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Wstęp

Drodzy Kopernikanie!
Już sama okładka wystarczyłaby za komentarz. Czerwony, biały,
niebieski i żółty. Niestety, to nie gra w kolory, tylko nasza rzeczywistość, która znów wymaga od nas pełnej mobilizacji, wyrazistych
postaw i decyzji. Najważniejsze, że te kolory „idą” razem. Wyjątkowo do siebie pasują, prawda? Są symbolem naszego poparcia dla
wolnej Ukrainy!
Na tym nie poprzestaliśmy, włączając się w różne akcje pomocy
dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Chorwacji.
Wojna wstrząsnęła nami wszystkimi. Okazało się, że świetnie rozumiemy Ukraińców i
nową sytuację na świecie… Niewątpliwie kryje się za tym nasze narodowe doświadczenie
historyczne. Na usta same cisną się nam słowa polskich poetów, jak te Adama Mickiewicza
z Reduty Ordona:
Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem
na działo
I spojrzałem na pole;
dwieście armat grzmiało.
Artylerii ruskiej ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza; — przybiegł, mieczem
skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął.
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą, czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy,
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.
(...)
Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia?
Nie, on siedzi o pięćset mil na swéj stolicy,
Król wielki, samowładnik świata połowicy.
Zmarszczył brwi, — i tysiące kibitek wnet leci;
Podpisał, — tysiąc matek opłakuje dzieci;
Skinął, — padają knuty od Niemna do Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy!
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże:
Warszawa jedna twojej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!
Car dziwi się — ze strachu drżą Petersburczany,
Car gniewa się — ze strachu mrą jego dworzany;

Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara
Jest car. — Car gniewny: umrzem, rozweselim
cara!
Posłany wódz kaukaski z siłami pół-świata,
Wierny, czynny i sprawny — jak knut w ręku
kata
(...)
Spojrzałem na redutę. — Wały, palisady,
Działa i naszych garstka, i wrogów gromady:
Wszystko jako sen znikło! — Tylko czarna bryła
Ziemi niekształtnej leży — rozjemcza mogiła.
Tam i ci, co bronili, — i ci, co się wdarli,
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli;
Choćby cesarz Moskalom kazał wstać: już dusza
Moskiewska, tam raz pierwszy, cesarza nie słusza!
Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona:
Dusze gdzie? Nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza
Ordona.
On będzie Patron szańców! —
Bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia:
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze!
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona:
Karząc plemie
zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.

http://www.wspolnotapolska.org.pl

Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić
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Humanitarna akcja – Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy

Humanitarna akcija – Veliki
orkestar blagdanske pomoći

W sobotę 29 stycznia 2022 r. trwała w Polskiej Szkole zbiórka na rzecz WOŚP. Ponowna
zbiórka, tym razem w naszej siedzibie, odbyła
się w niedzielę 30 stycznia. Więcej szczegółów na s. 10/11.

U subotu, 29. siječnja 2022. godine u Poljskoj
školi održano je prikupljanje humanitarne
pomoći u okviru akcije Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Još jedno okupljanje, ovog
puta u našem sjedištu, održano je u nedjelju,
30. siječnja. Više detalja na stranici 10/11.
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Pościel, ręczniki, poszewki, koce zebrane przez nas trafiły do potrzebujących.

Pomagamy!

Pomažemo!

W polsko-chorwackiej akcji PTK i Polskiej
Szkoły w Zagrzebiu udało się nam zebrać
kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, koce dla
80 uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli
schronienie na wyspie Šolta u dobrych ludzi,
którzy przyjęli ich w swoich domach letnich.
Brakowało ciepłych rzeczy do spania. Przekazaliśmy wszystko do punktu zbiorczego w
mieszkaniu Państwa Ivany i Damira Mihanović.
Dziękujemy wszystkim za dary, za serce, za
pomoc! Będziemy Was informować o dalszym
ciągu tej akcji.

U poljsko-hrvatskoj akciji PKU i Poljske škole u Zagrebu uspjeli smo prikupiti poplune,
jastuke, posteljinu, ručnike i deke za 80
izbjeglica iz Ukrajine koji su na otoku Šolti našli utočište kod dobrih ljudi koji su ih
smjestili u svojim vikendicama. Nedostajalo
je toplih stvari za spavanje. Sve smo predali
na sabirno mjesto u stanu Ivane i Damira
Mihanovića. Hvala svima na darovima, na
srcu, na pomoći! Obavještavat ćemo vas o
nastavku ove akcije.
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Zebranie wyborcze

Izborna skupština

Zebranie wyborcze nowego Zarządu naszej
organizacji odbyło się zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w środę 2 marca 2022 r. w
formie hybrydowej: na żywo w siedzibie i na
platformie ZOOM. Nie wydarzył się żaden
kopernikański przewrót, ponieważ osób
zgłoszonych i osób chętnych do przejęcia
funkcji było niewiele. Skład nowego Zarządu,
wygląda następująco:

Izborna skupština naše organizacije održana je, kako je ranije najavljeno, u srijedu 2.
ožujka 2022. godine u hibridnoj formi: uživo
i na platformi Zoom. Nije se dogodio nikakav
kopernikanski obrat budući da je prijavljenih
kandidata i voljnih preuzeti funkciju bilo malo.
Sastav novog Upravnog odbora je sljedeći:

Przewodnicząca – Jolanta Sychowska Kavedžija
Zastępcy Przewodniczącej – Magdalena Najbar-Agičić, Arkadiusz Nizinski
Sekretarz – Beata Winnicka Božanović
Skarbnik – Ewa Zrno
Zastępca Skarbnika – Justyna Gluba
Członkowie Zarządu – Małgorzata Vražić,
Izabella Glavić
Członkowie Rady Nadzorczej – Krystyna Simić,
Mariola Dunaj, Marek Stanojević
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
i oddali swój głos. Mamy nadzieję, że nie
zawiedziemy Waszego zaufania. Pozostaje
wierzyć, że zbliża się schyłek pandemicznych
czasów i że umożliwi nam to aktywniejszą i
bezpośrednią działalność.
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Predsjednica – Jolanta Sychowska Kavedžija
Zamjenici predsjednice – Magdalena NajbarAgičić, Arkadiusz Nizinski
Tajnica – Beata Winnicka Božanović
Blagajnica – Ewa Zrno
Zamjenica blagajnice – Justyna Gluba
Članovi Uprave – Małgorzata Vražić, Izabella
Glavić
Članovi Nadzornog odbora – Krystyna Simić,
Mariola Dunaj, Marek Stanojević
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i glasali. Nadamo se da nećemo iznevjeriti vaše
povjerenje. Vjerujemo da se približava kraj
pandemije što će nam omogućiti da sudjelujemo u aktivnostima uživo.
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Olsztyn, središte Warminsko-mazurskog vojvodstva.

ime grada Allenstein. Kao središte pokrajine Warmia Olsztyn
je pripao Poljskoj nakon mira u Torunju 1466. godine i u njeOlsztynski zamak bio je sjedište Warminske biskupije te je u
njemu više godina �ivio i radio Nikola Kopernik, warminski
kanonik. Za vrijeme poljsko-teutonskog rata 1520-1521. Nikola Kopernik zapovijedao je obranom Olsztyna pred vojskom
teutonskih vitezova. Ovdje je djelomice provodio i svoja astro-

tzv. Astronomska tablica, crte� koji bilje�i putanje Sunca, koji
je Kopernik najvjerojatnije sam izradio.
Drugoga svjetskog rata. Do�ivjela su pritom veliku izmjenu
stanovništva. U suvremenoj Poljskoj Olsztyn se razvio u glavni

lasów.

Veliki dio grada prekriven je parkovima i zelenim površinama

Zagospodarowanie parków i brzegów jezior to sposób nie tylko
yna

Otwarcie wystawy: Olsztyn.
Miasto, które urzekło Kopernika

Otvorenje izložbe: Olsztyn. Grad
koji je očarao Kopernika

Z okazji Dni Kopernika zaprezentowaliśmy
w naszej galerii nową wystawę. Olsztyn w
kontekście Kopernika jest tematem zawsze
aktualnym. Otwarcie wystawy nie było huczne z wiadomych pandemicznych względów i
towarzyszyło zebraniu wyborczemu nowego
zarządu.

Povodom Dana Kopernika izložili smo novu
izložbu u našoj galeriji. Olsztyn u kontekstu
Kopernika je uvijek aktualna tema! Otvorenje
izložbe nije bilo svečano zbog očitih pandemijskih razloga i pratilo je izbornu sjednicu
novog odbora.
Prev. Ana Lončar i Lea Mršić
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Szósty „Kopernik” – Nowy Polski Banknot
Wizerunek Mikołaja Kopernika ma znaleźć się na nowym polskim banknocie. Obecnie
banknoty znajdujące się w obiegu należą do „serii królewskiej”. Zdobią je portrety polskich
władców od Mieszka I na banknocie 10-złotowym po Jana III Sobieskiego na najwyższym
obecnie nominale 500 zł. Jeszcze w styczniu ubiegłego roku bank centralny zapowiadał emisje banknotu o nominale 1000 zł. Początkowo to na nim właśnie planowano umieszczenie
wizerunku Kopernika. Dość szybko zrezygnowano jednak z tego pomysłu, nie tylko dlatego,
że nie pasowałby on do „serii królewskiej”. Bardzo wielu Polaków wciąż jeszcze pamięta
1000-złotowy banknot z Kopernikiem wyemitowany w 1975, który był jednym z symboli codzienności PRL-u. Ponowne pojawienie się w portfelach nowej tysiączłotówki z portretem
astronoma byłoby politycznie niefortunnym i niechcianym nawiązaniem do tamtej epoki.

Andrzej Heidrich – malarz banknotów
W dotychczasowej historii polskich banknotów Mikołaj Kopernik pojawiał się już pięciokrotnie. Po raz pierwszy na tzw. bilecie zdawkowym, czyli bilonowym banknocie o nominale 20 groszy wydanym przez Ministerstwo Skarbu w 1924 r. umieszczony został wizerunek
warszawskiego pomnika astronoma.
W okresie powojennym banknoty z wizerunkiem Mikołaja Kopernika pojawiły się w obiegu dwukrotnie. W 1959 roku NBP ogłosił konkurs na projekt banknotu 1000 zł. Wygrała w
nim praca stworzona przez dwóch wybitnych grafików: Henryka Tomaszewskiego i Juliana
Pałkę. Podobizna astronoma znalazła się na awersie ich projektu. Banknot miał się pojawić
w obiegu w 1962 r., ale emisja została przesunięta z powodów politycznych. Na matrycach,
z których miały być drukowane banknoty umieszczono podpis ówczesnego prezesa NBP
Andrzeja Żebrowskiego. Nim jednak produkcja w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych ruszyła, Żebrowski stanowisko stracił i jego podpis stał się nieaktualny.
Ostatecznie zatem tysiączłotówki z Kopernikiem trafiły do portfeli w czerwcu 1966 r., a
emisja była ważnym elementem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Ten „Kopernik”
nie był w obiegu zbyt długo. W 1975 r. w PWPW zaczęto produkować nowe wzory papierowych pieniędzy z serii „Wielcy Polacy”. Na nowym banknocie o nominale 1000 zł ponownie znalazł się Mikołaj Kopernik.
Twórcą serii był Andrzej Heidrich (1928-2019), wybitny grafik, ilustrator, projektant znaczków pocztowych, banknotów, orderów i odznaczeń, a nawet paszportów. Nazywano go
„malarzem banknotów”. Wystawa jego imponującego dorobku zorganizowana w grudniu
2011 r. w warszawskim gmachu banku centralnego z okazji 50-lecia współpracy Heidricha
z NBP była wielkim wydarzeniem artystycznym i kolekcjonerskim, a luksusowy album dokumentujący twórczość artysty wzbogacony o wywiad-rzekę przeprowadzony z nim przez
Teresę Torańską pozostaje absolutnym rarytasem bibliofilskim.
W projektowym portfolio nieżyjącego artysty pozostał unikalny poczet władców – zbiór 44
miniatur malowanych akwarelą, przedstawiających wizerunki królów i książąt polskich otoczone ornamentami skomponowanymi z elementów heraldycznych i graficznych charakterystycznych dla epoki, w której panował dany władca. To dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach dzieła sztuki, ale Heidrich tworzył je jako prace studyjne do ewentualnego wykorzystania w kolejnych projektach banknotów lub znaczków pocztowych. Wśród miniatur
znajduje się też konterfekt Jadwigi Andegaweńskiej malowany w 1995 r. Wszystko wskazuje na to, że to ten wizerunek znajdzie się na zapowiadanym przez prezesa Glapińskiego
nowym banknocie 1000-złotowym.
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Fromborskie bony miejskie
Kolekcjonerzy pieniądza papierowego wiedzą, że istnieją jeszcze dwa polskie walory numizmatyczne z podobizną Kopernika. To bony miejskie wyemitowane w 2010 r. przez Urząd
Miasta i Gminy Frombork dla upamiętnienia jubileuszu 700-lecia nadania Fromborkowi
praw miejskich. Oba bony – o fantazyjnym nominale „15 koperników” i „20 koperników”
– wyprodukowała dla miasta Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w ograniczonym
nakładzie 2.000 egzemplarzy i z zastosowaniem profesjonalnych zabezpieczeń stosowanych także przy produkcji banknotów dla NBP takich jak specjalny chroniony papier ze
znakiem wodnym, druk giloszowy i hologram PWPW z numeracją. Fromborskie „koperniki”, choć przez kilka miesięcy można nimi było płacić w niektórych punktach handlowych i
gastronomicznych, miały przede wszystkim charakter promocyjny i kolekcjonerski.
Na awersie „20 koperników” widnieje portret znany z drzeworytu Tobiasa Stimmera opublikowanego w 1587 r. w dziele Nicolausa Reuasnera pt. „Icones seu imagines virorum
literis illustrium” („Wizerunki znakomitych mężów celujących wiedzą i uczonością”) przedstawiający fromborskiego kanonika trzymającego w dłoni kwiat konwalii. Obok widzimy
pieczęć fromborskiej kapituły, której członkiem był Kopernik oraz kartę tytułową pierwodruku dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach ciał niebieskich”) zwiastującego kopernikański przewrót w astronomii i wiedzy o świecie.
Nie zachował się żaden portret Mikołaja Kopernika sporządzony z natury za jego życia.
Wszystkie powstały już po jego śmierci i są raczej fantazyjnym wyobrażeniem fizjonomii, a
nie jej obrazem. Tym większą niespodzianką jest drugi fromborski bon, „15 koperników”.
Prezentuje on najprawdziwszy być może portret astronoma.
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Jesienią 2005 r. podczas badań archeologicznych w jednej z krypt katedry fromborskiej
odnaleziono szczątki kostne, w tym czaszkę. Porównanie kodu genetycznego czaszki z kodem DNA wypreparowanym z kilku włosów odkrytych miedzy kartami księgi „Calendarium
Romanum Magnum” z 1518 r. przechowywanej w bibliotece uniwersyteckiej Carolina Rediviva w Uppsali wykazało pełną zgodność. „Calendarium” stanowiło niegdyś prywatną
własność Mikołaja Kopernika i podczas szwedzkiego Potopu wraz z całą biblioteką astronoma trafiło jako łup wojenny do Szwecji.
Ta genetyczna archeologia pozwoliła ustalić, że odnaleziono czaszkę Kopernika. Na jej podstawie specjaliści w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji
dokonali rekonstrukcji prawdopodobnego wyglądu Kopernika w wieku 70 lat. Komputerowa wizualizacja jest porównywalna z najsłynniejszym wizerunkiem astronoma – tzw. toruńskim portretem Kopernika. Odnaleziona czaszka, a szczególnie nos są zdeformowane,
a z zachowanych portretów Kopernika można wyczytać, że miał złamany nos i lekko zdeformowaną lewą stronę twarzy. Ten właśnie kolorowy rekonstrukcyjny wizerunek znalazł
się na fromborskim bonie miejskim na podstawie specjalnej licencji udzielonej emitentowi
przez policyjne laboratorium.

Od poczty podziemnej do miejskich bonów
Frombork nie był jedynym miastem emitującym własną promocyjną walutę. W latach
2009-2015, gdy pojawiła się moda na takie walory, ponad 30 polskich miast wyemitowało
lokalne banknoty.
Swoją formą i charakterem nawiązywały one do popularnych na początku XX wieku notgeldów – miejskich banknotów zastępczych lub bonów zdawkowych. Liczne miasta emitowały wówczas setki banknotów zastępczych. Niektóre emisje były wymuszone brakiem
drobnej obiegowej waluty, inne miały charakter propagandowy lub promocyjny. Dzisiaj są
one chętnie zbierane przez kolekcjonerów, a niektóre z rzadkich banknotów zastępczych
osiągają na aukcjach numizmatycznych wysokie ceny.
Projekty obu fromborskich bonów powstały w pracowni warszawskiego malarza i grafika
Piotra Tofila. Spod jego ręki wyszła zresztą większość współczesnych miejskich banknotów
promocyjnych, w tym uważany za graficznie najpiękniejszy współczesny walor tego typu w
Polsce bon Bydgoszczy „15 łuczniczek”
„W ciągu niespełna pięciu lat wykonałem około 40 projektów bonów lokalnych, z których
do ostatecznej produkcji i wyemitowania trafiło 24. Projektowałem nie tylko dla miast.
Mam też na koncie specjalny jubileuszowy banknot stworzony dla jednego z banków regionalnych. Mam nadzieję, ze może kiedyś uda mi się zorganizować autorską wystawę
tych projektów. Projektowanie miejskich banknotów to była dla mnie nie tylko interesująca przygoda designerska, ale także swoiste przypomnienie konspiracyjnych prac artystycznych sprzed lat” – mówi Piotr Tofil.

W latach 1982-1989 Tofil był działaczem antykomunistycznego podziemia. Współpracował
jako grafik z wydawnictwami podziemnymi. Projektował okładki i ilustracje do pism i książek drugiego obiegu. Był autorem zdjęć dokumentujących wydarzenia stanu wojennego.
Przede wszystkim był twórcą znaczków pocztowych, bonów i konspiracyjnych cegiełek. W
konspirze spod jego ręki wyszło ponad 100 projektów znaczków nielegalnej poczty podziemnej „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. Był też twórca projektu słynnej cegiełki
wyborczej Komitetu Wyborczego „Solidarność” podczas wyborów 1989 r. Za „sztukę podziemną” jeszcze w czasach PRL otrzymał nagrodę australijskiej Fundacji Popierania Kultury
Polskiej POLKUL. W tym roku Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności
za działalność przeciwko dyktaturze komunistycznej.
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Kopernik – wielki ekonomista
Dla kolekcjonerów i numizmatyków najważniejsze i najwartościowsze są banknoty kolekcjonerskie emitowane od 2006 r. przez polski bank centralny. Są one wydawane z okazji
ważnych wydarzeń lub też upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski i Polaków. W związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od banknotów
obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami
tematycznymi, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.
Można posługiwać się nimi na takich samych zasadach, jak banknotami obiegowymi, bo
są one prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Warto jednak pamiętać, że numizmaty –
monety i banknoty kolekcjonerskie – osiągają na rynku kolekcjonerskim wartość znacznie
wyższą od nominału. Posiadacz banknotu powinien mieć więc na uwadze fakt, że regulowanie płatności banknotem kolekcjonerskim może oznaczać sporą stratę finansową.
Dotychczas NBP wyemitowało trzynaście banknotów kolekcjonerskich; pierwszym był
banknot „Jan Paweł II” o nominale 50 zł z 2006 r., ostatnim banknot 20-złotowy „Lech
Kaczyński. Warto być Polakiem”. Z opublikowanego właśnie oficjalnego planu emisyjnego NBP wynika, że w listopadzie 2022 r. pojawi się czternasty banknot, a jego bohaterem
będzie właśnie Mikołaj Kopernik. Pojawi się zatem szósty „Kopernik” w historii polskiego
pieniądza papierowego. Ale tym razem nie wystąpi w roli astronoma. Banknot o nominale
20 zł będzie uzupełnieniem serii pamiątkowych monet „Wielcy polscy ekonomiści” i przypomni, że nasz wielki uczony nie tylko „wstrzymał słońce, ruszył ziemię”, ale też był autorem traktatu Monetaecudendae ratio (O sposobie bicia monety), który tworzył podwaliny
nowoczesnej polityki monetarnej.
Gdy tylko bank centralny ujawni wizerunek banknotu postaramy się go zaprezentować
czytelnikom naszego „Kopernika”.
Krzysztof Dubiński
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WOŚP w Zagrzebiu w siedzibie PTK.

30. finale WOŚP-a u Hrvatskoj.
OPET RUŠIMO REKORDE
Četvrti put zaredom Poljaci u Hrvatskoj sudjelovali su u najvećoj poljskoj humanitarnoj akciji – Velikom orkestru blagdanske pomoći (WOŚP). Ove godine održano je 30. finale akcije,
koju od početka vodi Jurek Owsiak. Moto jubilarnog finala bio je „Progledaj na oči“, što
je povezano s ciljem 30. finala, nabavom opreme za odjele dječje okulistike u bolnicama
u Poljskoj. Hrvatski ogranak WOŚP-a i ove je godine bio registriran pri Poljskoj kulturnoj
udruzi Mikołaj Kopernik u Zagrebu.
S pripremama za akciju krenuli smo već u listopadu 2021., kada je registriran naš ogranak i kada smo počeli prikupljati predmete za naše aukcije. U studenom smo registrirali
volontere, stupove našeg ogranka bez kojih ne bi bilo finala u Hrvatskoj. Zadnji mjesec u
2021. godini prebacili smo u višu brzinu. U prosincu su naši volonteri skupljali priloge pred
Poljskoj školom u Zagrebu na svečanosti dolaska svetog Nikole. Lijepo je bilo družiti se s
učenicima, njihovim roditeljima i učiteljicama zagrebačke poljske škole.
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Zbiórka przez Zoom.

Siječanj je, kao i uvijek, predstavljao vrhunac akcije. Prvo smo održali drugu aukciju predmeta preko internetske platforme ZOOM (prva je održana u prosincu). Voditeljica ZOOM aukcija Agnieszka Rudkowska svojim je entuzijazmom i veseljem zarazila sve koji su bili s nama.
Na obje aukcije licitirali smo predmete dobivene od Zaklade WOŚP i donatora iz Hrvatske.
Puno vremena posvetili smo organizaciji i vođenju aukcija preko poljske internetske platforme Allegro. Tijekom prosinca i siječnja na toj smo platformi objavili više od 30 aukcija
različitih predmeta i usluga. U pomoć nam je opet priskočio poznati poljski novinar Robert
Makłowicz i poklonio nam najnovije izdanje svoje knjige „Café Museum“. S nama su bili i
poljski turistički vodiči od Dubrovnika, Makarske, Splita, Trogira, Salone, preko Zadra, Rijeke, Pule, Rovinja, pa sve do Zagreba, ponudivši turistička razgledavanja svojih gradova.
Povezali smo se i s autorima popularnih poljskih blogova o Hrvatskoj (CroLove i Cromania)
i od njih dobili kalendare i vodiče po Hrvatskoj, a surađivali smo i s poljskom školom ronjenja na otoku Visu. S nama su bili popularni hrvatski pisac Kristian Novak, pjevač Goran
Karan i poljski kroatist Maciej Czerwiński. Naše najpopularnije ovogodišnje ponude bile su
noćenja u apartmanima u Splitu, Trogiru, na Pagu i u kampu u Vodicama. Treba reći da je
to samo dio naših ponuda na Allegru.
Uvijek se najviše veselimo finalnim susretima WOŚP-a s Poljacima u hrvatskim gradovima.
Ove godine okupili smo se u Splitu (u poljskoj slastičarnici „Luka Ice Cream & Cakes”, koja
je sve počastila s tradicionalnim poljskim krafnama), Zadru (u Zadružnoj pivovari „Brlog”,
koja nam je pokazala proces nastanka piva), Rijeci (u kavani „Filodrammatica”) te Zagrebu
(u Poljskoj kulturnoj udruzi „M. Kopernik”). U Zadru nam je u organizaciji finala pomogla
Poljska kulturna udruga „Morskie Oko”, u Splitu Poljska kulturna udruga „Polonez”, a u
Zagrebu Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik”. Zahvaljujemo se svima koji su došli
na okupljanja u Zadru, Splitu, Rijeci i Zagrebu; posebno poljskim studentima, koji su nas
ugodno iznenadili svojom brojnošću.
Hrvatski ogranak WOŚP-a ove je godine opet postigao novi rekord! Skupili smo ukupno
42 400,25 kn. Tu rekordima nije kraj: 2022. godine na cijelom svijetu skupljeno je 224 376
706,35 zł (360 700 566,26 kn), što je najviše od početka postojanja ove humanitarne akcije!
Tijekom ovogodišnjeg finala naš je rad detaljno pratila najgledanija poljska informativna
televizija TVN24, koja je prikazala čak tri naša TV priloga. Osim toga, po prvi put nas je promoviralo i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Poljskoj.
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WOŚP w Splicie.
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Zaklada WOŚP odlučila je da će dio prikupljenih sredstava usmjeriti na pomoć ratom pogođenoj Ukrajini i ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. U bolnice diljem Ukrajine već su stigli
medicinski materijal i uređaji Zaklade WOŚP. Medicinski materijal i uređaji dopremljeni su
i u bolnice u Poljskoj u kojima se liječe ranjeni Ukrajinci. Uz to, u Varšavi i na poljsko-ukrajinskoj granici postavljeni su šatori u kojima volonteri WOŚP-a pomažu izbjeglim Ukrajincima.
Uspjeha hrvatskog ogranka WOŚP-a ne bi bilo bez naših volontera Damiana, Agnieszke R.,
Monike, Joanne, Agnieszke B., Katarzyne, Karoline i Marte, ostalih članova našeg ogranka,
naših donatora, suradnika i svi onih koji su barem jednom kunom pomogli ovu plemenitu
akciju. Od srca vam hvala!
Priključite nam se na 31. finalu WOŚP-a u prosincu 2022. i siječnju 2023. godine!
Slaven Kale, voditelj hrvatskog ogranka WOŚP-a

Książka z licytacji na zbiórkę WOŚP.
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Ignacy Łukasiewicz – pionir
naftne industrije, izumitelj i
dobrotvor
Danas, 2022. godine, sve više razgovaramo o odustajanju od nafte i drugih fosilnih goriva te njihovoj zamjeni obnovljivim izvorima energije. Na to
nas navodi briga za očuvanje okoliša, koji je masovna upotreba fosilnih goriva dovela do ruba
izdržljivosti, a u posljednje vrijeme i problem političkih posljedica energetske ovisnosti o Rusiji.
Zašto onda govoriti o Ignacyju Łukasiewiczu – pioniru naftne industrije? Upravo se navršava 200
godina od Łukasiewiczeva rođenja i 140 godina
od njegove smrti, a poljske su vlasti ovu godinu
proglasile njegovom godinom. On je jedan od
važnijih poljskih izumitelja za kojeg su ipak čuli
samo rijetki izvan njegove domovine.
Izumi industrijske revolucije koja je započela samo pedesetak godina prije Łukasiewiczeva
rođenja, omogućili su golem napredak čovječanstva, a svijet se uvelike promijenio. Łukasiewicz ima u tome svoj udio koji nažalost nije poznat širom svijeta. A to je pogrešno, jer
su nekad ljudi iz Amerike dolazili kod njega, u Galiciju, učiti o tajnama destilacije nafte. Za
negativne posljedice naftne industrije, kojima danas svjedočimo, odgovorne su pak naredne generacije i svi mi danas.
Ignacy Łukasiewicz rođen je 23. ožujka 1822. u selu Zaduszniki kod Mielca u Galiciji,
južnom dijelu Poljske koji se tada nalazio pod vlašću Habsburgovaca. Potekao je iz
osiromašene plemićke obitelji. Financijska situacija prisilila ga je da prekine školovanje nakon četiri razreda gimnazije, koju je pohađao u Rzeszowu. Nakon toga zaposlio
se kao apotekarski pomoćnik, najprije u Łańcutu, a kasnije u Lavovu. Tamošnji poznati apotekar za kojeg je radio, Piotr Mikolasch, primijetio je njegove iznimne sposobnosti i poticao na nastavak školovanja. U konačnici je Łukasiewicz upisao studij
farmacije na Jagelonskom sveučilištu u Krakovu. U vrlo kratko vrijeme položio je sve
ispite, a stupanj magistra stekao je potom u Beču u dobi od 30 godina.
Nakon toga vratio se u Lavov gdje je nastavio raditi kod Mikolascha. U suradnji s
njime i kolegom Janom Zehom provodio je eksperimente koji su za cilj imali dobivanje iz sirove nafte očišćene supstance – petroleja. U početku se mislilo primarno
na njegovu primjenu kao lijeka. Kada su uspjeli dobiti čisti destilat pokazalo se da
on vrlo stabilno gori, dajući pritom jasno svjetlo s vrlo malo dima. Łukasiewicz je
shvatio da je vrlo pogodan za osvjetljavanje. Prema njegovoj ideji, limar Adam Bratkowski izradio je prototip petrolejske lampe koji se pokazao vrlo uspješnim. Za početak osvjetljavala je izlog Mikolaschove apoteke. Preokretom se smatra njezina upotreba za
osvjetljavanje operacijske dvorane u jednoj lavovskoj bolnici tijekom noćne operacije. To
se dogodilo 31. srpnja 1853. godine.
Tada započinje povijest petrolejske lampe, popularno zvane „petrolejkom“, koja je stoljeće nakon svoga izuma donosila svjetlo u ljudske domove. Najprije su je koristili bogati.
Nekoliko desetljeća trajala je ta njezina karijera, a za to vrijeme dizajneri su davali sve od
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sebe da učine od nje pravi ukras bogatih i građanskih stanova. Kasnije je u gradske stanove
stigla električna energija, no još veliki dio 20. stoljeća upravo su petrolejke rasvjetljavale
siromašnije i seoske kuće.
Nafta kao takva poznata je bila ljudima stoljećima, no koristila se u neprerađenoj formi
uglavnom kao mazivo za kotače kola. Nalazišta nafte poznata su bila u nekim dijelovima
svijeta. Radilo se o mjestima na kojima je nafta prirodno sama izbijala na površinu, u prirodnim udubljenima zemlje. Takvih mjesta bilo je i rodnoj Łukasiewiczevoj Galiciji. Ipak,
tek njegovo otkriće postupka destilacije i njegov izum petrolejske lampe učinili su naftu
traženom, a njezinu eksploataciju zanimljivijom.

Fotografia medalu ku czci
Ignacego Łukasiewicza,
źródło ilustracji:
www.polona.pl.

Daniel Yergin u knjizi The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World,
koja govori o počecima naftne industrije, a koja je postala bestseler „New York Timesa“,
piše o prvim bušotinama u Pennsylvaniji, iza kojih su stajale moćne američke bogataške
obitelji, primjerice Rockefellerovi. Iz toga razvile su se dominantne tvrtke na tom tržištu,
nazivane „sedam sestara“, a među njima i danas moćne Shell i BP. Prvu je bušotinu tamo
izradio Edwin Drake 1859. godine, a sezala je dubine od 21 metar.
Nakon izuma petrolejske lampe Łukasiewicz je napustio Lavov i preselio se u okolicu Gorlica i moga rodnog Krosna, gdje je tražio pogodna mjesta za vađenje nafte. Udružio se s
Titusom Trzecieskim i Karolom Kolbassom koji su bili vlasnici terena na kojima su se nalazila mjesta s prirodnim izvorima nafte. Zajedno, 1854. godine otvorili su prvi rudnik nafte
u Bóbrki na jug od Krosna. Na mjestima gdje je prirodno izbijala, u malim količinama, počelo se kopati bunare iz kojih je bilo moguće naftu vaditi kantama. Kako uz naftu obično
ima i plina, kopanje tih „bunara“ bilo je opasan posao koji je radnicima prijetio trovanjem.
Navodno, kako bi detektirali veću koncentraciju zemnog plina sa sobom su u iskope nosili
krletke s kanarincima. Ukoliko ptici „nije bilo dobro“, bio je to jasan znak za čovjeka da je
vrijeme povući se. Dosta brzo, radi dolaženja do bogatijih dubljih nalazišta, počelo se bušiti bušotine. Prva je bušotina u Bóbrki napravljena 1862. godine. Danas se u Bóbrki nalazi
Muzej naftnog rudarstva na otvorenom.
Paralelno s time Łukasiewicz otvorio je rafineriju nafte u Ulszanowicama kod Jasła, a nakon
što je izgorjela u požaru – novu rafineriju u Chorkówki kod Krosna. Metoda destilacije nafte
koju je izradio Łukasiewicz bila je vrlo uspješna te su se njome služili rumunjski i američki
naftaši koji su rado dolazili Łukasiewiczu. On se pak – smatrajući da bi znanje trebalo služiti
cijelom čovječanstvu – rado njime dijelio s drugima.
Zahvaljujući Łukasiewiczevim izumima i njegovom radu u narednim su se desetljećima u
Galiciji razvila dva centra vađenja nafte. U Istočnoj Galiciji: u Drohobyczu i Borysławu (danas Drohobič i Borislav u Ukrajini), te u središnjoj Galiciji u regiji: Gorlice-Krosno-Sanok.
Iako se pokazalo kako su ova nalazišta relativno skromna u odnosu na današnje velike
centre vađenja nafte, u 19. stoljeću bila je to industrija koja se vrlo uspješno razvijala. Možemo govoriti da je u Galiciji tada zavladala prava naftna groznica.
Vađenje i prerada nafte donosili su i veliku zaradu. Łukasiewicz je pak dobar dio zarade
usmjeravao u dobrotvorne svrhe. Poticao je cestogradnju, brinuo za položaj radnika, potičući kase međusobnog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, što je u to vrijeme bila prava
novost. Vodio je zajedno sa ženom modelsko poljoprivredno gospodarstvo nastojeći prosvjećivati seljake i poticati ih na uvođenje novih metoda u poljoprivredi. Angažiran je bio
i u politici, pa je pred kraj života izabran i za zastupnika u galicijski pokrajinski parlament.
Ignacy Łukasiewicz preminuo je početkom 1882. godine u šezdesetoj godini života. Njegovoj preranoj smrti kumovala je ogromna predanost radu. Naporno je radio čime je
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iscrpljivao svoj organizam, a prehladivši se nije smanjio svoje aktivnosti što je dovelo do
teške upale pluća. Taj je iznimno inteligentan i poduzetan izumitelj bio istovremeno skroman čovjek, društveno angažiran i empatičan prema drugima. Zasigurno zaslužuje da ga se
prisjetimo danas i da ga učinimo poznatijim i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu.
Magdalena Najbar-Agičić

Portret Ignacego Łukasiewicza z 1884 r. pędzla Andrzeja Grabowskiego (1833-1886).
Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ignacy_Lukasiewicz.jpg.
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Egzemplarz powieści z biblioteki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego.

W księgozbiorze biblioteki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego znajduje się egzemplarz powieści Zofii Nałkowskiej Niedobra miłość. Powieść z polskiej prowincji w przekładzie Zdenki Marković. Jest to swoisty mały skarb, gdyż to egzemplarz z
autografem polskiej pisarki. Nałkowska trzykrotnie odwiedzała Zagrzeb i bardzo dobrze
i ciepło wspominała te pobyty, lokalne środowisko artystyczne, elity intelektualne. Zagrzeb był ważnym dla niej miastem, dlatego postanowiłam z grupą moich studentów z
4 roku polonistyki przypomieć ten rodział historii polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych. Studenci pod moim kierunkiem przetłumaczyli wstęp do powieści Niedobra
miłość, czyli O sebi, w którym autorka pokrótce scharakteryzowała swoją twórczość i
mówiła o jej źródłach. Wstęp ten powstał zapewne na bazie artykułu Nałkowskiej O sobie, opublikowanego w piśmie „Wiadomości literackie” nr 47 (308), w 1929 r., jednak w
nieco innej formie.
Małgorzata Vražić
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O sobie
Od początku swojego życia byłam otoczona
książkami. Dorośli wokół mnie rozmawiali
o nauce, a znajomi, którzy przychodzili byli
uczonymi albo pisarzami. Byłam przekonana, że wszędzie jest tak: że świat myśli i idei
jest jedyną rzeczywistością. Później zdziwiłam się, pojąwszy, że tak nie jest.
Urodziłam się w Warszawie. Ale pierwszy
rok życia – o którym wiem mało – spędziłam w Niemczech. Ojciec mój – obecnie już
nieżyjący – reformator geografii w Polsce,
autor dzieła Geografia rozumowa i wielu innych prac geograficznych oraz społecznych,
ukończywszy Uniwersytet w Krakowie, pojechał do Lipska, gdzie słuchał Richthofena1. Pojechała z nim matka, i chociaż sama
mnie wychowywała, to studiowała geografię wraz z mężem. Później, wróciwszy do
domu, pomagała mężowi w pracy i sama
napisała sporą ilość książek geograficznych.
W związku z tym, nie było dziwne, że w dzieciństwie każda drukowana rzecz wydawała się
geografią. Tak nauczyłam się szanować książki – to był jeden z pierwszych nakazów moralnych, które znałam. Papier był czymś, czego nie wolno było dotykać czy podrzeć. I kiedy
pewnego razu w ogrodzie, pewna nieznana dziewczynka sięgnęła po jeden numer czasopisma, który leżał na ławce, powiedziałam: „Geografii nie można dotykać”.
1

Ferdinand von Richthofen, urodzony 5 maja 1833 r. w Carlsruhe w prowincji Śląsk (obecnie Pokój w woj.
opolskim), zmarł 6 października 1905 r. w Berlinie) – niemiecki geolog, geograf, kartograf i badacz Chin.
Napisał siedmiotomową monografię dotyczącą Chin i zawierającą atlas geologiczny, wydawaną w latach
1877-1912. Przypis-Tomislav Salmić.

Podpis Zofii Nałkowskiej.
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Moje życie, zaczęło się więc z tej strony. Piękna mu nadawała moja przyjaźń z ojcem, która
trwała do jego śmierci oraz miłość do mojej matki, która trwale mnie z nią związała.
Mieszkaliśmy na przemian w Warszawie i na wsi, w domu wysoko między drzewami, z rozległym widokiem na łąki i las, pierwszym widokiem mojego życia. Ojciec rozmawiał ze mną
jak z człowiekiem dorosłym, o wszystkim, o czym chciałam. Jeśli by mnie coś w życiu czy w
książkach rozzłościło i doprowadziło do łez, wtedy winiłam za to mojego ojca. On zgodził
się na tę rolę i wziął na siebie odpowiedzialność za świat.
Wydaje mi się, że nigdy nie kłamał. Nigdy mi nie dawał nieprawdziwych pedagogicznych
wyjaśnień: mówił tak, jak uważał, że jest. Czasami się zamyślał, mówiąc, a czasami szczerze
mówił, że nie wie, kiedy zadawałam mu pytanie, na które się nie dało odpowiedzieć.
Nie skończyłam nawet dwóch lat, kiedy umarła moja babka, dożywszy dziewięćdziesięciu
sześciu lat. Była rodowitą Czeszką i w naszym życiu była czymś egzotycznym, zupełnie z
nim zrośniętym. Dziwiła się, że ma tyle lat, dziwiła się, że tak szybko jej minęło tak długie
życie. Widziałam w niej jakąś niezmąconą harmonię, która nie była ani optymizmem, ani
spokojem, ale niezwykłą jakąś powagą, prawie surowością, która nie znała ani oszustwa,
ani kłamstwa. Była do śmierci krzepka, co rzadko się zdarza, mało komu jest dane.
Prze naszym domem na wsi, wiosną kwitły brzoskwinie. Przez otworzone drzwi, które z
jadalni prowadziły do ogrodu i przez dwa wąskie okna z boku widać było piękne różowe
gałęzie na tle majowej łąki. Do jedzenia babka siadała plecami obrócona do tych drzwi,
ponieważ przeszkadzało jej światło. Była najstarsza pośród nas, ciemna, wysoka i prosta,
ubierała się na czarno z czarnymi koronkami na głowie. My wszyscy, zgromadzeni wkoło
stołu, patrzyliśmy na nią na tle majowego dnia w ramie tych drzwi, jak na obrazie: czarną
pomiędzy różowymi kwiatami brzoskwini i świeżą zielenią odległych traw.
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Okładki książek Zofii Nałkowskiej z archiwum prywatnego M. Vražić.

Ten nasz dom i życie biednych ludzi, którzy mieszkali blisko nas, i ich niedolę, opisałam
później w książce, która nosi tytuł Dom nad łąkami.
Dlaczego tak wcześnie zaczęłam pisać? Może dlatego, że wszyscy wokoło mnie robili to
samo?
Zaczęłam pisać z tęsknoty za cudzym życiem, za życiem innych ludzi. Myślałam o szczęściu
tych miejsc, w których mnie nie ma. O sobie, ani nie lepszej, ani szczęśliwszej, niż jestem,
ale o sobie właściwej, prawdziwej, o tej, która dla wszystkich swoich możliwości znalazła
sposób na uwolnienie, która spełniła wszystkie swoje pragnienia.
Historię swojego życia postrzegam jako historię swojego stosunku do tworzenia. Młodość
spędziłam w smutku i zmartwieniach, chyba nie mogło być inaczej. Późniejsze lata przyniosły mi radość.
W pierwszych latach swojej aktynowości pisarskiej, zwróciłam wzrok w głąb samej siebie
– pełnym rygorem nauki i podziwem.
Dla samej siebie byłam miarą rzeczy i kryterium w osądzaniu świata. W swoich książkach
pisałam o miłości i uważałam, że każdy ma do niej prawo. Pisałam też o sztuce, o pięknie
myślenia filozoficznego.
Wszystko to zmieniło się, gdy wybuchła wojna. Świat wywrócił się do góry nogami. Wtedy
zobaczyłam, kim jest człowiek, jacy są ludzie. Wtedy ujrzałam to, co dotąd było mi nieznane: ból i cierpienie innych.
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Nowa seria moich książek jest zupełnie inna, tak jakby zostały napisane przez kogoś innego. Nie tylko wybrałam inne tematy, ale przyjęłam inną formę. Inne jest teraz miejsce, z
którego patrzę, więc świat wydaje mi się inny i warto o nim inaczej pisać. Ta forma, którą
krytycy nazywają prostotą, odpowiada takiemu światopoglądowi, kiedy własne małe rzeczy i mali ludzie wydają się godne uwagi i współczucia, i kiedy autentyczność staje się najwyższym postulatem artystycznego piękna.

Moje myśli o wojnie, moje najgłębsze przekonanie, że wojna jest najstraszniejszym złem,
bez względu na to, o co się toczy, powiedziałam w książkach: Hrabia Emil i Tajemnice krwi.
Choucas książka napisana w Szwajcarii, przekazuje myśl i przekonanie, że nienawiść między narodami musi wygasnąć. Powieści Romans Teresa Hennert i Niedobra miłość to książki, które znów mówią o miłości, ale pokazują obraz tych zmian, jakie zaszły w Polsce po
wojnie w ludziach i wśród ludzi, i tę siłę namiętności, która zaznała wolności.
Przed rokiem odważyłam się po raz pierwszy napisać utwór dramatyczny, bo teatr, ze swoimi szczególnymi prawami artystycznymi, zawsze wzbudzał moją nieśmiałość. Zarówno
moje dramaty, jak i ich losy uświadomiły mi wszystkie niebezpieczeństwa i piękno, jakie
kryją się w pisaniu dramatów. Moja ostatnia książka jest o ludziach uwięzionych, o więźniach i ma tytuł Ściany świata. W przestępcach widzę tych ludzi, którzy wzięli na siebie zło
i jakoś zajęli się tym złem jako obowiązkiem, bo tę ogromną ilość zła na świecie trzeba podzielić między ludzi. I tak wielu z nich nie wie, dlaczego popełnili zbrodnię.
Poza tym nie uczę ani nie głoszę w moich książkach żadnej prawdy. Muszę przyznać, że
nawet jej nie znam. Po prostu staram się znaleźć jej okruchy tu i ówdzie i rozpoznać ją na
podstawie małych, ledwo widocznych znaków, a także jak najdokładniej dostrzec całą jej
różnorodność. Jak promień światła załamuje się w powietrzu, tak załamuje się ona w ciemności i czeluściach dusz zwykłych, pokornych i cierpiących ludzi.
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I to załamanie, jego kąt, jego prawidła, wydają mi się nawet bardziej dostępne i ważne niż
sam promień.
Czy tworzenie to radość? Czy tę udrękę można uznać za radość, tę ciężką pracę, która wydaje się kamieniem, który przygniata życie i nie można go usunąć? Myślę, że tak jest. Ale
jest to radość gorzka, ciężka i głęboka radość. Tworzenie jest niewątpliwym dobrodziejstwem, dobrem.
Muszę pochwalić swoje dwie sztuki Dom kobiet i Dzień jego powrotu, które były wystawiane w Teatrze Narodowym w Zagrzebiu, za to, że dzięki nim mogłam spotkać się z tym
pięknym i wesołym miastem oraz spędzić tu dni wśród moich przyjaciół, których nigdy nie
zapomnę.
Podczas mojej długiej podróży po Bałkanach odwiedziłam całą Jugosławię i poznałam jej
silne, nowoczesne życie oraz piękne, spokojne wybrzeże. Poznałam jej codzienne zabiegi i
usiłowania tworzenia doskonalszych form życia.
Dzisiaj jestem w Jugosławii trzeci raz i zostawiam tu swoją pracę, tę Niedobrą miłość. Będę
szczęśliwa, jeśli to dzieło, podobnie jak poprzednie, będzie nową więzią przyjaźni, która
łączy mnie już z Jugosławią.
Korzystając z okazji, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Pani Zdence Marković i Panu
Juliuszowi Benešiciowi, moim znakomitym tłumaczom, którzy sprowadzili mnie do swojej
ojczyzny.
Tłumaczenie
Dorotea Kos, Leonarda Hegeduš, Leticija Stojević,
Jana Perutka, Matea Dolovski, Hana Šneler
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Nowa członkini PTK i artystka w
grupie wokalnej „Wisła“
Chciałam się przywitać. Nazywam się Julia Magdalena Radojčić. Mam 21 lat. Uważam, że każda osoba ma coś, co ją
odróżnia od innych, może nawet jest to coś, co sprawia, że
czuje się ona wyjątkowo. Takie właśnie poczucie budzi we
mnie moje pochodzenie. Dlatego z dumą mówię, że jestem
osobą mającą podwójne obywatelstwo, ponieważ moja
mama Katarzyna jest Polką, a tata Borivoj Chorwatem.
Urodziłam się 22.09.2000 r. w Poznaniu w Polsce, gdzie spędziłam pierwsze cztery lata
swojego dzieciństwa. W 2005 r. roku moim miejscem zamieszkania stał się Čakovec, miasto znajdujące się na północy Chorwacji. Tam rozpoczęłam swoją edukację, idąc do przedszkola. Ponieważ od samego początku mówię w dwóch językach, nie miałam problemu z
przystosowaniem się do nowego środowiska. W Čakovcu ukończyłam szkołę podstawową
i liceum językowe im. Josipa Slavenskiego. Równolegle uczęszczałam też do Polskiej Szkoły
w Zagrzebiu, gdzie ukończyłam szkołę podstawową i gimnazjum.
Teraz jestem na drugim roku studiów języka polskiego i informatyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu.
Kiedy zastanawiałam się na tym, jaki wybrać kierunek studiów, od razu przyszedł mi do głowy język polski. Wiedziałam, że chcę studiować jakiś język, a mieszkając w Chorwacji
jestem otoczona językiem chorwackim, dlatego chciałam wykorzystać tę możliwość, żeby lepiej opanować język polski i
nauczyć się czegoś więcej o polskiej kulturze.
Na początku studiów zapisałam się do Polskiego Towarzystwa
Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu, a na drugim
roku zaczęłam śpiewać w grupie wokalnej „Wisła”, działającej
przy Towarzystwie. Jestem bardzo szczęśliwa, że będąc studentką polonistyki, mam jednocześnie okazję, by być częścią
Towarzystwa i już nie mogę się doczekać nowych, życiowych
przygód związanych z Polską – moim marzeniem jest podróż
po Polsce. Serdecznie pozdrawiam Czytelników kwartalnika
„Kopernik”!
Julia Magdalena Radojčić
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Julia w chórze „Wisła”.
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W obiektywie

Wystawa Olsztyn. Miasto, które urzekło
29 Kopernika.

Blue-Yellow Tears, fot. E. Zrno.

W następnym numerze:
• Wielkanoc i palemkowanie
• Noc Książki
• Café Kopernik czyli spotkanie Z Polką za pan brat
• Obchody Konstytucji 3 Maja i Dnia Polonii
• Majówka
• Warsztaty solarografii Arka Nizińskiego
• Wykład Kamila Wrzeszcza Komiks w szponach artystów

