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Kawa po rosyjsku,
czyli z Sierpca do Dublina

Z Ani¹ Brzeziñsk¹ spotka³am siê w czwartek po pracy. 

Umówi³yœmy siê w mojej ulubionej dubliñskiej kafeterii, 
Bewleys Cafe przy Grafton Street. Zanim jednak do tego 
spotkania dosz³o, musia³am pokonaæ kilka przeciwnoœci 
losu. Teraz, kiedy mam ju¿ materia³ na ten artyku³ (czyli 
znam jego g³ówn¹ bohaterkê!), myœlê ¿e przytrafi³a mi siê 
œmieszna historia. No bo jak poznaæ w Dublinie kogoœ z 
Sierpca, tym bardziej kiedy samemu jest siê z Olsztyna? 
Chodziæ po ulicach i zagadywaæ ka¿dego, kto mówi po 
polsku? Znów prosiæ Ambasadê, tym razem o zdecydo-
wanie niemo¿liwe? Nie, po prostu wesz³am na Nasz¹ 
Klasê! Profili z miejscem zamieszkania Dublin / Sierpc 
znalaz³am dwanaœcie. Postanowi³am bli¿ej siê im nie 
przygl¹daæ, tylko napisaæ do pierwszej z brzegu dziew-
czyny. Z góry za³o¿y³am, ¿e z nieznajom¹ kobiet¹ szybciej 
znajdê wspólny jêzyk ni¿ z nieznajomym mê¿czyzn¹. 
Kobiety s¹ chyba zreszt¹ bardziej otwarte na takie pro-
jekty. I chêtne do opowiadania o sobie. W kilku zdaniach 
wyjaœni³am cel, dla którego chcia³abym nawi¹zaæ znajo-
moœæ, opisa³am Sierpeckie Rozmaitoœci i poprosi³am o 
kontakt. Kiedy trzeci dzieñ nie dostawa³am odpowiedzi (a 
widzia³am, ¿e osoba zagl¹da³a na mój profil), ponownie 
losowo wybra³am kobietê. Tym razem napisa³am d³u¿szy 
list, co jak siê po kolejnych kilku dniach okaza³o, równie¿ 
nie przynios³o zamierzonego skutku. Ju¿ zaczê³am podej-
rzewaæ, ¿e Sierpczanie uknuli przeciwko mnie spisek 
(œmiech). Równy tydzieñ od pierwszej próby, stwier-
dzi³am, ¿e do trzech razy sztuka, ale tym razem zwery-
fikujê do kogo napiszê. D³ugow³osa blondynka przyjaŸnie 
uœmiecha³a siê ze zdjêcia. Liczba znajomych na Naszej 
Klasie – 167, czyli standardowa dla dwudziesto paro latka, 
który skoñczy³ wszystkie szko³y, ze studiami w³¹cznie (nie 
wiem czemu, ale do tych z kilkoma setkami kontaktów 
jakoœ nie mam zaufania). Ukoñczona na Uniwersytecie 
£ódzkim Filologia Rosyjska. Ha! Od razu za³o¿y³am, ¿e 
jak Ania nie odpisze, tego artyku³u nie bêdzie w ogóle. Coœ 
mi jednak podpowiada³o, ¿e ju¿ wieczorem bêdê mia³a 
umówione spotkanie. Tak te¿ dok³adnie by³o. Muszê przy 
okazji wspomnieæ, ¿e jak po drugiej nieudanej próbie napi-
sa³am do Redaktora, ¿e nie wiem o co chodzi, ale póki co 
Sierpczanie mnie ignoruj¹, ten poleci³ na samym pocz¹tku 
zapewniaæ potencjalnego rozmówcê o anonimowoœci. 
List do Ani zaczê³am wiêc od takiego zapewnienia. Ania 
nie by³a mi d³u¿na. Te¿ zaczê³a od kwestii incognito, tyle 
¿e zapyta³a dlaczego o tym w ogóle mówiê. Jeœli chodzi o 
mnie, to siê nie wstydzê, ¿e pochodzê z Sierpca, a wrêcz 
przeciwnie, jestem z tego bardzo dumna! A ja myœlê, ¿e 
Pani Henryka Je¿ewska, Babcia Ani, której to zosta³am 
poproszona zadedykowaæ ten artyku³, te¿ bêdzie bardzo 
dumna. Z wnuczki. Natomiast w trakcie rozmowy siê oka-
za³o, ¿e chwilê przed naszym spotkaniem zadzwoni³a do 
Ani kole¿anka z Sierpca, ¿e jakaœ dziewczyna zapropono-
wa³a jej przez Nasz¹ Klasê wywiad dla Sierpeckich Roz-
maitoœci. No coœ ty, oszala³aœ Anka, nie zgodzi³am siê! 
(œmiech).

Ania jest jedn¹ z tych osób, przy których nie sposób 

siê nudziæ, tym bardziej usn¹æ. Mówi chêtnie, du¿o i ot-
warcie, przys³owiowo „nie owijaj¹c w bawe³nê”. Przyje-
cha³a do Irlandii w lutym 2006 roku, jak sama mówi, przez 
przypadek. Z dyplomem z rusycystyki i ukrainistyki w kie-
szeni, nie umia³a d³u¿ej ni¿ kilka miesiêcy zagrzaæ miejsca 
w swojej rodzinnej firmie logistycznej w Toruniu, zaraz po 
studiach. Szeroki œwiat poci¹ga³ j¹ bardziej ni¿ ustabilizo-
wane ¿ycie w Polsce. Tak wiêc kiedy siê dowiedzia³a, ¿e 
znajoma kole¿anka ju¿ mieszka w stolicy Irlandii, posta-
nowi³a d³u¿ej nie czekaæ. Z jedn¹ walizk¹, jêzykiem rosyj-
skim, œrednio ju¿ zaawansowanym w³oskim, ale bez 
jednego nawet s³owa po angielsku, wyl¹dowa³a na dubliñ-
skiem lotnisku. W sumie wcale jej siê nie dziwiê, gdy 
mówi, ¿e nie znosi deszczu i szarugi, chocia¿ do Dublina 
wraca z radoœci¹. Ania jest fank¹ W³och i œródziemnomor-
skich klimatów. Ale jak w przypadku losów wiêkszoœci 
emigrantów po 2004 roku, w Irlandii jest (a mo¿e raczej - 
wtedy by³a!) praca. Zapyta³am o jej pierwsze wra¿enie 
kiedy zobaczy³a Dublin. Odpowiedzia³a po angielsku – 
completely lost, czyli ca³kowicie zagubiona. Przerazi³y j¹ 
t³umy na ulicach, niezrozumia³y za grosz jêzyk i kole¿an-
ka, która musia³a iœæ na drugi dzieñ do pracy, zostawiaj¹c 
j¹ sam¹, uprzednio zapisuj¹c kartkê z podstawowymi 
zwrotami po angielsku, niezbêdnymi do szukania zatrud-
nienia. Ania nie nale¿y jednak do osób, które szybko (jeœli 
w ogóle!) siê poddaj¹. Postanowi³a, ¿e bêdzie odwa¿na i 
sama sobie poradzi, bo jak mówi, skoro zaczyna, to i skoñ-
czy. Wœród wielu zostawionych w mieœcie og³oszeñ, ¿e 
szuka pracy, jedno trafi³o do polskiego koœcio³a. Znajo-
moœæ jêzyka rosyjskiego szybko sta³a siê asem w rêkawie. 
Zadzwoni³ Polak, za³o¿yciel Polskiego Centrum Informacji 
i Kultury w Dublinie. Ta jedna z pierwszych placówek sku-
piaj¹cych tzw. now¹ emigracjê (pounijn¹), wydawa³a 
przez pewien czas bezp³atny magazyn informacyjno – 
kulturalny Szpila i wspó³pracowa³a przy tym z rosyjsk¹ 
Naszaj¹ Gazjet¹. Tym sposobem, oprócz obowi¹zków 
Information Officer, czyli udzielania wszelkiej pomocy 
przyje¿d¿aj¹cym coraz gromadniej Polakom, Ania pe³ni³a 
tak¿e rolê t³umacza. I chocia¿ pracowa³a ciê¿ko, od rana 
do wieczora, lubi³a to zajêcie, a przede wszystkim czer-
pa³a satysfakcjê z pomagania innym w zadomowieniu siê 
na obczyŸnie. Niestety historie o wzajemnym oszukiwaniu 
siê Polaków na emigracji nie s¹ wyssane z palca. Po piê-
ciu miesi¹cach, pierwszy raz nie dosta³a na czas tygod-
niówki. Potem kolejnej. Kiedy wraz z pozosta³ymi pracow-
nikami zaczê³a dociekaæ przyczyn tej zw³oki, okaza³o siê, 
¿e w³aœciciel zwin¹³ pieni¹dze, wszystkie manatki i które-
goœ dnia zwyczajnie znikn¹³. Ania znów by³a zdana sama 
na siebie. Postanowi³a jednak i tym razem siê nie za³a-
maæ, tylko szukaæ innego zajêcia. Jak sama przyznaje, 
jedyne czego ¿a³uje odnoœnie pracy w polskim centrum, to 
¿e nie mia³a codziennego kontaktu z jêzykiem angielskim. 
I ma w tym zupe³n¹ racjê – najszybciej i najskuteczniej 
uczymy siê jêzyków po prostu ich u¿ywaj¹c. Ania ma jed-
nak zdolnoœci jêzykowe, a dodaj¹c do tego samozaparcie 
i niesamowit¹ wrêcz komunikatywnoœæ, za kilka dni cho-
dzi³a ju¿ co rano na Tara Street do nowej pracy. Po trzech 
miesi¹cach bycia ekspedientk¹ w lokalnym sklepie Spar, 
w³aœciciel zaproponowa³ Ani posadê menad¿erki w nowo 
otwartej przez niego kawiarni z sieci Insomnia. Postano-
wi³a te¿, ¿e zamieszka z obcokrajowcami – Irlandkami, 
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