straszna męka, on kaszlący, ona 
Stenka...”.
Dość tego jątrzenia w kinemato-
grafii, teraz wracam do naszej, 
mam nadzieję, ciągle obowiązującej 
umowy z poprzedniego numeru 
„K jak Komorów”. Pisania listów 
do pani Lucyny i jeśli czymkolwiek 
uchybiłem w tych wspomnieniach, 
to proszę ostro ciąć czerwonym dłu-
gopisem, ja jestem przyzwyczajony, 
bo w poprzednim wcieleniu bywa-

CZEGO SIĘ NIE NOSI

LIST DO DOLORES! 
VICTOR – VICTORIA 
Miał być wesoły felietonik przedświąteczny, a wygląda na 
to, że usmażymy jakiś nudny, jak flaki z olejem moralitet.  

łem na Mysiej z moimi niewinnymi 
relacjami z pokazów mody w Paryżu. 
Ustrój się chwiał potężnie, więc teraz 
pani cenzurę, pani Lucyno, zniosę jak 
pieszczotę.
Teraz wyjaśniam, dlaczego Victor – 
Victoria.  Julie Andrews poszukuje 
pracy w teatrze, jest utalentowaną 
aktorką, w pracy ani ról dla aktorek nie 
ma. W związku z tym zmienia się z Vic-
torii w Vicotra i natychmiast są angaże, 
potem romanse, role, tance, śpiewy, 
hulanki, swawole i naturalnie w pięk-
nym, męskim smokingu występuje jako 
młody, przystojny aktor z ...Krakowa. 
Niejednokrotnie nasze polskie korzenie 
przydawały się nam do tego i owego.
A teraz moje ostatnie grudniowe roz-
terki. Grudzień jest zawsze najbardziej 
magicznym miesiącem roku i nawet 
nie chodzi o to, że ciągle gdzieś grasują 
bardziej czy mniej pijani Mikołaje, 
tylko że ta histeria przedświąteczna 
robi nam wszystkim większą wodę z 
mózgu, niż wszystkie telewizje śnia-
daniowe przez cały rok. Odstąpmy na 
chwile od szaleństwa. Przecież za chwilę 
„Bóg się rodzi – moc truchleje”, a my 
wszyscy ciągle z jakimiś, pożal się Boże, 
celebrytkami nie wychodzimy z jakichś 
rozwrzeszczanych supermarketów. Nie 
siedzę tak nieustannie wgapiony w tele-
wizor, ale to, co wiedzę między ustami 
a brzegiem pucharu, tę histerię reklam 
i wszystkie moje wnusięta zaczadzone 
tym, co tam widzą i naturalnie o czym 
marzą, to tak sobie myślę, że byłoby 
nieźle wrócić pamięcią do nienajlepszej 
z epok, ale nie tak ogłupiającej, czyli 
do epoki Dziadka Mroza. Młodzież nie 
musi wiedzieć, o czym bredzi starszy 
pan, ale my wtedy, w tamtych czasach, 
biednych i byle jakich rozmawialiśmy 
z naszymi dziećmi, a nie rozmawiał z 
nimi telewizor, komputer i inne iPady, 
o których nie mam nawet zielonego 
pojecia, jak się nazywają. Nie mam i 
nie chcę wiedzieć, oni wiedzą wszystko. 
Tylko czy naprawdę wiedzą wszystko? 
Zanim zdążyłem wrócić, dokończyć ten 
felieton, młodzieniec w komorowskim 
Art Cafe powiedział mi, że właśnie 
kupił sobie w internecie wyniki jakiś 
tam egzaminów gimnazjalnych i jeśli 
chodzi o stan rozumu, to ma święty 
spokój. Skoro tak, to BRAVO – BRA-
VISSIMO!
Przyglądam się młodzieży, naszym naj-
młodszym, zainfekowanym kretyńskimi 
reklamami milusińskim i nie wiem, czy 
mogę na finał napisać, że życzę Weso-
łych Świąt.

Jerzy antkoWiak
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Pierwszy śnieg już za nami, szaliki i 
czapki wygrzebane z szafy, a szóstego 

grudnia odwiedził nas św. Mikołaj… , 
bo nie Mikołajka, prawda? No właśnie, 
absurdalna myśl - co by było, gdyby św. 
Mikołaj był kobietą? Drogie Panie, z góry 
przepraszam za ujawnienie naszych słabo-
ści, natomiast Panów proszę o powstrzy-
manie złośliwych uśmieszków, nawet jeżeli 
będą całkowicie uzasadnione.
Zacznijmy od tego, że Mikołajka – tak 
będę nazywać tę uroczą damę – wyglą-
dałaby z pewnością o wiele ciekawiej od 
pierwowzoru. Wyobrażam ją sobie w stylu 
pin-up girl: króciutka sukienka, czerwone 
buciki, pończochy i oczywiście czapka z 
pomponem. Zakładam, że z tak ponętnym 
wyglądem Mikołajka byłaby najbardziej 
wielbionym świętym w historii.
Teraz wyobraźmy sobie sam rytuał do-
starczania prezentów. Panna w czerwieni 
parkuje swój wózek cabrio z hukiem i 
majestatem, jak na kobietę przystało. 
Wyłącza alarm, wymija urwane drzwiczki 
i ze spokojem poprawia makijaż. Następ-
nie kieruje się do drzwi frontowych, a 
elf pomocnik za nią; w końcu nie będzie 
sama nosić tych tobołów. Dlaczego do 
drzwi frontowych? Zastanówcie się, nie po 
to wkładała tyle wysiłku w swój wygląd, 
aby teraz przeciskać się przez komin bez 
krzty godności!
Jeżeli nie zostałaby zaskoczona przez 
spragnionych jej widoku mężczyzn, to na 
pewno by ich obudziła. Cukrowa laska 
w skarpecie czy na wstążce? Kolor torby 
prezentowej gryzie się z tym fantastycz-
nym pudełkiem w kropki, a ta sukienka 
nie powinna być złożona w kostkę, bo się 

MŁODZI PISZĄ... Z CYKLU: MAKABRESKI WSPÓŁCZESNE

PIOTRUŚ
Raz pewien Piotruś - chłopiec nieduży
Począł się topić w wielkiej kałuży.
Już woda jemu zalewa uszy
I nie ma kto mu ulżyć w katuszy;
Tatuś wyjechał, w pracy jest mama
Dramat przeżywa dziecina sama.
Babcia akurat jest u sąsiada,
O swej młodości mu opowiada
Chociaż rodzicom przyobiecała,
Że będzie wnuczka dziś pilnowała.
Lecz, jak wiadomo, pamięć w jej wieku
Gorsza niż w młodym, sprawnym człowieku.
Powinna była pamiętać o tym,
Że ma z nią teraz pewne kłopoty,
A i ze słuchem sprawa wiadoma.
Tu chłopiec płacze, już prawie kona,
A tam spokojnie babcia wspomina,
Jak kiedyś z mężem poszła do kina,
Jak potem zabrał ją do kawiarni.
Potem był spacer w świetle latarni,
a później wojna ich rozdzieliła.
Babcia w tym miejscu głos zawiesiła,
Bo sąsiad zrobił przedziwną minę,
Palcem pokazał swoją łysinę,
Od której krople się odbijały
(Te co z sufitu na nią spadały).
Spojrzała w górę i oniemiała,
Bo takiej plamy to nie widziała.
Od razu także pamięć wróciła,
Że wnuczka przecież tam zostawiła.
Wybiegła w strachu, biegnie po schodach,
A tu po schodach też płynie woda.
Już drzwi otwarła bardzo zziajana
Patrzy, podłoga cała zalana.
Woła sąsiada, krzyczy do niego,
Lecz on snem zasnął sprawiedliwego.
Tak go wzruszyły babci wspomnienia,
Że serce pękło z tego wzruszenia
I nie pomoże on już niestety,
Wszystko więc w rękach starszej kobiety.
Po domu chodzi i wszędzie szuka
Ukochanego swojego wnuka.
Wtem, gdzieś w salonie, słyszy plusk. 
„Żyje!”
Biegnie, wyciąga malca za szyję
I tuli mocno wyczerpanego
I oczy wznosząc do Najwyższego
Za ocalenie wnuka dziękuje
I swą poprawą Mu obiecuje.
Piotrusia gładząc mówi: „Piotrusiu,
Och, jakie duże zrobiłeś siusiu?!”
Lecz, gdy minęły już pierwsze stresy
Babcia przerwała z chłopcem karesy,
Bo straty sobie uświadomiła.
Na kwaśne jabłko Piotrusia zbiła
Mówiąc: „Nauczę cię ja moresu
I załatwiania się do sedesu!”
Tak właśnie z chłopcem takowym bywa,
Który wspomnienia babci przerywa. 

miChał menDyk

pogniecie. Swoją drogą to bardzo ładna 
sukienka, chociaż ja bym nosiła mniejszy 
rozmiar… i tak dalej. Jej ciągłe zmiany 
decyzji i nadmierna dbałość o szczegóły 
doprowadziłyby niejednego elfa do wcze-
snej emerytury.
Poczęstunek? Trudno z nim trafić. Nisko-
kaloryczne ciasteczka, a najlepiej sałatka. 
No, chyba że miała ciężki dzień – to 
pudełko lodów (podpowiedź dla Panów – 
kobieta ma zawsze ciężki dzień). Stosując 
się do zaleceń osobistego trenera, jadłaby 
powoli, małymi kęskami, z niezbędnym 
zapewnieniem siebie, że wszystko odłoży 
się w biuście.
Po tych niewinnych rytuałach Mikołajka 
zaczęłaby się zbierać do wyjścia. Uśmiech 
do lustra, porównanie swojej urody z ko-
bietą na tym szpetnym zdjęciu w ramce, 
ponownie uśmiech i efektowne wyjście. 
Następnie powrót po torebkę. Oraz klu-
czyki od cabrioleta. Ach, no i po biednego 
elfa. Przez jakiś czas szukałaby swojego 
pojazdu, szczęśliwie nieodholowanego za 
złe parkowanie, a co dopiero zagrożenie 
dla społeczeństwa, a potem odjechałaby 
w nieokreślonym kierunku, z pominięciem 
wszelkich zasad nawigacji.
Wyobrażenia z pewnością bawią niejedne-
go, lecz zapewniam Was, że są całkowicie 
niemożliwe do zrealizowania. Dlaczego? 
Otóż, mając na uwadze kobiece nawyki 
oraz tempo ich przygotowań do wyjścia, 
Mikołajka na Święta Bożego Narodzenia 
po prostu by się spóźniła!
 Z podziękowaniem za wspólnie spędzony czas,      

magDa noWakoWska

Od redakcji: „Młodzi piszą...” to nasza nowa rubryka powstała, by promować młodych 
literatów. Zapraszamy nastoletnich twórców do przesyłania krótkich form literackich na 
adres mailowy k40@k40.org.pl

GWIAZDKA W SZPILKACH

MAREK RACZKOWSKI DLA K40
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Z SERII „OPOWIEŚCI ZE SMOCZYDŁOWA”

NOWA 
KOLEŻANKA 
W PRZEDSZKOLU
Dzisiaj Pani powiedziała, 
że jutro przyjdzie do naszej 
grupy nowa koleżanka, którą 
powinniśmy miło powitać, 
i którą powinniśmy się za-
opiekować, bo jest w naszym 
mieście od niedawna i czuje 
się tu samotna bez przyjaciół.

Bardzo byliśmy ciekawi,  jaka będzie 
ta nowa smoczyca i z niecierpliwo-

ścią oczekiwaliśmy na kolejny dzień.
Wszystkie dzieci były już w przedszko-
lu i czekały na śniadanie, gdy do sali 
weszła wolnym krokiem wychowawczy-
ni. Za jej skrzydłami chowała się, jak 
tylko mogła, nasza nowa koleżanka. 
Wszyscy umilkliśmy i wypatrywaliśmy 
chociaż najmniejszych szczegółów jej 
wyglądu, by być pierwszym i pochwa-
lić się innym. 

Pani Jadzia (bo takie było imię naszej 
wychowawczyni) powiedziała:
- Oto Ling. Ling urodziła się w Nepa-
lu, w miejscu, które my nazywamy Do-
liną Żółtych smoków. Jak wiecie, moje 
kochane smoczęta, w Smoczydłowie 
wszystkie smoki są zielone, a przynaj-
mniej zielonkawe, ale nie wszędzie tak 
jest. Przywitaj się Ling.

Dziewczynka nieśmiało wynurzyła się 
zza Pani. Była malutka i cała jaskrawo 
żółta, jeśli nie liczyć czerwonych wło-
sów, rosnących od głowy aż za kark. 
Dzieci wpatrywały się w nią ze zdu-
mieniem. Jeszcze nigdy nie widziały 
takiego smoka. Była śliczna, ale od 
zbyt intensywnego wpatrywania się w 
nią, aż oczy zaczynały łzawić, jak wte-
dy, gdy wpatrujemy się w słońce.
- Słoneczna marchewka! – krzyknął na-
gle Olbrzymek, a większość dzieci roze-
śmiała się trochę, chcąc się Olbrzym-
kowi przypodobać, bo był największym 
smokiem w grupie, a trochę dlatego, 
że Ling rzeczywiście wyglądała jak 
skrzyżowanie słoneczka i marchewki. 
Usta Ling zaczęły drgać, a w oczach 
pojawiły się łzy. Szybko schowała się 
za Panią i przytuliła do jej skrzydeł. 
Pani Jadzia podniosła łapę i w sali 
zapadła cisza, przerywana tylko cichym 
szlochem Ling. Dzieci siedziały w ciszy 
i robiło im się coraz bardziej przykro, 
że tak źle się zachowały i sprawiły 
przykrość swojej nowej koleżance, 
którą miały przecież wziąć pod swoje 
skrzydła. 

- Nie powinniście osądzać innych po 
pozorach, po tym jak wyglądają albo 
jak mówią. Z nikogo nie należy się 
śmiać i nikomu nie powinno się do-

kuczać tylko dlatego, że jest inny, niż 
my. Ling pochodzi z kraju wojowników 
znanych ze swej umiejętności walki 
w powietrzu i żaru swego płomienia 
zarówno tego zewnętrznego, jak i tego 
w ich odważnych sercach. Choć jest 
o wiele mniejsza od każdego z Was, 
zadziwia już swoją sprawnością w 
powietrzu, podczas gdy wiele z Was 
tutejszych smocząt dopiero uczy się tej 
sztuki. Mam nadzieję, że takie zacho-
wanie więcej się nie powtórzy. A teraz 
chodźmy na plac zabaw, zobaczyć, 
jakie poczyniliście postępy w nauce 
latania.

Dzieci ustawiły się parami i razem 
ruszyły na plac. Ling już trochę spo-
kojniejsza, trzymała się jednak blisko 
nauczycielki i szła razem z Nią. Po 
kolei dzieci startowały i leciały dookoła 
placu, by potem wylądować w miejscu, 
w którym zaczęły. Gdy przyszła pora 
na Olbrzymka ten wziął rozbieg, rozło-
żył skrzydła, wzniósł się w powietrze i 
zaraz spadł, przekoziołkował po ziemi, 
o smoczy pazur nie złamawszy sobie 
skrzydła. Dzieci gruchnęły śmiechem, 
ale Pani Jadzia podniosła łapę 
i powiedziała:
- Ling, pomóż koledze się podnieść 
i pokaż, co powinien zrobić, żeby 
następnym razem mu się udało. No 
śmiało kochanie.
Smoczyca podbiegła do kolegi i podała 
mu łapę.
-Wsztań Olpszymku. Popatsz. Gdy 
wznosisz się w powietsze, skszydła 
muszą poruszać się równo. Gdy jedno 
będzie niszej lub wyszej od drugiego, 
zaczniesz spadać i nie dasz rady utszy-
mać się w powietszu. Przynajmniej 
do chwili, gdy uroszniesz na wielkiego 
smoka. Ty będziesz taki niedługo - 

dodała i roześmiała się cichutko. - No, 
szpróbuj jeszcze raz, tylko szpokojnie 
i ciągle myśl o tym, co robią Twoje 
skszydła i cała reszta. Potem ja pola-
tam, bo jusz słyszę, jak chmury mnie 
wołają.

Olbrzymek jeszcze raz wziął rozbieg 
i tym razem wolniej i mocniej za-
trzepotał skrzydłami. Może nie był 
to najpiękniejszy lot, ale jak na tak 
młodego i ciężkiego smoka, na pewno 
godny uznania. Olbrzymek wylądował. 
Podszedł do Ling 
i powiedział:
- Przepraszam Cię za tę marchewkę. 
Zachowałem się nieładnie, a Ty mi 
pomogłaś. Jesteś bardzo dzielną i 
dobrą smoczycą. Od dzisiaj już nigdy 
nie będę oceniał innych po pozorach 
i masz we mnie przyjaciela, jeżeli 
zechcesz.
-Oszywiście –powiedziała Ling – a 
teraz ja sobie polatam – co powie-
dziawszy, bez rozbiegu uderzyła kilka 
razy skrzydłami, wzbiła się wysoko w 
powietrze i pomknęła dookoła placu 
niczym strzała, zrobiła salto i zawi-
sła w powietrzu nad dziećmi, jak nic 
nieważący balonik. Po chwili wylądo-
wała lekko jak piórko, a dzieci razem 
z Nauczycielką nagrodzili ją gromkimi 
brawami. 
- Od dzisiaj to chyba Ling będzie 
uczyła Was latać – roześmiała się Pani 
Jadzia. Od tej pory wszystkie dzieci 
chciały być blisko Ling i wszyscy się 
bardzo zaprzyjaźnili. Ling natomiast 
stwierdziła, że „Słoneczna marchewka” 
to bardzo ładne imię i chce, by wszy-
scy koledzy właśnie tak ją nazywali.

Pekaes
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AKTYWNE 
SOBOTY  

NA ROWERACH  
I NARTACH BIEGOWYCH

Grupa miłośników sportu 
w Komorowie postanowiła 
utworzyć klub turystyki 
rowerowej ROWERO-
WOO.  

Naszym celem jest aktywny wypo-
czynek i wzajemne poznanie się 

na weekendowych wyjazdach rowero-
wych. 
Chcemy swoją pasją i ciekawym 
programem „zarazić” jak największą 
liczbę osób, by jeździć w grupie, wśród 
przyjaciół i znajomych, poznawać 
okolice i ciekawe miejsca, integrować 
mieszkańców Komorowa oraz pro-
mować zdrowy, aktywny tryb życia i 
spędzania wolnego czasu.
Organizujemy wycieczki rowerowe 
w soboty. Rozpoczęliśmy już jesie-

Uczenie się od dzieci następo-
wało powoli. Najpierw doty-
czyło problemów z kompute-
rem, obsługi nowego telefonu, 
internetowych zakupów.  
 
Potem wiedzy o świecie sztuki nowo-
czesnej, nowych trendów w kulturze. 
Teraz sięgnęło codzienności. Przez 
kilka lat to córka co chwila dzwoniła 
do mnie na konsultacje kulinarne, te-
raz robi to coraz rzadziej, za to ja jak 
tylko potrzebuję w kuchni powiewu 
nowości, dzwonię do niej. I tak trafiło 
na nasz stół CIASTO MARCHEW-
KOWE.

W jednym naczyniu mieszamy 2/3 
szklanki mąki, 
1/2 szklanki cukru, 
1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 
1 łyżeczkę cynamonu, 
1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej,
1/4 łyżeczki ziela angielskiego, 
1/4 łyżeczki soli.
W drugim roztrzepujemy 2 jajka z 1/3 
szklanki oleju.

Potem łączymy składniki z obu naczyń 
i dodajemy 1 szklankę startej na śred-
nich oczkach marchewki, 1/2 szklanki 
posiekanych ananasów i szklankę posie-
kanych orzechów włoskich.

Ciasto pieczemy w temperaturze 180 
st 40 minut.

 Po wystygnięciu smarujemy kremem 
zrobionym z 300 g serka Philadelphia, 
3 łyżek masła, 1/4 szklanki cukru 
pudru i cukru waniliowego.
Jest wspaniałe i nie wiem, czy nie za-
stąpi w tym roku świątecznego pierni-
ka. No i córka będzie mile zdziwiona, 
bo moje zachwyty nad jej kulinarnym 
światem cały czas jeszcze przyjmuje z 
pewnym niedowierzaniem.

skarlet

PORADNIK LENIWEJ GOSPODYNI K40 POLECA!

CIASTO 
MARCHEWKOWE

nią 2013 r. czterema wyjazdami do 
Podkowy Leśnej, Otrębus, Żółwina 
oraz Młochowa. Wiosną wrócimy na 
trasy. Jednakże  zimą, kiedy spadnie 
pierwszy śnieg, spotkamy się na nar-
tach biegowych. Dla chętnych wszelka 
fachowa pomoc według zdolności i 
umiejętności. 
W przyszłości zamierzamy organizo-
wać wakacyjne wyjazdy rowerowe po 
Polsce i za granicą, zimowy aktywny 
wypoczynek jak narty biegowe i łyż-
wy, a także lobbing w zakresie ścieżek 
i tras rowerowych w Komorowie i 
okolicach.

Dokładne informacje na stronie 
www.rowerowoo-komorow.pl

Kontakt Piotr Kamiński: 
kampiopiotr@gmail.com
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KATARZYNA  
KOBRO 

„Granicy przyrodzonej rzeźba nie 
posiada. Nie ma granic z góry zakreślo-
nych, które by jeszcze przed powstaniem 
rzeźby określały jej granice (…) Stąd jej 
prawem naturalnym powinno być (…) 
niezamykanie się w bryle, lecz łączność 
z całą przestrzenią, z nieskończonością 
przestrzeni. Łączność rzeźby z prze-
strzenią, nasycenie przestrzeni rzeźbą, 
wtopienie rzeźby w przestrzeń i powią-
zanie jej z przestrzenią – stanowią prawo 
organiczne rzeźby” - tak brzmiało credo 
artystyczne Katarzyny Kobro, polskiej 
awangardowej rzeźbiarki. 

(1898- 1951))

OKIEM ARTEMISY

ŚWIĄTECZNA KRZYZOWKA ESMERALDY

Poziomo
1. czas zabaw i balów po Bożym Narodzeniu
6. uszczęśliwiony po otrzymaniu prezentu gwiazdkowego
7. zawinięte w rulon ciasto, podawane np. w święta
9. obchodzi imieniny 31 grudnia
11. na kopercie do św. Mikołaja
14. gdy temperatura spada poniżej zera
15. okrągłe kluski z ziemniaków, mogą być podane 
w święta
16. czerwony kamień szlachetny, może ozdabiać pier-
ścionek otrzymany na gwiazdkę
17. przyjdzie pilnować dzieci w czasie gdy pójdziemy 
na zabawę sylwestrową
18. cicha, ciemna, święta...

PionoWo
1. tradycyjna ryba podawana na Wigilię
2. jeden z reniferów Św. Mikołaja
3. barokowy golasek 
4. obchodzi imieniny 24 grudnia
8. pięknie zapakowany, leży pod choinką
9. napój pity z okazji przyjścia nowego roku
10. dawny bęben wojskowy
12. malowana gałązka, niemiły prezent od Św. Mikołaja
13. iskra w płonącym kominku

Kobro urodziła się w 1898 roku w Mo-
skwie. Była żoną Władysława Strzemiń-
skiego, rzeźbiarza, twórcy teorii unizmu. 
Poznali się w moskiewskim szpitalu, 
w którym Strzemiński dochodził do zdro-
wia po przypadkowym wybuchu granatu. 
Strzemiński stracił rękę, nogę i wzrok 
w jednym oku i musiał zrezygnować z 
kariery wojskowej. Pod wpływem Kobro 
– w której się zakochał z  wzajemnością - 
zainteresował się sztuką, a po wyjściu ze 
szpitala nawiązał kontakty z rosyjskimi 
konstruktywistami. „Katarzyna musiała 
bardzo kochać swego męża, skoro w wie-
ku 23 lat zechciała związać się z ciężko 
okaleczonym mężczyzną, poruszającym 
się o kulach. Nie zdawała sobie sprawy, 
że kalectwo, nawet jeśli dotknie tak nie-
pospolitego człowieka, jakim był Strze-
miński, musi zostawić niezatarty ślad w 
jego psychice” - pisała we wspomnieniach 
o rodzicach Nika Strzemińska.
Strzemiński funkcjonował tak, jakby 
jego ciało nie istniało, jednak cały czas 
potrzebował opieki i pomocy Kobro, 
począwszy od przygotowywania jedzenia, 
karmieniu, skończywszy na przybijaniu 
gwoździ i wieszaniu obrazów. Niechęć do 
cielesności mogła być też przyczyną tego, 
że nie chciał dziecka. Kobro sprzeciwiła 
się jednak woli męża i w 1936 roku uro-
dziła córkę Ninę.
Po urodzeniu dziecka głównie to ona 
zmagała się z trudami wychowania. 
W czasie wojny walczyła o byt swo-
jej rodziny. Po jakimś czasie to życie 

rodzinne staje się dla niej w koszmarem. 
Nika Strzemińska pisała o awanturach 
w domu, rękoczynach, o tym, że Kobro 
była bita przez męża jego szczudłem. 
Córka wspominała posiniaczone plecy, 
ramiona i głowę matki.
Po którejś z awantur o brak opału, 
Kobro porąbała swoje drewniane rzeźby 
z lat 1925-28. 
Różnie można tłumaczyć ten desperac-
ki akt. Córka wskazuje, że mógł być 
protestem przeciwko zapomnieniu o 
niej jako o artystce. Mariusz Thorek w 
swoim tekście proponuje „rozumieć ten 
akt samopalenia nie jako bolesną stratę 
muzealną, lecz ofiarę ogrzewającą auten-
tyczne miejsce relacji między osobami 
- gest ocieplenia skierowany w stronę 
twórcy unizmu i równie wymowny, co 
płócienna koszula jej kroju odnawiająca 
utraconą więź między ciałem (artysty), a 
całunem - płótnem malarskim”. Później 
Nika Strzemińska pisała, że rozumie 
ten akt jako „dowód największej miłości 
,jaką matka może otoczyć swoje dziecko”. 
I jeśli mówić o ofierze, to ofierze złożonej 
na ołtarzu ciała - ciała konkretnego czło-
wieka - jej, jego, dziecka.
Dowodem na to mogą być również nie-
zwykłe akty tworzone przez Katarzynę 
Kobro.
Kobro zmarła w 1951 roku w Łodzi. 

artemisa
W tekście wykorzystano fragmenty z:  
www.strasznasztuka.blox.pl

HASŁO 
tytuł JeDnego z konCertóW antonio ViValDiego 
– utWorza litery z Pól PonumeroWanyCh oD 1 Do 18 W PraWym Dolnym rogu.
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