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Rozmawiam z Markiem Le-
narcikiem, autorem !wie"o
wydanej ksi#"ki “Tajski epi-
zod z dreszczykiem” oraz blo-
gów:
www.zyciewtropikach.com i
www.lifeinthetropics.org.

--  KKaa!!ddyy  zz  nnaass,,  eemmiiggrraannttóóww,,  mmaa  zzaa
ssoobb""  jjaakk""ss  hhiissttoorrii##..  JJaakkaa  jjeesstt  ppaa$$sskkaa??
-  Odk"d si#gam pami#ci", pod-
ró!owanie zawsze by%o cz#&ci" mo-
jego !ycia. Gdybym mia% kogokolwiek
obwinia' o moje sk%onno&ci do w#d-
rowania, musia%bym obci"!y' rodzi-
ców. To oni zabrali mnie do Bu%garii,
gdy mia%em zaledwie pi#' lat, to oni
wys%ali mnie na kolonie do Francji i
W%och, gdy by%em nastolatkiem — i
je&li mieli nadziej#, !e b#d" cz#sto
mnie widywa', gdy b#d# doros%y, to
sami sobie s" winni. Mia%em 19 lat i
trzy lata do&wiadczenia w pisaniu i
publikowaniu. Wtedy Nokia zaprosi%a
mnie na konferencj# prasow" do Man-
chesteru w Zjednoczonym Królestwie.
Wszystkie koszta, wliczaj"c w to prze-
loty, pobyt w pi#ciogwiazdkowym ho-
telu i lej"cy si# strumieniami alkohol,
pokrywa%a fi$ska firma. Jak mog%em
odmówi'? Kolejne zaproszenia posy-
pa%y si# jak z r#kawa. Motorola, Sie-
mens i inni ci"gali mnie po imprezach
w ca%ej Europie w ramach próby ku-
pienia mojego dziennikarskiego
wsparcia dla ich nowych produktów.
Zanim si# zorientowa%em, bywa%em na
szczytach NATO i Unii Europejskiej w
Brukseli i lata%em z polskimi politykami
po ca%ej Europie, a tak!e do Waszyng-
tonu i Izraela. A wszystko to opisy-
wa%em na prowadzonym przeze mnie,
dzi& ju! nieistniej"cym portalu Glo-
bal.net.pl.
Koniec studiów wi"za% si# z ko$cem
zabawy. Ci"gn#%o mnie w &wiat, wi#c
wyjecha%em do Irlandii, zostawiaj"c za
sob" dziennikarskie !ycie i wszystkie
zwi"zane z nim profity. Szybko do-
sta%em prac#, a Irlandia skrad%a moje

serce. Nawet 300 deszczowych dni w
roku nie studzi%o mojego entuzjazmu.
Relatywnie wysokie, korporacyjne wy-
nagrodzenie w Dublinie pozwoli%o mi
na wypraw# samochodem z Nowego
Jorku do Los Angeles, sprawdzenie,
czy Iran rzeczywi&cie jest taki straszny,
jak go maluj", a tak!e skosztowanie
zakazanych owoców Tajlandii.
Po powrocie z tej ostatniej podró!y nic
nie chcia%o by' takie samo. Deszcz by%
bardziej upierdliwy, chodzenie w
kurtce w czerwcu okaza%o si# nienor-
malne, a praca nie by%a ju! tak dobrze
p%atna, gdy przysz%o do konieczno&ci
regularnego sp%acania kart kredyto-
wych.
Nud# rutynowych zada$ od dziewi"tej
do siedemnastej, a czasem i do
pó%nocy, próbowa%em zag%uszy' stu-
diami na Trinity College Dublin — naj-
lepszym uniwersytecie w Irlandii.
Wci"! chodzi% za mn" jednak &wie!y
zapach Orientu. Zapragn"%em za-
mieszka' w Azji. U%o!y%em plan
dzia%ania, a nast#pnie wcieli%em go w
!ycie. Na czym polega% ów plan i co z
niego wynik%o? O tym w%a&nie opo-
wiada moja ksi"!ka.
--  JJaakk  dd%%uuggoo  ii  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  pprraaccoowwaa%%
PPaann  nnaadd  kkssii""!!kk""??
- Proces pisania zaj"% oko%o sze&ciu
miesi#cy. Drugie tyle zabra% proces
wydawniczy – korekta, przygotowanie
do druku, druk, oczekiwanie na w%a&-
ciwy moment na wydanie ksi"!ki. O
Tajlandii pisa%em podró!uj"c po Ame-

ryce Po%udniowej. Zacz"%em pisa' w
Ekwadorze, a sko$czy%em na karaib-
skim wybrze!u Kolumbii.
--  JJaakk  zznnaallaazz%%  PPaann  wwyyddaawwcc##,,  cczzyy  bbyy%%oo  ttoo
ttrruuddnnee??
- My&l#, !e mia%em wiele szcz#&cia.
Szuka%em w%a&ciwego k"ta, aby przed-
stawi' Tajlandi# tak, jak ja j" wi-
dzia%em po 18 miesi"cach mieszkania
tam. Gdy w ko$cu go znalaz%em, na-
pisa%em pierwszy rozdzia% i krótki opis
tego co b#dzie dalej. Taki pakiet
wys%a%em do kilku wydawnictw. Zain-
teresowanie przedstawienia Tajlandii
nie z punktu widzenia podró!nika, a
kogo& kto tam mieszka% by%o spore.
“Bezdro!a” z%o!y%y propozycj# jako
pierwsze. Szybko okaza%o si#, !e by%a
to propozycja najlepsza.
--  CCoo  pprrzzeekkoonnaa%%oo  wwyyddaawwccóóww,,  ddllaacczzeeggoo
wwaarrttoo  pprrzzeecczzyyttaa''  tt##  kkssii""!!kk##??
- “Tajski epizod z dreszczykiem” to his-
toria o tym, !e mo!na rzuci' szare,
zimne, deszczowe !ycie na rzecz tropi-
kalnego raju. To ksi"!ka o tym, jak
oczekiwania mog" okaza' si# nierea-

listyczne, a raj czasem potrafi zamie-
ni' si# w prawdziwe piek%o. I w ko$cu
to ksi"!ka o aklimatyzacji, mieszkaniu,
pracy, mi%o&ci, seksie i zdradzie, której
akcja dzieje si# w Tajlandii – jednej z
najpopularniejszych destynacji tury-
stycznych w&ród Polaków.
--  WWiieelluu  zz  cczzyytteellnniikkóóww  zzaappeewwnnee  mmaarrzzyy
oo  ttyymm,,  aabbyy  ppooddoobbnniiee  jjaakk  PPaann,,  zzaammiieennii''
!!yycciiee  nnaa  ddeesszzcczzoowweejj  wwyyssppiiee  nnaa  rraajjsskkiiee
ttrrooppiikkii..  JJaakk  ttoo  wwyyggll""ddaa  ppoo  dd%%uu!!sszzyymm
cczzaassiiee,,  cczzyy  tteenn  rraajj  ssii##  nniiee  pprrzzeejjaaddaa  ii  cczzyy
ww  ooggóóllee  jjeesstt  rraajjeemm??
- Tajlandia nie jest rajem, zw%aszcza
gdy mieszka si# w 15-milionowym
Bangkoku. (ycie tutaj jednak jest o
wiele intensywniejsze, ciekawsze i
bardziej kolorowe ni! w Irlandii. Taj-
landia mo!e zm#czy', wkurzy' i cza-
sem zdo%owa', ale nie mo!e si#
znudzi'. Mimo to wyjecha%em, by
dalej szuka' swojego miejsca na ziemi
to nigdy nie wróci%em do naszej sza-
rej, pouk%adanej Europy. Obecnie od
prawie roku mieszkam w s"siaduj"cej
z Tajlandi" Birmie.
--  CCoo  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaasskkoocczzyy%%oo,,  zzddzziiwwii%%oo
PPaannaa  ww  TTaajjllaannddiiii,,  BBiirrmmiiee  ii  ttaammtteejjsszzyymm
ssttyyllaauu  !!yycciiaa??
- Je&li chodzi o styl !ycia to jest to to-
talna rewolucja. W Azji Po%udniowo-
wschodniej jest zawsze gor"co. (ycie
toczy si# na ulicach – tu si# je, robi za-
kupy i spotyka ze znajomymi. (ycie w
tym regionie jest o wiele bardziej zre-
laksowane, wolniejsze, w niczym nie
przypominaj"ce bezsensownego p#du
do trumny znanego z Europy. Ludzie z
Zachodu cz#sto przyje!d!aj"c tutaj do
pracy próbuj" zaprowadzi' swoje po-
rz"dki. Wszystko w imi# zwi#kszenia
produktywno&ci. Co jednak je&li bycie
produktywnym wcale nie jest celem w
lokalnej kulturze?
--  PPii##''  rrzzeecczzyy,,  kkttóórree  kkoonniieecczznniiee  ttrrzzeebbaa
wwiieeddzziiee''  zzaanniimm  wwyyrruusszzyy  ssii##  ddoo  ttyycchh

kkrraajjóóww  ttoo??
- Raz: W Azji Po%udniowoschodniej pa-
nuje wieczne lato, cho' mamy te!
trwaj"c" 3-4 miesi"ce por#
deszczow". Na szcz#&cie nie jest
wtedy zimno. Dwa: Azjatki s" o wiele
bardziej kobiece od Europejek, które
zdaje si# nie do ko$ca mog" si# odna-
le)' w czasach, gdy feminizm jest
modny. Trzy: Ry!/kluski z
mi#sem/owocami morza i warzywami
na ostro to podstawa lokalnej diety.
Cztery: Poziom angielskiego w wi#k-
szo&ci krajów jest !enuj"co niski i po-
rozumiewa' si# cz#sto trzeba na migi.
Pi#': U&miech za%atwia wiele rzeczy.
Pieniactwo absolutnie nic.    
JJaakkiiee  mmaa  PPaann  ppllaannyy  nnaa  pprrzzyysszz%%oo&&'',,  ttee
zzaawwooddoowwee,,  lliitteerraacckkiiee  ii  !!yycciioowwee??
- Obecnie pracuj# w birma$skim biu-
rze podró!y w Rangunie i bardzo mi
si# podoba. Mój kontrakt up%ywa w
lutym 2014. Co wydarzy si# wtedy,
tego nie wiem nawet ja sam.  “Tajski
epizod z dreszczykiem” uka!e si# w
wersji angloj#zycznej jako “This is
Thailand: A story of love, sex, and bet-
rayal in the tropics” w lutym tego
roku. W tej publikacji znajdzie si#
pierwszy rozdzia% mojej kolejnej
ksi"!ki pod roboczym tytu%em “W Bir-
mie”. T# pozycj# planuj# wyda' w
przysz%ym roku. Je&li chodzi o plany
!yciowe to planuj# nie wybiega' zbyt
daleko w przysz%o&'. Azja nauczy%a
mnie, !e warto smakowa' ka!dy dzie$
i !y' tera)niejszo&ci". Przesz%o&ci ju!
nie ma. Przysz%o&' - je&li nadejdzie, b#-
dzie tera)niejszo&ci".
DDzzii##kkuujj##  zzaa  rroozzmmooww##..
Dzi#kuj# i zach#cam Polaków w Irlan-
dii do czytania mojej ksi"!ki. Sp#-
dzi%em na wyspie cztery lata i tam te!
rozgrywa si# pierwszy rozdzia% “Taj-
skiego epizodu...”

Tajlandia – mi!o"#, seks i zdrada
Tajlandia — tropikalny raj z pi!knymi pla"ami i krystalicznie czyst# wod#, mekka nisko-
bud"etowych turystów podró"uj#cych z plecakami, kraina niewygórowanych cen i...
wszelkiego rodzaju uciech cielesnych, a tak"e rozmaitych uniesie$ duchowych. Kolorowe
t%o dla przygód rodem z filmów. Miejsce, w którym ka"dy nas chcia%by zamieszka& albo
przynajmniej tak mu si! wydaje. Wam równie"? Marek Lenarcik porzuci% korporacyjne
"ycie i deszcze w Irlandii na rzecz tropików. Czy by%o warto? Czy raj na ziemi nie okaza%
si! piek%em?

TAJSKI EPIZOD Z DRESZCZYKIEM
"TAJSKI EPIZOD Z DRESZCZYKIEM" - Marek Lenarcik, wydawnictwo "Bezdro!a",
2012

To wartka relacja z przygód pewnego Polaka, który postanowi% porzuci' prac# w
korporacji, wyemigrowa' do Tajlandii i zakosztowa' egzotycznych rozkoszy, z któ-
rych s%ynie ten kraj. A jednocze&nie rzetelny opis realiów napisany przez cz%owieka,
który "by%, widzia% i swoje prze!y%". Lektura obowi"zkowa dla wszystkich
pragn"cych wyjecha' z szarej Europy albo... przynajmniej na chwil# oderwa' od jej
nudnej rzeczywisto&ci. Ostro!nie, ta ksi"!ka wci"ga! 
Do kupienia w dobrych ksi#garniach na terenie Polski, a tak!e wysy%kowo m.in.
tutaj: http://bezdroza.pl/ksiazki/tajski-epizod-z-dreszczykiem-marek-
lenarcik,betaje.htm – W sprzeda!y jest tak!e wersja elektroniczna ksi"!ki (e-book)
w kilku formatch dla tych, którzy nie chc" p%aci' za wysy%k# kopii fizycznej.

Fragmenty ksi#"ki:
“(...) Na placu przed budynkiem trwa apel. Dzieci w wieku od kilku do kilkunastu
lat w identycznych mundurkach staj" na baczno&' na d)wi#k hymnu narodowego
rozbrzmiewaj"cego z g%o&ników. Hymn Tajlandii odgrywany jest we wszystkich
miejscach publicznych, w radiu i telewizji o 8 rano i 18 wieczorem. Na d)wi#k
hymnu Tajowie przerywaj" wszelkie zaj#cia i staj" na baczno&' na czas trwania
pie&ni. Równo z zako$czeniem ostatnich d)wi#ków !ycie wraca do normy i wszyscy
kontynuuj" przerwane zaj#cia. Szkolne dzieci jak na komend# robi" w prawo zwrot
i równym krokiem maszeruj" w ciszy w kierunku szko%y. Ten niecodzienny pokaz
dyscypliny przera!a mnie i fascynuje zarazem. (...)” - Rozdzia% 5: Jak znale)' prac#?

“(...) Rzeczywi&cie, znam ju! Gai. Jest kelnerk" w restauracji niedaleko naszej szko%y.
Eric puka% j" od kilku dni. Ja chcia%em pukn"' jej kole!ank#, pracuj"c" w tej samej
knajpie, ale odpu&ci%em, gdy nie pojawi%a si# na pierwszej randce, wys%a%a mi ese-
mesa o tre&ci „FUCK YOU”, a nast#pnie stwierdzi%a, !e to nie ona, k%ami"c, !e ukra-
dziono jej telefon.(...)” - Rozdzia% 2: Jak zosta' nauczycielem? 

“(...)Wszystko wskazuje na to, !e Tajlandia jest jednym wielkim burdelem. Prosty-
tucja, cho' oficjalnie nielegalna, jest widoczna na ka!dym kroku. Tajemnic" poli-
szynela jest fakt, !e wspó%w%a&cicielem wi#kszo&ci przybytków rozkoszy jest policja.
Te, które s" w prywatnych r#kach, co miesi"c p%ac" wysokie %apówki. Po co zabi-
ja' kur# znosz"c" z%ote jajka? Znane powiedzenie mówi, !e tajska policja jest jak
mafia, tylko ta$sza. (...)” - Rozdzia% 3: Po której stronie krat stoisz?

O autorze:
Marek Lenarcik jest autorem “Taj-
skiego epizodu z dreszczykiem” oraz
blogów www.zyciewtropikach.com i
www.lifeinthetropics.org. Absolwent
M. Phil in International Peace Studies
na Trinity College Dublin oraz polito-
logii w Szkole Wy!szej Psychologii
Spo%ecznej w Warszawie. By%y dzien-
nikarz, wspó%pracuj"cy mi#dzy innymi
z RTE Radio 1, BBC Radio Northern Ire-
land, The Washington Times, Para-
normal Magazine UK i polsk" edycj"
magazynu Playboy. Obecnie Product
Manager w Tour Mandalay – birma$-
skim biurze podró!y.


