
Gwiezdne
Dzieci

G
w
iezdne D

zieci  •  Joanna M
alinowska

Joanna Malinowska

Baśń  dla dorosłych, którzy 
nie utracili dziecięcej wrażliwości

 Zazwyczaj biegniemy dokądś, sami nie bardzo wiedząc po co. Bo 
tak postępuje większość, taki jest trend. Niektórzy jednak zatrzymują 
się na chwilę zadumy: Po co to robimy? Gdzie leży nasz cel? Skąd 
przybyliśmy? I wówczas ten pęd donikąd przestaje być pociągający. 
Nowy cel rysuje się jeszcze niezbyt wyraźnie, niczym w porannej mgle, 
oni jednak zaczynają zaglądać w swoje serce, a dusza podejmuje dialog 
z ego. Odkrywają gwiezdne korzenie, ale także ścieżkę Tu i Teraz na 
Ziemi. Pojawia się rozumienie dawnych tęsknot i cechującej niezwykłej 
wrażliwości. Tym, co się w nich budzi, pragną się dzielić z innymi. 
Niosą w sercach Światło, które opromienia świat. Siłę czerpią ze Źródła, 
a przewodnikiem staje się Dusza. Zwą ich ,,Gwiezdnymi Dziećmi

,,
 lub 

,,Anielskimi Posłańcami
,,
. Odnajdują się wzajemnie i cieszą z takich 

spotkań. 
 O tym właśnie traktuje opowieść Joanny Malinowskiej. Jej nieco 
baśniowa forma przemawia lepiej niż niejeden fi lozofi czny elaborat, 
poruszając głęboko ukryte w nas struny. Niech zabrzmi więc ta 
świetlista muzyka, a jej dźwięki pomogą nam odnaleźć własną drogę 
oraz cel Tu i Teraz. 

Anna Ostrzycka
Redaktor Naczelny 

Wydawnictwa Nieznany Świat

Życie już nie jest polem walki, stało się terenem 
realizacji marzeń. Gdzie są teraz twoje marzenia? 
Więc przestań myśleć o tym, co będzie jutro 
albo za 10 lat.

Zrób sobie przerwę od planowania do czasu, aż nie 
odnajdziesz swoich marzeń. Twoje serce przyciągnie 
je jak magnes, o nic nie musisz się martwić. 
Rozpoznasz je i aż podskoczysz z zachwytu. 
Wtedy znowu zaangażujesz umysł do myślenia, 
w imię najpiękniejszego z marzeń.

Joanna Malinowska
ur. 1.09.1972 r. 
w Czechowicach – Dziedzicach

 Dziennikarka, reporterka, w latach 1992–2007 
pracowała w lokalnych mediach w Poznaniu. Od 2006 r. 
współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu oraz instytucjami kultury, realizując fi lmy 
dokumentalne i popularnonaukowe.  
 Jest wnikliwą obserwatorką świata i ludzi. Jej 
pasją jest ciągłe odkrywanie ludzkiej natury. Uważa, 
że życie jest podróżą, która biegnie dwoma pasami. 
Zazwyczaj poruszamy się jednym, na którym 
umieszczone są nasze dobra materialne, sukcesy 
i porażki. Ten pas jest zatłoczony, pełen ludzi, 
z którymi możemy się porównać. Często dobrowolnie 
rezygnujemy z drugiego – symbolu wewnętrznej 
podróży – ponieważ poruszamy się po nim samotnie, 
bez mapy, jedynie z nawigacją w sercu. 
 Opowieść o Gwiezdnych Dzieciach jest próbą 
relacji z takiej podróży, gdzie rolę reportera pełni Lu, 
będąca jednocześnie główną bohaterką, podróżującą 
owym drugim pasem. Książka nie jest poradnikiem, 
a raczej – jak każda baśń – jest zachętą do 
refleksji, szukania własnych odpowiedzi oraz podjęcia 
indywidualnej, niepowtarzalnej drogi. 
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