
LESZEK SZCZASNY „ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”

Książka powstawała przez kilka lat. Dzięki esencjonalnej i wciągającej 
narracji ma swój niepodrabialny styl. Jest subiektywnym, skonstruowa-
nym trochę na zasadzie puzzli, barwnym zapisem eskapad po Europie i 
Bliskim Wschodzie. Porusza, rozśmiesza, koi, prowokuje – zachęca do 

odkrywania świata na własną rękę.

„Udaję się w strony mniej sielankowe, na północny-wschód od Cetinji. Z lubością 
wdzieram się nie-wiadomo-gdzie. Ludzie pukają się w czoło: „po co tam jedziesz? tam nic 
nie ma!”. I jak mam im wytłumaczyć, że właśnie dla tego NIC tam jadę? Trzeba przecież 

poznać również niefolderowe oblicze danego kraju. Pomagając mi o zmroku w przesiadce 
do kolejnego samochodu, policjant pyta, czy nie boję się wilków. Zrozumiałem go dopiero 

wtedy, gdy zademonstrował odgłos tego zwierzaka. Mógłbym mu odpowiedzieć: „Panie 
władzo, jeśli te wilki mają takie braki w uzębieniu jak wy, to się nie boję”.

(fragment relacji bałkańskiej, str. 88)

LESZEK SZCZASNY, ur.  1975,  raciborzanin,  wykształcony 
jako politolog i  filozof (UJ),  z  zamiłowania  społecznik, 
fotograf,  a  przede  wszystkim  globtroter.  Ma  mnóstwo 
energii,  zmysł  obserwacji  i  swoje  zdanie.  Ponieważ 
podróżuje naprawdę za grosze, jest żywym dowodem na 
to,  że „chcieć to móc”. Dociera w głąb danej kultury, 
często podważając związane z nią stereotypy. 
Jest  autorem  wielowymiarowych  slajdowisk  ze  swoich 
wypraw.  Z  tymi  multimedialnymi  prezentacjami  od 

trzech lat regularnie odwiedza biblioteki i inne placówki kulturalno-oświatowe 
na terenie całej Polski.

www.leszekszczasny.blogspot.com

http://www.leszekszczasny.blogspot.com/


Obok kilkunastu drobnych tekstów o idei podróżowania i o samym autostopie, 
główną treść książki stanowią następujące opowieści:

„Niech sobie sami zrywają, skoro tyle tego posadzili, czyli zakończenie 
przygód zachodnioeuropejskich"

„Mój pierwszy raz na Wschodzie i czemu nie jest mi smutno samemu”

„Bałkańskie A (Albania), B (Bośnia), C (Chorwacja, Czarnogóra), czyli dlaczego 
nie boję się wilków”

„Niekrótka opowieść o kraju, gdzie najlepszym przyjacielem człowieka nie 
jest pies, ale drugi człowiek”

„O domu urody 'Absolut' i o dróżniku, co wygląda jak manekin oraz o paru 
innych pionkach na ukraińsko-słowackiej szachownicy”

„Reaktywacja zachodnio-południowa, czyli jaki ma związek coca-cola z 
obrzezaniem”

„Jak wygląda starożytność i ramadan z dyktaturą w tle”

Racibórz 2010, 288 stron, 61 cz-b zdjęć, 
papier kremowy tzw.ecco-book, miękka oprawa, 

ISBN 978-83-930974-2-5

Pozycja brała udział w konkursie o prestiżową statuetkę Bursztynowego Motyla im. Arka-
dego Fiedlera (edycja 2010), przyznawaną najlepszej polskiej książce podróżniczej.
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Uwaga! - biblioteki mogą zwracać się do wojewódzkich koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki 
(pełna lista na stronie Instytutu Książki), istnieje bowiem możliwość zewnętrznego sfinansowania spo-

tkania autorskiego, połączonego z którymś z moich slajdowisk.


