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książki Magdaleny Żelazowskiej pt. „Rzuć to i jedź”     
 

 
Magda Żelazowska. Z wykształcenia tłumacz, z zawodu 

marketingowiec, z pasji pisarka, dziennikarka i podróżniczka. Na 

stałe współpracuje z miesięcznikiem „Poznaj Świat” oraz portalami 

Wirtualna Polska i Styl.pl.  

 

Napisała  trzy książki: "Rzuć to i jedź, czyli Polki na 

krańcach świata", "Zachłanni" o pokoleniu tzw. "słoików" i "Hotel 

Bankrut" o czasach kryzysu. 

 

Mottem Magdy Żelazowskiej są słowa Voltaire’a:   

„ Jedno jest pewne: podróż zawsze robi dobrze.” 

 
Tytuł książki jest intrygujący. Co to jest „to” co mamy  

rzucić i wyjechać? Gdzie? Dokąd? Za co? Po co? 

 Ale takie pytania często sobie stawiamy w chwilach 

zwątpienia, zmęczenia czy nudy. Bo to jest tęsknota za czymś nowym, nieznanym ale na pewno lepszym 

(tak uważamy) niż to co posiadamy aktualnie.  Chcemy wiedzieć czy może gdzieś tam słońce świeci 

jaśniej, może czas płynie szybciej, może, może………………Dużo tych wątpliwości.  

 Odpowiedzi na nie poszukały bohaterki przedstawione w książce Magdy  Żelazowskiej. 

Pewnego dnia postanowiły: wyjeżdżam. Jak postanowiły tak i zrobiły. Spakowały najważniejsze dla nich 

rzeczy, zamknęły swoje dotychczasowe życie. Czasami była to ucieczka przed nieudanym związkiem, 

bezsensownym życiem,  pracą,  życiem w ciasnych, sztywnych ramach. Ale chciały czegoś innego. I ta 

chęć, tęsknota do tego „czegoś nowego” sprawiła, że  pofrunęły  w świat.   

 Poznajemy 10 kobiet, kobiet które osiadły na różnych kontynentach, różnych, często bardzo 

egzotycznych środowiskach. Znajdujemy je  w Toskanii i Senegalu, Arktyce i Antarktydzie, Australii, 

Malediwach i Gwadelupie.   Ich historie są fascynujące, opowiadają o trudnej drodze akceptacji 

warunków, warunków w jakich się znalazły i przyjęcia ich przez nową społeczność, w której przyszło im 

żyć. Ale te miejsca stały się dla nich nowym domem.  

 10 prawdziwych historii marzeń o szczęściu, mimo iż 

czasem trzeba było zapłacić  za nie wysoką cenę.  Ale historie 

opowiedziane w książce pokazują, że warto walczyć o szczęście i 

realizować własne marzenia. Może zabrzmi to jak banał, ale już  tak 

w życiu jest, że zadowolona i szczęśliwa osoba przyciąga do siebie 

szczęście i dobro. 

   

Tomek Michniewicz (podróżnik, dziennikarz) i M. Żelazowska 


