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WARTE POLECENIA

Książka ta opowiada o wszystkich zwie‑
rzętach, którymi Adam Wajrak opie‑
kował się w swoim domu. Ach, czego 
tu nie ma! Spotkać tu można cały jego 
zwie rzyniec: od małych pisklaków, 
przez tytułowe kuny, po bociany i sowy.  
To dlatego, że przyrodnikowi co chwilę 
podrzucano nowych pupili. W nie‑
których momentach jego życia wysta‑
wiał nawet zakaz oddawania mu zwie‑
rząt do adopcji. Na stronach książki 
Wajrak opowiada nam o tym, co musiał 
zrobić, by przystosować wszystkich 
milusińskich z osobna do życia w jego 
domu. Karmił, bawił się, leczył, budował 
domki swoim podopiecznym przez całą 
swą opowieść i całe swoje życie. Są tu 
opisane niestety również smutne mo‑
menty, np: rozstania, ale jest to dla czy‑
telnika bardzo pouczające.
Polecam tę książkę nawet tym, którzy 
nie interesują się przyrodą, bo można 
czytać ją tak, jakby była książką przy‑
godową.

Łukasz Kalbarczyk

Kuna za 
kaloryferem
A D A M  WA J R A K

„To zwierzę mnie bierze” to zbiór fe‑
lietonów poświęconych różnym 
mieszkańcom Puszczy Białowieskiej, 
napisanych przez Adama Wajraka. Jest 
on pisany językiem dorosłym, lecz 
przyswajalnym przez młodych czy‑
telników, więc miłośnik zwierząt oraz 
pasjonat czytania w każdym wieku 
może spędzać czas na przyrodniczych 
wyprawach w wyobraźni. Przyrodnik 
opowiada o swoich przygodach z leśny‑
mi stwo rzeniami – od ptaków, poprzez 
lisy,  po żubry. Nie pomija nawet pewne‑
go gatunku mikrostworzeń mniejszych 
niż bakterie. Czytając tę książkę, do‑
wiemy się o godach, pożywieniu, zacho‑
waniu i wyglądzie danych mieszkańców 
puszczy. Uważam, że ta książka potrafi 
czytelnika w dowolnym wieku zacieka‑
wić, oprowadzić po lesie i  zapoznać 
z wieloma zwierzętami. Jest w niej wiele 
naukowych ciekawostek dotyczących 
każdego z nich. Dlatego sądzę, że jest 
warta polecenia zwłaszcza tym, którzy 
są z przyrodą za pan brat.

Łukasz Kalbarczyk

To zwierzę mnie 
bierze
A D A M  WA J R A K

Poradnik „Mikrowyprawy w wielkim 
mieście” polskiego filozofa Łukasza Dłu‑
gowskiego jest interesującą pozycją dla 
osób, które nie lubią się nudzić.
Mój imiennik, którego miałem okazję 
poznać osobiście na spotkaniu w gro‑ 
dziskim Centrum Kultury, podaje w niej 
przykłady wypraw dalekich i bliskich 
oraz ciekawostki. Pisze zrozumiałym ję‑ 
zykiem, więc książkę tę polecam 
również młodszym czytelnikom. Sam 
autor wybierał się wielokrotnie w po‑
dróże, a w swojej książce zamieścił  
z nich zdjęcia. Jak już wyżej pisałem,  
ta lektura jest ciekawa i najlepiej się ją 
czyta w chłodny wieczór, planując nas‑
tępny dzień.

Łukasz Kalbarczyk

Mikrowyprawy 
w wielkim mieście
Ł U K A S Z  D Ł U G O W S K I

Książka dostępna 
w Oddziale dla Dzieci

Książka dostępna   
w Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży
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„Wilki” to historia o tym, jak Adam Waj‑
rak zajmował się wilkami, poznawał ich 
zwyczaje i historię, zdobywał ich sym‑
patię i je ratował. Dziennikarz opowia‑
da nam w niej o swoich zmaganiach 
z wilczym światem, o spotkaniach i smu‑
tnych rozstaniach, o przerażającym 
widoku wilków na metalowych dru‑
tach, o próbie opanowania strachu przy 
pierwszym z nimi spotkaniu i o przyjaźni 
wilków. Przedstawia szaleńcze działania, 
które wykonał, byle by tylko uratować 
tytułowe wilki.
Polecam tę książkę zwłaszcza lu dziom, 
którzy boją się psów i psopodo‑
bnych zwierząt, gdyż dzięki niej mogą 
opanować strach.

Łukasz Kalbarczyk

Wilki
A D A M  WA J R A K

„Alfabet polski” Anny Skowrońskiej jest 
książką z interesującymi ilustracjami, 
w  której przedstawione są ciekawost‑
ki związane z Polską, ułożone w kolej‑
ności alfabetycznej. Czytelnik znajdzie 
tu krótkie artykuły, między innymi 
o  kopalni soli w Wieliczce i Czarnym 
Złocie czyli węglu kamiennym i jego 
złożach, o Fryderyku Chopinie ‑ kom‑
pozytorze i pianiście, który jest zna‑
ny na całym świecie oraz o wybitnych 
pol skich naukowcach, takich, jak na 
przykład Jerzy Różycki, Marian Rejewski 
i Henryk Zygalski, czyli matematykach, 
którzy rozszyfrowali Enigmę. Można ją 
czytać od dowolnej strony ‑ od począt‑
ku, od środka albo od końca! Jest taką 
mini‑encyklopedią naszego kraju.
To szybka do czytania odskocznia 
od wszystkich książek przygodowych, 
miłosnych i horrorów. Polecam.

Łukasz Kalbarczyk

Alfabet Polski 
A N N A  S K O W R O Ń S K A

Warte polecenia

Czy żyjemy zgodnie z naszą wolą? 
Dlaczego wiele osób podporządkowu‑
je swój byt innym? Czym jest szczęście 
i jakie wartości są najcenniejsze?
Joanna, główna bohaterka powieś‑
ci Lucy Maud Montgomery pochod‑
zi z tak zwanej dobrej rodziny, której 
członko wie postrzegają ją jako brzyd‑
ką, roztargnioną oraz dziwaczną starą 
pannę. Od dzieciństwa jest czarną 
owcą, z  której uczuciami i zdaniem 
nikt się nie liczy. W swoim wnętrzu po‑
siada pokłady bólu i żalu, ale paraliżu‑
jący strach przed gniewem bliskich, 
sprawia, że nieszczęśliwa milczy. Kiedy 
nagle dowiaduje się o swojej chorobie 
i niewielkiej ilości czasu, jaki jej pozo‑
stał, decyduje postawić się krewnym. 
Postanowiwszy zostać służącą u umie‑
rającej dawnej znajomej, kobiety z nie 
najlepszą opinią, ma możliwość zasma‑
kowania szczęścia i wolności. Tak zaczy‑
na się droga Joanny do tytułowego 
zamku jej marzeń.
Montgomery wykreowała cudowny 
świat oraz stworzyła pełną wrażliwo‑
ści i piękna historię. Subtelna, ukazu‑
jąca tłumienie siebie i swojego gło‑
su, ale też napawająca nadzieją, że 
odnale zienie spełnienia czeka na naszą 
stano wczą decyzje. Ze świeżym pow‑
iewem nieznanego, ekscytującego 
życia, przy tym pełna sybarytyzmu w 
spokojnym domu nad jeziorem, we 
wnętrzu lasu, pełnego książek i herbat. 
Powieść, której wyjątkowo nie chce się 
kończyć, aby  codzienność nie zatarła 

Błękitny Zamek 
L U C Y  M A U D  M O N T G O M E R Y

dobra, jakim wypełniła serce czytelni‑
ka. Kto woli sztuczny i chłodny, aktualny 
świat od przytulnego oraz urokliwego 
miasteczka w Anglii lat ‘20? Wiele osób 
stwierdzi, że opowieść ta jest nieco nie‑
realna, że po podjęciu takiej decyzji, po‑
jawiłoby się mnóstwo przeszkód. Mają 
oni rację, sama nie do końca wierzę, 
aby komuś poza Joanną przytrafiło się 
takie szczęście, ale wy obrażenie sobie 
ziszczonego marzenia o własnym Błękit‑
nym Zamku, jest dla mnie czymś niesa‑
mowitym. I moja wdzięczność do autor‑
ki za to jest wręcz niewyrażalna.
Poświęcając tej książce czas, dajemy so‑
bie szanse na dostrzeżenie piękna, które 
jest wpisane w świat i w nas.

Natalia Gontarczyk
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Ciasto KUBUŚ

       Wykonanie
1. Tortownicę wyłożyć biszkoptami.
2. Dwa budynie ugotować na soku marchwiowym według 

instrukcji na opakowaniu. Nie dodawać cukru, ponieważ 
sos jest naturalnie słodki.

3. Gorącą masę budyniową wylać na biszkopty. 
4. Gdy masa trochę przestygnie, ułożyć na niej ulubione 

delicje.
5. Ubić śmietanę i wyłożyć na wystudzone ciasto.
6. Zetrzeć na wierzch czekoladę i wstawić do lodówki naj‑

lepiej na całą noc.  SMACZNEGO :)

Sara Kot

       Składniki
• 1 paczka okrągłych biszkoptów
• 2 śmietany małe (200 ml) albo 1 duża (400 ml) 30%
• 1 śmietanfix (można dodać, ale niekoniecznie)
• 1 gorzka lub mleczna czekolada 
• dowolny sok marchwiowy np. Kubuś - 750 ml lub więcej
• 2 budynie śmietankowe lub waniliowe BEZ CUKRU
• 1 duża paczka ulubionych delicji, np. wiśniowych

Przepisy
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Wegańska tarta

       Wykonanie
Ciasto 
Uprażyć na patelni orzechy. Wrzucić do miksera i zmielić do‑
dając substancję słodzącą. Wyłożyć do foremki. Uformować 
spód z małym rantem.

Krem
Awokado obrać, olej kokosowy rozpuścić. Zmiksować skła‑
dniki kremu na gładką masę.

Wyłożyć krem na spód, wyrównać. Wstawić do zamrażalnika 
na 2 godziny. Zjadać.

Łukasz Kalbarczyk

       Składniki
Ciasto

• 50 g dowolnych orzechów
• 50 g wiórek kokosowych
• 30 g substancji słodzącej (miód, syrop z agawy, syrop 

klonowy, itp.)

Krem
• 200 g dojrzałego awokado
• 60 g substancji słodzącej
• 40 g kakao
• 20 g oleju kokosowego
• laska wanilii

Przepisy
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The Final Station

The Final Station to gra o przeżyciu, której 
celem jest przetrwanie. Głó wnym bo‑
haterem jest Edward Johnson, kolejarz, 
który podczas apokalipsy zdecydował 
się dalej pozostać w swoim  zawodzie. 
Świat, w którym toczy się akcja gry, jest 
pogrążony w chaosie, o której mało się 
mówi. Rząd i wojsko udają, że wszy‑
stko jest w porządku, lecz każdy zwykły 
człowiek wie, że jest inaczej. Gars‑
tka ludzi próbuje żyć, jak dawniej, lecz 
represje ze strony władzy są ogromne. 

Nasz bohater dostaje od wojska nakaz 
przewiezienia jakiegoś tajnego ładun‑
ku. Grając, zatrzymujemy się w różnych 
zniszczonych miastach, w których stara‑
my się przeżyć ataki zainfekowanych 
oraz zdobywać żywność dla pasażerów. 
Gra jest utrzymywana w pixelartowym 
stylu graficznym. Polecam, choć jest 
bardzo przygnębiająca.

Łukasz Kalbarczyk

Podróżuj pociągiem przez umierający świat. Dbaj o swoich pasażerów, 
utrzymuj swój pociąg w stanie roboczym i rób wszystko, aby dotrzeć 

do kolejnej stacji.

Gry
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Katarzyna Mandes

Bohaterami tej historii, są członko‑ 
wie rodziny Kadam z Mombaju, która 
zmuszona została do wyemigro‑
wania ze swojego kraju do Europy.  
Po śmierci matki, która zginęła w pożarze, 
ojciec postanawia zabrać swoje dzieci  
i poszukać lepszego życia poza ich kra‑
jem. Pewnego dnia, trafiają przypad‑
kiem do małej, malowniczej miejsco‑ 
wości położonej na południu Francji  
i postanawiają tam zostać. Wtedy, do‑ 
piero zaczyna się cała historia. 
Majestatyczna Madame Mallory, mie‑
szkająca w tym miasteczku, od lat kieru‑
je renomowaną i wykwintną restaura‑ 
cją. Sława jej znakomitych potraw i dań 
wykracza poza granice tej miejscowo‑ 
ści, a prestiżowa gwiazdka Michelina na‑
pawa dumą mieszkańców. Gdy hindus‑
ka rodzina postanawia otworzyć swoją 
małą, skromną restaurację, z orientalną 
kuchnią, dokładnie naprzeciwko jej po‑
siadłości, sprawy zaczynają się nieco 
komplikować. Na początku Madame 
Mallory i stali bywalcy jej restauracji nie 
kryją niechęci do nowych mieszakńców. 
Potem jednak stopniowo mała hinduska 
restauracyjka zaczyna być coraz bardziej 
lubiana, co nie znaczy, że to koniec 
wszystkich problemów konkurujących 
ze sobą szefów kuchni.
Jest to wspaniała, czasem wzruszająca, 
a zarazem zabawna historia o tolerancji, 
wyrozumiałości i otwartości na inne kul‑
tury oraz o zamiłowaniach do gotowa‑
nia. Uczy również, że każdy ma szansę 
spełnić swoje marzenie, nie ważne skąd 
pochodzi i kim jest.  Zobaczycie w tym 
filmie pasję, poczujecie ukłucie zazdro‑
ści i zapragniecie zrobić ze swoim ży‑ 
ciem coś więcej.
Poza tym, film kusi nas nie tylko pysznym 
jedzeniem, ale i plenerami. Małe mia‑
steczko, w którym  toczy się akcja filmu, 
położone jest w niezwykle pięknym 
zakątku Francji. Malownicze krajobrazy, 
ciche, spokojne, klimatyczne miaste‑
czko, robią niesamowite wrażenie :)

Podróż na sto stóp

Słowa autora książki: „Podróż na sto stóp 
oznacza przełomowy moment w życiu, 
kiedy człowiek zbiera się na odwagę 
i porzuca to, co bezpieczne i znane. 
Choć nie pokonuje ogromnych fizy‑
cznych dystansów, przeżywa niezwykłą 
duchową przygodę, która zmienia jego 
dotychczasowe życie na lepsze”. Chy‑

ba już nie trzeba nic więcej dodawać... 
Pamiętajcie, że każda, nawet największa 
podróż, zaczyna się od pierwszego kro‑
ku :) Miłego oglądania !!

Film ”Podróż na sto stóp” jest ekranizacją bestsellerowej powieści  
Richarda C. Morais’a w reżyserii, wielokrotnie nagradzanego za swoje 

filmy, Lasse Hallstroma.

Film
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Z wykształcenia muzykoterapeuta, z zawodu dziennikarz, 
z pasji podróżnik – to zdanie doskonale go przedstawia. 
Do tej pory, odwiedził wszystkie kontynenty, oprócz Antar
ktydy, a przygody ze swoich podróży opisuje na blogach: 
Cessanis Na Walizkach i  NaWalizkach.com.pl. Jest również 
autorem książki „Opowieści z pięciu stron świata”. Jego 
pozytywną energią i uśmiechem nie sposób się nie zarazić, 
inspiruje wszystkich do nawet niedalekich wypraw!

Czy od zawsze chciałeś podróżować i być dziennikarzem 
National Geographic? Jakie miałeś plany w wieku 15 lat, bo 
chyba nie chciałeś zostać strażakiem? :)

Nie zawsze chciałem być dziennikarzem National Geogra‑
phic, bo kiedyś w ogóle o tym nie myślałem. Ale zawsze po‑
dróżowałem. Jak byłem mały, podróżowałem z rodzicami, 
fia tem 126p, a później wartburgiem z przyczepą kempingową. 
Zwiedziłem wtedy Węgry, Grecję,  Bułgarię i jeszcze Jugosła‑
wię ‑ kraj, którego już dzisiaj nie ma na mapach. Podróże 
zawsze  mi towarzyszyły, bo moi rodzicie bardzo często wy‑
jeżdżali i na wiele wyjazdów mnie ze sobą zabierali. Dlatego 
to jest ich wina, że nie mogą się ze mną teraz zbyt często spo‑
tykać, bo to teraz ja zwykle jestem w podróży :) I właściwie 
każde spotkanie z moimi rodzicami jest wielkim świętem.

Kiedy zaczęła się „na poważnie” Twoja przygoda z dzien
nikarstwem i podróżami? Co było pierwsze – bardziej po
dróże czy dziennikarstwo? 

Najpierw było dziennikarstwo, bo zacząłem pracować 
w lokalnej gazecie w „Życiu Pabianic”, kiedy byłem w klasie 
maturalnej. Opublikowałem swój pierwszy artykuł o stu‑
dniówce i zakończeniu liceum. I tak zaczęła się moja przygoda 
z dziennikarstwem. Na początku była właśnie gazeta lokalna, 
później gazeta w Łodzi „Express Ilustrowany”, a następnie już 
zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem w Warszawie. 
Pisałem dla „Życia Warszawy” i „Rzeczpospolitej”, bo bardzo 
długo pracowałem jeszcze w codziennej prasie. Aż to się 
zmieniło, w momencie kiedy dostałem propozycję pracy 
w National Geographic.

Jak trafiłeś do redakcji National Geographic Traveler?

Do National Geographic trafiłem przez zupełny przypadek. 
Mianowicie, zadzwoniła do mnie Martyna Wojciechowska, 
której wcześniej jeszcze w ogóle nie znałem. Podobno, ktoś 
jej wcześniej powiedział, że jest taki człowiek jak ja, który 
bardzo dużo podróżuje. W dodatku prowadzi serwis inter‑

Życie na walizkach 
Wywiad z Michałem Cessanisem 

Kto nie marzył chociaż raz o podróżach na krańce świata? Z pewnością, każdemu 
przemknęła kiedyś taka myśl, aby zwiedzać i poznawać inne kraje, innych ludzi.
Podczas Grodziskiego Dnia Młodzieży gościem był Michał Cessanis – podróżnik 

i dziennikarz National Geographic Polska.

netowy NaWalizkach.com.pl i właściwie byłby dobrym se‑
kretarzem redakcji Travelera, bo bardzo to lubi. Martyna do 
mnie zadzwo niła i zaprosiła mnie na spotkanie. W sumie tych 
rozmów z nią było cztery, zanim dostałem pracę. Musiałem się 
też o to bardzo starać, ponieważ miałem przedstawić swoje 
propozycje, co nowego zrobić i o czym pisać w takim Tra‑
velerze. To wszystko przygotowałem i okazało się, że moje 
pomysły się spodobały.

Jakie są Twoje pierwsze wrażenia z bycia wicenaczelnym naj
popularniejszego magazynu podróżniczego w Polsce?

Znam ten zespół od początku i nie jestem tu nowy. Dlatego 
pracuje mi się bardzo dobrze, bo doskonale się znamy. Mam 
przede wszystkim ogromne zaufanie do moich współpra‑
cowników, ponieważ każdy jest specjalistą w tym co robi. 

Wywiad
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I  wiem, że jak grafik ma pięknie zaprojektować magazyn to, to 
zrobi, a koleżanki, które zajmują się doborem zdjęć, na pewno 
znajdą jak najpiękniejsze fotografie. A Ci, który piszą, zrobią 
wszystko, żeby napisać jak najlepsze teksty i je opublikować. 
Więc w zasadzie mam wielką przyjemność tej pracy. Chociaż 
nie ukrywam, że bycie wicenaczelnym daje tak naprawdę 
dużą odpowiedzialność za cały zespół, więc tu spoczywa na 
mnie duża odpowiedzialność. Staram się, żeby wszystkim się 
nadal razem dobrze pracowało ‑ po prostu. 

Co najbardziej lubisz w podróżach? Co jest najważniej
sze? Ludzie, miejsca…? Większą przyjemność sprawia 
ci poznawanie ludzi, różnych kultur czy odkrywanie lądów 
i nowych miejsc?
 
U mnie na pierwszym miejscu zawsze są ludzie. Gdziekolwiek 
podróżuję, to wyjeżdżam po to, żeby spotkać się z ludźmi. 
Żeby pomieszkać z miejscowymi i spędzić z nimi jak najwięcej 
czasu. Nie wyobrażam sobie innego podróżowania, jak nie 
takie, żeby wyciągać rękę do tych, których spotykam na uli‑
cach i właściwie z nimi spędzam czas. To właśnie oni mają 
zawsze najciekawsze historie. Mówią nam o prawdziwym ży‑
ciu w danym miejscu. To jest dla mnie największą wartością 
takich podróży. 

Co kieruje Tobą przy wyborze kierunków twoich wypraw? 
Egzotyka? Krajobrazy? 

Kiedyś kierowały mną miejsca, które chciałbym zobaczyć, 
a teraz przede wszystkim cena biletu lotniczego. Tam gdzie 
mogę tanio polecieć, tam się wybieram. Oczywiście mam ja‑
kieś swoje kierunki, marzenia ‑ na przykład Meksyk i Chile, do 
których pojadę bez względu na to, ile będzie kosztował bilet 
lotniczy. Teraz głównie kieruje się, w tym tanim podróżowaniu, 
ceną biletu lotniczego.

Wiemy, że uwielbiasz Azję. Dlaczego akurat ten kontynent 
tak bardzo Cię zainteresował? Co jest w niej wyjątkowego? 

Właśnie ludzie. Najbardziej fascynują mnie ludzie mieszkający 
w Azji. Dlatego niesamowitych przyjaciół mam teraz w Wiet‑
namie czy na Sri Lance, do których wracam w sierpniu, bo chcę 
się z nimi znowu spotkać. Jestem zachwycony ludźmi i jedze‑
niem, to są te dwie rzeczy, za które kocham Azję. Oczywiście 
ludzie są dla mnie na pierwszym miejscu, a na drugim dopiero 
jedzenie :).

Podobno Antarktyda jest jedynym kontynentem, którego nie 
odwiedziłeś. Czy zamierzasz to zmienić w najbliższym czasie, 
czy to raczej nie Twoje klimaty?

Tam jest tak zimno, że to w sumie chyba niczyje klimaty. Mam 
nadzieję, że uda mi się to zrobić w przyszłym roku, chociaż do 
tego potrzeba wielkich pieniędzy. Więc jak je uzbieram, to po‑
jadę na Antarktydę. 

W podróży poznajesz wielu ludzi. Czy masz z nimi później 
jakiś kontakt po powrocie do Polski? 

Staram się mieć z nimi kontakt. To jest tak samo jak z tą rodziną 
ze Sri Lanki, do której lecę w sierpniu. Właściwie tylko dlatego, 
że mamy ze sobą cały czas kontakt listowny. Gdy ich poznałem, 
to zacząłem na nowo znów pisać listy, a nie wysyłać sms‑y. 
Piszę odręczne listy i wysyłam im je do tej wioski, w której 

mieszkają, a oni mi na nie odpisują. W jednym z takich listów 
Pani Soma, niesamowita kobieta, zaprosiła mnie, żebym za‑
brał rodziców i przyjechał do niej na obiad. Dlatego zabie ram 
rodzi ców i lecimy w sierpniu do niej w odwiedziny, na  obiad. 
 
Jaka jest Twoja najbardziej niespodziewana i zaskakująca 
przygoda w podróży?

Właściwie to nie spodziewałem się tego, jak wielu przyjaznych 
ludzi spotkam na całym świecie. Wielkim zaskoczeniem było dla 
mnie też to, że wszyscy są sobie tak bardzo pomocni i otwarci 
na innych. Wcale nie chcą zrobić Ci krzywdy, czegoś złego, jak 
jedziesz gdzieś, tylko chcą Ci właśnie pomóc w tej podróży. 
I to było dla mnie największą wartością i tym zaskoczeniem: 
wow, wszędzie mogę na nich liczyć. Nie ma czego się bać, 
trzeba być otwartym na nowe znajomości. Bo jak poznajesz 
miejscowych, mieszkasz i przebywasz z nimi, to oni uczą Cię 
wszystkiego o nowym miejscu.

Jakie pamiątki przywozisz najczęściej z podróży? Pamiętasz, 
najbardziej szaloną rzecz, którą przywiozłeś? 

Pamiątek mam tyle, że przedwczoraj spakowałem dwa wielkie 
pudła przeprowadzkowe do piwnicy, żeby nie robić z miesz‑
kania muzeum. Głównie, przywożę instrumenty muzyczne, 
ponieważ kończyłem Akademię Muzyczną w Łodzi, więc 
są one dla mnie bardzo wartościowymi pamiątkami. Przy‑
wożę również lalki w różnych strojach narodowych. Kiedyś 
kupowałem też bardzo dużo różnych materiałów np. z Indii, 
żeby uszyć zasłony. Na szczęście, już tego nie robię, bo po 
prostu nie mam na nie miejsca. Teraz, zacząłem kolekcjonować 
głównie fotografie. Robię mnóstwo zdjęć i kręcę filmy, i to jest 
dla mnie największa wartość. 

Jesteś specjalistą od dalekich i jednocześnie niedrogich 
podróży. Jak to możliwe? Każdy tak może? Czym się kiero
wać i na co zwracać uwagę, aby zaplanować tanią podróż, 
na którą będzie nas stać?

Z pewnością każdy może zorganizować podróż, na którą 
będzie go stać. Lecz to jest bardzo różnie, zależy kto, jakie 
ma wymagania. Najprościej jest pojechać gdzieś daleko, ale 
nie tanio, tylko taniej. Można za pewne rzeczy zapłacić taniej. 
Na przykład za bilet lotniczy, za nocleg, mieszkając właśnie 
u „miejscowych”, a nie w hotelu, który jest bardzo drogi. Może‑
my jeździć komunikacją miejską, a nie taksówkami. Można so‑
bie w ten sposób doskonale radzić. Głównie, podstawą jest 
kupienie taniego biletu lotniczego, nawet w promocji, tańsze‑
go o połowę i już jesteśmy do przodu. Można próbować 
oszczędzać na pewnych rzeczach w podróży. Trze ba 
oszczędzać również na jedzeniu. Nie jemy w drogich restaura‑
cjach, tylko kupujemy jedzenie „na ulicy”. Co jest w ogóle naj‑
fajniejsze, bo uliczne jedzenie jest bardzo dobre. Właściwie 
najlepsze jedzenie jakie jem w Azji, to jedzenie na ulicy, a nie 
w restauracji. Jest ono najbardziej naturalne, prawdziwie, do‑
brze zrobione ‑ naprawdę nie ma się czego bać. Jest smaczniej 
i na takich rzeczach można wiele zaoszczędzić.

Co byś powiedział ludziom, którzy bardzo chcą podróżować, 
a jednak mają obawy? Jest mnóstwo takich osób, które 
obawiają się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich 
marzeń. Po prostu często boimy się rzeczywistości, której nie 
znamy, nie wierzymy, że „damy radę”.

Wywiad
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Wywiad

Jeśli ktoś boi się podróżować, to powinien zmienić swoje podej-
ście do świata i przestać się bać, bo nie ma powodu, żeby się bać. 
Właściwie wszędzie możemy się czuć bardzo dobrze. Wszędzie 
są ludzie, którzy nam pomogą, a nie zaszko dzą i możemy liczyć 
na ich pomoc. Oczywiście, musimy uważać, wiadomo, doku-
menty zawsze trzeba dobrze schować, a  czasem w niektórych 
miejscach też pieniądze, żeby ktoś nas nie okradł. Ale okraść 
może nas ktoś wszędzie, nawet w Polsce, więc tego się nie ma 
co bać. Trzeba być totalnie otwartym na wszystko. Na nowe 
kultury, zwyczaje, tradycje, wartości, historie, przede wszy-
stkim na to jak Ci ludzie żyją. Nie krytykujmy nikogo - to jest 
bardzo ważne. Jesteśmy gościem w danym kraju, więc nie kry-
tykujemy, tylko  przyjmujemy wszystko takie jakie jest, nawet 
jak nam się to nie podoba. Jesteśmy na chwilę u tych ludzi, a 
oni w taki sposób żyją na co dzień, więc trzeba to rozumieć i do 
wszystkich podejść bardzo otwarcie.

Jak przełamać lęk przed lataniem samolotami? Wiele osób 
panicznie boi się latać, nawet wsiąść do samolotu. Ja też 
miałam pewne obawy przed swoim pierwszym lotem, ale 
była to też ciekawość, jak to jest być 12 km nad ziemią?

To jest faktycznie problem, bo ja im dłużej latam, tym mam 
coraz większy lęk, niż na początku :). Im więcej latam, tym 
więcej jestem w stanie rozpoznawać, np. odgłosów silnika, 
czy to, jak klapy od skrzydeł opuszczają się i podnoszą - wte-
dy wiem, do czego  samolot szykuje się w danym momencie. 
To jest bardziej przerażające, jak już wiem te wszystkie rzeczy. 
Natomiast, żeby przełamać lęk przed lataniem, podaję swoje 
rady. Po pierwsze, nie można lecieć samemu tylko z kimś, kto 
się tego nie boi. W razie czego może  złapać nas za rękę, poro-

zmawiać o czymś, posłuchać razem muzyki czy poczytać. Poga-
dać przede wszystkim, bo to zajmuje czas w samolocie. I to na 
pewno spowoduje, że nie będziemy się aż tak bać. Uważam, że 
dobre towarzystwo i fakt, że będziemy z kimś bliskim, zmniej-
szy nasze poczucie strachu.

O czym, jako turyści, powinniśmy zawsze pamiętać wybiera
jąc się do innych krajów?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, żeby się dobrze 
ubezpieczyć na wypadek jakichś problemów zdrowotnych. 
Druga rzecz: zaszczepić się - właśnie o to bardzo często pytają 
mnie ludzie. Ja zawsze powtarzam, że trzeba wykonać wszy-
stkie zalecane szczepienia, bo to jest tylko dbanie o własne 
zdrowie. I o tym powinniśmy pamiętać.  Uważam też, że trzeba 
do wyjazdu się przygotować, ale w taki sposób „kulturowy”. Jak 
jedziemy w jakieś miejsce, to powinniśmy o nim poczytać lub 
obejrzeć film. Wszystko po to, żeby lepiej je rozumieć.

A teraz najważniejsze pytanie… Kiedy następna książka? Masz 
jakieś plany? „Opowieści z pięciu stron świata” są genialne, 
sama nie mogłam się oderwać od książki. Nie ukrywam, 
że czekam z niecierpliwością na następną część.

Mam w planach kolejną książkę. Myślę, że powstanie ona wte-
dy, kiedy pojadę ponownie na Sri Lankę, w sierpniu do Somy na 
obiad. Może to będzie książka poświęcona właśnie temu miej-
scu i tamtym ludziom?

Z Michałem Cessanisem rozmawiała Katarzyna Mandes

Studenci Akademickiej Grupy Klema przy Parafii MBNP 
w Grodzi sku na początku maja przygotowali sztukę teatralną 
,,Szukając Adama” na podstawie dramatu autorstwa Karola 
Wojtyły pt. ,,Brat naszego Boga”, w reżyserii księdza Macieja 
Czaplińskiego i Agnieszki Sadowskiej. Przedstawienie dopełniła 
autorska muzyka, a scenariusz opracował Sławomir Sadowski.
Obok znakomicie odgrywanych postaci oczarowały mnie  
fenomenalna scenografia, przygotowana dzięki współpracy 
z firmą KADET, wraz z cudownymi kostiumami, wypożyczony‑
mi przez Teatr Wielki. Świetnie odwzorowywały one okres, 
w którym działa się akcja. 
Na scenie została przedstawiona wspaniała historia świętego 
brata Alberta, a także opowieść o pomocy bliźnim, wielkim 
poświęceniu, przeszkodach jakie  stawia nam życie i warto‑
ściach jakimi warto się kierować. Cała sala była nie tylko 
wypełniona widzami, ale także ciepłą, a wręcz rodzinną atmo‑
sferą. Sądzę, że każdemu po opuszczeniu kina, zostały w ser‑
cu słowa tytułowego bohatera ,,Powinno się być dobrym, jak 
chleb, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić 
się jeśli jest głodny’’.

Natalia Gontarczyk

Zdj.: Facebook/Szukając_Adama

Spektakl ,,Szukając Adama”
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Baran
W książkach podróżowałam nie tylko 
do innych światów, ale też do mojego 
własnego.

Anna Quindlen – How Reading 
Changed My Life

Cytaty do znaków zodiaku

Bliźnięta
Nieoczekiwane propozycje podróży są 
lekcjami tańca udzielanymi nam przez 
Boga.

Kurt Vonnegut – Kocia kołyska

Lew
Nie trzeba koniecznie podróżować w 
przestrzeni. Można odbywać podróże 
wgłąb własnej duszy.

Ryszard Kapuściński – Autoportret re-
portera

Waga
Dzięki magii, podróże międzyplane‑
tarne nie są niczym niezwykłym.

Krzysztof Bielecki – Defekt pamięci

Strzelec
Fotografia odmieniła cel podróży, 
którym dotychczas było napotykanie 
rzeczy dziwnych i nieznanych.

Herbert Marshall McLuhan – Wybór tek-
stów

Wodnik
Podróże są jak ożywcza kąpiel dla 
umysłu.

Hans Christian Andersen – Autobiografia. Baśń 
mojego życia

Byk
Nie ma szybszego sposobu po‑
dróżowania niż myśl.

Anna Kamieńska – W nieparyżu i gdzie 
indziej

Rak
...chcieć to móc i marzenia mogą się 
spełniać, chociaż trzeba im w tym 
pomóc.

Monika Witkowska – Everest. Góra gór

Panna
Tylko takie miasta są coś warte, w 
których można się zgubić.

Zbigniew Herbert – Barbarzyńca w 
ogrodzie

Skorpion
Niektóre podróże odbywamy, nie wy‑
chodząc z domu.

Anne Bishop – Głos

Koziorożec
Człowiek nigdzie naprawdę nie był, 
póki nie wróci do domu.

Terry Pratchett – Blask fantastyczny

Ryby
...uwielbiam błądzić, bo zawsze wtedy 
odkrywam coś zaskakującego. Coś, 
czego nikt nie widział, ani nie przeżył na 
własnej skórze.

Beata Pawlikowska – Blondynka w Peru

Opracowała: Magdalena Molska

Horoskop
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SPRAWDŹ NA:

Spektakl 
,,Letni Dzień”

Na samotnej uliczce Nieuda, którego 
odegrał Jakub Wons, sprzedaje balony 
i jest przygnębiony swoim pechowym 
życiem z niespełnionymi marzeniami. 
Po chwili pojawia się Uda, grany przez 
Marka Pitucha, który cierpi na ból egzy‑
stencjalny. Mając wszystko, jest poz‑
bawiony jakichkolwiek celów. Zaczynają 
wymieniać się swoimi spostrzeżeniami  
i wrażeniami związanymi z życiem oraz 
jego biegiem. Nagle zostają rozproszeni 
zjawieniem się Damy, kreacji aktorskiej 
Anny Muchy. Jako ucieleśnienie kobiety 
idealnej, jej obecność budzi w nich na‑
dzieje.
Co sprowadza te trzy postacie do tego 
miejsca? Otóż, każde z nich przyszło 
z planem odebrania sobie życia. Czy 
ta przypadkowa znajomość odmieni 
ich losy?
Scenografia i rekwizyty może nie były 
zbyt bogate, ale z pewnością wystarcza‑
jące. Wynagradzały to świetna gra ak‑
torska oraz oprawa muzyczna. Czas 

przedstawienia zleciał w oka mgnieniu, 
pozostawiając nutę tajemniczości i nie‑
dosytu. Akcja na scenie pochłaniała 
widzów i pozostawiła samotnie z refle‑
ksjami na temat złożoności naszego 
istnie nia. Historia bardzo warta zapozna‑
nia i przeżycia.

Natalia Gontarczyk

W kwietniu 2017 r. do Grodziska Mazowieckiego gościnnie przyjechała 
grupa aktorów z Old Times Garage, aby wystawić spektakl ,,Letni Dzień” 

Mrożka, w reżyserii Olgi Chajdas.


