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Polonia nad Nilem!Polonia nad Nilem!Polonia nad Nilem!

Już na lotnisku spotkaliśmy Małgosię mówiącą po polsku, co było bardzo miłe! W następne dni spotkali-
śmy kilkanaście osób, które z językiem z nad Wisły radzą sobie wcale nieźle!
Już wcześniej przygotowałem w sieci strony: www.polonia.org/egipt.htm , miałem też kontakt z pismem 
POLONEZ wydawanym przez Małgosię Malewską-Malek, którą poznałem na Forum Mediów Polonijnych 
w Tarnowie już przed 3 laty!
Ale teraz miałem okazję poznać następ-
nych polskojęzycznych Egipcjan i frajda 
moja nie miała granic! Dowiedziałem się 
o wspaniałym linku Polaka w Kairze – 
Mariusza Budek, organizującego wypra-
wy na pustynie: www.egipska-sahara.pl . 
W trakcie pisania tego artykułu otrzy-
małem wreszcie link do stron Stowarzy-
szenia Rodzin Egipsko-Polskich co mnie 
niezmiernie ucieszyło, ponieważ pozwo-
li to lepiej poznać i nawiązać kontakty 
z Polakami w Egipcie! zrp-e.w.interia.pl

Pani Anna Wardyla-Shall Prezes Stowarzyszenia 
ucieszyła się również z naszego nowego kontaktu 
i zapewniła o dalszych informacjach z nad Nilu 
po polsku!

A oto cytat ze strony internetowej Stowarzyszenia:
„W październiku upłynęło dziesięć lat od dnia 
zarejestrowania Związku Rodzin Polsko-Egip-
skich. Postanowiliśmy wyjść do naszych członków 
i sympatyków z nową inicjatywą, która jak sądzimy 
wzbudzi Państwa zainteresowanie i aprobatę.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że medium, 
jakim jest internet, docierający swoją siecią do naj-
bardziej oddalonych zakątków. W zakresie szybkości 
i obfi tości przepływu danych jest niezrównaną potęgą. 
Jest także szansą dla nas, to znaczy dla tej części Po-
lonii, która osadzona w realiach życia Egiptu, pragnie 
podtrzymywać więzi z Ojczyzną. Świadomi bogactwa 
naszej kultury i języka pragniemy w jak najlepszy spo-
sób przysłużyć się także idei promowania wizerunku 
Polski, nie zapominając o tym, że najlepszymi amba-
sadorami kultury w środowisku jesteśmy my sami. 

Zupełny przypadek sprawił ze zainteresowałem się Polonią w Egip-
cie! Kolega zaproponował 2 tygodnie na półwyspie Synaj, co oczywi-
ście w zimne, ciemne, smutne dni grudnia wydało mi się dobrym po-
mysłem! Wylądowaliśmy w Szarm El Sheik gdzie powitało nas pełne 
słońce, niebieskie niebo, palmy i 26 stopni! To jest to! To lubię!

W mieszanych małżeństwach, na łonie rodziny jak nigdzie in-
dziej, dochodzi do spotkania nie tylko odmiennych osobowości, 
ale i odmiennych tradycji. Podejmujemy wysiłek informowania, 
który płynie nie tylko z wiedzy, ale i życiowego doświadczenia. 
Jako Związek Rodzin Polsko-Egipskich stawiamy sobie za cel 
integrację rodzin, dla których odmienności językowe są często 
jednym z najmniejszych problemów. Wierzymy, że artykuły 
polskie zamieszczane w portalu wraz z ich lustrzanymi odbi-
ciami w języku arabskim (i na odwrót) poszerzą obszary naszej 
wiedzy. Mamy świadomość tego, że są wśród nas potomkowie 
Polek, którzy z różnych, często z niezawinionych przez siebie 
przyczyn, język polski znają bardzo słabo lub wcale. Mimo to 
w miarę możliwości starają się uczestniczyć w naszych spotka-
niach, przemierzając jednorazowo nawet kilkaset kilometrów. 
Chcemy dać równe szanse wszystkim, tak stronie polskiej, jak 
i egipskiej w formowaniu naszych wzajemnych relacji.”
O Polonii Egipskiej napiszemy wkrótce jeszcze więcej, ale dzi-
siaj pozwolę sobie jeszcze na parę refl eksji z półwyspu Synaj!
Otóż jest to chyba bardzo dobry typ na krotki wylot w lato! 
Leci się Niemiec i z Polski raptem 4 godziny, wycieczki nie 
są bardzo drogie a naprawdę ciekawe. Kolorowo, ciepło, eg-
zotycznie i luksusowo! W czterogwiazdkowym hotelu było 
bardzo ładnie, czysto i podawano ogromne ilości jedzenia!
Masa owoców, ryb, przeciekawe bazary, gorączka targowania 
cen i zakupów dopełnia wypoczynku w pełnym tego słowa 
znaczeniu! Jest bezpiecznie gdyż ilość policji i wojska jest ol-
brzymia! Władzom bardzo zależy na bezpieczeństwie, aby tu-
rystyka (jedno z najważniejszych źródeł dochodów państwa) 
rozwijała się bez przeszkód! W stosunku do turystów Egipcja-
nie są bardzo przyjaźni i serdeczni próbują nawet na bazarach 
mówić po Polsku i sprzedawać wszystko i to za każdą cenę!
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