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Na początku roku rozpoczęliśmy projektowanie naszej stro-
ny internetowej. Cieszy nas, że będzie to okazja do rozwoju 
zawodowego jednego z naszych domowników, który skończył 
studia informatyczne.

W ramach treningu umiejętności społecznych byliśmy w kinie 
na filmach „Róża”, „Jak upolować faceta”, „Gwiezdne wojny” 
oraz w planetarium Centrum Nauki Kopernik na lekcji inte-
raktywnej pod tytułem „Słoneczna podróż”. 

Mieliśmy również zorganizowaną lekcję muzealną w Muzeum 
Ziemi. Przy tej okazji poznaliśmy Park marszałka Rydza – 
Śmigłego. Z początkiem wiosny odwiedziliśmy Ogród Bota-
niczny UW.

W marcu rozpoczęliśmy przygotowania do Świąt Wielkanoc-
nych. W pracowni plastycznej tworzyliśmy kartki i ozdoby 
świąteczne, a pod koniec miesiąca planowaliśmy jakie potrawy 
chcemy i jesteśmy w stanie przygotować na świąteczny stół.

W kwietniu pożegnaliśmy naszego domownika Marka, który 
postanowił zrealizować plany podjęcia pracy.

Do naszej społeczności dołączyła Ewa. Witamy Cię w naszym 
Domu.

Od początku roku pracowaliśmy również nad nową ulotką 
Słonecznego Domu. Na ostatniej stronie przedstawiamy efekt 
naszej pracy.

 

teraz myteraz my

2

tekst: Iwona Hajduk - Horecka

OD REDAKCJI

Do Czytelników

Tradycyjnie, bo to już od 8 lat (jak ten czas leci…) spotykamy się na 
łamach Alternatywy. A ona zwyczajnie, poprzez swoich autorów opi-
suje codzienność i niecodzienność Słonecznego Domu. Przeżycia nasze 
wspólne – jak Wielkanoc, osobiste rozumienie tego czym jest „Wiara, 
nadzieja i miłość” –  jak w tekście pana Jakuba Cieślaka, a zaraz za tym 
tekst polemiczny, „O wolności słowa…” Co jest dla Państwa naprawdę 
ważne? Ocenicie sami.
Potem – Bądź dobry jak chleb… czyli „Najprostsza dobroczynność”, 
a dalej „Radość” i „Prezenty”  pani Anny B. – cieszące serce prosto-
tą przekazu teksty, bo to najprawdziwsza prawda, cytując autorkę, że 
„Radość jest czymś pozytywnym. Ona wprowadza nas w dobry nastrój”. 
W dobre klimaty można się zapuścić oglądając zdjęcia pana Krzysztofa 
Wojciechowskiego zrobione podczas wycieczki do ogrodu botanicznego. 
Uprzejmie proszę, nie prześlizgujcie się Państwo przez wiersze pana 
Szymona P. Wożniaka, ale w skupieniu oddajcie się ich lekturze, aby 
złapać „odrobinę wolności w głowie…” i „spojrzeć na świat przez palce” 
i uwierzyć, nawet wtedy, kiedy nie widzimy. To było trochę o poezji. 
Kolejne artykuły to „Pieskie życie” oraz interesująco i wnikliwie opra-
cowana przez pana Krzysztofa Saje recenzja książki F. Scotta Fitzgeralda 
„Wielki Gatsby” oraz filmu Czarna Wenus”. Na koniec „Kształt, ener-
gia, tworzywo” czyli subiektywne „pole rozważań” pana Szymona P. 
Woźniaka dotyczące ruchu, energii, przestrzeni czyli trochę o tym, czym 
dla autora jest radiestezja. Na koniec solidny tekst sportowy poświęcony 
p. Justynie Kowalczyk i czarno biały humor pana Grzegorza M.

Pozdrawiam wiosennie i życzę miłej lektury. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
„Słoneczny Dom”
ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa 
- Ursus
tel./fax (22) 867 65 69
tel. (22) 867 65 54
e-mail: 
slonecznydom@poczta.onet.pl
ISSN 1896-2904

reDaKCJa:
Iwona Hajduk – Horecka, 
Ewa Karpińska, Katarzyna Wiraszka 
– Lewandowska, Artur Szklarz, 
Katarzyna Ślubowska – Rodzik

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW:
Anna B., Jakub Cieślak, Incognita,
Ryszard S., Krzysztof Saje, 
Szymon P. Woźniak

PROJEKT GRAFICZNY:
Elżbieta Kaszuba, Artur Szklarz

SKŁAD I ŁAMANIE:
Artur Szklarz

OKŁADKA:
zamieszczona grafika: Szymon P. Woźniak
ostatnia strona: Katarzyna Ślubowska – 
Rodzik

ZDJĘCIA: 
Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”,
Krzysztof Wojciechowski

KOreKta:
Zespół i domownicy

DrUK:
Zakład „AUTO-GRAF”, 
tel. 601 850 718

NAKŁAD: 
1000 egz.

Rozpowszechnianie 
materiałów i publikacji 
bez zgody redakcji jest 
zabronione.

3

tekst: Ryszard S.

OSTATNIE WYDARZENIA

teraz my
Ostatnie wydarzenia...     2
Od redakcji      3

Z KRONIKI
Wielkanoc na prawniczej    4

ŻYCIE
Wiara, nadzieja, miłość     8
O wolności słowa     9
Najprostsza dobroczynność  10
Radość     12
Prezenty    12
Domownikiem Słonecznego 
Domu jestem od pięciu lat  13

FOTOREPORTAŻ
Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Warszawskiego  14

LITERATURA
Przestrzenie słów   19
Pieskie życie    21

KULtUra   

Wielki Gatsby    24
Czarna Wenus    26

ZAINTERESOWANIA
Kształt, tworzywo, energia  28

SPORT
Justyna Kowalczyk   30

HUMOR
Sir, obiad podano!   31

W tym 
NUMERZE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DARMOWA WERSJA ELEKTRONICZNA 
W FORMACIE PDF „ALTERNATYWY” 
JEST DOSTĘPNA DO POBRANIA 
NA STRONIE INTERNETOWEJ
http://new.mfsds.boris.org.pl/
- zakładka  materiały edukacyjne 
- czasopismo „Alternatywa”.



A zaczęło się Mszą świętą o godzinie 
12.00, którą to odprawiał młody, miły 
ksiądz. Odprawiał on mszę bardzo cie-
kawie. Pojawiły się na niej osoby 
z Dyrekcji OPS, kadra, uczestnicy. 
Była też moja koleżanka Kasia, która 
to przy mnie siedziała przez całą mszę 
świętą. Była komunia święta. Również 
śpiewaliśmy. Po mszy udaliśmy się na 
uroczystość do uroczystego, ślicznego, 
smacznego stołu. Były na nim różne 
kolorowe potrawy jak: sałatki, śledzie, 
jajeczka w majonezie ze szczypiorkiem, 
herbata, soki, napoje, ciasta takie 
jak sernik i sernik z makiem. Gdy już 

wszyscy podeszli do stołu były składane 
życzenia przez księdza, Dyrekcję OPS 
i Iwonkę – panią kierownik. Gdy już 
zasiedliśmy do stołu była podawana 
potrawa na gorąco – żurek z kiełbasą 
i jajkiem. Przy podawaniu żurku do 
stołu uczestniczyła kadra ze mną, było 
to krótko. Gdy skończyliśmy pomagać, 
zasiadłam do stołu z kadrą. Były robio-
ne zdjęcia. Przy stole siedzieliśmy z 1,5 
godziny, jednocześnie jedząc i rozma-
wiając, mówiąc każdy sobie miłe rzeczy. 
Gdy już dobrnęliśmy do końca, wszyscy 
zaczęli się żegnać i odchodzić.
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że ratunek naprawdę znajduje się 
tylko w Panu Bogu.
Kiedyś wierzyłem w magię, horo-
skopy, wróżbiarstwo, astrologię. 
Dziś już w to nie wierzę i dobrze 
mi z tym. Uważam, że to zniewa-
la człowieka, który myśli, że sam 
jest w stanie pokierować własnym 
losem. Tymczasem, według mnie, 
wszystko w naszym życiu zależy 
od samego Boga, który pragnie, 
żebyśmy Mu bezwarunkowo zaufa-
li. Jeśli ktoś wierzy w siły wyższe 
niezależne od Boga, to wyraźnie 
pokazuje, że Bogu nie ufa.
W Piśmie Świętym najbardziej 
ukochałem Księgę Mądrości. Aż 
żal, że wielu chrześcijan jej nie 
uznaje, ale cieszę się, że dla Ko-
ścioła katolickiego jest to księga 
święta. Wiem z niej, że to nie 
Bóg uczynił śmierć. Autor głosił 
prawdziwą mądrość, pisząc o Mą-
drości. To sprawia, że jest dla mnie 
wiarygodny.
Dobra modlitwa jest bardzo 
potrzebna w dzisiejszym, pełnym 
cierpienia świecie. Jestem prze-
konany, że bardzo wielu spośród 
niewierzących ludzi ma dobre 
serca. Dlaczego w takim razie oni 
nie wierzą w Boga? Może dlate-
go, że wielu spośród tych, którzy 
deklarują, że wierzą, zniechęca ich 
swoim złem? Każdy z nas powinien 
zastanawiać się w swoim sumieniu 
nad swoim postępowaniem, bo 
nie ma ludzi niewinnych. Ja sam 
jednak nikogo nie chcę ani nie 
mam prawa potępiać. Uważam, że 
to należy do Boga.
W tekście tym przedstawiłem 
wyłącznie swoje prywatne prze-
myślenia. Bardzo proszę, żeby nie 
traktować tego tekstu jak próby 
przedstawienia ogólnej prawdy, 
jest to tylko mój punkt widzenia. 
Choć sam oczywiście wierzę, że 
jest to prawda.

W tym numerze, ukazuje się 
artykuł kolegi Jakuba Cieślaka 
pt. Wiara, Nadzieja, Miłość i cóż 
znów czuję się odrobinę negatyw-
nie stygmatyzowany, ze względu 
na odmienność w sprawach kultu. 
Tekst Kuby przypomina mi bicie 
w kościelne dzwony przed zbli-
żającą się do miasta hordą barba-
rzyńców, z siekierami, dzidami, 
oszczepami, więc wypada mi 
tylko zagonić swoich do katapult 
i taranów. Zacznę od zarzutu, naj-
większego dla mnie kalibru: „…to 
zniewala człowieka, który myśli że 
sam jest w stanie pokierować wła-
snym losem”. Rzeczywiście mam 
nieustanne poczucie wolności, 
sprawa poważna, bo poza wolną 
wolą mam jeszcze niebezpieczny 
pogląd, na temat niezdetermino-
wanego, progresywnego umysłu,                  
a na dodatek astrologia nie zniewa-
la mnie, rysując bezwolne poczy-
nania, lecz daje mi wskazówki lep-
szego lub gorszego dnia niż te, czy 
inne zajęcia. Więc, może jak widzę 
kwestię wolności? Dla mnie też 
jest Bóg, choć uważam, że mimo 
iż istnieją byty, które nazywamy 
bogami jest Absolut, byt zawierają-
cy w sobie cały kosmos, czasoprze-
strzeń, mnie, chociaż ja to właśnie, 
jednostka wolna. Zagadka tkwi      
w relacji ja – Absolut w jego i mo-
ich własnościach. Ja mam wolny 
umysł i wolę, on nie da się poprzez 
fakt swojej nieskończoności zmie-
rzyć rachunkiem prawdopodo-

bieństwa, to jest właśnie uśmiech 
Boga, wolność. A magia, wróż-
biarstwo i kontakty z duchami? 
Od ponad dekady, staram się żyć 
w harmonii ze światem, przyrodą, 
prowadzę też trening medytacji, 
który pozwala mi znosić problemy 
codzienności na pewno lżej niż bez 
niego. Magia? Uważam, że siły są 
obecne wokół nas i nie jest niczym 
złym, jeśli oczywiście nie czyni się 
krzywdy, z nich korzystać.
A grzech? Wierzę w pojęcie dobra 
i zła, wierzę nawet, że powinno 
się być dobrym, jednak uważam, 
że jeśli się nie sprawia cierpienia, 
można pozwolić sobie na swobodę 
postępowania, a że budzi to ne-
gatywne odczucia w części społe-
czeństwa, trudno – cena wolności. 
Nie czuję się winny, że nie mam 
sakramentu chrztu, nie uczęszczam 
do kościoła i nie czytuję Biblii, dla 
mnie świętą księgą jest życie. Świat 
wokół, czytam oczyma i umysłem 
i to moja prawda. A, że niektórym 
trudno to mi wybaczyć, świadczy 
chyba o prawdzie, że nie mając 
kontroli nad sobą, chcą kontrolo-
wać innych, cóż trudno. W tym 
wydaniu Alternatywy zamieszczo-
no mój następny tekst o ezoteryce 
p.t. „Kształt, tworzywo, energia”. 
Zapraszam zainteresowanych, 
chętnych na odrobinę zniewolenia, 
a sam zapalę świecę obok posążka 
Matki Przyrody w intencji szczęśli-
wego świata oczywiście.  
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Czuję dyskomfort, ponieważ mam 
do pewnego stopnia świadomość, 
że podejmowanie tematu wiary     
w Boga jest źle odbierane przez 
wielu ludzi. Postaram się nikogo 
nie urazić, choć nie da się ukryć, 
że sam bardzo bym chciał, żeby 
wszyscy ludzie na ziemi uznawali 
Jezusa za swojego Pana i Zbawi-
ciela. 
Uważam, że Bóg jest najważniejszy 
dla każdego człowieka, bez wzglę-
du na to, jaki kto ma do Niego 
stosunek. Zresztą ten stosunek 
nigdy nie jest nijaki – myślę, że 
u wszystkich ta kwestia wzbudza 
emocje. Sam zawsze bardzo mocno 
przeżywałem to, co Bóg może 
o mnie sądzić, czy jestem zbawio-
ny, czy potępiony. Dziś wierzę, że 
dostąpię łaski zbawienia. Boję się 
tylko tych wątpliwości. Czasami 
mnie nachodzą. Wynikają z tego, 
że nie zaufałem Bogu jak dziecko, 
tylko we wszystkim doszukuję 
się oszustwa, tego, że przecież nie 
widziałem ani nie słyszałem Boga, 
więc niby dlaczego mam w Niego 
wierzyć? To ciężka próba wiary. 
Na szczęście w ciężkich chwilach 
sytuację ratuje Osoba Jezusa Chry-
stusa. Jego nauka jest przekonują-
ca, logiczna i wiarygodna, a poza 
tym żyli liczni świadkowie Jego 
cudów i Zmartwychwstania i nie 
ma powodu, by w świadectwo tak 
wielu ludzi nie wierzyć. Dodatko-
wo pomaga fakt, że istnieją zastępy 

świętych, którzy również poświad-
czyli, że to Jezus jest Drogą, 
i Prawdą, i Życiem.
Zadaję sobie czasem pytanie: czy 
to, że wierzę w Boga, w Jezusa, 
nie wynika wyłącznie z tego, że 
zostałem wychowany w rodzinie 
katolickiej? Gdybym urodził się 
jako Arab, pewnie wyznawałbym 
islam, urodzony w Indiach byłbym 
zapewne hinduistą, a na przykład 
w Czechach – ateistą. Cóż, odpo-
wiedź jest taka, że nie uważam się 
przede wszystkim za katolika, lecz 
za wyznawcę Jezusa Chrystusa. 
Cieszę, się, że dzięki łasce Bożej 
urodziłem się tam, gdzie jest On 
otaczany czcią. Wierzę, że miły 
Bogu jest sposób, w jaki katolicy 
oddają Mu cześć, ale podoba Mu 
się każdy sposób, w którym cen-
tralną postacią w planie zbawienia 
jest Jezus Chrystus.
Wcześniej wspomniałem, że nigdy 
nie widziałem ani nie słyszałem 
Boga. Cóż, były chwile, kiedy wy-
dawało mi się, że mam z Nim kon-
takt, jednak dziś prawie na pewno 
muszę przyznać, że były to tylko 
urojenia i głosy wynikające ze 
schizofrenii. Wszystkie moje cięż-
kie kryzysy psychiczne powiązane 
były z fiksacjami na tle religijnym. 
Czasem zastanawiam się, czy ta 
choroba to kara za grzechy. Myślę, 
że może to być jednocześnie kara 
i okazja do postępu duchowego, 
a wynika to ze wspaniałomyślności 

Boga.
Czy wierzę w to, że istnieją nie-
skończone męki piekielne? Teraz 
przedstawię swój punkt widzenia, 
jest tylko w części oparty na nauce 
mojej religii, reszta wynika z pry-
watnych przemyśleń. Nie twierdzę, 
że tak wygląda prawda. Otóż, wie-
rzę, że każdy będzie musiał na wła-
snej skórze odczuć całe zło, które 
wyrządził innym stworzeniom oraz 
bluźnierstwa przeciw Bogu. Na 
pewno istnieje potępienie, jednak 
ja nie chcę, żeby nawet najgorszy 
mój wróg miał cierpieć bez końca 
całą wieczność. Mam nadzieję, że 
potępieni zostaną od Boga i od 
zbawionych odcięci, ale po odpo-
kutowaniu win nie będą już nic 
czuli. Będą istnieć, ale tak, jakby 
ich nie było. To, co piszę, wynika 
z przekonania o niezgłębionym 
miłosierdziu Boga i przepraszam 
tych, którzy wierzą w nieskończo-
ność piekła. 
Uważam, że jestem osobą, która 
bardzo dużo grzeszy. Popadłem 
w ciężkie uzależnienia. Można za 
świętym Pawłem powiedzieć, że 
nie jestem człowiekiem wolnym, 
bo jestem niewolnikiem grzechu. 
Martwi mnie to, ale nie załamuje, 
bo przynajmniej potrafię odczuć 
na własnej osobie działanie szata-
na. To naprawdę pociesza, bo 
w ten sposób potwierdza się Słowo 
zapisane w Piśmie Świętym i, co za 
tym idzie, człowiek dobrze czuje, 

WIARA, 
NADZIEJA, 
Kiedyś wierzyłem w magię, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologię. 
Dziś już w to nie wierzę i dobrze mi z tym...
tekst: Jakub Cieślak

ŻYCIEŻYCIE

O WOLNOŚCI
SŁOWA
Astrologia nie zniewala mnie, rysując bezwolne 
poczynania, lecz daje mi wskazówki...

Tekst: Szymon P. Woźniak.

MIŁOŚĆ
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Istnieją różne sposoby na materialne wspieranie potrzebujących ludzi 
(i zwierząt)...

tekst: Jakub Cieślak

Istnieją różne sposoby na mate-
rialne wspieranie potrzebujących 
ludzi (i zwierząt). Myślę, że warto 
to robić. Osobiście uważam, że do-
brze jest, kiedy nasze dobre czyny 
pozostają w ukryciu.
Jak pomagać? Istnieje wiele sposo-
bów, a ja nie jestem specem 
w tej kwestii. Wiadomo jednak, że 
można udzielać się w wolontaria-
cie (czyli nieodpłatnie pracować 
na rzecz innych), można wspierać 
finansowo ludzi i organizacje, 
można nawet przekazać 1 procent 
podatku na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego, która 
prowadzi pożyteczną działalność. 
W 2010 roku zrobiło to ponad 10 
milionów polskich podatników, 
a liczba ta jest tak duża dlatego, że 
wysokość podatku i tak jest 
w sumie taka sama. Czyli – czło-

wiek nie traci nawet grosza, 
a zyskuje słuszne, myślę, poczucie, 
że zrobił coś dobrego. 
Myślę, że warto przypomnieć, 
że istnieje jeszcze prostszy oraz 
bezpłatny sposób na pomaganie 
potrzebującym. Wystarczy tylko 
mieć dostęp do Internetu. Polega 
to na klikaniu w jasno wskazane 
miejsca na sponsorowanych stro-
nach internetowych, które pro-
wadzą działalność charytatywną. 
Mówiąc prościej – należy wejść na 
taką stronę (np. pajacyk.pl) 
i raz dziennie kliknąć we wskazane 
miejsce (w przypadku pajacyk.
pl – w brzuszek pajacyka) i pie-
niądze (w tym wypadku 5 groszy 
za każde kliknięcie) idą na znany 
nam szczytny cel. Nawet, jak ktoś 
myśli, że nie umiałby tego zrobić, 
to gwarantuję, że bardzo szybko 

się tego nauczy. Dlaczego zachę-
cam do tak łatwego, można wręcz 
powiedzieć niezobowiązującego, 
rodzaju wspomagania ubogich? 
Bo prawda wygląda tak, że osoby 
uczęszczające do Środowiskowych 
Domów Samopomocy same są 
zdane na ludzką pomoc i mają 
ograniczone możliwości wspiera-
nia innych. Wolontariat dla wielu 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
może być zbyt trudny, zbyt stre-
sujący. Nie jest też łatwo udzielać 
finansowej pomocy, jeżeli jedyne 
źródło dochodu stanowi renta 
socjalna. Renta ta jest zbyt niska, 
by można było odprowadzić na 
rzecz Organizacji Pożytku Publicz-
nego 1 procent swojego podatku. 
Oczywiście bardzo dobrze, kiedy 
nawet chory człowiek decyduje się 
na pomaganie wymagające poświę-

cenia i wysiłku, ale kiedy dojdzie 
się do wniosku, że jest to zbyt 
trudne, to klikanie w sponsorowa-
ne strony zawsze jest sposobem, by 
dać coś z siebie innym. Wprawdzie 
pieniądze pochodzą od sponsorów, 
a nie z naszych kieszeni, ale my 
poświęcamy zawsze chwilkę czasu 
i własnych myśli. To niby bardzo 
niewiele, ale jednak zawsze coś. 
Uważam, że najważniejsza jest tu 
dobra wola, chęć wsparcia bied-
nych. Jeżeli myśli się o tych, któ-
rym się w ten drobny sposób po-
maga, i życzy im się jak najlepiej, 
to udzielone jest naprawdę realne 
wsparcie. A gdy robi to ogrom-
na rzesza ludzi, to robi się z tego 
wielkie dzieło pomocy potrzebują-
cym, a uzbierane kwoty pieniędzy 
naprawdę działają na wyobraźnię. 
Badania wskazują, że znaczna część 
naszego społeczeństwa wybrała 
dla siebie ten właśnie sposób na 
dobroczynność – według jednego 
z nich przyznaje się do tego 43 
procent polskich internautów.
Skąd tak wielka popularność 
akcji dobroczynnych? Większość 
ludzi czuje naturalną potrzebę, 

by pomagać tym, którzy cierpią 
materialny niedostatek. Poprzez 
klikanie w odpowiednie ikony na 
stronach internetowych można 
choć trochę tę potrzebę zaspokoić.    
Przedstawię teraz kilka popular-
nych polskich programów pomo-
cowych, gdzie jednym kliknięciem 
daje się wsparcie potrzebującym 
ludziom oraz zwierzętom: Pro-
gram Pajacyk –  prowadzony przez 
Polską Akcję Humanitarną zbiera 
pieniądze na dożywianie dzieci 
w szkołach i świetlicach. Program 
Okruszek – Fundacja Bliźniemu 
Swemu prowadzona przez Towa-
rzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta za zadanie postawiła sobie 
pomoc najuboższym. Głównym 
celem jest zapobieganie bezdom-
ności wśród osób najuboższych. 
Program Habitat – Fundacja 
Habitat to ogólnoświatowa organi-
zacja stawiająca sobie za cel pomoc 
najuboższym ludziom w zdobyciu 
własnego lokum. Pusta Miska – to 
akcja charytatywna dla zwierząt. 
Jej cel to poprawa bytu cierpiących 
w schroniskach zwierząt. Jeszcze 
jedna dobra wiadomość jest taka, 

że nie trzeba oddzielnie wchodzić 
na strony internetowe tych wszyst-
kich akcji. Jedną ze stron ułatwia-
jących szybkie klikanie 
w najważniejsze programy pomo-
cowe jest www.poomoc.pl. Znaj-
dują się na niej ikony do wszyst-
kich tych programów oraz do 
kilku innych. Wystarczy w każdą 
z tych ikon kliknąć. 
Jeśli ktoś uzna, że to wszystko jest 
strasznie skomercjalizowane, to 
przyznaję – tak właśnie jest. Jak 
już jednak wcześniej wspomnia-
łem, najważniejsza jest nasza dobra 
wola. Najlepiej myśleć, że robi 
się to po to, żeby pomóc ubogim, 
a nie po to, żeby „nabijać kasę” 
sponsorom i organizacjom. Poza 
tym, oni przecież też muszą coś 
z tego dla siebie mieć.
Oczywiście, materialna pomoc to 
nie wszystko i nie tylko na niej na-
leży się skupiać. Ważna jest też po-
moc w bardziej skomplikowanych 
sferach życia. Jest to jednak coś 
ważnego, coś, co daje obopólną 
korzyść, bo chyba trudno nie zgo-
dzić się z twierdzeniem, że zyskuje 
nie tylko biorca, lecz i dawca.

NAJPROSTSZA DOBROCZYNNOŚĆ
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tekst: Anna B.

RADOŚĆ

tekst: Anna B.

PREZENTY 
Jak dobrze, gdy kogoś stać na 
gest. Wtedy czujemy się od razu 
lepiej, jesteśmy zadowoleni, nastaje 
radość, wesołość, dostajemy zapału 
dużego. Bez nich byłoby nam 
smutno, bylibyśmy przygnębieni, 
czuli byśmy pustkę. Nie byłoby 
super w pewnym sensie. Są one 
otuchą, odprężeniem. Gdy ich nie 
ma jest źle. Gdy wybieramy się na 
uroczystość warto pamiętać 
o eleganckim, ładnym prezencie, 
by danej osobie sprawić przyjem-
ność. Jeśli chodzi o prezenty dobre, 
to są: perfumy, kosmetyki, ładna 

bielizna, buty, coś z garderoby, 
kwiaty, słodycze, samochód, dom, 
biżuteria srebrna i złota. Można 
sobie zrobić przyjemność u fryzje-
ra, kosmetyczki, manikiurzystki, 
ciekawą książką, w restauracji, 
w kawiarnii. Prezentami powinni-
śmy się  dzielić niezależnie czy jest 
to uroczystość, czy bez żadnej waż-
nej uroczystości, po prostu nor-
malnie bez okazji. Prezent można 
sprawić  wówczas, gdy dostaniemy 
dobry stopień 5, 6 z pracy klaso-
wej. Prezent to wspaniała rzecz, 
coś cudnego, przecudnego. Prezent  

możemy zrobić sobie sami, gdy 
zadbamy o wygląd dobrze. Gdy 
nauczymy się robić coś dobre-
go np. upiec dobre ciasto, tort, 
zrobić sałatkę. Prezentem może 
być miłość, która przyjdzie do nas 
niewiadomo kiedy, która to nas 
uszczęśliwi, wprowadza nas w inne 
życie. Prezentem może być, gdy 
powiększymy wiedzę, tak jak tego 
chcemy. Prezent to zmiana inna 
znacznie fajniejsza. Jest pomocną 
rzeczą.

Radość jest czymś pozytywnym. 
Ona wprowadza nas w dobry 
nastrój, w zadowolenie, w rozluź-
nienie, odpręża. Przychodzi 
w różnych momentach niewia-
domo kiedy. Radość nie powinna 
odchodzić, nas zostawić, bo wtedy 
robi się smutno, słabiej, inaczej. 
Gdy jesteśmy na jakichś uroczy-
stościach, wtedy powinna domi-
nować ona chociaż przez chwilę. 
Jest ona, potrzebna, bo ukoi                         
w trudnych chwilach, gdy jest nam 
smutno. Jak dostaniemy prezent 
czujemy wówczas, że nas ogarnia 
radość. Jak śpiewamy i tańczymy 
też przychodzi. Radość nie po-
winna nas opuszczać, powinna 
trwać jak najdłużej, bo wtedy jest 
dobrze, przyjemnie, panuje od-

powiednia atmosfera, jest spokój, 
wszystko jak należy. Powinniśmy 
wszystkich wprawiać w nią, wtedy 
od razu lepiej, aż się chce żyć. Jest 
ona cudna zawsze nas rozluźni. 
Gdy jesteśmy w dobrych sklepach 
perfumeryjno - kosmetycznych jest 
w nas radość, podobają nam się 
bardzo pewne rzeczy, od razu się 
weselimy, jest przyjemnie. Lubimy 
ją, bo jest fajna. Jak uprawiamy 
sport odczuwamy potem radość. 
Gdy upieczemy dobry tort, cia-
sto, ciasteczka, zrobimy smaczną 
zapiekankę, pizzę, sałatkę dobrą 
sprawimy komuś radość. Radość – 
bez niej będzie źle.

Wszystkie kłopoty, zmartwienia, 
sukcesy i powodzenie przeżywam 
wspólnie z domownikami i naszą 
kochaną kadrą i wspaniałą, opie-
kuńczą jak matka, kierowniczką 
Iwoną Horecką. Pomaga mi ona 
swoimi radami w trudnych chwi-
lach mojego życia. Przeżywam teraz 
horror, musiałam opuścić własne 
mieszkanie, ponieważ wymaga 
remontu. Los się do mnie uśmiech-
nął i razem z siostrą przeprowadzi-
łam do zupełnie nowego domku 
kuzynki. Są tu wygody i niewygo-
dy. Letnią porą włączane są do prą-

du grzejniki do wody, a zimą trzeba 
palić węglem w piecu z bojlerem. 
Na szczęście jest do tego wynajęty 
palacz, pan Zbyszek. W tę mroźną 
zimę sprowadziliśmy cztery tony 
węgla i bardzo dużo go spaliłyśmy. 
Kiedy termometr wskazał osiem-
dziesiąt stopni stanowiło to zagro-
żenie – po prostu mogło rozsadzić 
piec. Ale jest już po zimie i będzie 
można spędzać czas na tarasie. 
Jest tutaj bardzo dobre powietrze, 
ponieważ domek jest w ogrodzie. 
Oczywiście, że za te ekstra warun-
ki płacę. Przy mojej schizofrenii 

paranoidalnej jest to nie mały 
orzech do zgryzienia. Leki podro-
żały, a również zaczął się remont                                              
w rodzinnym domu. Ponieważ 
bym sobie nie poradziła, posta-
nowiłam remont robić w ramach 
darowizny dla sąsiada z dołu. 
Właśnie czeka mnie płatna wizyta 
u notariusza.

jestem od pięciu lat. …

DOMOWNIKIEM 
SŁONECZNEGO 
Tekst: Incognita

DOmU

fot. Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”
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PRZESTRZENIE SŁÓW
tekst: Szymon P. Woźniak.

Beczka Filozofa

Wśród deszczu ulica 
Kałuże w setkach okręgów 
Mijam
Mokre auta 
Gąszcz chwastu przy torowisku
Mrużąc oczy pod wilgocią
Trochę dziś sztywny nastrojem
Cieszę się bo mam 
Odrobinę wolności w głowie 
By patrzeć na kostkę osiedla
Za torowiskiem tuż tuż 
Ludzi w pośpiechu deszczu
Żyjących w dziwnym tańcu
Gdzieś wokół mało mi ważnych
Smutnych w tym dniu
I szarych
Fascynacji 
Do nikąd
Pustych
Ulic mi to dzień.

Śnieżna Agnieszka

Poznałem ją chyba w lato 
Wokoło upał
A tu trzaska mróz i zawieja
Takie słodkie usta i nos
Skusiła mnie na chwilę
I tak to wszystko to moment
Slalom gigant
I narciarskie gogle
Notorycznie
Miała bardzo ładny tyłek 
Koci chód
A
Wśród błękitnych oczu 
Ciepło mimo zasp i lodowisk
Pierwiastek dobra
Uprawiała
Biatlon pomiędzy czasem bez 
problemów
Blond włosy i 
Nadwrażliwość gestów
Do dziś pewnie sunie wesoło po 
stoku 
Gdy znów ją spotkam 
Dam jej ciepły koc i sok z malin 
Zimą sama wie
Ślisko
I
Łatwo się przeziębić 
Załóż czapkę Agnieszko.

Buty Agnieszki

Patrzy na mnie jak
Wiesz jak
Naciska językiem na zęby
Wyzywa spojrzeniem na …
Przecież się staram
Pająk
Została w pończochach i
Buty z lat 60
Kiwa lewym na boki
Oparta o sofę wymaga
Dobra nigdy
Zła
A siedzi jak cierń w sercu
Co dzień na ołtarzu potępionych 
posiłek świeca i
Ciepło intencji
Za bardzo ?
Nie !
Własny masz umysł droga 
I niesamowite te buty.

LITERATURA

fot. Krzysztof Wojciechowski 
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Przebudzenie

Spójrz na świat 
Przez palce
Zatrzepocz dłońmi 
To co pali to światło
Zamknij oczy
Otwórz
To co uderza to kolory 
Tęczówki w lewo 
Prawo
Przeczesz włosy
Potrzyj nos
To co tańczy to kształty
Widzisz ?
Stoję przed tobą i 
Uśmiecham się 
Słowa zagłusza hałas
W atmosferze gorąco
Żar
Stoimy na środku ulicy
Daj dłoń.

W białym ocieplaczu

Dziś znów pada
Zimno zajebiście 
Wczoraj patrzyłem nocą 
Za okno 
Też chłód
I wdarł się do serca
Widziałem koleżanki z lat
Szczenięcych
Wczoraj nowocześnie i obco
Z kolegą
Mało jeśli cokolwiek
Ze wspomnień 
Pęd świata
I droga poprzez przestrzenie
Kradną mi ciepło
Dziś znów pada
Zimno zajebiście .

Pasjans

Papierosy kawa głód
Rozmyślam wertuję
To co kiedyś 
To co dziś 
Bilans tworzy się obrazem 
Życie problemy 
Ludzie przyjaźni i wrodzy 
Ja 
Za dnia i nocą 
Wśród sytuacji
Lawin
Proste ścieżki i 
Drogi labiryntu
Papieros łyk ssanie trzewi
Życia karty
Ciemne i jasne kolory
Do tej chwili dodatnio
By myśleć
Stworzenie 
Ja jak chyba każdy 
Nieustanna gra.

Popatrz w gwiazdy

Nieskończony przestrzenią
Może czasami
Usiany gwiazdami
W okowach planet
Cięty torem komet
Wypełniony światłem 
Mroczny
Otacza mój dom
Miasto
Patrzę nocą na niebo
Widzę
Księżyc zodiakalne układy
Tam podobno znaki dla nas 
Monumentalne obrazy
Wirujące planety
Wprawiają nas w namysł
Szał księżyca
Nasze ja o świcie
Zbudowani jedną materią
Współgramy my nuty
Na pięciolini między słońcem 
a plutonem
Czekamy riffu komety
Niesamowitości zaćmień
Gdy widzimy
Wierzymy.

LITERATURA
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tekst: Krzysztof Saje

PIESKIE ŻYCIE
Obudziliśmy się wczesnym ran-
kiem – ja i moje pchły, a właściwie 
to one obudziły mnie, bo nad 
ranem stają się szczególnie aktyw-
ne i bardziej dokuczliwe. Mam 
wrażenie, że z każdym dniem jest 
ich w mojej sierści więcej i więcej. 
Zacząłem się drapać i czochrać 
w każdym miejscu mego ciała, 
którego mogłem dosięgnąć moimi 
psimi łapami. Niech te pasożyty 
nie myślą, że im wolno bezkarnie 
opijać się moją krwią. Przyniosło 
mi to chwilową ulgę, ale z do-
świadczenia wiem, że za moment, 
rozwścieczone moją zdecydowaną 
reakcją, staną się jeszcze bardziej 
upierdliwe. W gorące, letnie dni, 
gdy nie mogę sobie z nimi dać 
rady, biegnę do parku i zanu-
rzam się w stawie, który jest jego 
atrakcją, w nadziei na to, że się te 
cholery potopią. Nic z tego, one są 
wodoodporne i dają mi względny 
spokój tylko do czasu, kiedy nie 
obeschnę. Później atakują ze zdwo-
joną zaciekłością. Tak więc, oprócz 
tego, że płoszę pływające po stawie 
kaczki, nie osiągam właściwie 
żadnego trwałego efektu. Muszę 
się po prostu pogodzić z tym, że ja 
i moje niezniszczalne pchły sta-
nowimy jakby jedną, nierozłączną 
całość. Są zresztą ważniejsze od 
tego pchlego problemu sprawy. 
Na przykład to, że jestem głodny. 
Cyganie u których pomieszkuję to 
wielodzietna rodzina i sami często 
nie mają co do garnka włożyć, 
więc na to że mnie nakarmią 
nie mam raczej większych szans. 
Wprawdzie czasem podrzucą mi 

jakiś kęs, ale zdarza się to napraw-
dę rzadko, tak więc ogólnie rzecz 
biorąc liczyć mogę wyłącznie sam 
na siebie i sam o siebie się trosz-
czyć. Ale nie narzekam, nie jest 
tak źle, jakby się mogło wydawać 
i jakoś sobie radzę. O uchylają się 
drzwi. Coś się będzie działo.
– Misiek! Masz! – cygańska dzie-
wuszka, Sylwia wychodzi na ganek 
i pod moim nosem lądują jakieś 
mięsne resztki, wyglądające cał-
kiem apetycznie. Misiek! Wiecie 
już teraz jak mam na imię. Banal-
nie i głupio. Jak można psa nazwać 
Miśkiem? Przecież to bez sensu. 
Nie mógłbym to na przykład być 
dostojnym Lordem? Potężnym 
Cezarem albo Rexem? Lub ewen-
tualnie groźnym Szatanem, Biesem 
lub Demonem? No cóż, nie ja wy-
myśliłem sobie to imię i dla tych 
Cyganów jestem Miśkiem i już. 
Pochłaniam łapczywie ofiarowane 
mi przez Sylwię ochłapy – nawet 
smaczne, no ale ja nie jestem 
wybredny. Co to za okazja – za-
stanawiam się? Czy to może jakiś 
wydumany przez ludzi eskapistycz-
ny Dzień Dobroci dla Zwierząt? 
Jakby nie wiedzieli, że dla zwierząt 
powinno się być dobrym każdego 
dnia, a nie tylko w jeden. Zresz-
tą mniejsza o to. Pierwszy głód 
zaspokojony i to najważniejsze. 
Jeszcze raz energicznym drapaniem 
uspokajam moje pchły i wyruszam 
w swój codzienny obchód po sobie 
znanych miejscach. Od pewnego 
czasu w tych wędrówkach towarzy-
szy mi Dora. Dora to olbrzymia, 
wychudzona dożyca, czyli mówiąc 

bardziej zrozumiale suka z rasy 
dogów, mieszkająca nieopodal i tak 
jak ja na wpół bezdomna, bo od-
kąd umarli starsi państwo, których 
była ulubienicą, los przestał być 
dla niej łaskawy. Córka starszych 
państwa, która została sama w tym 
wielkim domu to alkoholiczka 
i narkomanka. Być może w oby-
dwa te nałogi popadła po śmierci 
rodziców, ale coś mi się na mój psi 
nos wydaje, że już wcześniej nie 
wszystko było z nią w porządku                         
i mimo, że od dawna już peł-
noletnia powinna być podporą 
rodziców na starość, to nie trudno 
pomyśleć, że właśnie ona pośred-
nio przyczyniła się do ich śmierci 
ze zgryzoty. Teraz doprowadziła do 
ruiny siebie, dom i Dorę, o której 
zapomniała, że w ogóle istnieje. 
No, ale nie mnie osądzać ludzkie 
postępowanie. Widać każdy czło-
wiek ma jakiegoś mola, który go 
gryzie, tak jak ja mam moje pchły 
i pewno wszystko musiało poto-
czyć się tak jak się potoczyło, choć 
szkoda, że nie inaczej.
Gdy któregoś dnia natknąłem się 
na Dorę na ulicy, wyglądała na 
zupełnie zagubioną i nieszczęśliwą. 
Od razu poczułem do niej sympa-
tię, a i ona do mnie chyba też. Po 
uprzednim obwąchaniu się nasze 
ogony poszły w ruch, co oznaczać 
miało wzajemną akceptację i stało 
się początkiem naszej pięknej przy-
jaźni, bo od tamtej pory jesteśmy 
właściwie nierozłączni. Każdego 
dnia o jednej i tej samej porze, nie-
zależnie od pogody, spotykamy się 
przy pobliskim transformatorze,    

– bajka nie tylko dla dzieci



rozrywka poniżej mojej godności, 
tym bardziej, że kosztem słabszych 
osiągnięta, ale w końcu prócz 
odrobiny strachu, której być może 
ten Dzidzi doznaje, nie dzieje się 
tu nic złego, a jemu przyda się taka 
lekcja pokory, powtarzana co jakiś 
czas, bo wygląda mi on na pyszał-
ka.
Gdy już zaliczyłem wizytę u Barie-
go i spotkanie z Dzidzim, kieruję  
we stronę transformatora, gdzie 
za pewne czeka już na mnie Dora. 
Dora po opuszczeniu rozpadającej 
się budy, przedostaje się na ulicę 
poprzez jedną z wielu dziur 
w płocie. W tym domostwie 
powoli wszystko staje się dziurawe. 
Dziurawe ogrodzenie, dziurawy 
dach, powybijane szyby w oknach 
i zdewastowana buda Dory. No, 
ale Dora posiada jakąś – choć 
w złym stanie – ale budę. Ja nato-
miast sypiam pod gołym niebem, 
a ściślej mówiąc to pod schodami 
wiodącymi na ganek, gdzie Cyga-
nie rzucili mi stertę jakichś łachów, 
które służą mi za posłanie. To 
tylko taka maleńka dygresja, bo 
tak w ogóle to nie narzekam, tym 
bardziej, że gdy jest jakaś szczegól-
nie zła pogoda zostaję wpuszcza-
ny na ganek, gdzie jest już pełen 
komfort.
O, jest i Dora!. Litość mnie bierze 
gdy na nią patrzę i widzę jaka jest 
wychudzona. Gdyby w odpowied-
nim momencie nie poznała mnie, 
to chyba by nie przeżyła. No i co 
teraz mamy w planie? Idziemy na 
miejscowy bazarek, gdzie stoi cały 
szereg budek i kramów z mięsem. 
Dora ze mną nie wchodzi. Jest nie-
ufna wobec ludzi i boi się tłoku. Ja 
muszę, choć i mnie życie nauczyło, 
że ludzi pełnym zaufaniem obda-
rzać nie można. Ale to już temat 
na inne opowiadanie. Będąc na 
terenie bazaru stosuję  przemyślaną 
i sprawdzoną strategię. Siadam w 
pewnej odległości od pierwszego 
z brzegu straganu z mięsem. Żad-

nego machania ogonem, żadnych 
proszalnych gestów, żadnego 
podlizywania się. Po prostu sobie 
siedzę i udaję, że nic mnie nie ob-
chodzą te kilogramy smakowitego 
i pachnącego mięsa zalegającego 
na ladach. Trzeba dużego samoza-
parcia żeby zachować ten stoicki 
spokój, ale to się opłaca, „pokorne 
ciele dwie matki ssie” – jak mawia-
ją ludzie i w tym jest właśnie klucz 
do sukcesu. Nagle słyszę – Azor, 
łap! I jakiś ochłap nie nadający się 
do sprzedaży upada obok mnie. 
Łapię go więc zgodnie z zachętą 
ofiarodawcy i biegnę z nim do 
Dory, oczekującej na mnie w ślepej 
uliczce przylegającej do targo-
wiska. Dora zjada większą część 
przyniesionego przeze mnie mięsa, 
ale nie mam jej tego za złe i cieszę 
się, że jej smakowało. Powtarzam 
ten zabieg przy kolejnych budkach 
z mięsem i choć nie wszędzie słyszę 
„Azor łap”, to tego co dostanę 
w niektórych wystarcza abyśmy 
się oboje najedli – no może prawie 
najedli. Tak w ogóle to ci wszyscy 
sprzedawcy na bazarze, nie tylko ci 
od mięsa znają mnie i chyba lubią 
i szanują. Myślę, że dlatego, iż po-
trafię zachować należyty dystans, 
zachowuję się z pewną godnością, 
nie jestem nachalny i w pewnym 
sensie niezależny. Ja zaakceptowa-
łem imię jakim mnie tu nazywają, 
bo niby skąd mają wiedzieć że 
jestem Misiek. Zresztą Azor nawet 
bardziej mi się podoba. Mam jesz-
cze trzecie imię, ale o tym później.
W miarę najedzeni poszliśmy 
z Dorą na dłuższy spacer. W parku 
popatrzyliśmy na pływające po 
stawie kaczki. Miłe ptaszyska i już 
zupełnie ucywilizowane, a przecież 
nie tak dawno, o to żeby zobaczyć 
dziką kaczkę na wolności choćby 
z daleka, trzeba się było bardzo 
postarać. Teraz jedzą ludziom 
z ręki, tak samo zresztą jak wie-
wiórki, które reagują nawet na 
imię Basia. Cywilizacja co raz bar-

dziej wkracza w świat dzikich zwie-
rząt, a i one garną się do cywilizacji 
czerpiąc z tego wymierne korzyści. 
Na przykład sroki, których na-
turalnym środowiskiem był las, 
na stałe przeniosły się  do miast 
Również dziki, siejące postrach 
w niektórych miejskich aglomera-
cjach, choć prawdę mówiąc wcale 
nie są agresywne, uznały, że życie 
w bezpośredniej bliskości człowie-
ka jest dla nich bardziej opłacalne. 
Miasta odwiedzają także – choć in-
cydentalnie – łosie, sarny, jelenie, 
niedźwiedzie, a ostatnio głośno 
było o bobrze, który w jakimś 
amoku chyba, zawędrował do mia-
sta i straż miejska oraz inne służby 
miały problem z odłowieniem go 
i wywiezieniem tam, gdzie jest jego 
miejsce. Cóż, świat się zmienia. 
Takie są moje proste spostrzeże-
nia. Żal mi tylko wróbli, którym 
z kolei cywilizacja wyraźnie nie 
służy, bo prawie zupełnie wyginę-
ły, a to takie sympatyczne, wesołe 
ćwiergole. Jak widać jedni przysto-
sowują się łatwo, a inni w ogóle. 
Później chciałem namówić Dorę 
abyśmy wspólnie pogonili gołębie, 
ale ona nie chciała. Jest na takie 
zabawy za poważna. Ja też nie je-
stem broń Boże jakimś wesołkiem 
i figlarzem, ale czasem coś mnie 
nachodzi i muszę – że tak powiem 
– pobrykać. Płoszyłem więc te 
gołębie, których jest tu w parku 
mnóstwo sam. Muszę przyznać, 
że tych ptaków akurat nie lubię. 
Są bezczelne i tak nachalne, że 
ludziom włażą dosłownie na głowy                                                 
i nie tylko włażą. W wielu miej-
scach stają się dla człowieka 
problemem. Kot, który u tych 
moich Cyganów jest na takim 
samym statusie jak ja, czasami, gdy 
jakiegoś upoluje przynosi mi go do 
zjedzenia, ale ja nawet jeść ich nie 
chcę.
C.D.N.
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a kiedy ta pora się zbliża odgadu-
jemy ją dzięki naszej psiej intuicji. 
Biegniemy wtedy w  wyznaczone 
miejsce i po uprzednim przywi-
taniu się, razem spędzamy resztę 
dnia. Teraz jednak do spotkania 
z Dorą miałem sporo czasu, więc 
postanowiłem się nieco rozerwać. 
Parę domów dalej, w pięknie 
utrzymanym ogrodzie pełnym 
kwiatów i równo przystrzyżonych 
trawników, za metalowym, ozdob-
nym ogrodzeniem, w luksusowej, 
przestronnej budzie mieszka taki 
jeden co ma na imię Bari. Nie 
wiem dokładnie jakiej on jest rasy, 
ale co do tego, że jest rasowy nie 
mam żadnych wątpliwości. Świad-
czy o tym może choćby ta szpa-
nerska buda, której nie wybudo-
wano by byle kundlowi. To chyba 
owczarek podhalański albo jakaś 
podobna rasa, bo jest cały biały                                                   
i odpowiednio duży. Kiedyś mi-
jając tę posesję zauważyłem tego 
ładnego, zadbanego psa, który 
wyglądał na sympatycznego. Pod-
biegłem więc do ogrodzenia chcąc 
się z nim przywitać, lecz tu spotkał 
mnie srogi zawód. Bari też pod-
biegł do parkanu, ale zamiast rado-
snego poszczekiwania i machania 
ogonem którego się spodziewałem, 
zaczął wściekle ujadać, a z pyska 
dosłownie toczyła mu się piana. 
Nie wiedziałem co mam 
o tym sądzić, bo przecież nie mia-
łem na myśli nic złego, nie było we 
mnie żadnej agresji, moje zamiary 
były jak najbardziej pokojowe, 
a celem do którego zmierzałem 
było wyłącznie zbliżenie towarzy-
skie. Powtarzało się to za każdym 
razem ilekroć tamtędy przechodzi-
łem. Bari swoim niezrozumiałym 
zachowaniem doprowadził do 
tego, że stałem się złośliwy 
i teraz, nawet, gdy mi nie po dro-
dze odwiedzam Bariego tylko po 
to żeby go zdenerwować i nacie-
szyć się jego bezsilną wściekłością. 
Siadam sobie wtedy naprzeciw 

niego i patrząc mu prosto w te 
jego złe, pełne nienawiści ślep-
ska i uśmiecham się pobłażliwie, 
(Tak, tak, my psy też potrafimy się 
uśmiechać i niejednokrotnie to co 
ludzie biorą najczęściej za złowro-
gie szczerzenia kłów, jest po prostu 
niekonwencjonalnym uśmiechem) 
podczas, gdy on wpada w furię,      
a od bezustannego szczekania za-
czyna mu brakować tchu i wreszcie 
dostaje chrypy. Odchodzę wtedy                
z godnością, nonszalancko koły-
sząc się na łapach. Ciekaw jestem 
tylko czy byłby z niego taki choj-
rak, gdyby nie dzieliło nas ogro-
dzenie, bo ja też sroce spod ogona 
nie wypadłem i sprowokowany, 
gdy trzeba powalczyć, radzę sobie 
całkiem dobrze, mimo że najlepsze 
lata mam już za sobą.  No cóż, 
głupie psisko choć rasowe. Draż-
nienie Bariego to jedna z moich 
nielicznych rozrywek, choć może 
niezbyt wybredna. Dziś również 
koniecznie muszę go odwiedzić 
i właśnie tam idę.
Mam też inny, także nie wysokich 
lotów sposób na zabijanie nudy. 
Po prawdzie trochę się nawet tego 
wstydzę, ale jest to silniejsze ode 
mnie i nigdy nie mogę oprzeć się 
pokusie, żeby tego, przynajmniej 
raz na jakiś czas nie robić. Chodzę 
mianowicie na znajomy skwerek, 
gdzie pewna korpulentna damul-
ka, której wiek trudno odgadnąć, 
ponieważ jest wymalowana jak 
wielkanocna pisanka, wyprowadza 
swego psa na spacer i nie tylko. 
Ten psiak to mały , drobniutki 
ratlerek, strasznie hałaśliwy. Wy-
daje mu się chyba, że jest pępkiem 
świata i co najmniej bernardynem, 
a na dodatek – uwaga – ten niby 
pies ma na sobie ubranko. Jest to 
jakiś jaskrawo czerwony kubra-
czek, zapinany na suwak. Jakby 
tego było mało z ozdobnej obróżki 
zwisa mu atrapa miniaturowego, 
złotego dzwoneczka, niczym jakiejś 
pieprzonej owieczce albo baran-

kowi na hali, a przecież w końcu, 
choć taki malutki, jest bądź co 
bądź psem. Rety, co za cudak. Ja 
za żadne skarby nie dałbym się tak 
ubrać, a gdyby nawet zmuszono 
mnie do tego w jakiś sposób, spa-
liłbym się chyba ze wstydu. A on, 
mimo że odziany w ten gogusio-
waty stroik, wydaje się być nawet 
z tego zadowolony. Jeśli ma mu 
być dzięki temu cieplej, to chyba 
tak nie jest, bo trzęsie się cały jak 
nie przymierzając goły murzyn na 
Antarktydzie. Chociaż – słyszałem 
to gdzieś – że te ratlerki to tak już 
mają i ta ich trzęsionka wcale nie 
jest związana z temperaturą otocze-
nia. Ale kto to wie? A w dodatku 
ujada toto tym swoim piskliwym 
dyszkancikiem jakby było o co. 
Nie jest, ale zaraz będzie. Mówi 
się, że właściciele psów przejmują 
cechy swoich czworonogów albo 
odwrotnie – nie wiem czy czegoś 
tu nie pomyliłem. W każdym razie 
jeśli jest w tym jakaś prawda i ta 
kobieta jest tak jazgotliwa jakby 
to mogło sugerować zachowanie 
jej pupila, to ja nie zazdroszczę jej 
mężowi, jeśli w ogóle go posiada.
Ale do rzeczy. Jestem już na tym 
skwerku i schowany za krzakiem 
cierpliwie czekam kiedy się po-
jawią. Wreszcie wychodzą. On, 
spuszczony ze smyczy oczywiście 
zaczyna jazgotać. Wtedy ja wypa-
dam z ukrycia ze swoim basowym 
szczekaniem i pozorując atak 
na niego, (oczywiście nie mam 
zamiaru zrobić mu żadnej krzyw-
dy) dużymi susami szarżuję w ich 
kierunku. No i zaczyna się cyrk. 
Ona, z okrzykiem „Dzidzi, chodź 
do pani”, (pomyśleć że ja wybrzy-
dzam na swoje imię) łapie go na 
ręce, a mnie próbuje przepędzić. 
Co ja się wtedy nasłucham o sobie: 
a to że jestem łapserdak, brudas 
pokraka, szkarada, bandyta łobuz, 
zbój i mnóstwo jeszcze innych 
epitetów, których nawet nie spo-
sób spamiętać. Wiem, wiem – to 
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Będzie to recenzja nietypowa, 
ponieważ poświęcam w niej kto 
wie czy nie więcej uwagi autorowi 
niż samej powieści, a to dlatego, że 
prawie cała twórczość Fitzgeralda 
oparta jest na wątkach autobiogra-
ficznych.
Francis Scott Fitzgerald, z pocho-
dzenia Irlandczyk, był w Stanach 
Zjednoczonych jednym z najbar-
dziej poczytnych pisarzy „epoki 
jazzu”, czyli lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia. Obok Erne-
sta Hemingwaya uważany jest 
też za najwybitniejszego pisarza 
tzw. „straconego pokolenia”(lost 
generation) czyli twórców mię-
dzywojnia, a ściślej to okresu od 
I wojny światowej do wielkiego 
kryzysu. Jego twórczość – jak już 
wspomniałem – w przeważają-
cej mierze autobiograficzna, jest 
także znakomitą i rzetelną kroniką 
czasów w których przyszło mu żyć 
(1884 – 1940). Szczególne w niej 
odzwierciedlenie znajduje miłość 
do pięknej Zeldy Sayre, córki bo-
gatego sędziego z Południa, którą 
poślubił po długich latach starań, 
gdy po wielu niepowodzeniach 
jako pisarz, wreszcie osiągnął suk-
ces i duże pieniądze. W „Wielkim 
Gatsby” nawiązuje do tej tragicznej 
– jak się później okazało – miłości.
Oprócz tej powieści, do najbar-
dziej poczytnych jego książek 
zaliczyć należy „Po tej stronie raju” 
i „Piękni potępieni”.
Był również Scott Fitzgerald zna-
komitym nowelistą i napisał tych 
nowel 160. Wydano je w czterech 
kolejnych tomach pod tytułami 
„Podlotki i filozofowie”, „Opo-
wieści epoki jazzu”, „Wszyscy ci 

smutni młodzi ludzie”, „Sygnał 
na pobudkę”. Pisał również – ale 
to już bardziej z konieczności 
– scenariusze filmowe dla Holly-
wood. Jego powieści były często 
filmowane. Oprócz „Wielkiego 
Gatsby” na ekran trafiły „Ciekawy 
przypadek Benjamina Buttona” 
(nie tak dawno w naszych kinach) 
„Ostatni z wielkich” i „Czuła jest 
noc”. Tę ostatnią powieść wydał 
w 1934 roku. Spotkała się ona                        
z miażdżącą oceną krytyków 
(mimo to, że później ją sfilmo-
wano), nie trafiając też w gusta 
ówczesnych czytelników.
Już wtedy pisarz znajdował się na 
równi pochyłej. Walczył z własnym 
alkoholizmem, chorobą psychiczną 

żony i dłużnikami. Po niepowo-
dzeniu powieści „Czuła jest noc” 
sam popadł w depresję bo uznał, 
że opuścił go talent. Zmarł w 1940 
roku na zawał serca, nie dokoń-
czywszy powieści „Ostatni ma-
gnat” – ciętej satyry na środowisko 
filmowe. Był postacią barwną 
i tragiczną, jego powieści są ciągle 
wznawiane, a życie prywatne 
i burzliwe małżeństwo do dziś są 
niewyczerpanym źródłem tematów 
dla historyków literatury, biogra-
fów i scenarzystów filmowych. 
W całej swej twórczości konfron-
tował marzenia o sukcesie 
z bezlitosną, realną rzeczywistością, 
a całe jego dokonania literackie 
odzwierciedlają nieustającą za 

nim pogoń, tęsknotę, świado-
mość jego ulotności i gorzki smak 
niepowodzeń. Jego książki są też 
filozoficzną refleksją nad człowie-
czym losem, jego paradoksami                    
i zaskakującą zmiennością. Mnie, 
(a może nie tylko mnie?) nostal-
giczny charakter jego pisarstwa 
przypomina prozę naszego, nie-
żyjącego już niestety Stanisława 
Dygata, który być może w jakiś 
sposób na Scotcie Fitzgeraldzie 
się wzorował. Zbliżona tematyka, 
podobny, pełen jakiegoś we-
wnętrznego niepokoju styl i treść 
nasycona aurą jakiejś nieokreślonej 

tajemniczości.
Czytając kiedyś – nie pamiętam 
teraz jaką – powieść innego autora 
natknąłem się na taką oto, wy-
powiedzianą przez jednego z jej 
bohaterów lapidarną i dosadną 
ocenę „Wielkiego Gatsby”   
cytuję – może niezbyt dokład-
nie: „Książka przereklamowana. 
Wszystkie osoby w niej występu-
jące to oszuści, krętacze, pijacy            
i cudzołożnicy, a narrator (książka 
pisana jest w pierwszej osobie) to 
lizus i kretyn. Nie znaczy to jed-
nak, że nie warto jej przeczytać”. 
No cóż, częściowo zgadzam się 

z tą wypowiedzią, a już na pewno 
z tym, że „Wielkiego Gatsby” trze-
ba przeczytać.
„Wielki Gatsby” to książka o wy-
idealizowanej miłości. O tym, jak 
wiele jest w stanie mężczyzna dla 
kobiety w imię tej miłości zro-
bić (zgłupieć też?). Zmienić swój 
status społeczny, sposób bycia, 
charakter, wygląd i może nawet 
zaprzedać duszę. Na jakie czyny 
się porwać i czego dokonać – nie-
koniecznie  w sposób chwalebny, 
uczciwy i zgodny z prawem. 
I, gdy myśli, że zrobił już wszyst-
ko, aby być jej godnym, okazuje 
się, że wszystko to i tak za mało. 
Do czego go to w ostateczności 
prowadzi? Do samobójczej śmier-
ci. O tym właśnie jest ta książka. 
O niespełnionych marzeniach                      
i rozczarowaniu życiem, o sukcesie 
który okazuje się być porażką, 
o śmiertelnym (dosłownie) zauro-
czeniu, które nie przemija 
z biegiem lat lecz potężnieje, 
prowadząc głównego bohatera do 
samounicestwienia i choć na jego 
decyzję miały wpływ różne dodat-
kowe okoliczności, Wielki Gatsby 
umiera przede wszystkim dlatego, 
że jego marzenia nie wytrzymały 
konfrontacji z rzeczywistością.
Powieść napisana jest w wytwor-
nym, eleganckim stylu, niena-
gannym, bliskim poezji językiem 
literackim. Czytając ją, od począt-
ku właściwie wiemy jakie będzie 
zakończenie i mimo, że bardzo 
chcemy, aby było inne, jest ono 
takie jakie jest. Jakaś nienazwa-
na tęsknota i niepokój, których 
doznawaliśmy czytając tę książkę 
pozostają z nami jeszcze przez 
jakiś czas. Jest to uczucie piękne 
i romantyczne, choć może nie do 
końca mądre i zrozumiałe.
Polecam wszystkim, ale szczególnie 
romantykom.
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WIELKI GATSBY
Autor – Francis Scott Fitzgerald
Tekst: Krzysztof Saje

Źródło fot. http://www.clivejames.com/fscottf

Źródło fot. http://collider.com
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Reżyseria – Abdellatif Kechiche.
W roli tytułowej – Yahima Torres. 
Produkcja – Francja, Belgia, Włochy.
Tekst: Krzysztof Saje

CZARNA WENUS

Jest to film bardzo smutny i przy-
gnębiający, wstrząsający widzem 
i zmuszający go do przemyśleń, 
choćby dlatego, że jego bohaterka, 
Saartjie Bartman, to postać auten-
tyczna, a jej losy przedstawione 
w filmie to prawdziwa, oparta na 
faktach historia. Reżyser przed 
przystąpieniem do jego realizacji 
długo się do tego przygotowywał za-
głębiając się w różnych źródłowych 
materiałach, aby pokazując go być 
jak najbliżej bulwersującej i bolesnej 
prawdy – również o nas samych. 
Miał też do niego osobisty i em-
patyczny stosunek, ponieważ choć 
tworzy we Francji, to z pochodzenia 
jest Tunezyjczykiem, a więc tak jak 
jego bohaterka Afrykaninem.
Kim jest owa Czarna Wenus? To 
mieszkanka Południowej Afryki, po-
chodząca z plemienia Khoi – Khoin 
dwudziestoletnia murzynka Saartjie 
Bartman. Lud Khoi – Khoin został 
prawie doszczętnie wytrzebiony 
przez kolonizatorów holenderskich 
(Burów) oraz osadników niemiec-
kich i dziś w zasadzie nie istnieje. 
Przez przybyszy z Europy nazwani 
oni zostali Hotentotami, co miało 
być nazwą pogardliwą o obelżywym 
zabarwieniu. Saartjie została przy-
wieziona do Europy (konkretnie 
do Anglii) na początku XIX wieku 
przez brata swojego właściciela, 
pana, a może pracodawcy (źródła 
tego nie precyzują) Hendricka Ceza-
ra, w którego gospodarstwie 
w Południowej Afryce była służącą, 
opiekunką do dzieci, kucharką, 
a nawet – gdy sama została matką – 
mamką dla jego potomstwa. 
Cezar – mamiąc ją wizją pełnej 
wolności, dużych pieniędzy 

i zrobienia kariery jako aktorka 
– o czym marzyła – sprowadził ją do 
Anglii jako swojego rodzaju curio-
sum, ponieważ była ona dziewczyną 
potężnej postury, o monstrualnej 
wielkości pośladkach i pewnych 
innych anatomicznych odchyleniach 
w konstrukcji swego ciała, różnią-
cych ją od kobiet europejskich. 
Reklamowana przez Cezara jako 
Hotentocka Wenus rozpoczęła 
występy w namiotach cyrkowych, 
pijalniach piwa, pubach, szynkach 
i różnych wynajętych w tym celu sa-
lach jako dzikuska z Afryki, prawie 
zwierzę – bo tak się miała prezento-
wać według scenariusza ułożonego 
przez Cezara. Uwalniana z klatki 
w której ją na miejsce pokazów 
przywożono, z powrozem na szyi, 
groźnie szczerzyła zęby, wykonywała 
jakieś niezborne ruchy i gesty, 
a czasami – co też było wkalkulo-
wane w program występu – bywała 
nawet agresywna wobec publicz-
ności. W krótkim czasie stała się 
dla londyńskiej gawiedzi wielką 
atrakcją, tym bardziej, że w ów-
czesnej Europie czarny kolor skóry 
był rzadkością. W filmie prawie we 
wszystkich scenach występuje ona 
w obcisłym kostiumie podkreślają-
cym jej nietypową budowę, ale 
w rzeczywistości podobno występo-
wała mniej lub bardziej rozebrana, 
a nawet całkiem naga – co musiało 
być dla dziewiętnastowiecznych lon-
dyńczyków niemałym szokiem 
i niemal eskapistyczną* rozrywką.
Poza sceną (wybiegiem?) Saartjie 
była kulturalną, wrażliwą osobą, 
obdarzoną niezwykłymi uzdolnie-
niami muzycznymi i fenomenalną 
pamięcią. Biegle mówiła w języku 

afrykanerskim. Potrafiła się gu-
stownie i szykownie ubierać. Była 
istotą łagodną, cichą i spolegliwą. 
Hendrick Cezar w życiu prywatnym 
nie traktował jej źle. Zarobionymi 
pieniędzmi dzielił się z nią po równo 
i traktował jak partnerkę w intere-
sach. Nie kontrolował jej wydat-
ków, w których coraz poważniejszą 
pozycję zaczęły stanowić kwoty 
wydawane na alkohol i cygara, 
a bezwzględnego posłuszeństwa 
wymagał jedynie podczas wystę-
pów. Jednak po pewnym czasie, 
Saartjie, której nigdy nie podo-
bała się rola jaką miała odgrywać                               
w wymyślonym przez niego spekta-
klu, nieśmiało zaczęła się buntować. 
Dawała temu wyraz w rozmowach 
z nim, snując marzenia o powrocie 
do Afryki, do swego Ludu i dziecka 
które tam pozostawiła. Zarabianie 
pieniędzy przestało ją interesować, 
w przeciwieństwie do Cezara, który 
stawał się coraz bardziej zachłanny. 
Dla osiągnięcia jeszcze większych 
zysków wprowadził do stałego pro-
gramu jej występów nowy numer 
polegający na tym, że za odpowied-
nią opłatą ten kto chciał mógł  jej 
dotykać (czytaj macać). Było to dla 
niej szczególnie obrzydliwe i poniża-
jące. Sprzeciwiała się temu, ale Ce-
zar prośbami i obietnicami rychłej 
zmiany jej statusu zawsze potrafił ją 
nakłonić do dalszej pracy. Pewnego 

dnia, podczas zwykłego występu – 
prawdopodobnie w przejawie buntu 
– pięknym, czystym głosem zaczęła 
śpiewać jakąś uduchowioną, melo-
dyjną pieśń rodem z Afryki. Wpra-
wiła tym w osłupienie widownię, 
a Cezara doprowadziła do wściekło-
ści, bo burzyło to jej dotychczasowy 
wizerunek agresywnej, prymitywnej 
dzikuski, którą miano w niej wi-
dzieć. Po tym incydencie, a później, 
gdy oskarżony o łamanie prawa 
w zakresie handlu niewolnikami 
staje przed sądem i tylko dzięki inte-
ligentnym zeznaniom Saartjie unika 
wyroku skazującego, pozbywa się 
jej, sprzedając nowemu opiekunowi 
o nazwisku Reaux. Z nim wyjeżdża 
ona do Francji, a on udając miłość  
nakłania ją do uczestnictwa 
w wyuzdanych orgiach seksualnych 
urządzanych dla voyerystycznej*, 
zmanierowanej francuskiej arysto-
kracji i burżuazji, których staje się 
ona główną atrakcją. Reaux, począt-
kowo miły i dobroduszny, okazuje 
się wielkim brutalem i jeszcze więk-
szym chciwcem. Dla pieniędzy jest 
w stanie posunąć się do wszystkiego, 
a bicie jej staje się normą. Podczas 
tych imprez Saartjie jest tresowana 
jak zwierzę i musi wykonywać róż-
ne, wydawane jej niczym zwierzęciu 
komendy. Szczególnym powo-
dzeniem cieszy się przejażdżka na 
oklep na niej. Smagana po obfitych 
pośladkach batem, przemieszcza 
się ona po salonach na czworakach        
z amatorem, bądź amatorką ujeżdża-
nia jej jak konia, albo raczej koby-
ły, na grzbiecie. Na jej twarzy nie 
malują się już żadne emocje, któ-
rych ślady można było dostrzec na 
początku jej tragicznej drogi przez 
mękę. Jest to teraz zastygła w bólu 
i udręczeniu nieruchoma maska, 
a ona sama, całkowicie apatyczna, 
wydaje się być pogodzona ze swoim 
okrutnym losem, którego wie, że nie 
może zmienić. Coraz więcej pije.
Na tym przykładzie widzimy do 
jakiego zezwierzęcenia może dojść 
gatunek ludzki w niepohamowanej 
żądzy rozrywki i to bynajmniej nie 
Saartjie, sprowadzaną do roli zwie-

rzęcia mam tutaj na myśli.
To samo tyczy się francuskich 
naukowców z Francuskiej Królew-
skiej Akademii Medycznej, którzy 
przeprowadzają na niej badania 
i pomiary antropometryczne mające 
udowodnić jej przynależność do 
naczelnych, bo traktowana jest przez 
nich przedmiotowo niczym jakiś 
eksponat naukowy, a nie człowiek. 
Ci panowie usiłujący odczłowieczyć 
Saartjie, nie zauważają nawet, że 
odczłowieczają samych siebie. Jeden 
z tych pseudonaukowców, niejaki 
Georges Cuvier, ogłasza nawet pu-
blicznie, że nigdy nie widział istoty 
tak bardzo przypominającej małpę 
jak ona. Wreszcie gdy w swych 
badaniach posuwają się do tego, że 
wbrew jej woli usiłują penetrować 
intymne obszary jej ciała – Saartjie 
buntuje się i ucieka, narażając się na 
gniew Reauxa, ponieważ musi on 
zwrócić wysoką zaliczkę jaką wziął 
od Akademii za udostępnienie jej 
do tych poniżających badań. Ciężko 
przez niego pobita zostaje wyrzu-
cona na ulicę. Pozostawiona samej 
sobie wpada w alkoholizm i zostaje 
tanią prostytutką. Jej konfrontacja 
z europejską cywilizacją stała się 
jednym wielkim pasmem nieszczęść, 
upokorzeń i poniżania, a marzenia  
o lepszym życiu okazały się być ilu-
zją. Nawet gdy jej gehennę kończy 
śmierć na ulicy spowodowana przez 
różne choroby (prawdopodobnie 
weneryczne również), ogólne wy-
niszczenie organizmu i alkoholizm, 
nie dane jej jest zaznać spokoju 
bo Reaux sprzedaje jej zwłoki tym 
samym francuskim naukowcom, 
którzy tak instrumentalnie potrakto-
wali ją za życia. 
Jej wypchane ciało, odlew z niego 
zrobiony, jak również zakonserwo-
wane w formalinie organy we-
wnętrzne służyły do niedawna jako 
eksponaty naukowe i były dostępne 
do publicznego oglądania. Dopiero 
niemal dwa wieki później, po dzie-
sięciu latach starań ze strony rządu 
RPA, w 2010 roku doczesne szczątki 
Saartjie znalazły miejsce wiecznego 
spoczynku w jej rodzinnym kraju, 

w dolinie rzeki Gamtoos skąd 
wywodził się jej Lud – dziś na 
wymarciu. Tragiczne losy Saartjie 
Bartman mogą być ilustracją tezy, że 
ówczesny show – biznes, choć wtedy 
jeszcze nienazwany – tak jak ten 
dzisiejszy pożerał swoje dzieci 
– o czym w ostatnim czasie wielo-
krotnie mogliśmy się przekonać.
Opisując niemal krok po kroku 
życie Czarnej Wenus, a może jak 
kto woli Hotentockiej Wenus, od jej 
pozornego wzlotu do ostatecznego 
upadku, uczyniłem z recenzji filmu 
jego streszczenie. Zrobiłem to z peł-
ną świadomością ponieważ chciałem 
uniknąć pewnego schematu, w któ-
rym często powtarzane słowa takie 
jak: rasizm, seksizm, nietolerancja, 
inność grałyby główne role.Widz 
bez żadnych wskazówek powinien 
sobie o nim wyrobić zdanie. Taki 
był też zapewne zamysł reżysera, 
który niczego nie krytykuje, nie ko-
mentuje, ani też nie udziela żadnej 
oczywistej odpowiedzi na rodzące 
się w nas pytania. Nie jest to film 
skomplikowany, choć niełatwy 
w odbiorze. Tym którzy w kinie szu-
kają wyłącznie rozrywki nie polecam 
go. Szkoda tylko, że zbyt szybko 
i raczej niezauważalnie przemknął 
przez ekrany naszych kin. Być może 
jednak ci co naprawdę chcieliby go 
obejrzeć znajdą na to jakiś sposób. 
Na mnie film ten zrobił wstrząsające 
wrażenie, bo jest to film wyjątkowy, 
o którym trudno mi będzie zapo-
mnieć.
PS – Reżyser filmu Abdellatif Ke-
chiche to postać znana i uznawana 
nie tylko w środowisku filmowym. 
Twórca wielokrotnie nagradzany za 
różne dokonania, za Czarną Wenus 
również.
Yahima Torres, która tak wspaniale 
wcieliła się w rolę Czarnej Wenus to 
Kubanka na stałe mieszkająca 
w Paryżu, aktorka niezawodowa, 
wyłoniona z castingu.
 *Eskapizm – oderwanie się od rzeczy-
wistości, unikanie problemów życia 
codziennego.
 * Voyeryzm – podglądactwo seksu 
i wszystkiego co z nim związane.
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Zacznijmy od podstawy, czyli 
zbudujmy pole rozważań, świat 
wokół nas to przestrzeń, jest przed 
nami i za nami, po prawej 
i lewej, nad nami i pod, otacza 
nas zewsząd. 
Nie jest to przestrzeń pusta, różni 
się stanem skupienia materii, 
powietrze to gaz, z kolei grunt 
na którym stoimy to ciało stałe. 
Materia ta ma nadany przez czas 
i zjawiska typu wietrzenie formę, 
polny kamień jest ułamkiem gór 
z południa przeniesionym na rów-
niny przez lodowiec, drzewo to 

już forma życia, element przyrody. 
Woda płynąca w rzece, jest też jak 
powietrze i ziemia materią, cieczą. 
Płomień jest efektem procesu 
chemicznego, spalania mamy już 
cztery pierwiastki jak na rzecz 
o ezoteryce przystało. 
Zajmijmy się energią, czyli czym 
energia jest? Nie wchodząc 
w szczegóły i rodzaje pro-
mieniowań, ruch energii to 
kwestia ładunku (potencjału)                          
i różnicy tego potencjału np. 
ruch energii cieplnej obserwu-
jemy pomiędzy gorącym kub-

kiem herbaty a oddawanej do 
jego otoczenia temperaturze.                                        
W radiestezji, a dokładnie 
w jej użyciu sprawy przebiegają 
podobnie, choć nieco bardziej 
skomplikowanie, tu radiesteta 
badając mieszkanie na okolicz-
ność występowania żył wodnych, 
odbiera wahadłem przestrzeń 
w celu wyznaczenia cieków. Gdzie 
komplikacja? W samym procesie, 
najpierw radiesteta „pyta” waha-
dło, gdzie są cieki wahadło wy-
chwytuje je, czyli zachodzi relacja 
wahadło – cieki. Z drugiej strony 

ZAINTERESOWANIA
w świadomości radiestety, dzięki 
wrodzonym i rozwijanym zdol-
nościom, wizualizują się żyły 
wodne, wręcz ma miejsce reakcja, 
wahadło-radiesteta. Interesując się 
radiestezją można spotkać się 
z tzw. żywym przykładem szarla-
tanerii podawania przez różnych 
radiestetów, różnych wyników 
tego samego problemu tj. umiej-
scowienia żył na tym samym 
terenie. Mam zamiar w swoich ar-
tykułach nieco po swojemu „roz-
jaśnić” kwestie paranaukowe do 
których jestem przekonany. Więc 
przedstawię kwestię w ten sposób. 
W przestrzeni mieszkania może 
być kilka cieków energetycznych. 
Pierwszy radiesteta może wyczuć 
jeden z nich i pobrać opłatę, 
drugi może wskazać zupełnie 
inny. Do tej różnicy dochodzi, 
być może z faktu ,,rozstrojenia” 
danego radiestety, jak i z różnicy  
pomiędzy nimi. W kwesti, które 
cieki są groźne dla domownika 
a które nie, a problem może 
wynikać z poziomu biegłości 
radiostety w swojej sztuce, tak jak 
to bywa w każdym zawodzie. I tu 
potrzeba talentu i praktyki. A, że 
cieki wodne istnieją, dla mnie nie 
ulega wątpliwości. 
Jak objawia się ciek wodny? 
W wizji radiestety to pionowy 
pióropusz energii wydobywający 
się z gruntu. W odczuciu osoby 
czułej na taką energie, przeby-
wanie w jego zasięgu objawia 
uczuciem dyskomfortu, mogą 
taką osobę np. boleć zęby, stawy, 
dlatego ważne jest noszenie przy 
sobie odpromiennika. Może to 
być owoc kasztanowca, kryształ 
górski lub produkowane przez 
doświadczonych radiestetów 
wahadła - odpromieniki. Foto-
grafie takiego umieszczam obok. 
Dziękuje za lekturę, zapraszam do 
następnego numeru.

Czyli o ruchu energii w przestrzeni, trochę o tworzywach i kształtach, ale też 
o rzeczach dyskusyjnych, radiestezji, różdżkarstwie, życiu wewnętrznym rzeczy 
z pozoru martwych.

Tekst: Szymon P. Woźniak.

KSZTAŁT,ENERGIAtWOrzyWO,

fot. Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”
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HUMORTen tekst napisałem ponad rok temu

Tekst: Jakub Cieślak

Ten tekst napisałem ponad rok 
temu, po zakończeniu ubiegłego 
sezonu. Wówczas jednak nie zmie-
ścił się do naszej gazetki. Postano-
wiłem zmienić go tylko w miej-
scach, które wymagały aktualizacji. 
Jest to więc stary-nowy artykuł.
Justyna Kowalczyk to biegaczka 
narciarska. Jest to obecnie najwięk-
sza gwiazda polskich sportów zi-
mowych i całego polskiego sportu 
w ogóle. Urodziła się w 1983 roku. 
Jest więc jeszcze stosunkowo mło-
da, a osiągnęła już bardzo wiele – 
cztery medale olimpijskie 
(w tym ten najcenniejszy, złoty), 
sześć medali mistrzostw świata 
(w tym dwa złote), trzy zwycięstwa 
w łącznej klasyfikacji Pucharu 
Świata oraz trzy wygrane w pre-
stiżowej imprezie o nazwie Tour 
de Ski to na dzień dzisiejszy jej 
sportowa wizytówka. 
W sezonie 2011/12 nie było ani 
igrzysk olimpijskich, ani mi-
strzostw świata. Justyna domino-
wała w środkowej części sezonu, 
początek i końcówka należały do 
jej największej rywalki, Norweżki 
Marit Bjoergen. Nasza mistrzy-

ni w wielkim stylu zwyciężyła               
w prestiżowym cyklu biegów 
Tour de Ski. Po pasjonującej 
walce pokonała koalicję Norweżek                                                
z Marit Bjoergen na czele. Trium-
fowała w tym cyklu już po raz 
trzeci z rzędu. W tym sezonie 
wygrała też między innymi zawody 
w Polsce, w Szklarskiej Porębie. 
Sama przyznała, że zwycięstwo 
we własnej ojczyźnie było dla niej 
najważniejszym celem. Mówiła, że 
ucieszyło ją bardziej nawet od złota 
olimpijskiego. Niestety, nie udało 
się Justynie wygrać czwarty raz pod 
rząd klasyfikacji Pucharu Świata. 
Zajęła drugie miejsce, przegrywa-
jąc po zaciekłej walce z Marit Bjo-
ergen. O tym, jak wyrównana była 
rywalizacja między tymi dwiema 
zawodniczkami najlepiej świadczy 
fakt, że kwestię końcowej wygranej 
rozstrzygnął dopiero ostatni start.  
 Największa rywalka Kowalczyk 
należy do grupy biegaczek przyj-
mujących znacznie poprawiające 
wydolność leki na astmę, przeciw 
czemu Polka głośno protestowała. 
Powiedziała nawet, że w „erze ast-
matyczek” srebro jest złotem. Od 

2011 roku te leki stały się jednak 
dozwolone dla wszystkich, także 
w pełni zdrowych – mimo niekwe-
stionowanych poważnych skutków 
ubocznych. Ponadto, widoczna na 
zdjęciach ogromna masa mięśnio-
wa Norweżki wywołuje u części 
polskich kibiców podejrzenia, że 
stosuje ona niedozwolony doping. 
Nikogo jednak nie można osądzać 
bez dowodów.
Justyna Kowalczyk w ostatnich 
latach zgarnia główne nagrody 
w plebiscytach na najlepszego 
sportowca Polski. W najważniej-
szym w naszym kraju Plebiscycie 
Przeglądu Sportowego i Telewi-
zji Polskiej została uznana przez 
kibiców najwybitniejszą postacią 
polskiego sportu w latach 2009, 
2010 i 2011. Zobaczymy, jak 
będzie wyglądać jej konkurencja 
w biegach narciarskich w przy-
szłym sezonie. Ja życzę jej dalszych 
wielkich sukcesów, ale liczę na to, 
że przy kolejnych wspaniałych wy-
nikach jej konkurencja do posia-
dania miana najlepszego sportowca 
w naszym kraju będzie znacznie 
większa niż dotychczas. 

JUSTYNA KOWALCZYK

Źródło fot. http:/www.facebook.com/kibicujjustynie
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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. 


