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Ojciec Micha  Boym, misjonarz-jezuita urodzony w 1612 r. we Lwowie, by  
pierwszym Polakiem, który mi dzy styczniem a lipcem 1658 r. odwiedzi  Ajuti , 
stolic  królestwa zwanego do 1945 r. Syjamem.

Pozostawi  relacj , któr  jako ambasador Polski w Tajlandii otrzyma em w roku 
1977 z r k pronuncjusza Stolicy Apostolskiej w Bangkoku, biskupa Giovanni Mo-
rettiego. Dokument ten, datowany: listopadem 1658 w Wietnamie, u granicy chi -
skiej, sporz dzony tu  przed mierci  autora, pozostawa  przez ponad 300 lat w tecz-
ce z napisem �Japonia�. Obszerniej pisze o tej barwnej postaci Edward Kajda ski, 
badacz losów i spu cizny niezwyk ego misjonarza1. 

By  mo e jacy  misjonarze-Polacy wysy ani byli do kraju zwanego dzi  Wiet-
namem przez Mari  Leszczy sk , on  Ludwika XV, znan  patronk  misyjnego 
wysi ku Francji, i mogli przewin  si  przez stolic  syjamsk .

Józef Korzeniowski, znany bardziej jako Joseph Conrad, Polak a zarazem wielki 
pisarz angielski, odwiedzi  Bangkok jako kapitan barku Otago na pocz tku 1888 r. 
Pobyt ten i egluga powrotna do Singapuru m odego kapitana znalaz y odbicie w jego 
opowie ci Smuga cienia, s lmowanej przez Andrzeja Wajd  w roku 1977. Pisarz jest 
upami tniony w bangkockim hotelu Oriental, gdzie si  sto owa . Tam te  odby a si  
tajlandzka premiera  lmu i otwarcie wystawy po wieconej Conradowi.

Polacy pojawili si  znowu w Bangkoku w 1892 r., w ród za ogi Aurory (po-
przedniczki s awnego kr ownika, który w 1917 r. ostrzeliwa  Pa ac Zimowy), na 
pok adzie której ówczesny carewicz, pó niejszy Miko aj II, podró owa  do Japonii. 
W 1897 r. król Rama V (Chulalongkorn) skorzysta  z zaproszenia cara i odwiedzaj c 
ró ne kraje Europy � w drodze z Budapesztu do Petersburga � zatrzyma  si  na dwa 
dni w Warszawie (pobyt ten jest dok adnie opisany w okoliczno ciowej broszurze 
wydanej w 1997 r., przy udziale ambasady Tajlandii w Warszawie)2. 

Do czy  tu do ojca jeden z jego licznych synów, ksi  Vajiravudh, desygnowa-
ny ju  wtedy na nast pc  tronu, pó niejszy Rama VI, studiuj cy wówczas w Oksfor-
dzie. Wyda  tam w 1901 r. po angielsku prac , przet umaczon  nast pnie na tajski, 
pt. Wojna o sukcesj  polsk , 1733�1735. Zainteresowanie losami niegdy  pot nej 
Polski, podzielonej potem mi dzy siebie przez pot niejszych s siadów, wi za o 
si  z sytuacj  samej Tajlandii. Ratowa a ona wówczas niepodleg y byt ust pstwa-
mi, tak e terytorialnymi, wobec zaborczych pa stw kolonialnych � Anglii i Fran-
cji � dokonuj cych ekspansji w Azji Po udniowo-Wschodniej. Rama VI mia  pra-

1 Patrz jego ksi ka: Micha  Boym � ostatni wys annik dynastii Ming, Wydawnictwo Polonia, 
Warszawa 1988, s. 82, passim.

2 Centenary of the Visit of the King of Siam Chulalungkorn (Rama V) to Poland, The publication 
commissioned by the Royal Thai Embassy in Poland with the assistance of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Poland; The text prepared by the Institute of History, University of War-
saw, Published by Interpress, Warsaw [1997]. Tekst uzupe niaj  fotogra e z ostatnich wizyt ksi -
niczki Mahachakri Sirindorn w Polsce i premiera RP W. Cimoszewicza w Tajlandii.



wo w Rosji upatrywa  sojusznika, a sw  m odzie cz  prac  o tematyce polskiej 
najwyra niej ceni , gdy  w obu wersjach j zykowych zamieszczono j  w zwycza-
jowym wydawnictwie opublikowanym w ramach uroczysto ci pogrzebowych po 
jego zgonie w 1926 r.

Ksi cia, zainteresowanego teatrem szekspirowskim, i ju  wcze niej pisz cego 
m odzie cze sztuki po angielsku, Poloniusz w Hamlecie najwidoczniej natchn  
do stworzenia postaci dworzan imieniem Polonio i Polacci � lecz wiernych i lo-
jalnych. Znajdziemy ich np. w jego Traitor (Zdrajca) z 1898 r.

W Bangkoku w 1911 r. na uroczysto ciach koronacji króla Vajiravudha, cesarza 
Franciszka Józefa reprezentowa  przyby y z Wiednia hr. Koziebrodzki, a w wicie 
wielkiego ksi cia Borysa z Petersburga by  hr. Wielopolski. W 1918 r. polscy o -
nierze mogli spotka  si  z tajskimi towarzyszami broni na paradach zwyci stwa 
w Brukseli, Pary u i Lionie, jako e jednostki syjamskie pojawi y si  pod koniec 
I wojny wiatowej we Francji po stronie Ententy. Na harcerskim jamboree w An-
glii w latach 20. XX w. syjamskie namioty s siadowa y z polskimi � jak wspo-
mina  w 1974 r. prof. Rong Syamananda z bangkokskiego uniwersytetu. By o to 
jego pierwsze spotkanie z Polakami. Zapewne podobnych, przypadkowych spo-
tka  by o o wiele wi cej.

Stosunki o cjalne Polski z Syjamem mog y zaistnie , rzecz jasna, dopiero po od-
zyskaniu przez nasz kraj niepodleg o ci. Przedstawiciel dyplomatyczny RP w Tokio 
odwiedzi  Syjam w latach 30. XX w. i sporz dzi  raport, skupiaj cy si  na mo liwo-
ciach eksportu polskich towarów na ten rynek. Nie dosz o jednak do nawi zania 

stosunków dyplomatycznych, mimo korespondencji mi dzy placówkami polskimi 
i tajskimi w Pary u oraz Londynie (Francja reprezentowa a wtedy interesy Polski 
w Syjamie, a Wielka Brytania interesy Syjamu w Polsce). W MSZ RP Rowmund 
Pi sudski, tu  przed wybuchem wojny, proponowa  Zo i Santisiri, Polce z Ostrowa 
Wielkopolskiego, która na studiach w Grenoble po lubi a tajskiego studenta-in y-
niera, by reprezentowa a w Syjamie polskie interesy handlowe (konsulem honoro-
wym RP w Bangkoku w latach 1939�1945 mia  by  Kazimierz Nawra).

Pridi Banomyong, minister spraw zagranicznych i pó niejszy premier, pisze 
w swych pami tnikach, e w 1937 r. odwiedzi  nieo cjalnie Warszaw , gdy  Sy-
jam chcia  wówczas zacie ni  kontakty z II Rzecz pospolit . Król Rama VII, po 
abdykacji (która nast pi a w 1935 r.) osiad y w Anglii, planowa  podró  do Polski, 
ale najpierw stan zdrowia, a potem wybuch wojny przeszkodzi y mu w odwiedze-
niu Warszawy, Wilna, Krakowa i Zakopanego.

Syjam, okupowany przez Japoni  po ataku na Pearl Harbor, by  celem wypraw 
bombowych samolotów ameryka skich i angielskich startuj cych z baz w Chinach 
i na Cejlonie, a w ich za ogach byli polscy lotnicy-ochotnicy. W misji Czerwone-
go Krzy a, przyby ej do Syjamu w 1945 r. w sprawie brytyjskich je ców wojen-
nych, znalaz  si  Tadeusz Lubarski, powstaniec warszawski zbieg y w 1944 r. do 
aliantów z obozu jenieckiego.



Pod koniec 1946 r. w Nankinie podj to z inicjatywy syjamskiej kontakty mi dzy 
placówkami obu krajów w sprawie normalizacji stosunków. ZSRR, maj c nawi za-
ne z Syjamem stosunki dyplomatyczne od 1940 r., nie zg osi  weta. Rozmowy pol-
sko-syjamskie przeniesiono do Moskwy, gdzie oba pa stwa mia y przedstawicieli 
w randze ambasadorów. Na prze omie sierpnia i wrze nia 1947 r. strony by y goto-
we do wymiany not o nawi zaniu stosunków dyplomatycznych. Jednak prawico-
wy zamach stanu w Bangkoku w 1948 r., a nast pnie rozwój wydarze  w regionie, 
spraw  t  odsun y a  do lat 70. XX w. Do tego czasu tajlandzk  scen  polityczn  
mia a za zadanie obserwowa  polska placówka w s siednim Rangunie.

W polskim MSZ w 1956 r. planowano podj cie rozmów w sprawie nawi zania 
stosunków z Tajlandi , a w 1957 r. ambasador tajski podniós  te  t  spraw  w roz-
mowie ze swym koleg  polskim w Moskwie. Nast pnie rozmow  sonda ow  od-
by  wiceminister spraw zagranicznych Józef Winiewicz z pó niejszym ministrem 
tego resortu Tajlandii Thanatem Khomanem. Kolejny sonda  polski przekazano 
Osot Kosinowi, sekretarzowi generalnemu ds. promocji eksportu, którego zapro-
szono na Targi Pozna skie w 1963 r. Jednak dopiero wiosn  1971 r. stolice kra-
jów Europy rodkowej i Wschodniej odwiedzi a misja ekonomiczna z Bangkoku. 
Jej szef, minister gospodarki Bunchana Atthakorn, mia  tak e zadania przeprowa-
dzenia kolejnych sonda y. Ówczesne zaanga owanie wojskowe Tajlandii w Po u-
dniowym Wietnamie, a tak e wi zy solidarno ci cz ce wtedy Warszaw  z Ha-
noi przeszkodzi y jednak w zrealizowaniu propozycji strony tajskiej, by nawi za  
stosunki dyplomatyczne. 

Gdy jednostki tajskie wycofa y si  w pocz tkach 1972 r. z Po udniowego Wiet-
namu, w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dokonano 14 listo-
pada 1972 r. wymiany not mi dzy akredytowanymi tam przedstawicielstwami Pol-
ski i Tajlandii. W notach stwierdzono, e fakt ich wymiany stanowi porozumienie 
o ustanowieniu formalnych stosunków dyplomatycznych mi dzy obu pa stwami 
i e w odpowiednim czasie oba rz dy wymieni  przedstawicieli dyplomatycznych 
w randze ambasadorów nadzwyczajnych i pe nomocnych.

Polska, po rozmowach przeprowadzonych w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 
w pa dzierniku 1973 r. (ju  po obaleniu dyktatury marsza ka Kittikachorna), utwo-
rzy a w lipcu 1974 r. placówk  w Bangkoku pocz tkowo kierowan  przez charge 
d�affaires a.i. Bogus awa Zakrzewskiego, który w grudniu 1976 r. zosta  mianowany 
ambasadorem (listy uwierzytelniaj ce z o y  w lutym 1977 r.). Wcze niej, w stycz-
niu 1976 r., w Warszawie, na zasadzie wzajemno ci, zainstalowa a si  ambasada 
Tajlandii, któr  pocz tkowo kierowa  Rangsan Phaholyothin, I sekretarz i charge 
d�affaires a.i. Tajlandii (tak  nazw  królestwa zacz to pos ugiwa  si  w Polsce od 
1975 r.). Decyzje o za o eniu ambasady w Warszawie poprzedzi a wizyta w Polsce 
wiceministra spraw zagranicznych Tajlandii Chachichaia Choonhavana. Ambasador 
Owart Suthiwart-Narueput, przeniesiony z New Delhi, z o y  listy uwierzytelniaj -
ce w Warszawie w ko cu lutego 1976 r., sk d nast pnie dosta  jednoczesn  akredy-



tacj  w Berlinie i So i. W owych latach ambasadorzy tajscy akredytowani w Buda-
peszcie i Bukareszcie rezydowali odpowiednio w Wiedniu i Belgradzie.

Brak przez ca e dziesi ciolecia dwustronnych stosunków dyplomatycznych i dia-
logu politycznego nie stanowi  jednak przeszkody dla nawi zania ju  w ko cu lat 
50. XX w., a nast pnie stopniowego rozwoju kontaktów gospodarczych. I tak, pol-
ska bandera zawita a po raz pierwszy w Bangkoku w 1958 r., a od wrze nia tego  
roku zacz o tam e dzia alno  biuro delegata Polskich Central Handlu Zagranicz-
nego (PCHZ). Obce linie, niech tne nowemu konkurentowi, natychmiast wymo-
g y na w adzach tajskich zakaz zawijania dla polskich statków, który obowi zywa  
w latach 1959�1961.

Delegat PCHZ by  kurtuazyjnie traktowany przez gospodarzy � mia  faktycz-
nie pod niektórymi praktycznymi wzgl dami status równy przedstawicielowi kor-
pusu dyplomatyczno-konsularnego. W niewielkim polskim eksporcie dominowa y 
wtedy maszyny i chemikalia, za  w eksporcie tajskim � kauczuk, juta, kenaf3 i tek-
stylia. Mimo skromnych obrotów w 1963 r. przedstawiciel PLO zainstalowa  si  
w Tajlandii, a polska egluga czerpa a dochody g ównie z frachtów mi dzy Bang-
kokiem a portami krajów trzecich. Do 1975 r. polskie statki zawin y do tajskich 
portów 420 razy. Polskie towary pojawia  si  zacz y na mi dzynarodowych tar-
gach w Tajlandii, a tajskie � na Targach Pozna skich.

Ustanowienie stosunków dyplomatycznych przyczyni o si  do rozszerzenia bazy 
traktatowej sprzyjaj cej rozwojowi wymiany w wielu dziedzinach, przede wszyst-
kim gospodarczej. W 2002 r. obowi zywa o 9 umów dwustronnych, a 2 oczeki-
wa y na wej cie w ycie (projekt kolejnej by  w fazie uzgodnie ). Wa nym doku-
mentem dla stosunków wzajemnych jest Memorandum of Understanding z 1996 r. 
(zatwierdzone prze Rad  Ministrów RP w 2001 r.), umo liwiaj ce praktyczn  wspó -
prac  instytucji, które zajmuj  si  zwalczaniem handlu narkotykami.

Wzajemne kontakty w dziedzinie wojskowej rozpocz a w maju 1979 r. wizy-
ta studyjna w Polsce grupy s uchaczy tajskiej Akademii Obrony, przyjmowana na 
wysokim szczeblu w MSZ i MON. W nast pnych latach przybywa y kolejne dele-
gacje. Nast pi y tak e wizyty wysokich przedstawicieli sztabów generalnych obu 
krajów, a w marcu 2001 r. zosta  akredytowany w Bangkoku polski attache woj-
skowy rezyduj cy w New Delhi.

Zawarte w czerwcu 1975 r. porozumienie o komunikacji lotniczej pozwoli o 
PLL LOT ma uruchomienie we wrze niu 1977 r. regularnego po czenia mi dzy 
stolicami obu pa stw. Inauguracj  u wietni y Dni Polskie w Bangkoku, na które 
przyby  premier Tajlandii. Wkrótce zwi kszono cz stotliwo  lotów. Po kilkulet-
niej przerwie � w rezultacie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego � samoloty 
polskie powróci y na t  tras . W 1997 r. odby y si  uroczysto ci 20-lecia tego po-

3 Kenaf to w ókno ro liny z rodziny ketmia, uprawianej w krajach tropikalnych, u ywane do pro-
dukcji sznurów i worków.



czenia, na które do Bangkoku przyby a ma onka prezydenta Rzeczypospolitej 
Jolanta Kwa niewska. Niestety, LOT po wstrzymaniu lotów do Pekinu w 1999 r., 
zawiesi  równie  loty do Bangkoku w maju 2000 r. By y to posuni cia niezrozu-
mia e dla postronnych obserwatorów, a mog ce radowa  jedynie konkurentów, 
bowiem w obydwu tych wa nych stolicach, centrach ruchu lotniczego a zarazem 
wa nych o rodkach turystyki staraj  si  by  obecni wszyscy licz cy si  przewo -
nicy. Istnienie bezpo redniego po czenia z Bangkokiem przyczyni o si  niew t-
pliwie do du ego o ywienia kontaktów z Tajlandi , g ównie turystycznych, ale 
równie  i handlowych (cho  przede wszystkim drobnego handlu). Kraj ten sta  si  
swoist  �bram  do Azji� dla tysi cy Polaków. Po czenie to stymulowa o te  nie-
w tpliwie kontakty tajlandzko-polskie.

Na rynku tajskim Polska pojawi a si  w po owie lat 70. XX w. z dostawami 
maszyn tekstylnych. Uzyskali my tak e kontrakt na zmontowanie fabryki kwa-
su siarkowego, dostarczali my � w cz ciach �  aty 125 montowane na miejscu. 
Eksportowali my g ównie produkty chemiczne, wyroby stalowe, papier, nawozy 
sztuczne, cz ci i urz dzenia elektryczne, pestycydy, maszyny i urz dzenia prze-
mys owe oraz drewno. W imporcie z Tajlandii dominowa y dotychczas towary 
konsumpcyjne, obuwie, odzie , kawa, konserwy rybne, komponenty elektryczne 
oraz kauczuk naturalny. Niestety w praktyce nasze stosunki gospodarcze ograni-
czaj  si  nadal do takiej prostej wymiany towarowej.

W lutym 1977 r. w Bangkoku podpisano umow  handlow  o skromnym zakre-
sie. �Prawdziw � umow  wolnodewizow , z klauzul  najwi kszego uprzywilejo-
wania, podpisano w pa dzierniku 1980 r. Rekordowe obroty osi gni to w 1996 r. 
(249,9 mln USD). Od 1997 r. narasta w nich znaczny de cyt dla strony polskiej. 
Spadek obrotów po 1996 r. wynik  z kryzysu gospodarek azjatyckich (w tym Taj-
landii) oraz z wprowadzenia przez rz d tajski karnych ce  antydumpingowych na 
polsk  stal, tradycyjnie dominuj c  w naszym eksporcie. Wprawdzie w 2000 r. nasz 
kraj uzyska  korzystne rozstrzygni cie w panelu WTO, ustanowionym na wniosek 
Polski, lecz Tajlandia z o y a odwo anie. Od 1998 r. warto  wzajemnych trans-
akcji znowu ro nie � w 2001 r. wynios a 236,2 mln USD. Jest to niewiele bior c 
pod uwag  potencja  obu krajów.

Od 1986 r. dzia a polsko-tajska komisja mieszana. W Bangkoku, w 1992 r. po-
wsta  Klub Biznesu Polsko-Tajskiego, który, by  mo e, przekszta ci si  w polsko-
-tajsk  izb  handlow . Tajlandia sta a si  równie  atrakcyjnym krajem dla polskich 
turystów. Uzyskiwanie wiz jest bardzo uproszczone: otrzymuje si  je na lotnisku 
w Bangkoku.

Od 25 lat trwaj  o ywione kontakty polityczne na wysokim szczeblu. W grud-
niu 1978 r. polski minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek z o y  pierwsz  
wizyt  w Bangkoku i podpisa  tu parafowan  w 1976 r. w Warszawie umow  o za-
pobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Rewizyta Upadita Pachariyangkuna, taj-
skiego ministra spraw zagranicznych, w Warszawie nast pi a we wrze niu 1979 r. 



Odt d kontakty szefów tego resortu i ich zast pców sta y si  regu . Wp yn a na 
to poprawa klimatu politycznego w regionie (rozwi zanie w 1976 r. paktu SEATO, 
powstanie ASEAN) i o ywienie dialogu politycznego w szerszej skali.

Zwi kszy a si  znacznie cz stotliwo  wizyt osobisto ci rz dowych. Kulminacj  
tego procesu by a w 1996 r. wizyta ksi niczki Sirindhorn w Polsce. Uwzgl dnia-
j c tajsk  praktyk , zgodnie z któr  król nie sk ada wizyt zagranicznych, przyjazd 
jego córki traktowa  mo na praktycznie jako wizyt  g owy pa stwa. U progu lat 
90. XX w. Bangkok odwiedzi  marsza ek Senatu RP, ale nie dosz o do wielokrot-
nie odk adanych wizyt kolejnych Marsza ków Sejmu RP. W Sejmie kadencji 1997�
�2001 istnia a polsko-tajska grupa parlamentarna. W nast pnej kadencji utworzo-
no jedn  grup  przyja ni z parlamentami Azji Po udniowo-Wschodniej, do której 
weszli pos owie i senatorowie zainteresowani stosunkami z Tajlandi .

Dekada lat 90. XX w. ob towa a w o cjalne wizyty polskie na szczeblu rz do-
wym. Wspomnie  zw aszcza nale y wizyt  premiera W. Cimoszewicza w marcu 
1996 r. W czerwcu 2000 r. minister spraw zagranicznych Tajlandii, Surin Pitsu-
wan wzi  udzia  w odbywaj cej si  w Warszawie mi dzynarodowej konferencji 
�Ku wspólnocie demokracji�. 

Od lat 70. XX w. mi dzy obu pa stwami rozwija si  wymiana kulturalna i na-
ukowa. SGGW wspó pracuje z Uniwersytetem Kasetsart w Bangkoku nad zagad-
nieniem rolniczego zagospodarowania terenów górskich (szczególnie upraw al-
ternatywnych, które odwiod yby ludno  od produkcji opium). Zacz to zaprasza  
polskich naukowców i ludzi kultury, a w Polsce pojawili si  tajscy sta y ci i sty-
pendy ci. Wspó praca w tej dziedzinie zacz a si  w latach 1977�1979 od studio-
wania przez nich na Politechnice Szczeci skiej planowania przestrzennego.

W ko cu 1984 r., gdy ambasadorem w Bangkoku by  Andrzej Majkowski, przy jego 
poparciu powsta o tam Towarzystwo Chopinowskie, a liowane nast pnie w Mi dzy-
narodowej Federacji Towarzystw im. F. Chopina. Co dwa lata odbywa si  w Bangko-
ku konkurs m odych pianistów, a w mi dzynarodowym jury zazwyczaj zasiada Barba-
ra Hesse-Bukowska, która prowadzi klasy mistrzowskie. Przed rokiem 2000 laureaci, 
dzi ki sponsoringowi LOT-u, przyje d ali w nagrod  do Polski, by ucz szcza  na za-
j cia pianistyczne. 

Tajlandi  ju  w latach 60. XX w. interesowali si  polscy politolodzy i publicy ci 
(E. S uszkiewicz, J. Wolanowski, J. Wolniewicz, L. Niekrasz, J. Choci owski, M. War-
ne ska, L. Winnicka i in.), co zaowocowa o wieloma artyku ami w prasie i ksi ka-
mi o tym kraju. W Tajlandii zainteresowanie Polsk  przysz o wprawdzie nieco pó -
niej, ale ukazywa y si  w prasie tajskiej reporta e, artyku y dziennikarzy i literatów, 
którzy zwiedzili Polsk . Dwadzie cia lat temu poeta i anglista tajski, Montri Umavi-
jani, który doktoryzowa  si  w USA z twórczo ci Josepha Conrada-Korzeniowskie-
go, po wizycie w Warszawie, Opinogórze, Krakowie i O wi cimiu wydal tomik Tra-
vels through transitions, w którym ponad 100 krótkich utworów po wieci  wra eniom 
i re eksjom z Polski. Ten e poeta i t umacz wyda  w 2000 r. przek ad (z angielskie-



go) Sonetów krymskich A. Mickiewicza. Ambasador RP J. Surdykowski wr czy  mu 
w 2001 r. odznak  honorow  �Zas u ony dla kultury polskiej�.

W Polsce ukaza y si  w latach 80. XX w. dwa � jak dot d � przek ady z litera-
tury tajskiej: Listy z Bangkoku autorstwa Botan w t umaczeniu Anny i Bogny Za-
krzewskich oraz Syjamka pióra premiera Kukrita Pramoja w przek adzie B. Za-
krzewskiego4. Pierwsza ukazuje rodowisko imigrantów z Chin w po owie XX w., 
druga � wychowanie m odej panny na dworze królewskim u progu XX w.

Trzydziestolecie stosunków dyplomatycznych pozwala na pozytywne podsu-
mowanie procesu wzajemnego poznawania si  i zbli ania obu pa stw i narodów. 
Rocznica ta niemal zbiega si  z 75. urodzinami (5 grudnia) króla Tajlandii, Bhu-
mibola Adulyadeja, co oznacza Si a Ziemi i Niezrównana Pot ga (Ramy IX) z dy-
nastii Chakri, panuj cej w Bangkoku od 220 lat. Dodajmy, i  monarcha ten cieszy 
si  wielkim presti em nie tylko w swoim kraju, ale i w regionie.

Wej cie Polski do Unii Europejskiej powinno zacie ni  jeszcze nasze stosunki 
z Tajlandi , gdy  kraj ten ma rozbudowan  wspó prac  z ca  wspólnot , zw asz-
cza w ramach dialogu europejsko-azjatyckiego (ASEM).

4 Obie pozycje wyda  Czytelnik, pierwsz  w 1980 r., a drug  w 1988 r.


