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Jesienią w „Słonecznym Domu” rozpoczął się remont, który miał na celu do-
stosowanie przestrzeni do aktualnych standardów zawartych w rozporządzeniu. 
W tym czasie plan zajęć był dostosowany do harmonogramu prac remonto-
wych. Dużą część zajęć organizowaliśmy poza domem jako trening umiejętno-
ści społecznych. W ramach treningu zobaczyliśmy kolekcję malarstwa polskie-
go w Muzeum Narodowym, uczestniczyliśmy w Turnieju Scrabble w ŚDS na 
Ursynowie (nasi uczestnicy otrzymali 2, 3 i 5 miejsce), uczestniczyliśmy po raz 
pierwszy w Turnieju Szachowym w Mińsku Mazowieckim. Obejrzeliśmy w ki-
nie: „Bitwę pod Wiedniem”, „Samsarę” i „Obławę”, korzystaliśmy z biblioteki            
w Ursusie, poprawialiśmy swoją kondycję na basenie „Skalar”.

W listopadzie organizowaliśmy przeniesienie wystawy Szymona Woźniaka do  
Domu Kultury „Kolorowa” (w tym projektowanie plakatu zapowiadającego 
wystawę).

Remont zakończył się w okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 
Wspólnymi siłami urządziliśmy pomieszczenia „Słonecznego Domu” i przygo-
towaliśmy uroczystość wigilijną.

Od stycznia rozpoczęliśmy przystosowywanie się do nowej przestrzeni związa-
nej z przebytym remontem. Potrzebne okazały się drobne prace porządkowe     
i urządzanie nowej przestrzeni. 

W ramach treningu umiejętności społecznych: obejrzeliśmy w kinie filmy: 
„Poradnik pozytywnego myślenia”, „Warszawa 1935” i „Układ zamknięty”. 
Byliśmy pierwszy raz w Fotoplastikonie, korzystaliśmy z biblioteki w Ursusie, 
nadal poprawialiśmy swoja kondycję na basenie „Skalar”.

Od początku roku wznowiliśmy regularne spotkania grupy wsparcia. Wymie-
niliśmy doświadczenia i wspólnie odkryliśmy m.in. w jaki sposób wpływamy 
na nastrój depresyjny i jak  zapobiegać depresji, dlaczego przeżywamy złość           
i jak się z nią obchodzić. Przyglądaliśmy się również tworzeniu relacji z innymi,       
a w szczególności jak na siebie oddziałujemy w dialogu. 

W ramach pracowni plastycznej, mieszczącej się w nowym pomieszczeniu,  
rozpoczęliśmy projektowanie kartek i ozdób świątecznych. W pracowni redak-
cyjnej wznowiliśmy wydanie specjalne „Alternatywy” dotyczące stereotypów          
i zabraliśmy się za prace redakcyjne nad nowa gazetą.

W tym kwartale udało nam się przenieść wystawę Szymona Woźniaka poza 
lokalne środowisko – do klubokawiarni „Mam Ochotę” w Domu Kultury na 
Ochocie. Braliśmy udział w dwóch nowych ogólnopolskich konkursach orga-
nizowanych przez Fundację Anny Dymnej – w konkursie poezji i piosenki.

W marcu dołączył do naszego zespołu wolontariusz, dzięki któremu bliżej po-
znaliśmy Australię. Pan Antoni prowadzi aktualnie zajęcia z języka angielskiego 
oraz relaksację.

Pod koniec marca obchodziliśmy w naszym domu Święta Wielkanocne. Od-
było się zorganizowane przez nas uroczyste śniadanie. Po raz kolejny okazało 
się, że w tak ważnych momentach możemy liczyć na wspólną pomoc i dobrą 
organizację imprezy. Samodzielnie udekorowaliśmy pomieszczenia i stół, przy-
rządziliśmy sporo potraw i zadbaliśmy o obsługę imprezy.

teraz myteraz my
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tekst: Iwona Hajduk - Horecka

OD REDAKCJI
„Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest być otwartym i przyj-
mować to, co się dzieje.”

Czytelnicy,

tym razem nietypowo, zaczęłam od cytatu, w którym trzy sło-
wa: być otwartym i przyjmować wydały mi się być kluczowe 
w codziennym życiu naszego Domu.

Cytat wyjęty z „wywiadu rzeki” przeprowadzonego przez 
domowników z panem Antonim, wolontariuszem, który od 
niedawna wspiera domowników w ich byciu, przyjmowaniu   
i otwartości w codziennym dzianiu się… Uważam, że wysi-
łek włożony w tworzenie w Słonecznym Domu – środowi-
ska akceptacji, szczerości i empatycznego zrozumienia, czyli 
podejścia nastawionego na osobę* pomaga w codziennym 
przeżywaniu życia, też tego z chorobą.

Zapraszam również do lektury pozostałych artykułów za-
mieszczonych w Alternatywie, w tym wiosennego spaceru po 
Łazienkach i bardzo ciekawego i napisanego ze swadą tekstu 
pana Jakuba Cieślaka o Tatarstanie. Na koniec subtelny i traf-
ny humor w grafice pana Grzegorza M.

Jak zwykle polecam i serdeczne pozdrawiam,

PS. Jeszcze jedno słowo kluczowe – codzienność
*Carl R. Rogers; Sposób bycia; DW. Rebis Poznań 2012
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Fotorelacja Wigilia W słonecznym domu
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Wielkanoc W słonecznym domu fotorelacja



mi już zaistnienie w świecie 
sztuki.
Co mogę napisać? To, że 
warto mieć zainteresowania          
i pracować nad nimi, odrobi-
na talentu i można. A co tam 
wytworzyłem? Portret, twarze 
w grymasach, emocjach. Ry-
suje i maluję je z głębi siebie, 
siedzą we mnie zapamiętane, 
przyglądam się twarzom, 

może nie nachalnie, bo moż-
na oberwać, ale 
często proporcje czyjejś twa-
rzy oddaję w lekko odrealnio-
nej formie na kartce bloku. 
To, co rysuję nazwałbym 
pararealizmem, nie trzymam 
się w 100% rzeczywistości, 
zostawiając sobie przestrzeń 
na odrobinę twórczego sza-
leństwa, lekko „przeryso-

wany” nos czy usta potrafią 
dodać wyrazu. No ale cóż, 
najlepiej byłoby, gdyby czy-
telnik sam obejrzał to, o czym 
piszę. W planach jest jeszcze 
kilka potencjalnych miejsc do 
ekspozycji, więc zapraszam.

No i stało się, po kilkuletniej 
pracy, doskonaleniu formy, 
przyszedł czas pokazać światu 
efekty. Na umówiony termin 
założyłem koszulę, czap-
kę, kurtkę i buty i w drogę.       
W domu kultury zastałem 
podwójną salę z moimi praca-
mi na ścianach, stół z wyżer-
ką, projektor. Z lekką tremą 
czekałem aż się zacznie. No    

i się zaczęło, oficjele, wice-
burmistrz, fotograf z gazety.                          
W głowie miałem pytanie, 
czy było warto? Okazało się że 
tak, mój schematyczny w cha-
rakterze rysunek i malarstwo, 
kreślone kreską portrety zro-
biły najwidoczniej wrażenie. 
Pościskałem rękę burmistrza 
w błysku flesza, posnułem się 
zaczepiany czasem o kwestie 

twórcze, było ok. Cieszę się 
z tej wystawy, raz, że parę lat 
twórczości pokazałem światu, 
a dwa, że od tej pory myślę                                          
o sobie jako o amatorskim, 
ale już Twórcy. Poza tym 
doceniłem siebie, patrząc 
na swoje prace na ścianach 
Domu Kultury, to właściwie 
była już moja druga wystawa, 
licząc tą w ŚDSie, co daje 
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WERNISAŻ
tekst: Szymon P. Woźniak.

fot. Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”



ŻYCIE

podobne zainteresowania. Właściwie była to 
rywalizacja, kto będzie miał więcej samolo-
tów i lepszych. Był to mały „wyścig zbrojeń”, 
doszły też do tego oczywiście żołnierzyki. 

W szkole uczyłem się słabo, bo ciągłe choroby 
powodowały moją nieobecność, a co za tym 
idzie opóźnienia w nauce, zaległości których    
z czasem nie potrafiłem odrobić.

Bodajże w siódmej klasie na którejś z lekcji 
padło pytanie kim chciałbym być w życiu. 
Były to pytania coraz częstsze i naturalne, ze 
względu na zbliżający się okres dojrzałości. 
Padła odpowiedz z mojej strony – że pilo-
tem wojskowym – Ty!!! Przecież jesteś słaby            
w nauce, nie masz zdrowia. To prawda, ale 
takie było moje marzenie, a rzeczywistość 
skrzeczała i cóż z tego! Mój kuzyn, który po-
wiedział to samo, miał pełną akceptację na-
uczycieli. Tak, on sobie poradzi w Dęblinie.

Mój niezaliczony rok trochę to podkopał, 
ale moja pasja nie malała. Nawet chyba nie 

żałowałem tej niezdanej klasy, podciągnąłem 
się w nauce i przedmioty, z których miałem 
oceny niedostateczne, poprawiłem na czwór-
ki. Ósma klasa też przeleciała pozytywnie. 
Mój kuzyn dostał się do Liceum Lotniczego                                                             
w Dęblinie. U mnie też przyszedł czas wyboru 
szkoły zawodowej lub technikum. Zostałem 
pokierowany na kelnera do szkoły gastro-
nomicznej bodajże na Poznańskiej, gdzie 
zdawałem egzaminy, których na szczęście nie 
zdałem. Wiedziałem zaś, że na Gładkiej znaj-
duje się technikum i zawodówka o profilu 
mechanik lotniczy i tam pojechałem złożyć 
swoje papiery. Dostałem propozycję na tech-
nika obróbki skrawaniem – czyli tokarza. 
Podziękowałem za współpracę i wyszedłem. 
Wracając zgubiłem też wszystkie moje papie-
ry, świadectwa – czarna rozpacz.

I tak leciał czas, a ja nie wiedziałem co mam 
robić. Cdn.

Z KRONIKI
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Urodziłem się 4 listopada 1969 roku w jed-
nej z dzielnic Warszawy – na Mokotowie, 
gdzie mieszkałem w jednym z bloków. Gdy 
skończyłem trzy lata rodzice zamienili się z 
moją śp. prababcią na domek w Ursusie, gdzie 
mieszkam do dziś.

Nie wiem do dziś co było pierwsze, pasja (za-
interesowanie) samolotami, czy wędkarstwem 
i związane z tym ryby i woda. Skąd to się 
wzięło u mnie, też nie wiem, nie pamiętam. 
Jedyne co pamiętam, to wczasy w Kołobrzegu, 
tamtejszy port i łowiących tam wędkarzy. Od 
jednego z nich dostałem breloczek związany   
z rybami i niewymiarowego (żywego) szczu-
paka, którego trzymałem w hotelowej wannie, 
gdzie pokazywałem go wszystkim wczasowi-
czom. Wiozłem tego szczupaczka nawet w 
słoiku do Warszawy! Niestety, nie przeżył tego 
biedak… Oczywiście cały przedział był tym 
poruszony. 

A może obydwie pasje z mojego dzieciństwa 
pochodziły od Pana Boga jako dar?

W każdym bądź razie samolotami zainte-
resowałem się chyba dlatego, że domek był 
położony blisko Okęcia i nad nami znajdował 
się korytarz powietrzny dla samolotów.  Prze-
latywały nad nami przeważnie konstrukcje 
radzieckie takie jak IŁ-62, TU-134, TU-154, 
AN-24. Pamiętam, że doszedłem już do takiej 
perfekcji, że razem z bratem sąsiada odga-
dywałem jaki leci samolot bez widoczności, 
rozpoznając go po dźwięku silników. 

Spotkałem się z nim po wielu latach na War-
szawskim Bemowie, gdzie razem służyliśmy    
w 42 Eskadrze Lotnictwa Łącznikowo-Trans-
portowego, ale o tym później.

Kontakt z samolotami miałem dzięki mo-
delarstwu i sklejaniu modeli. Pierwszy taki 
model skleiłem mając kilka lat. Był to PZL-
-Karaś, później oczywiście PZL-Łoś itp. Pa-
miętam jak na gwiazdkę dostałem od mamy 
Jak-a 1 M po kryjomu przed tatą. On w dzie-
ciństwie nie dostawał prezentów na gwiazdkę! 
Takie były początki. Moi koledzy też mieli 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski

PASJA
fot. Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”
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Czym jest ból

Ból jest cierpieniem, które 
w nas tkwi, a może być tego 
powodem brak kochanej osoby, 
która odeszła od nas. Rów-
nież ból jest smutkiem, żalem, 
złością  i niepokojem. Jest on 
zagubieniem, stratą, przykro-
ścią, pustką, niepowodzeniem, 
złym podejściem do danej 
sprawy. Jest on płaczem, któ-
ry dominuje podczas słabości. 
Ból to przeżywanie i niedobre 
funkcjonowanie, wielkie przy-
gnębienie, słabe znoszenie. Ból 
to brak pomocy drugiej osobie   
i zapomnienie.

Kiedy jest mi smutno, 
przykro

Gdy jest nam źle, niedobrze, 
szaro, czarno, nic nie chce nam 
się robić, źle funkcjonujemy. 
Powinniśmy sobie zrobić coś 
takiego ażeby doszło do rozluź-
nienia, odprężenia, swobody. 
Ażebyśmy sobie coś zrobili 
smacznego do jedzenia, upiekli 
dobre ciasto, tort. Przeczytali 
sobie dobrą gazetę, książkę. 
By się jak najszybciej zobaczyć                                  
z kimś kogo bardzo lubi-
my, by porozmawiać choćby                     
o tym jak żyjesz. Powinniśmy 
iść do kościoła pomodlić się. 
Odmówić różaniec. Umówić 
się z fajną osobą do kina, do 

teatru, kawiarni, restauracji, do 
sklepów dużych handlowych. 
Pójść do dobrych salonów 
piękności. Odwiedzić póki czas 
najlepszego stomatologa, by się 
zajął najlepiej jak to możliwe 
naszymi zębami. Pójść na spacer 
30 minutowy. Poćwiczyć po-
winniśmy. By sobie coś kupić 
to co nam sprawia najlepszą 
przyjemność, dobry kosmetyk, 
buty ładne, coś z biżuterii. By 
posłuchać sobie ładnej muzyki, 
potańczyć, pośpiewać, pooglą-
dać telewizję. Ładnie się ubrać 
itp. By dać miłosierdzie sobie, 
otuchę, ulgę, wtedy mamy                                                       
o wiele lepsze  samopoczucie. 
By jej powiedzieć coś miłego, 
coś by była odprężona. Żeby 
czymś ją bardzo zadowolić 
zaskoczyć. By się rozweseliła, 
by wszystko odeszło, uciekło. 
Byśmy kupili prezent danej 
osobie. Ważne jest by od razu 
pomóc danej osobie tak jak 
tego chce. Smutek, przykrość, 
to brak zapału, brak oddania, 
brak miłości, po prostu. Nie ma 
szybkiej dobrej podpory, serca 
dlatego bo nie jesteśmy w stanie 
tego zrobić nie stać nas na to 
nie możemy wbiec w tą drogę.

Przykrość

Przykrość to rzecz smutna, która 
przytrafia się każdemu. 
Jest różna, trwa długo, krótko. 
Jest ciężka, mniejsza. 
Bardzo nas rani. 
Umie nam dać coś takiego iż się 
denerwujemy strasznie. 
Przychodzi ona nie wiado-
mo kiedy. Może nas od razu                   
zaskoczyć. 
Przykrość to łzy, niepowodzenie. 
Nie jest lekka nie jest śmieszna. 
Potrzebujemy pocieszenia, 
uspokojenia, 
nie czujemy się normalnie.

Śmierć

Śmierć jest smutna, trudna. 
Występuje w niej płacz, duże 
nerwy, słaba wytrzymałość. 
Złe funkcjonowanie. 
Występuje u bardzo bliskich, 
mniej bliskich. 
Nie możemy się z daną oso-
bą pogodzić, nie możemy 
zapomnieć o wszystkich                        
wspomnieniach. 
Śmierć może być różna. 
Śmierć może nastąpić nie wia-
domo kiedy.

Czym jest Ból?
Tekst: Anna B.

ŻYCIE

Wywiad przeprowadzili: Krzysztof Saje, 
Anna B., Ewa M., Katarzyna Wiraszka 
-Lewandowska, Artur Szklarz
Tekst opracowali: Ewa Karpińska, Robert M.

Krzysztof: Witając naszego 
gościa, chciałbym na wstępie 
spytać, czy w związku z tym, 
że znaczną część życia spędził 
pan w Australii, bardziej się pan 
czuje Polakiem, czy Australij-
czykiem?
Antoni:  Myślę, że czuję się 
tak samo Australijczykiem jak 

Polakiem, czy nawet Południo-
woafrykańczykiem, bo byłem                                              
5 lat w RPA. Każdy z tych kra-
jów jest bardzo piękny i wszę-
dzie można żyć. Do każdego     
z tych krajów odczuwam wiele 
sympatii. 
Krzysztof: Czyli ma Pan takie 
kosmopolityczne podejście?

Antoni: Można powiedzieć, 
że mam. Mogę powiedzieć, że      
w Australii byłem Australijczy-
kiem, ale będąc tam miałem też 
taką świadomość, że jestem cały 
czas Polakiem. Istniało we mnie  
bardzo silne przekonanie, że je-
stem Polakiem i przez długi czas 
pobytu w Australii odrzucałem 

Wolontariusz 
w Słonecznym Domu

Źródło fot. google.com/maps
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fot. Krzysztof Wojciechowski 

  Spacer po łazienkach

Australię jako mój kraj. Zresztą 
podobnie było w Południowej 
Afryce – to był mój pierwszy 
kraj, do którego przyjechałem   
z Polski. Tego kraju również nie 
akceptowałem jako mojego, ale 
z drugiej strony to był przepięk-
ny kraj. Gdyby nie tęsknota, to 
pewnie zaakceptował bym ten 
kraj jako mój własny. 
Krzysztof: A co pana skłoniło 
do opuszczenia Polski? Ile miał 
pan wtedy lat, kiedy pan opuścił 
Polskę i czy wyjeżdżając z Polski 
do Australii miał Pan tam przy-
gotowany jakiś grunt – oparcie 
w rodzinie lub znajomych?
Antoni: Miałem 30 lat jak 
wyjechałem z Polski, ale mój 
pierwszy kraj to nie była Austra-
lia tylko Południowa Afryka.
Krzysztof: Południowa Afryka, 
no tak.
Antoni: Nie miałem żadnego 
gruntu tam gdzie jechałem. 
Jadąc do Południowej Afryki 
podpisałem kontrakt z francu-
ską firmą Total. Wyjeżdżając do 
Australii z RPA miałem tylko 
załatwioną emigrację. Nigdzie 
nie jechałem na coś gotowego. 
Po miesiącu pobytu w Austra-
lii znalazłem pracę. Jakoś tak 
bardzo szybko i bardzo łatwo 
dokonałem tych przeskoków.
Ania: Chciałam zadać panu py-
tanie: czy czuł się pan samotny, 
opuszczony w tym kraju? Czy 
czuł pan pustkę, zagubienie?
Antoni: No, więc przede 
wszystkim w Południowej 
Afryce – tam była silna tęsk-
nota. Przez długi czas, przez 
jakieś dwa, trzy lata rzeczywiście 
mocno tęskniłem za Polską. Czy 
byłem opuszczony? Nie byłem 
opuszczony, bo nie wyjeżdża-
łem sam. Wyjechałem z żoną              

i synem. Moja córka urodziła się 
już w Południowej Afryce, ona 
ma w tej chwili trzy obywatel-
stwa: południowo-afrykańskie, 
australijskie i polskie, ma polski 
paszport. Jeszcze taka ciekawost-
ka, że obecnie mieszka w Kana-
dzie. Może te nasze emigracje 
miały wpływ na to, że ma we 
krwi podróżowanie.
Ania: Z czego słynie Australia? 
Czym się wyróżnia? Co jest       
w tym kraju najlepsze, najfaj-
niejsze?
Antoni: Z czego słynie Au-
stralia? Australia pewnie może 
słynąć z bardzo wielu kopalń, 
bo wydobywa się tam bardzo 
wiele minerałów: złoto, żelazo, 
węgiel i to wszystko jest łatwo 
dostępne, np. węgiel. W bardzo 
wielu miejscach dosłownie od-
rywa się murawę i już pod nią 
jest węgiel. Większość kopalń    
w Australii to kopalnie odkryw-
kowe. Nie ma tak wiele kopalń 
głęboko pod ziemią, dlatego     
w Australii są tak tanie minera-
ły, wynika to z ich dostępności. 
Co jeszcze jest pięknego w Au-
stralii? Na pewno plaże, jest ich 
bardzo wiele i są olbrzymie, np. 
jest taka plaża, która ma 100 ki-
lometrów. Często podróżuje się 
po nich samochodami tereno-
wymi z napędem na 4 koła. Są 
bardzo piękne i zupełnie puste. 
Jak ktoś chciałby tam poszuki-
wać samotności, to ją znajdzie. 
Blisko Sydney są również bar-
dzo piękne góry, nazywają się 
Góry Niebieskie (Blue Mounta-
ins). Na wielu szlakach trudno 
spotkać kogokolwiek na drodze 
i ma się taką świadomość, że 
jest się samotnym i że najbliższa 
osoba może być oddalona wiele 
kilometrów od nas. Australia 

jest krajem gdzie jest bardzo 
wiele przestrzeni – to ponad 9 
mln km2 i tylko około 20 mln 
ludności.
Artur: A jest tam zasięg telefo-
nii komórkowej?
Antoni: Tam jest bardzo dobry 
zasięg telefonii komórkowej.  
Jest to łatwiejsze i tańsze niż 
przeprowadzenie linii telefonicz-
nych. Co jest jeszcze ciekawego?  
To, że są tam duże prywatne 
gospodarstwa rolne, które mają 
powyżej miliona hektarów. Na 
przykład hodowcy bydła ho-
dują je w naturalny sposób. Te 
zwierzęta pasą się same, rodzą 
się same, rozmnażają się same.  
Do chorych zwierząt nie wzy-
wa się  weterynarza, a te które 
chorują albo same wyzdrowieją  
albo zdychają. Obory są tylko 
dla tych krów, które dają mleko, 
a bydło, które jest przeznaczone 
na mięso żyje w naturze.
Krzysztof: A owce? 
Antoni: Też są. One też nie 
mają żadnych obór, żyją            
w buszu albo na rozległych 
łąkach. Same poszukują wodo-
pojów i miejsc gdzie spędzają 
noce. Często ludzie robią dla 
nich wodopoje, spotyka się 
wiele wykopanych jeziorek, sta-
wów, które napełniają się wodą 
po deszczach. Są też miejsca, 
które mają własną wodę, pasza 
sama rośnie, nikt jej nie sadzi, 
jest częścią buszu. W takich 
miejscach nie używa się żadnych 
środków ochrony roślin. 
Ewa: A kangury i misie koala?
Antoni: No więc są koale, jest 
ich bardzo dużo, najwięcej wi-
działem ich w okolicach Melbo-
urne. Żyją na drzewach.
Ewa: A w Sydney są misie 
koala?
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Antoni: Wszędzie są. W Sydney 
też są. Cały czas siedzą na drze-
wach i objadają je z liści.
Ewa: Eukaliptusowe?
Antoni: Tak, właściwie euka-
liptusowe. Objadają te drzewa, 
często ogołacają je zupełnie        
z liści. W taki sposób wiele 
drzew umiera. 
Ania: Co w tym kraju jest 
najlepsze, najfajniejsze? Co się 
tyczy plaży, morza.
Antoni: Jest dużo oceanu         
w całej Australii. W Sydney, 
ocean wpływa aż do 50 km       
w głąb lądu. Jest duży kontrast, 
połączenie gór i wody. Często 
mam takie wrażenie w Sydney, 
że jestem w górach, w jakimś 
wypoczynkowym, pięknym 
miejscu, a to przecież wielkie 
miasto. No i jeszcze jedna rzecz 
z takich ciekawostek to, że 90% 
wszystkich domów w Sydney to 
są domy jednorodzinne. Wiele 
z nich otoczonych jest bardzo 
pięknymi ogrodami, ludzie 
bardzo o to dbają, rośnie tam 
bardzo dużo kwiatów. W wielu 
dzielnicach można mieć wraże-
nie, że jest się w ogrodzie. 
Ania: Są tam jakieś baseny, spa, 
takie różne rzeczy?
Antoni: Jest bardzo wiele pry-
watnych basenów.
Ania: Czy są takie, gdzie można 
się wybrać płacąc pieniądze?
Antoni: Można. Są też baseny 
publiczne, gdzie można popły-
wać.
Ania: A jakieś termy są?
Antoni: Nie, nie znam żadnych 
term. 
Ania: A jakieś dobre miejsca, 
żeby…
Antoni: Żeby wyjechać?
Ania: Żeby się odprężyć. Żeby 
zapomnieć, żeby odpoczynek 

taki duży sobie sprawić?
Antoni: Jak ktoś mieszka         
w Sydney, to można pojechać 
w okolice Brisbane, tam są też 
przepiękne plaże. Można też po-
jechać do Blue Mountains – to 
są przepiękne góry, tylko inne 
niż w Polsce, bo tam się wjeżdża 
na wierzchołki gór samocho-
dem. A góry „rosną w dół”, 
czyli że schodzi się np. 1000 
metrów w dół. Tak, że troszecz-
kę inaczej.
Ania: W jakim języku mówi się 
w Australii?
Antoni: Tylko i wyłącznie po 
angielsku, to oficjalny język. 
Krzysztof: Czy język angielski 
w wydaniu australijskim różni 
się od oryginalnego?
Antoni: Język angielski ma 
wiele dialektów, różni się głów-
nie akcentem. W Australii jest 
o tyle prosto, że w całym kraju 
mówi się jednym angielskim,     
z takim samym akcentem. 
Krzysztof: Czy w Australii spo-
tyka się jeszcze psy dingo?
Antoni: Tak, spotyka się psy 
dingo.
Krzysztof: Czy te psy dają się 
oswoić?
Antoni: Właściwie ja nie wiem, 
czy to są psy dingo, czy to są 
wilki dingo. Trudno mi jest 
powiedzieć, to są dzikie zwie-
rzęta, ale można je oswoić tak 
jak wilka. Była kiedyś znana 
historia porwania dziecka przez 
psy dingo. Gdzieś w okolicach 
Uluru w północnej Australii 
psy dingo wyciągnęły z namiotu 
dziecko. Matka została oskar-
żona o zabójstwo tego dziecka. 
Nikt nie chciał uwierzyć, że coś 
takiego mogło się wydarzyć. 
Ta rozprawa trwała 20 lat, ale 
ostatecznie  matka oskarżona 

o morderstwo dziecka została 
uniewinniona. Sąd zaakcepto-
wał możliwość, że to psy dingo 
mogły wyciągnąć dziecko i je 
pożreć, bo ciała dziecka nigdy 
nie odnaleziono. 
Krzysztof: Czy kuchnia austra-
lijska bardzo różni się od pol-
skiej? Którą pan preferuje?
Antoni: Wie pan, ja myślę, że 
Australia to taki zlepek bardzo 
wielu narodowości, dlatego 
kuchnia australijska jest bardzo 
różnorodna. Jeżeli pan chce, to 
może pan zjeść po polsku idąc 
do polskiej restauracji. Jeśli się 
chce, to można pójść do in-
dyjskiej, albo angielskiej, albo 
francuskiej, albo niemieckiej. 
Oryginalne jedzenie australijskie 
to przypuszczam takie jedzenie, 
które się robi w buszu, czyli po 
prostu wkłada się jakieś mięso 
do żeliwnego garnka i gotuje się 
to na ogniu – to chyba nazwał-
bym oryginalnym australijskim 
jedzeniem.
Krzysztof: Czy to jest prawda, 
że Australia była swego czasu 
brytyjską kolonią karną dla 
więźniów?
Ewa: A ja pamiętam, że była 
tam kiedyś królowa angielska.
Antoni: Tak. Królowa angielska 
jest nadal królową Australii. 
Chyba w 1999 roku było refe-
rendum i to referendum znów 
opowiedziało się za tym, aby 
królowa angielska była nadal 
królową Australii. Australijczy-
cy są dumni z tego, że powstali 
jako kolonia karna Wielkiej 
Brytanii. Jak to się stało? Po-
czątkowo przestępców, czy oso-
by które były uważane za prze-
stępców, wysyłano do Stanów 
Zjednoczonych. Przestępstwo 
to jest taka bardzo szeroka skala, 
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często ktoś ukradł bochenek 
chleba, bo był głodny i przez 
to mógł się dostać do Ameryki, 
czy Australii, do kolonii karnej. 
Zsyłka mogła również doty-
czyć morderstwa. W którymś 
momencie Stany Zjednoczone 
odmówiły Anglii przyjmowania 
przestępców i wtedy Anglicy 
rozpoczęli wysyłanie więźniów 
do Australii.
Ania: Czy lubi pan gotować 
jakieś dobre rzeczy?
Antoni: Ja lubię gotować, tylko 
nigdy nie miałem czasu żeby to 
robić.
Ania: Co pan może dobrego 
zrobić?
Antoni: Ja jestem wegetariani-
nem, przygotowuję sobie wege-
tariańskie jedzenie. 
Ania: Ale tak przeważnie, to co 
pan może zrobić takiego dobre-
go?
Antoni: Ja mogę sobie np. 
zrobić pasztet z cieciorki, placki 
ziemniaczane, płatki owsiane – 
takie zwyczajne jedzenie.
Ania: I na deser ciasto?
Antoni: A nie, ja bardzo lubię 
słodycze, ale właściwie prawie 
wcale ich nie jem – staram się 
ich unikać. Kocham słodycze, 
ale właśnie dlatego, że je tak 
lubię, muszę ich unikać.
Ania: Ale przygotować może 
pan coś?
Antoni: Był taki okres, że sobie 
piekłem, np. szarlotkę.
Ania: Szarlotkę? Z cynamonem?
Antoni: Może być z cynamonem.
Ania: Jakie owoce jada się        
w Australii? Które są najsmacz-
niejsze?
Antoni: Ja nie wiem, bo ja 
myślę, że smak to jest sprawa 
indywidualna dla każdego. No 
ale powiedzmy np. takie owoce 

jak mango – są bardzo popu-
larne – ja miałem u siebie w 
ogródku drzewo mangowe.
Ewa: A drzewa orzechowe ma-
kadamia?
Antoni: Makadamia też jest. 
Ale np. w Sydney jeszcze nie 
rośnie, bo potrzebuje więcej 
ciepła. Przeważnie można zna-
leźć już w okolicach Brisbane 
(733 km na północ od Sydney 
- przyp. red.). 
Ania: Mówi pan, że mango są 
najsmaczniejsze?
Antoni: Nie wiem czy naj-
smaczniejsze, bardzo wiele osób 
lubi mango, ja też je lubię.
Ewa: Mango to są takie żółte?
Antoni: Tu w Polsce widziałem 
tylko jeden rodzaj mango. Kolo-
rów mango jest bardzo wiele      
i kształty mango mogą być bar-
dzo różne. Mogą być olbrzymie 
nawet powyżej kilograma.
Ewa: Jak ananasy mniej więcej?
Antoni: Tak, takie też są. Te 
duże manga są przeważnie 
różowe, ale są również żółte, 
trochę podobne w kształcie do 
banana. Inne owoce, passion 
fruit – ja nie wiem, czy ktoś się 
z nimi spotkał – ja miałem je 
u siebie w ogródku. Pną się na 
płotach, na żerdziach, czasami 
bardzo wysoko. Dają bardzo 
dużo owoców. Często passion 
fruit dodawany jest do jogurtu. 
W środku przypomina granat, 
tylko, tylko jest dużo mniejszy 
i okrągły. W środku jest miąższ, 
który się wyjada, jest kwaśny                       
i przypomina troszeczkę                                 
w smaku cytrynę i ma pestki. 
Moi goście z Polski byli zachwy-
ceni passion fruit, uważali, że 
jest to najlepszy owoc, jaki jedli.
Ania: Czy można to kupić               
w Polsce?

Antoni: Myślę, że można dostać 
w Polsce passion fruit. Wiem    
o tym, że ten owoc jest uprawia-
ny np. w Portugalii, więc łatwo 
go sprowadzić, tyle że jest tutaj 
chyba rzadko spotykany. Figi są 
bardzo fajne, w Polsce widzia-
łem tylko figi suszone, jednak 
suszone figi to coś zupełnie 
innego.
Ania: Co pan robił podczas 
wolnego czasu, by go sobie 
umilić, by był pan zadowolony, 
pełen zapału?
Antoni: W czasie wolnym         
z moimi dziećmi organizowa-
łem bardzo wiele wycieczek              
i to takich jednodniowych 
czy dwudniowych czy nawet 
trzydniowych – zawsze szliśmy 
gdzieś w góry, albo spędzaliśmy 
czas maszerując nad oceanem. 
Jest wiele szlaków. 
Ania: Czy w Australii jest dużo 
sklepów bardzo dobrych z żyw-
nością, garderobą, kosmetyka-
mi, perfumami?
Antoni: Są duże markety tak jak 
w Polsce i są też małe sklepy. Są 
zarówno bardzo dobre i drogie 
sklepy z żywnością, z garderobą 
i kosmetykami, gdzie można 
kupić najlepsze rzeczy z całego 
świata. Są również bardzo tanie 
sklepy, przeważnie chińskie lub 
wietnamskie.
Ania: Czy jest dużo restauracji, 
kawiarni, ładnych, dobrych?
Antoni: Tak, jest dużo, bardzo 
dużo. Właściwie Australijczycy 
są tacy „out door” (poza domem 
- przyp. red.). Ilość restauracji 
i kawiarni w Sydney jest nie-
porównywalna do tego co jest         
w Warszawie. To, że Sydney ma 
6 mln ludzi, to jest jedna rzecz, 
ale ja przypuszczam, że np.         
w samej Bondi Beach (jedna       

z najbardziej popularnych plaż 
u wybrzeży Sydney - przyp. 
red.) jest tyle samo kawiarni                                                  
i restauracji co w Warszawie. 
Tam jest olbrzymia ilość re-
stauracji. Odzwierciedlają one 
otwarty styl australijski.  
Ania: Czy Australia jest dużym 
krajem?
Antoni: No tak, jeżeli chodzi o 
obszar, jest to olbrzymi kraj, po-
wyżej 9 mln km2, jeżeli chodzi 
o ludność, to jest dużo mniejszy 
niż Polska, bo to jest tylko oko-
ło 20 mln ludzi.
Ania: Czy lubi pan ten kraj           
i dlaczego?
Antoni: No, lubię ten kraj, to 
jest bardzo piękny kraj i nasta-
wiony do ludzi przyjacielsko. 
Ludzie są tam bardzo mili, 
gotowi pomagać, a także są 
bardzo otwarci. Często na ulicy 
ludzie się pozdrawiają nie znając 
siebie. To raczej nie jest dzień 
dobry, ale „hello”. Z tym moż-
na spotkać się bardzo często. 
Np. moja mama, jak była u nas                     
w Sydney zawsze się dziwiła, 
jak to się dzieje, że nikogo nie 
znając na ulicy, przy każdym 
domu ktoś jej mówi „hello”. To 
dobrze odzwierciedla otwartość 
Australijczyków do siebie.
Ania: Czy w Australii są sympa-
tyczne osoby, ludzie? 
Antoni: Tak, są sympatyczne 
osoby i ludzie. Mało się za to 
mówi o polityce, nie ma takich 
rozmów.
Ania: Czy w Australii można się 
dobrze zabawić, sprawić sobie 
dużą przyjemność?
Antoni: Ja myślę, że tak, ale to 
chyba zależy od samej osoby      
i od tego co rozumiesz jako 
dobrą zabawę. 
Ania: Czy Australia jest cieka-

wym krajem i dlaczego?
Antoni: Myślę, że jest cieka-
wym krajem. Przede wszystkim 
można się spotkać z bardzo róż-
nymi kulturami i zwyczajami. 
Jest również bardzo zielonym      
i bardzo ciepłym krajem. Jest też 
krajem pełnym kontrastów. Jest 
tam nawet zima, można poje-
chać w góry na narty.
Ania: Co można dobrego robić 
w Australii?
Antoni: To już bardziej zależy 
od każdej osoby, jej zaintereso-
wań. Jeśli ktoś chce np. łowić 
ryby to może pójść łowić ryby. 
Jest tam pełno ryb, bo tam jest 
ocean wszędzie i bardzo wiele 
osób to robi. Można wybrać się 
na „bush walk”, czyli na spacer 
w góry, albo do lasu. Można 
pójść do restauracji, do kina, do 
teatru, na operę, wszystko zależy 
od preferencji własnych. 
Ania: Czy jeździ tam dużo do-
brych samochodów?
Antoni: Tak, jeździ tam dużo 
dobrych samochodów. Mają sa-
mochody z całego świata, sami 
zresztą też produkują samo-
chody. Jest też dużo dobrych, 
drogich samochodów.
Artur: Ruch jest jak w Wielkiej 
Brytanii? Lewostronny?
Antoni: Rzeczywiście tak. Nie 
ma ruchu prawostronnego tylko 
lewostronny. Pamiętam, że jak 
tu przyjechałem to prowadząc 
samochód zawsze musiałem 
sobie uświadamiać, że muszę 
być po prawej stronie. Nawet się 
mi to udawało, ale jednego dnia 
skręcając w prawo, skręciłem na 
lewy pas. Na szczęście udało mi 
się skorygować błąd. 
Ania: Co lubi pan robić naj-
lepiej? Co umie pan dobrze 
wykonywać?

Antoni: No nie wiem co 
umiem najlepiej. Pracowałem 
kiedyś w komputerach i to było 
coś, co robiłem całkiem dobrze. 
Teraz przestałem pracować       
w komputerach, zacząłem się 
interesować czymś innym – psy-
chologią, psychoterapią. Staram 
się po prostu robić wszystko 
najlepiej jak umiem i jak naj-
więcej mieć satysfakcji i radości 
z tego co robię.
Krzysztof: Jakie są pana zain-
teresowania, jakie hobby pan 
posiada?
Antoni: Trudno powiedzieć, 
nie mam jakichś sprecyzowa-
nych jasnych zainteresowań, 
tzn. interesuje się właściwie 
prawie wszystkim, nie istnieje 
jedna rzecz, która wypełniłaby 
moje życie. Trochę się interesuję 
kinem, trochę sportem, trochę 
muzyką.
Krzysztof: No właśnie, moje 
następne pytanie miało być, czy 
interesuje pana sport i już pan 
odpowiedział.
Antoni: Tak, lubię sport. Lubię 
też australijskie sporty, tam jest 
baseball, tam jest krykiet.
Krzysztof: Football amerykań-
ski?
Antoni: Też jest, tylko jest        
w mniejszym stopniu. A propo 
footballu amerykańskiego – mój 
syn nawet grał w reprezentacji 
Australii.
Krzysztof: To jest podobno 
bardzo brutalny sport?
Antoni: Tak, grają w to osoby, 
które są bardzo silne fizycznie 
i często bardzo brutalne, ale 
jak się z tymi osobami potem 
spotyka, to są bardzo przyjaciel-
scy, zupełnie pozbawieni agresji. 
Czasami można się dziwić, bo 
to nie żadne agresywne oso-
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by – wprost przeciwnie – grają 
bardzo agresywny sport, ale jako 
ludzie są łagodni, taka „odwrot-
ka”. A krykiet – na początku 
wydawał mi się najnudniejszą 
grą na świecie, ale później… 
Przy krykiecie można robić 
wszystko – można gotować, 
można czytać książkę i od czasu 
do czasu spojrzeć co się dzieje 
na boisku. Mecze krykieta mogą 
trwać nawet 5 dni.
Krzysztof: A koszykówka, siat-
kówka, czy są popularne? 
Antoni: Koszykówka jest bar-
dzo popularna, siatkówka jest 
mniej, ale też mają reprezentację.
Artur: Siatkówka plażowa?
Antoni: Siatkówka plażowa        
w ich wydaniu jest dobra. Ko-
szykówka – często zdobywają 
srebrne medale zaraz za Stanami 
Zjednoczonymi. Australijczycy 
są dobrzy w koszykówce, mają 
dobrych koszykarzy, tym się 
interesują. Ale w klasyczną siat-
kówkę również grają.
Krzysztof: U nas w Polsce w 
jednej z drużyn ligowych gra 
reprezentantka Australii nazywa 
się Rourke, ma ponad 1,95 m    
i jest bardzo dobrą siatkarką.
Antoni: Tak. Właściwie to, 
co jest takiego fajnego w tym 
kraju, to, to że właściwie można 
robić wszystko. Jest też duża 
tolerancja wobec innych ludzi, 
cokolwiek inna osoba robi to 
jest fajne, nikt nie próbuje niko-
mu niczego narzucać.
Kasia: Mało skłonności parano-
icznych?
Antoni: Tak, mało jest tam 
skłonności paranoicznych, 
bardziej w jury. Jak ktoś jest nie-
ufny, to woli oceniać niż grać. 
Ja sam byłem przez jakiś czas        
w takiej paranoi oceniania. 

Kasia: Na starcie jest się dobrze 
przyjętym – to jest takie założenie.
Antoni: Tak, ale kiedy czło-
wiek spotyka się z zaufaniem 
ze strony innych to ta paranoja 
znika, zaczyna się pojawiać jakiś 
zdrowy rozsądek.
Ania: Gdzie i jakie łapał pan 
ryby?
Antoni: Ja się nie znam na ry-
bach. Przeważnie, jak już łapa-
łem ryby, to to, co się złapało.
Krzysztof: Czy jako wegetaria-
nin je pan ryby?
Antoni: Nie jem ryb. Ostatnio 
z synem łowię ryby, to wie pan, 
jak ja złowię coś, to od razu 
wrzucam do wody z powrotem. 
Ale są wegetarianie, którzy jedzą 
ryby. Ale w okresie Bożego Na-
rodzenia, kiedy jestem w Polsce 
i idę do kogoś z wizytą, to jem 
mięso na Boże Narodzenie           
i na Wielkanoc. Tutaj moja cała 
rodzina je mięso i dostosowuję 
się do tego. 
Ania: Czy lubi pan zwierzęta: 
rybki, małpy, konie?
Antoni: Tak, lubię zwierzę-
ta. Przypominam sobie Kru-
ger National Park, który jest                    
w Południowej Afryce, większy 
chyba od Mazowsza, myślę że 
ma około 20 000 km2. To jest 
park taki, gdzie można spotkać 
lwy, małpy.
Krzysztof: Z eksportu te lwy?
Antoni: Mogą to być już afry-
kańskie tygrysy.
Krzysztof: Ale w Afryce 
tygrysy?
Antoni: Pewnie z eksportu, ale 
teraz się już tam zadomowiły      
i można je spotkać w KNP. Taka 
ciekawostka, po Kruger Park 
jeździ się samochodem.
Ania: Jakie tam są najgroźniej-
sze zwierzęta?

Antoni: Myślę, że lew. Znam 
taką historię: Przy wjeździe 
do parku są chatki, w których 
można zamieszkać. Do tych 
chatek podchodzą czasem lwy. 
Jeden z wczasowiczów otworzył 
okno od samochodu aby pogła-
skać wielkiego kota. To niestety 
zakończyło się tragicznie. Jest 
tam bardzo wiele agresywnych 
zwierząt i są to zwierzęta dzikie, 
mogą zaatakować człowieka. Po-
dobnie wygląda to z niegroźnie 
wyglądającymi małpami. Wy-
dają się być takie fajne i takie 
przyjacielskie. Czasami poda im 
się palec, a to często kończy się 
jego utratą. To taka ciekawost-
ka. Dotyczy to RPA. W Austra-
lii najbardziej groźne są…
Krzysztof: Krokodyle?
Antoni: Nawet nie tyle kroko-
dyle, co żmije, które są bardzo 
niebezpieczne. Ja miałem taką 
sytuację – szedłem z moimi 
dziećmi na „bush walk”. Prze-
szedłem pod drzewem, a moje 
dzieci się zatrzymały. Nie 
chciały przejść pod drzewem, 
bo spostrzegły węża wiszącego 
na gałęzi. To była kobra, tylko 
nie zaatakowała mnie, a potem 
gdzieś się wycofała.
Ania: Bardzo wyglądała nie-
przyjemnie?
Antoni: Czy ja wiem, czy moż-
na mówić, nieprzyjemnie? Ja 
chodziłem dużo na „bush walk”, 
ale nigdy poza tym jednym 
przypadkiem nie spotkałem 
węża, a są tam najgroźniejsze 
węże na świecie – czarna mam-
ba, na przykład. Następną rze-
czą groźną w Australii są pająki. 
Krzysztof: Najgroźniejszy wąż 
to czarna mamba, tak?
Antoni: Czarna mamba jest 
bardzo groźna, ale nie wiem czy 

najgroźniejsza. W Australii węży 
jest bardzo dużo, w odróżnieniu 
od Nowej Zelandii, gdzie nie 
ma w ogóle żadnego węża     i to 
może być zaskakujące.
Ania: Czyli jak ktoś chce się 
wybrać w góry, to trzeba być 
odważnym.
Antoni: Ja byłem wiele razy        
i nigdy nie byliśmy zaatakowani 
przez węża.
Ania: Ale nie ma żadnych prze-
pisów?
Antoni: Nie, po prostu jak już 
ugryzie, to trzeba wiedzieć, co 
należy zrobić, że trzeba prze-
wiązać nogę i jak najszybciej się 
zgłosić po pomoc, bo to może 
być naprawdę bardzo niebez-
pieczne. Trzeba na to uważać, 
ale nie tylko na węże. W oceanie 
z kolei są inne niebezpieczeń-
stwa. Można spotkać parzące 
meduzy, trujące ryby czy algi. 
Krzysztof: A rekiny to też tam?
Antoni: Są rekiny. Szczególnie 
są groźne dla surfujących, bo 
oni wypływają daleko. Ostatnio 
coś takiego wydarzyło się nawet 
na Bondi, że mężczyzna stracił 
nogę, tylko tyle, że dotarł na 
desce do brzegu i uratowano 
mu życie. 
Ania: Czy był pan w wojsku      
i gdzie pan służył?
Antoni: Byłem w wojsku, bo 
miałem na studiach wojsko 
– wiele lat temu było jeszcze 
na studiach. Byłem w wojsku, 
miałem przysięgę, mój stopień 
to starszy szeregowy. 
Krzysztof: Wiemy, że z wy-
kształcenia jest pan matema-
tykiem, czy wykonywał pan 
kiedyś zawód związany z wy-
kształceniem?
Antoni: Studiowałem matema-
tykę na Uniwersytecie Warszaw-

skim, sekcję informatyki – tam 
się nauczyłem programować 
w Algolu. Pracując w kompu-
terach pracowałem zgodnie           
z moim wykształceniem. Przez 
rok pracowałem również jako 
nauczyciel matematyki i fizyki 
w liceum w Krakowie.
Krzysztof: Skąd pomysł na 
rozwój w naukach humanistycz-
nych jeśli interesował się pan 
przedmiotami ścisłymi?
Antoni: U mnie w życiu na-
stąpiło bardzo wiele zmian.         
W wyniku tych zmian, zacząłem 
się bardziej interesować czło-
wiekiem niż komputerem i to 
wydało mi się dużo ważniejsze    
i dużo bardziej istotne dla mnie 
i stąd taka zmiana. Przesta-
łem pracować w komputerach          
i zacząłem pracować z ludź-
mi, najpierw w wolontariacie,          
a później też inaczej.
Krzysztof: Co skłoniło pana do 
pracy jako wolontariusz?
Antoni: Zdałem sobie sprawę, 
że moje zainteresowanie tylko 
komputerem ogranicza mnie. 
Chciałem zrozumieć bardziej 
ludzi, czułem, że jest mi to bar-
dzo potrzebne. Spotykałem się 
z wieloma tragediami ludzkimi, 
chciałem je zrozumieć.
Krzysztof: W jakich miejscach 
pracował pan lub pracuje jako 
wolontariusz?
Antoni:  Jako wolontariusz 
pracowałem w różnych miej-
scach, pracowałem i pracuję 
nadal w hospicjum Warszaw-
skim. Odwiedzałem tam wielu 
chorych, rozmawiałem z nimi. 
Wszystkie osoby, do których 
chodziłem, umarły. Pracowa-
łem też w Australii, w domach 
starców. Tam spotykałem się 
przede wszystkim z Polakami, 

do których często nikt nie przy-
chodził, byli zupełnie opusz-
czeni. Później pracowałem już                        
w Polsce w bardzo wielu szpi-
talach jako wolontariusz, prze-
ważnie z osobami z problemami 
psychicznymi.
Krzysztof: Od ilu lat jest pan   
w Polsce teraz?
Antoni: Zacząłem studia pięć 
lat temu, z roczną przerwą i od 
tych pięciu lat jestem w Polsce, 
przy czym też nie cały czas. 
Wracam często do Australii, 
teraz też w lipcu chcę wrócić do 
Australii. Mam już wykupiony 
bilet i lecę tam na trzy miesiące. 
Wracam do Polski w paździer-
niku.
Krzysztof: Czy może pan sobie 
pozwolić na poświęcenie się 
głównie idei wolontariatu, która 
nie przynosi zysków?
Antoni: Tak, mogę sobie po-
zwolić na poświęcenie się idei 
wolontariatu, jestem niezależny 
finansowo.
Krzysztof: Gdzie praca wolon-
tariusza sprawiała panu najwięk-
szą satysfakcję?
Antoni: Praca z ludźmi spra-
wia mi bardzo wiele satysfakcji. 
Ja myślę, że nie ma takiego 
jednego miejsca, gdzie byłoby 
najwięcej satysfakcji dla mnie. 
Pamiętam, jak pracowałem                
w Australii z Polką, która stra-
ciła zupełnie zainteresowanie 
życiem, nawet nie chciała wsta-
wać z łóżka. Przychodziłem do 
tego domu prawie codziennie               
i rozmawiałem z nią. Zaczęła 
wychodzić ze mną na spacery, 
zaczęła zwracać uwagę na swój 
wygląd, życie odzyskało radosne 
barwy – kompletna zmiana, 
powróciła chęć do życia. Po 
pół roku wyjechałem z Austra-



Tatarstan to jedna z rosyj-
skich republik, w swej randze 
odpowiadających polskim 
województwom. Zaznaczam 
przy tym, że to uproszcze-
nie, bo w Rosji podział ad-
ministracyjny jest znacznie 
bardziej skomplikowany niż                               
w Polsce. W Rosji są repu-
bliki, kraje, obwody, miasta 
wydzielone, obwód autono-
miczny i okręgi autonomicz-
ne oraz inne rodzaje podzia-
łów całego kraju. Trudno 
to zresztą porównywać, bo 
Polska to państwo unitarne 
(jednolite), a Rosja – federa-
cyjne (złożone). W federacji 
zawsze jej części składowe są 
bardziej niezależne niż regio-
ny w państwach unitarnych. 
W każdym razie, republikami 
są w Federacji Rosyjskiej te 
jednostki administracyjne, 
w których istnieje szeroka 

autonomia dla żyjących tam 
narodów. W całej Rosji żyje 
mnóstwo różnych narodów, 
a w Republice Tatarstanu 
dominującą pod względem 
liczebności nacją są Tatarzy.
Stolica Tatarstanu to Kazań. 
Miasto to liczy ponad milion 
mieszkańców. Inne więk-
sze miasta to Nabierieżnyje 
Czełny, Niżniekamsk i Al-
mietjewsk. W całej republice, 
mającej powierzchnię 70 tys. 

km², żyje około 4 milionów 
ludzi. Najliczniejszą grupą et-
niczną są, jak już wspomnia-
łem, Tatarzy. Drugie miejsce 
zajmują Rosjanie, żyje tam też 
sporo Czuwaszów, Mordwi-
nów, Udmurtów, Maryjczy-
ków. Średnia gęstość zalud-
nienia jest dużo wyższa niż      
w całej Rosji, ale też znacz-
nie niższa niż na przykład                                       
w Polsce. Jest to obszar nizin-
ny – średnia wysokość podob-
na jak w Polsce, ale najwyższy 
punkt niewiele przekracza 
300 metrów n.p.m. (choć od 
wschodu sąsiaduje z górami 
Ural). Łatwo z tego wywnio-
skować, że Tatarstan leży jesz-
cze w Europie. Inna ważna 
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lii do Polski do mojego brata, 
który był chory i zostałem                  
z nim na rok. Kiedy wróciłem 
do Australii, do tego domu 
starców spotkałem się z tą osobą 
ponownie. Nie poznała mnie 
nawet, nie wstawała już z łóżka, 
świat wokół niej znów utracił 
swój sens.
Kasia: Z powodu depresji?
Antoni: Ja myślę, że to wszyst-
ko się na to złożyło – depre-
sja, skrajne opuszczenie, brak 
zainteresowania, brak uczucia 
miłości.
Krzysztof: Czy w którymś        
z tych miejsc miał pan swoich 
ulubionych podopiecznych?
Antoni: Ja myślę, że w jakiś 
sposób wszyscy są ulubiony-
mi podopiecznymi. Było tyle 
bardzo różnych osób. Pamię-
tam, miałem taka podopieczną 
Elę, miała 28 lat, miała zanik 
mięśni, który powodował 
problemy z oddychaniem. 
Używała maszynę do podtrzy-
mania oddechu. Przychodziłem 
do niej przez rok, bardzo dużo 
rozmawialiśmy ze sobą. Była dla 
mnie bardzo bliska osobą. Już 
nie żyje, umarła z powodu tej 
choroby. Teraz chodzę do kogoś 
kto ma raka. Razem z tą osobą 
śpiewam kolędy, kiedy śpiewa 
zanika ból, uspokaja się i poja-
wia się radość. 
Krzysztof: Jakie wrażenie – my 
tutaj w Słonecznym Domu wy-
warliśmy na panu w tym krót-
kim okresie znajomości?
Antoni: Bardzo dobre wraże-
nie. Uważam, że jest to bardzo 
przyjacielskie miejsce. Co mnie 
uderzyło, to to, że w tym domu 
jest bardzo wiele ciepła.
Krzysztof: Czy praca w takiej 
placówce jak nasz Słoneczny 

Dom jest dla pana całkowitą 
nowością i dlaczego na nas się 
pan zdecydował?
Antoni: Trudno powie-
dzieć. Nie pracowałem nigdy                       
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy, ale byłem np.                      
w szpitalu na oddziale F9, to 
jest oddział, gdzie jest dużo 
osób psychotycznych i chorych 
na schizofrenię. Myślę, że jest 
jakieś podobieństwo pomiędzy 
oddziałem F9 i Słonecznym 
Domem. Oddział F9 to jeden 
z najlepszych oddziałów jakie 
znam – przyjacielski, też dużo 
ciepła, pomocy. Pracowałem 
tam przez trzy miesiące jako 
wolontariusz, to było bardzo 
bliskie mi miejsce.
Krzysztof: Bierze pan udział    
w wielu inicjatywach jako wo-
lontariusz. Dlaczego? Ja prefero-
wałbym większe zaangażowanie 
w jednym miejscu niż dzielenie 
tego na kilka miejsc.
Antoni: Kontakty pojawiają 
się często same. W hospicjum 
warszawskim jestem ponad 10 
lat. Trudno byłoby mi powie-
dzieć sobie, że to mnie już 
nie interesuje i teraz zajmę się 
czymś innym. Myślę, że jestem                                          
w każdym z tych miejsc, bo je-
stem związany z nimi uczuciowo.
Krzysztof: Czy zamierza pan na 
dłużej pozostać w Polsce?
Antoni: Ja jestem do 7 lipca              
w Polsce, potem nie będzie 
mnie do października, a potem 
będę w Polsce znów przez 10 
miesięcy, a może i dłużej. Moje 
plany są takie, że będę w obu 
krajach, częściowo w Polsce              
a częściowo w Australii.
Krzysztof: Czy w Australii 
ma pan do czego wracać i czy 
ma pan tam miejsce o którym 

mógłby pan powiedzieć, że to 
pana miejsce?
Antoni: Australia jest moim 
miejscem, mam tam syna, mam 
tam wnuki. Jest to miejsce, do 
którego zawsze będę chętnie 
wracał. 
Krzysztof: Czy jest coś, co 
pan jeszcze chciałby osiągnąć                 
i o czym pan marzy?
Antoni: Kontynuuję naukę, 
chcę pracować z ludźmi. Moje 
marzenia – dla mnie życie jest 
jakimś marzeniem. Dużo się                                                   
w moim życiu wydarzyło, 
przynosi mi ono bardzo wiele 
satysfakcji.
Krzysztof: W związku z tym, 
czy czuje się pan człowiekiem 
spełnionym, czy jeszcze chciałby 
pan coś osiągnąć?
Antoni: Myślę, że nie ma 
czegoś takiego, że człowiek 
jest spełniony i że już osiągnął 
wszystko i to jest koniec. My-
ślę, że człowiek zawsze znajduje 
jakieś nowe zainteresowania, 
nowe rzeczy. Uważam, że 
najważniejszą rzeczą jest być 
otwartym i przyjmować to 
co się dzieje. Cały świat żyje                                                       
i trzeba brać w tym udział, nie 
można się zamknąć, bo wtedy 
jest się samemu, a to może wy-
glądać beznadziejnie.
Krzysztof: Dziękujemy bar-
dzo za wywiad i przepraszamy 
za jakieś pytania zbyt intymne             
i trudne. 
Antoni: Ja również dziękuję.

Źródło fot. google.com/maps

Źródło fot. russiatrek.org
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Wołżańsko – Kamska. Około 
922 roku miejscowa ludność 
przyjęła islam. W pierwszej 
połowie XIII wieku państwo 
zostało podbite przez Mon-
gołów. Po upadku Złotej 
Ordy w 1438 roku ziemie 
te stały się częścią chanatu 
kazańskiego. W 1552 roku 
car Iwan Groźny zdobył 
chanat i włączył go do Rosji. 
Niedługo później rozpoczęła 
się rosyjska kolonizacja kraju.                   
W wyniku udziału w ko-
zackich powstaniach prze-
ciw władzy, w XVIII wieku 
wzmogła się rusyfikacja                              
i przymusowa chrystianizacja 
ludności tatarskiej. Sytuację 
poprawiło wstąpienie na tron 
carycy Katarzyny II – zniosła 
ona zakaz budowy mecze-
tów, a murzowie tatarscy 
zostali zrównani w prawach 

ze szlachtą rosyjską. W 1804 
roku w Kazaniu otwarto uni-
wersytet.
W XIX wieku muzułmanie 
tatarscy stworzyli koncep-
cję tak zwanego euroislamu. 
Zakłada ona wysoki poziom 
tolerancji wobec odmienno-
ści religijnej. Konsekwentne 
przestrzeganie zasady, że 
należy popierać kulty religij-
ne wszystkich wyznań spra-
wiło, że spośród wszystkich 
wyznawców islamu właśnie 
Tatarzy są dzisiaj uznawani za 
najbardziej umiarkowanych. 
Tym większym zaskoczeniem 
okazały się niedawne zamachy 
na wysokich rangą muzuł-
mańskich duchownych, do 
których doszło w Kazaniu. 
Główny mufti (czyli uczony 
i teolog wydający oficjalne 
orzeczenia w sprawach zwią-

zanych z islamem) został 
ciężko ranny w wyniku eks-
plozji ładunku wybuchowego,              
a jego zastępca zginął zastrze-
lony przed swoim domem.
W 1992 roku, już po roz-
padzie ZSRR, Tatarstan 
jako jedna z dwóch republik 
(drugą była Czeczenia) nie 
podpisał umowy federacyj-
nej z Rosją. Przez kilka lat 
Tatarstan formalnie nie był 
częścią Rosji, a w praktyce 
nią był. W 2000 roku zmie-
niono jednak konstytucję                                    
i od tamtej pory jest to jedna 
z 21 republik wchodzących   
w skład Federacji, posiadająca 
tylko nieznacznie większą au-
tonomię od pozostałych. Nie 
ma się co łudzić, nie różni 
się wiele od innych regionów 
Rosji. Gdy się czyta, kiedy 
wypadają święta państwowe 

informacja dotycząca położe-
nia geograficznego jest taka, 
że ta republika leży na podob-
nej szerokości geograficznej 
jak Polska (nieco powyżej 50 
stopnia). Klimat jest jednak 
dużo chłodniejszy. W zimie 
występuje średnio kilkanaście 
stopni mrozu, natomiast lato 
mają dość ciepłe. Średnia 
roczna temperatura niewiele 
przekracza zero stopni 
(2,5 º C).
Tatarstan należy do najlepiej 
rozwiniętych gospodarczo 
regionów Rosji, a podstawą 
tejże gospodarki jest eksplo-
atacja ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Właśnie w tym 
miejscu, w Almietjewsku, 
bierze swój początek rurociąg 
„Przyjaźń”, biegnący między 
innymi przez Polskę. Byłoby 
jednak czymś nieuczciwym 
pominąć fakt, że istnieje 
tam bardzo silnie rozwinięty 
przemysł. Właśnie stamtąd, 
z miejscowości Nabierieżnyje 
Czełny, pochodzą dobrze zna-
ne w Polsce ciężarówki marki 
Kamaz. Ich nazwa pochodzi 
zapewne od rzeki Kamy, 
jednej z dwóch, obok Wołgi, 
głównych rzek Tatarstanu.
Tatarzy to w przeważającej 
większości muzułmanie, 
ponieważ jednak większość 
nacji zamieszkujących Tatar-
stan wyznaje prawosławie, 
to wyznawcy Mahometa nie 
stanowią większości religijnej                                           
w tej republice. Zresztą, 
nawet część Tatarów to chrze-
ścijanie prawosławni (po-
zostałość XVI – wiecznych 

podbojów prawosławnego 
cara Iwana Groźnego oraz 
XVIII – wiecznych prześlado-
wań). Kolejną istotną infor-
macją dotyczącą tego narodu 
jest fakt, że Tatarstan jest 
tylko jednym z kilku dużych 
jego skupisk. Ci Tatarzy są 
nazywani Tatarami nadwoł-
żańskimi. Ponadto są jeszcze 
Tatarzy syberyjscy, astrachań-
scy i krymscy. Mniej liczebne 
społeczności tatarskie żyją                                                     

w wielu krajach, między 
innymi w Polsce, gdzie są 
jedynymi rdzennymi muzuł-
manami.
Jak wygląda historia tych 
ziem i ludzi, którzy na nich 
żyli? W VII-VIII wieku zie-
mie te opanowali Protobułga-
rzy (nie mylić z dzisiejszymi 
Bułgarami) i zasymilowali 
miejscową ludność ugrofiń-
ską. W IX – X wieku założyli 
państwo o nazwie Bułgaria 

Źródło fot. russiatrek.org

Źródło fot. russiatrek.org



SPORT

28

ZAINTERESOWANIA

29

Cztery lata temu napisałem 
artykuł o najlepszej polskiej 
tenisistce (Alternatywa nr 14 
1/2009), Agnieszce Radwań-
skiej. Jednocześnie zadekla-
rowałem, że w przypadku, 
gdyby cały czas uzyskiwała 
korzystne wyniki, napiszę      
o niej znowu. Ponieważ stała 
się jeszcze większą gwiazdą 
sportu, nie pozostaje mi nic 
innego, jak przedstawić jej 
osiągnięcia od początku roku 
2009 do marca 2013 (po-
przedni tekst skończyłem na 
2008 roku, a obecny piszę                                         
w kwietniu 2013). Posta-
nowiłem skupić się na wy-
stępach Agnieszki w grze 
pojedynczej, bo to najbardziej 
prestiżowa konkurencja, a dla 
samej Isi zdecydowanie naj-
ważniejsza. Tamten tekst był 
bardzo długi, ten jest krótszy, 

bo w ciągu tych kilku lat 
wyraźnie zmniejszyło się moje 
zainteresowanie sportem. 
Cóż, ludzie się zmieniają.
2009 rok. Spośród turniejów 
Wielkiego Szlema najlepiej 
poszło Polce w Wimbledonie 
(ćwierćfinał). Poza tym, naj-
większy sukces to finał w waż-
nym turnieju w Pekinie. Na 
uwagę zasługuje też półfinał                                            
w Tokio i ćwierćfinał w In-
dian Wells. Była też w pół-
finale i kilku ćwierćfinałach 
w innych turniejach, a nie 
wspominam o tym dlatego, 
że zwycięstwo zwycięstwu czy 
też ćwierćfinał ćwierćfinałowi 
nierówny – po prostu po-
szczególne imprezy mają róż-
ną rangę. Tak jak rok wcze-
śniej, sezon zakończyła na 10. 
miejscu i ponownie wystąpiła 
jako rezerwowa w jednym 

meczu turnieju Masters.
2010 rok. Z turniejów wiel-
koszlemowych znów najlepszy 
okazał się Wimbledon, ale 
tym razem dotarła w nim 
tylko do czwartej rundy (1/8 
finału). Co do pozostałych 
turniejów, to znalazła się       
w finale w Carlsbadzie oraz 
w półfinale w Indian Wells, 
Dubaju i Stanford. Warto też 
podkreślić ćwierćfinał w Mia-
mi. Przez pewien czas znaj-
dowała się nawet na ósmej, 
najwyższej w karierze pozycji, 
jednak z powodu słabszej 
formy i kontuzji zakończyła 
sezon niżej, na 14. miejscu.
2011 rok. Mniej więcej w po-
łowie tego sezonu Radwańska 
zmieniła trenera jeżdżącego 
z nią na zawody. Zadanie to 
powierzono Tomaszowi Wik-
torowskiemu. Wcześniej rola 

tekst: Jakub Cieślak

AGNIESZKA RADWAńSKA
- CIąG DALSZY

oznaczające dni wolne od 
pracy, widać, że jest tak, jak 
w innych częściach Rosji i zu-
pełnie inaczej, niż na przykład 
w Polsce. Oto przykładowe 
święta państwowe: 8 marca 
– Międzynarodowy Dzień 
Kobiet, 9 maja – Dzień 
Zwycięstwa narodu radziec-
kiego w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej 1941-1945 (!), 
7 listopada – Rocznica Wiel-
kiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej (choć nie 
gwarantuję, czy nie zostało to 
już zmienione na 4 listopada 
– Dzień Jedności Narodowej, 
upamiętniający wygnanie Po-
laków z Moskwy). Oczywiście 
są też święta lokalne (Dzień 
założenia Republiki Tatarskiej 
– 30 sierpnia, Dzień Konsty-
tucji – 6 listopada, słyszałem 
też o nowym święcie – Dniu 

przyjęcia islamu – 21 maja), 
jednak w swej istocie jest tak 
jak w całej Rosji. A dlaczego 
rocznica rewolucji październi-
kowej wypada w listopadzie? 
Po prostu, w 1917 roku w 
państwie rosyjskim obowią-
zywał jeszcze kalendarz ju-
liański. W Polsce już w XVI 
wieku został on zastąpiony 
dużo dokładniejszym kalen-
darzem gregoriańskim.
Niektórzy Polacy są przeko-
nani, że Matka Boska Kró-
lowa Polski pomogła nam 
obronić Jasną Górę przed 
Szwedami, że dzięki niej ar-
mia polska zwyciężyła rosyj-
skich bolszewików w Bitwie 
Warszawskiej. Mało kto sły-
szał o tym, że również wielu 
Rosjan jest przekonanych, iż 
ta sama Matka Boska, tyle że 
Kazańska, pomogła im wy-

pędzić Polaków z Moskwy       
w 1612 roku. Jak więc widać, 
„punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia”.
Rosja to kraj pełen tajem-
nic. Jest tam wiele miejsc 
o historii i kulturze równie 
fascynujących jak Tatarstan. 
Warto zauważyć, że kiedyś 
jednym z takich miejsc była 
Polska. Myślę, że do dziś 
istnieje wśród Polaków silne 
poczucie, że jest to państwo 
dominujące nad nami. Pań-
stwo, nie jeden naród, bo 
żyje tam kilkadziesiąt nacji 
o liczebności przekraczającej 
100 tysięcy. A spośród mniej-
szości etnicznych najwięcej 
jest właśnie Tatarów.

Źródło fot. russiatrek.org Źródło fot. www.natemat.pl/fot. Kuba Atys/
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ta należała do jej ojca Rober-
ta. Zmiana wyraźnie wpły-
nęła pozytywnie na najlepszą 
polską tenisistkę, która wresz-
cie zaczęła wygrywać. Co do 
turniejów Wielkiego Szle-
ma, to tym razem najlepsze 
okazało się Australian Open 
(ćwierćfinał). Osiągnęła to 
jeszcze u boku ojca, ale wyni-
ki uzyskane wraz z Tomaszem 
Wiktorowskim zdecydowanie 
bardziej rzucają na kolana. 
Wygrała finały w Pekinie, 
Tokio i Carlsbadzie i niemal-
że rzutem na taśmę zapewniła 
sobie miejsce w czołowej 
ósemce rankingu WTA. Dzię-
ki temu po raz pierwszy stała 
się pełnoprawną uczestniczką 
kończącego sezon turnieju 
Masters. Ostatecznie skoń-
czyła rok na ósmej pozycji,           
z dużą szansą na jej poprawie-
nie w najbliższym czasie.
2012 rok. Zgodnie z prze-
widywaniami, Agnieszka 
osiągnęła w tym okresie to, 
co dotychczas było nieosiągal-
ne – miejsce w najściślejszej 
czołówce kobiecego tenisa. 
Szczyt przyszedł, kiedy do-
tarła do finału Wimbledo-
nu – awansowała wtedy na 
drugie miejsce w światowym 
rankingu. W Australian Open 
zakończyła swój udział na 
ćwierćfinale. Wygrała zawody 
w Miami, Dubaju i Brukseli. 
W zdecydowanej większości 
turniejów docierała co naj-
mniej do ćwierćfinału. Nie-
udane okazały się tylko igrzy-
ska olimpijskie, z których 
odpadła już w pierwszej run-

dzie. Według ludzi przesąd-
nych spowodowała to „klątwa 
chorążego”, bo właśnie ona 
była chorążym podczas ce-
remonii otwarcia olimpiady.   
W kończącym sezon Masters 
Isia tym razem wyszła z gru-
py, po czym została wyelimi-
nowana w półfinale. Cały rok 
zakończyła na pozycji numer 
cztery – spadła o dwie pozycje 
w porównaniu z rankingem 
z lipca, ale na koniec sezonu 
tak wysoko jeszcze nie była.
2013 rok. W pierwszych 
trzech miesiącach sezonu 
Agnieszka zdążyła wygrać 
turnieje w Sydney i Auc-
kland oraz osiągnąć półfinały 
w Dausze oraz w Miami, 
gdzie rok wcześniej wygrała. 
W wielkoszlemowym Au-
stralian Open doszła znowu 
„tylko i aż” do ćwierćfinału. 
Na początku kwietnia wciąż 
zajmowała czwarte miejsce             
w rankingu WTA.
Bardzo cieszy fakt, że Isia jest 
uważana za jedną z najsym-
patyczniejszych zawodniczek 
światowej czołówki. Była na-
wet nagradzana jako ulubiona 
tenisistka publiczności.
Polski tenis ma się dziś dużo 
lepiej niż dziesięć, dwadzie-
ścia lat temu. Do czołowych 
postaci tej dyscypliny w na-
szym kraju oprócz Agnieszki 
należy także Urszula Radwań-
ska. Cztery lata temu zasta-
nawiałem się, czy będzie ona                                           
w stanie przełamać się psy-
chicznie. Sezon 2012 wska-
zuje na to, że tak się stało. 
Przebiła się do czołowej trzy-

dziestki światowego rankingu, 
osiągnęła kilka naprawdę 
wartościowych wyników. 
Innym tenisowym odkryciem 
ostatnich miesięcy jest młody 
łodzianin – Jerzy Janowicz, 
który zachwycił zwłaszcza 
podczas turnieju w Paryżu 
(dotarł do finału, pokonując 
po drodze kilku zawodników 
ze ścisłej światowej czołówki). 
W chwili, gdy piszę ten tekst, 
popularny „Jerzyk” zajmuje 
24. miejsce w rankingu teni-
sistów. Warto wspomnieć też 
o Łukaszu Kubocie i o zna-
komitej parze deblowej M. 
Fyrstenberg – M. Matkow-
ski. Mimo wszystko, są tacy, 
którzy twierdzą, że przyszłość 
polskiego tenisa wcale nie 
maluje się w różowych bar-
wach. 
Co zdarzy się w odległej 
przyszłości, nie wiadomo.            
A jak będzie wyglądać sporto-
wa przyszłość sióstr Radwań-
skich? Obie są jeszcze młode 
(Agnieszka rocznik 1989, 
Urszula 1990), zawodowy 
tenis jest jednak dyscypliną 
bardzo silnie eksploatują-
cą organizm. Marzy mi się 
wygranie przez jedną z nich 
turnieju wielkoszlemowego 
i awans na pozycję numer 
jeden światowego rankingu. 
Starsza z sióstr była o jeden 
wygrany mecz od osiągnięcia 
jednego i drugiego. Póki co, 
nie udało się, ale i tak klan 
Radwańskich jest wielką chlu-
bą polskiego sportu. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

www.sds-slonecznydom.pl

NASZE ZAŁOŻENIA I CELE
tworzenie miejsca o podwyższonej tolerancji na inność
zapewnienie poczucia spokoju i bezpieczeństwa
pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego
motywowanie do leczenia specjalistycznego
prowadzenie różnego rodzaju form terapii 
uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania  
problemów
tworzenie społeczności terapeutycznej
udzielanie wsparcia rodzinom
aktywizacja zawodowa

umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej
umiejętności organizowania czasu wolnego
umiejętności funkcjonowania emocjonalnego

W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJĄCO-
-AKTYWIZUJĄCEGO PROWADZONE SĄ ZA-
JĘCIA ROZWIJAJĄCE 

pracowni kulinarnej
pracowni komputerowej
pracowni plastycznej
pracowni muzyki i relaksu
pracowni psychoedukacji
koła redakcyjnego
koła fotograficznego
dobrze wyposażonej siłowni

TERAPIA ZAJĘCIOWA ODBYWA SIĘ W NA-
STĘPUJĄCYCH PRACOWNIACH

ul. Prawnicza, 02-495 Warszawa, tel. 22 867 65 54, tel./fax 22 867 65 69, e-mail: slonecznydom@poczta.onet.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla 
osób z problemami psychicznymi. Funkcjonuje w strukturach 
Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 


