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Niezależni reporterzy i podróżnicy, 
współpracują m.in. z Dużym 
Formatem, Wysokimi Obcasami 
i Tygodnikiem Powszechnym. 
Autorzy książki reporterskiej 
„Tańczymy już tylko w Zaduszki”
(Znak, 2016). Wspólnie nominowani 
do Nagrody Newsweeka im. Teresy 
Torańskiej (2015).

MARIA HAWRANEK

SZYMON OPRYSZEK

piszemy dla: media o nas:

http://intoamericas.com
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Nie jeździmy utartym szlakami. Mieszkaliśmy
już na najgęściej zaludnionej wyspie świata
w Kolumbiii wśród ortodoksyjnych menonitów 
w Boliwii, szukaliśmy pracy w nielegalnych 
kopalniach złota w peruwiańskiej dżungli, 
kosztowaliśmy ayahuaski w brazylijskim 
kościele Santo Daime, przeszliśmy też zabieg 
leczenia świnką morską.

Pierwszy reporterski blog w Polsce o Ameryce 
Łacińskiej. Co nas różni od pozostałych blogów? 
Nie piszemy przez pryzmat „ja”! Oddajemy 
głos ludziom, których spotykamy w drodze, 
opisujemy ich historie i kulisy pracy reportera. 
W 2014 roku projekt Intoamericas.com znalazł 
się w finale konkursu na Bloga Roku w kategorii 
„Podróże”. 
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SPOTKAŃ O PODRÓŻACH 
I REPORTAŻU

• w instytucjach kultury
- Faktyczny Dom Kultury,
- CK Dworek Białoprądnicki, 
- Stowarzyszenie Twórcze Nowe       
Horyzonty
• na festiwalach
- Festiwal Włóczykij,
- Wachlarz, 
- Travenalia, 
- Równoleżnik Zero
• w firmach
- Marco,
- Multitrans,
- Wasko,
- Hotele Diament,
- Autea
• klubokawiarniach i szkołach
w całej Polsce

7070
N

NW NE

SESW S

W E

x

y

INTOAMERICAS

PROJEKT

2 lata w drodze

„tańczymy już tylko w zaduszki”

Nasza debiutancka książka to mozaikowy portret innej, mniej znanej 
Ameryki Łacińskiej, którą tworzą małe społeczności egzystujące na 
peryferiach świata i czasu.

„Wzięłam do ręki tę książkę. Patrzę: 

reportaże z Ameryki Łacińskiej. No znowu

te egzotyczne podróże! (…) A potem zaczęłam

czytać i przestałam marudzić. Dlaczego? Bo 

to jest dobrze napisane, bez żadnej bufonady 

„wielkich znawców obcych lądów”.

Sylwia Chutnik, pisarka 

„To też jedna z niewielu reporterskich książek 

na rynku pisana w reporterskiej parze. 

Dodaje to tekstom wrażliwości - autorzy

czerpią z rezerwuaru męskości i kobiecości, 

czasem zestawiając swoje punkty widzenia, 

czasem układając je naprzemiennie, czasem 

pokazując ich zgodność.”

Karolina Sulej, dziennikarka
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