¿eby przez ca³y dzieñ rozmawiaæ po angielsku oraz
W³oszk¹, aby w miêdzyczasie szlifowaæ w³oski. Tak pokrótce rozpoczê³a siê przyjaŸñ Ani z Francesk¹ oraz
zrodzi³a nowa pasja – kawa, a matk¹ chrzestn¹ obydwu
zdarzeñ zosta³a Irlandia.

P

o kilku godzinach rozmowy, w koñcu uda³o mi siê
zadaæ pytanie, które wczeœniej przygotowa³am sobie jako
pierwsze (œmiech). Dlaczego Irlandia? Ania odpowiedzia³a bez zastanowienia – Bo tu jest ³atwiej. S¹ wiêksze
mo¿liwoœci, chocia¿by podró¿y. Spe³niam siê finansowo.

Prawda, du¿o œmiechu by³o czwartkowego wieczora.
Wracaj¹c na piechotê do domu (okaza³o siê, ¿e mieszkamy w tej samej dzielnicy), zapyta³am Aniê czego nie lubi w
Irlandii. Oprócz tego, ¿e jej wspó³lokatorki Irlandki nie
dbaj¹ o porz¹dek w domu, nie umia³a nic wiêcej wymieniæ.
Lubi Irlandczyków za ich otwartoœæ, optymizm, przyjazne
nastawienie do emigrantów i dlatego, ¿e s¹ bardzo podobni do nas, Polaków. Do tego uwielbia przyrodê i ¿ycie
blisko natury, a to jest akurat na Zielonej Wyspie jak
najbardziej mo¿liwe. Jej ulubionym miejscem w Dublinie,
w którym mo¿na j¹ w weekend najczêœciej spotkaæ, jest
Ogród Botaniczny (Botanic Garden). I oczywiœcie mieszcz¹ca siê w nim kawiarnia. Na zakoñczenie zapyta³am
Aniê o jej wspomnienia z Sierpca. Znów zaczê³a od tego,
¿e jest dumna i¿ stamt¹d pochodzi i nie mo¿e zrozumieæ
innych ludzi, którzy siê tego wstydz¹. Chocia¿ wyjecha³a
zaraz po maturze, a rodzice potem przenieœli siê do Torunia, ma do niego ogromny sentyment, bo tam spêdzi³a
dzieciñstwo i dorasta³a. Teraz wraca do Sierpca najczêœciej jak tylko mo¿e, po to by odwiedziæ Babciê oraz
cmentarz. Zawsze idzie na ulicê Narutowicza, aby popatrzeæ na dom przy posterunku policji, w którym kiedyœ
mieszka³a oraz pod mury Liceum im. Henryka Sucharskiego, do którego chodzi³a. Przyznaje, ¿e wiele siê zmieni³o od czasów jej dzieciñstwa, a i znajomi powyje¿d¿ali.
Zawsze jednak ciep³o o nich myœli, a z tymi którzy pozostali w Sierpcu wraca do starych ulubionych miejsc – na
lody do Mariuszka, pizzê do Sahary, czy powspominaæ
dawne czasy przy kufelku piwa w Parkowej (której ju¿ nie
ma) albo Pod Kasztanami. Aha, i jeszcze napisz, ¿e mamy
w Sierpcu skansen, w którym krêcono sceny do „Pana
Tadeusza” i „Ogniem i mieczem”, oraz ¿e Ania Jagodziñska, jedna z najlepszych œwiatowych modelek, w³aœnie od
nas pochodzi! (œmiech).

G

dy wieczór dobieg³ koñca, odprowadzi³am Aniê do
domu, a w drodze powrotnej sobie pomyœla³am, ¿e za
kilka lat, kiedy otworz¹ z Jakubem swoj¹ kawiarniê, w
Toruniu albo Krakowie, nie omieszkam ich tam odwiedziæ,
a potem napisaæ kolejny artyku³ do „Sierpeckich
Rozmaitoœci”.

Anna Brzeziñska z Dublina
jest dumna, ¿e pochodzi z Sierpca
¯yjê pe³ni¹ ¿ycia, bo nie lubiê przesadnie oszczêdzaæ.
Ale trzymam balans. Chcia³am zdobyæ doœwiadczenie w
pra-cy, poznaæ nowych ludzi, spróbowaæ czegoœ innego,
na w³asn¹ rêkê. Zostawi³am w Polsce ch³opaka… Jak
wiêk-szoœæ ludzi wybieraj¹cych siê na emigracjê, Ania
postano-wi³a wyjechaæ tylko na okreœlony czas. W jej
wypadku by³y to dwa lata. W ostatni czwartek, w marcu
2009, znów pa-d³a ta cyfra. Jeszcze ze dwa lata. I choæ
deklaruje, ¿e na pewno wróci do Polski, choæby dlatego, i¿
kupi³a w Toruniu mieszkanie, ja myœlê, ¿e bêdzie jej trudno
podj¹æ ostate-czn¹ decyzjê, bo w Dublin wsi¹ka siê jak w
g¹bkê. Ale mogê siê myliæ, zwa¿ywszy no to, ¿e od kiedy
zapa³a³a w Insomnii mi³oœci¹ do kawy, marzeniem Ani jest
otworzyæ w Toruniu, albo Krakowie w³asn¹ kawiarniê.
Wcale mnie jej odpowiedŸ na pytanie o przysz³oœæ
zawodow¹ nie zdzi-wi³a, z jednym wyj¹tkiem – dlaczego
Kraków? No jak to dlaczego? Jakub jest z Krakowa! I jego
marzeniem te¿ jest w³asny coffee shop. Jakub to kolejny
rozdzia³ w ¿yciu Ani, którego matk¹ chrzestn¹ jest Irlandia

Ania ze swoimi dziadkami - Henryk¹ i Makarym Je¿ewskim
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