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W numerze:
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Bal karnawałowy w stylu lat 70.
• 547 urodziny Mikołaja Kopernika
• Otwarcie wystawy „Twarze Kopernika”
• Walne zebranie i wybór zarządu
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Na okładce u góry: oszroniony Zagrzeb. Fot. Krysytna Simić.
Zabawa karnawałowa 2020 r. Fot. z archiwum organizatorów.
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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!
Wśród wydarzeń z tego kwartału zapewne zapamiętamy najlepiej
znamienną datę 22 marca 2020 r., kiedy o godzinie 6:24 rano zadrżała
ziemia. Nie możemy powiedzieć, że się tego nie spodziewaliśmy, gdyż
żyjemy w rejonie aktywnym sejsmicznie i nie raz już w przeszłości
podziemne prądy przeszywały ulice Zagrzebia, pozostawiając
na powierzchni wiele zniszczeń, ale i tak byliśmy zaskoczeni, bo
dokładnej daty kolejnego trzęsienia ziemi nikt przecież nie zna.
Najpierw były covid-19 i kwarantanna, poprzedzona szaleńczymi
zakupami i uzupełnianiem zapasów w domowych spiżarniach, i gdy
nawet jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowej sytuacji, spadła na nas kolejna fala
doświadczeń. Potem silne wiatry i piasek z pustyni, który utrudniał oddychanie. Na dodatek
w Słowenii spadł meteoryt. Wszystko to razem stworzyło obraz jakieś wszechogarniającej
katastrofy. Będziemy mieli co wspominać, jednak relacje, fotografie, itp. z trzęsienia ziemi
znajdziecie w numerze kolejnym „Kopernika” (łączony numer 2/3/2020).
Tymczasem zapraszamy Was do nieco lżejszej lektury. W tym numerze, po raz pierwszy od
dawna, ponownie rubryka dotycząca kwestii językowych. Tym razem będzie się nazywać
„Na językach”, a w niej ciekawy tekst o dwujęzyczności Agnieszki Skórzewskiej-Skowron.
Jak pamiętacie, autorską rubrykę językoznawczą „Język i my” prowadziła do 2018 r.
Barbara Kryżan-Stanojević. Niestety nie ma Jej już z nami, ale pamięć o niej zawsze silna,
dlatego przeczytajcie koniecznie wspominania Kilka słów, chciałoby się więcej… Bogumiła
Drogoróba.
Ponadto dwa teksty wakacyjne oraz sprawozdanie z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, podczas którego zebraliśmy całkiem pokaźną sumę.
Co prawda pierwszy kwartał tego roku zakończył się bardzo mocnym akcentem, to zamiast
traumy zachowajmy w pamięci raczej, że karnawał zwieńczyliśmy szampańską zabawą w
stylu lat 70., i że świętowaliśmy 547 urodziny naszego patrona Mikołaja Kopernika. Niech
żyje bal!
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

http://www.wspolnotapolska.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt je financiran iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH.

1

Kronika wydarzeń

2

28 Final WOŚP

28. Finale human. koncerta WOŚP

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Zagrzebiu odbył się 12 stycznia 2020 r. w
siedzibie PTK „Mikołaj Kopernik” na Savskiej.
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry przygotowali ciekawy program i świetne licytacje. Była
aukcja, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz
wiele innych atrakcji. Wydarzenie, tak jak i
w zeszłym roku, zorganizowali Slaven Kale i
Agnieszka Rudkowska. Warsztaty dla dzieci
poprowadziła Katarzyna Rudzińska.

28. finale humanitarne akcije WOŚP održan
je 12. siječnja 2020. u sjedištu PKU „Mikolaj
Koperik“ u Savskoj ulici. Volonteri WOŚP-a
pripremili su zanimljiv program i sjajne aukcije, likovne radionice za djecu i još puno
drugih atrakcija. Događanje su, kao i prošle
godine organizirali Slaven Kale i Agnieszka
Rudkowska, a radionice za djecu vodila je
Katarzyna Rudzińska.
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WOŚP po raz drugi zawitał w Chorwacji
Polacy w Chorwacji po raz drugi udowodnili, że mają wielkie serca. W grudniu i styczniu od
Osijeku przez Zagrzeb, Rijekę i Zadar aż do Splitu kwestowaliśmy podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dla dziecięcej medycyny zabiegowej.
Chorwacki sztab WOŚP zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku, zarejestrowany był przy
Polskim Towarzystwie Kulturalnym „Mikołaj Kopernik”, a w organizacji oprócz Kopernika
uczestniczyły: Polska Szkoła w Zagrzebiu, Polskie Towarzystwo Kulturalne „Polonez” w Splicie, Polskie Towarzystwo Kulturalne „Morskie Oko” w Zadarze, Polski w Osijeku oraz lektorka języka polskiego w Rijece.
Naszych wolontariuszy z puszkami WOŚP mogliście spotkać już w grudniu, kiedy kwestowali podczas jasełek w Polskiej Szkole w Zagrzebiu oraz podczas spotkań wigilijnych w Zagrzebiu, Zadarze i Splicie.
Wielki Finał zorganizowaliśmy 11 i 12 stycznia w głównych ośrodkach polonijnych w
Chorwacji. W sobotę 11 stycznia graliśmy w Osijeku (kawiarnia „Peppermint”), Rijece,
(kawiarnia „Filodrammatica”), Zadarze (cukiernia „Art Kavana”) oraz Splicie („LUKA ice
cream&cakes”), a w niedzielę w Zagrzebiu w siedzibie PTK „Kopernik”. Jak dobrze się bawiliśmy możecie zobaczyć na fotografiach. W Zagrzebiu i Splicie podczas finału zorganizowano licytacje, które cieszyły się wielką popularnością. Na licytacjach znalazły się między
innymi takie skarby, jak książka noblistki Olgi Tokarczuk z autografem czy książki popularnego w Chorwacji pisarza Kristiana Novaka, również z autografem. Ponadto w Zagrzebiu
zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci oraz malowanie dziecięcych twarzy.
Nasz sztab zorganizował też bogate i ciekawe licytacje na polskiej platformie Allegro.pl, a
nasze puszki już od grudnia stały w cukierni „Luka” w Splicie oraz w „Villi Marco Polo” na
wyspie Čiovo i w Hotelu „Kaštel” w Kaštel Lukšić.

Zadar
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A jaki jest nasz tegoroczny wynik? W sumie zebraliśmy 13.040,16 kn (po przeliczeniu na
złotówki: 7.435,37 zł) – ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku! Wszystkie środki już
dotarły do Fundacji.
Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom naszego sztabu, w tym naszym wolontariuszom! Dziękujemy także osobom, które podarowały swoje przedmioty lub usługi na aukcje
na Allegro oraz naszym partnerom. Największe ukłony dla wszystkich, którzy dorzucili się
do naszych puszek, bez względu na to, czy to była 1 złotówka czy 1 kuna.
Do zobaczenia za rok na 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (lub na tegorocznym festiwalu Pol’and’Rock organizowanym przez Fundację WOŚP).
Fotografie w teksćie: Mihaela Antičević, Agnieszka Babić, Joanna Michta, Arek Niziński.
Slaven Kale
Osijek
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Zagrzeb-finał WOŚP w PTK.
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Seksmisja - dużo śmiechu na Savskiej

Pogledali smo komediju „Seksmisja”

W dniu 22 stycznia przypomnieliśmy sobie
kultową komedię Seksmisja, śmiechu było
co niemiara!

U sjedištu udruge podsjetili smo se na kultnu komediju „Seksmisja”, smijeha je bilo i
više nego dovoljno!

Stawka większa niż życie na HRT3

Serija „Važnije od života” na HRT3

W dniu 3 lutego w niedzielę na HRT3 emitowano pierwszy odcinek polskiego kultowego
serialu Stawka większa niż życie.

U nedjelju 3. veljače emitiran je prvi nastavak poljske kultne serije „Važnije od života”
na HRT 3.

Café Kopernik

Café Kopernik

W środę 5 lutego o godzinie 19:00 spotkaliśmy się w Café Kopernik i rozmawialiśmy o
dalszych tegorocznych planach.

U srijedu 5. veljače održan je redovni mjesečni
sastanak Café Kopernik, a razgovaralo se o
daljnjim ovogodišnjim planovima.

Projekt plakatu Arek Niziński.

Fot. Ewa Zrno.
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DISCO BOOGIE
sobota

8.02.20
20.00 - 2.00

wyśmienite menu,
dobre wino
i rewelacyjna muzyka!

195 kn/os.

subota

odličan meni,
dobro vino
i fantastična glazba!

dress code:
70's style
zgłoszenia/prijave:
jrybacka@tlen.pl
0919264334

klub književnika
trg. bana jelačića 7/1

ZAPRASZAMY! VIDIMO SE!
Polska Szkoła

PTK "Kopernik"

Zabawa Karnawałowa

Karnevalska zabava

8 lutego 2020 r. odbył się Bal Polonii w stylu
lat 70-tych. Tańczyliśmy i „drużyliśmy się” do
białego rana w wyjątkowym miejscu, czyli w
Klubie Pisarzy na placu bana Josipa Jelačića.

Dana 8. veljače održao se Bal Polonije u stilu sedamdesetih. Plesali smo i družili se do
sitnih jutarnjih sati na posebnom mjestu, u
Klubu književnika na samom Trgu bana Jelačića.

Kronika wydarzeń
Tort urodzinowy. Fot. Ewa Zrno.

547 urodziny Kopernika

547. rođendan Kopernika

W środę 19 lutego o godz. 19:00 świętowaliśmy urodziny naszego patrona. Z tej okazji w
naszej siedzibie otworzyliśmy nową wystawę:
„Twarze Kopernika” – „Kopernikova lica“. Był
też i tort. Teraz nie możemy się już doczekać
okrągłych 550 urodzin naszego patrona!

U srijedu 19. veljače u 19:00 sati slavili smo
rođendan našeg zaštitnika. Tom prigodom
u našem sjedištu otvorili smo novu izložbu:
„Twarze Kopernika” – „Kopernikova lica”.
Rođendan smo proslavili uz tortu i jedva čekamo okrugli 550. rođendan našeg zaštitnika!

Walne zebranie

Izborna skupština

W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się walne
zebranie, na którym zgodnie ze statutem
wybrano nowy zarząd Towarzystwa. Część
składu Zarządu, w tym przewodnicząca i
wiceprzewodniczące pozostały takie same
jak w poprzednim dwuletnim okresie.

Dana 4. ožujka 2020. održana je Izborna
skupština na kojoj je sukladno statutu izabran novi Upravni odbor Udruge. Dio uprave,
uključujući predsjednicu i potpredsjednice
ostao je isti kao i tijekom prethodne dvije
godine.

Fot. Ewa Zrno.
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Skład Zarządu:
Magdalena Najbar-Agičić – przewodnicząca
Ewa Zrno – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Vražić – wiceprzewodnicząca
Beata Winnicka-Božanović – sekretarz
Jolanta Sychowska-Kavedžija – skarbnik
Katarzyna Dzięgielewska-Gajski – zastępca
skarbnika

Sastav Upravnog odbora:
Magdalena Najbar-Agičić – predsjednica
Ewa Zrno – potpredsjednica
Małgorzata Vražić – potpredsjednica
Beata Winnicka-Božanović – tajnik
Jolanta Sychowska-Kavedžija – blagajnik
Katarzyna Dzięgielewska-Gajski – zamjenica
blagajnice

Skład Komisji Nadzorczej:
Lidia Cieślińska-Živčić
Krystyna Simić
Urszula Mrkoci

Sastav Nadzornog odbora:
Lidia Cieślińska-Živčić
Krystyna Simić
Urszula Mrkoci
Fot. Ewa Zrno.

Odwołany wykład o Andrzeju
Wajdzie

Otkazano predavanje o Andrzeju
Wajdi

Niestety, ze względu na epidemię spowodowaną koronawirusem zostały odwołane
aktywności Towarzystwa przewidziane na
marzec m.in. i wykład Jasmina Novljakovicia
o wybitnym polskim reżyserze, zdobywcy
Oscara, Andrzeju Wajdzie.

Nažalost, zbog epidemije koronavirusom
otkazane su aktivnosti Udruge najavljene za
ožujak, između ostalog i predavanje Jasmina
Novljakovića o istaknutom poljskom redatelju,
oskarovcu Andrzeju Wajdi.
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Na językach

Dwujęzyczność (przeważnie) wygrywa
Dobra wiadomość dla tych, którzy używają dwóch języków na co dzień:
jesteście bardziej spostrzegawczy, kreatywni, empatyczni, elastyczni umysłowo, wasze mózgi lepiej pracują, macie większe szanse na uniknięcie
demencji czy choroby Alzheimera. W dodatku znajdujecie się w większości, bo okazuje się, że więcej niż połowa populacji ludzi mówi dwoma lub
więcej językami. Jednym słowem: już wygraliście!
Co oznacza w ogóle dwujęzyczność? Mówi się o niej wówczas, gdy osoba
posługuje się biegle i na co dzień lub prawie na co dzień dwoma językami.
Może być ona natywna (czyli kształtowana od urodzenia) i nienatywna
(nabyta w późniejszym wieku). Niezależnie od tego, czy byliśmy wielojęzyczni od początku, tzn. uczyliśmy się porozumiewania od razu kilkoma
systemami językowymi, czy nabyliśmy tę umiejętność jako dorośli, korzyści z tego płynące są takie same (choć o różnym natężeniu).
Współczesne badania, możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu (np. rezonansowi magnetycznemu czy tomografowi), pokazują, jak
pracuje mózg w momencie posługiwania się językiem. Naukowcy sprawdzają, które obszary mózgu aktywują się podczas wypowiadania określonych słów, co się w nim dzieje, gdy czytamy, a także, jak mózg radzi sobie
z mówieniem i myśleniem w więcej niż jednym języku.
Agnieszka Skórzewska-Skowron. Selfie.

Przede wszystkim, wbrew wcześniejszym teoriom, zaobserwowano, że
używanie więcej niż jednego języka nie polega na „włączaniu i wyłączaniu pstryczka”. Gdy rozmawiacie w jednym z języków, drugi również jest aktywny. Dr Zofia
Wodniecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego opisuje to jako „walkę języków”, gdzie jeden
język stara się zakrzyczeć drugi. Nie jest tak, że na przykład podczas rozmowy z Polakiem
wyłączamy język chorwacki, a podczas rozmowy z Chorwatem język polski. One jednocześnie w naszym mózgu pracują. Mózg osób dwujęzycznych jest zatem w ciągłym napięciu,
gotowości, a to najlepsze, co może się mózgowi zdarzyć.
Kiedy posługujemy się językiem obcym, w mózgu aktywuje się więcej obszarów niż w
przypadku mówienia w języku ojczystym. Ale dwujęzyczność sprawia również, że podczas
używania każdego z języków działa więcej obszarów mózgu niż w przypadku osoby jednojęzycznej. Czyli w mózgu osoby mówiącej tylko po polsku uruchamia się mniej obszarów
niż w mózgu osoby, która mówi i po polsku, i po chorwacku, niezależnie od tego, którego
języka w danym momencie używa. To wszystko powoduje, że zwiększa się elastyczność
umysłowa, czyli umiejętność znajdowania rozwiązań jakiegoś problemu. Osoby dwujęzyczne są kreatywniejsze i mają więcej pomysłów na poradzenie sobie z jakimś zadaniem.
Mózg osób dwujęzycznych, choć w ciągłej pracy, jest ekonomiczniejszy w zakresie wykonywania poszczególnych zadań. Dr Ana Ines Ansaldo z Uniwersytetu w Montrealu tłumaczy,
na podstawie przeprowadzonych badań, że osoby dwujęzyczne potrafią skuteczniej wybierać odpowiednie dla zadania informacje, a ignorować te, które są niepotrzebne. Mózg
dwujęzyczny nie traci energii na to, co nieistotne, bo nauczył się tego we wspomnianym
wcześniej procesie walki między językami. Używając jednego języka, osoba taka musi ignorować próbujący dojść do głosu w tym samym momencie drugi, nieużywany język. Skupia
się więc, by z dwóch systemów językowych – gramatyk i słownictwa – wybrać to, co jest jej
potrzebne, a zignorować to, co w tej chwili się nie przyda.
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Dwujęzyczność wspomaga też empatię. W zależności od kultury, z jakiej wyrasta dany język, słowa mogą nabierać różnych odcieni nie tylko znaczeniowych, ale i emocjonalnych.
Osoby posługujące się na co dzień dwoma językami są w stanie szybciej wczuć się w drugiego człowieka, ponieważ ich mózgi muszą odczytywać nawet subtelne różnice w znaczeniach słów przekładanych, wydawałoby się, jeden do jednego.
Już od dawna wiadomo, że mózg, który pracuje, starzeje się wolniej. Czytanie, rozmawianie, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rozwiązywanie problemów, a także uczenie się
języków obcych sprawia, że objawy demencji mogą pojawić się później, a nawet w ogóle
nie wystąpić. Naukowcy z Kanady badali dwie grupy osób, podobnych do siebie w wielu
cechach, żyjących w podobnych środowiskach, ale różniących się zasadniczo jeśli chodzi o
jedno: posługiwanie się, bądź nie, dwoma językami. Okazało się, że u osób dwujęzycznych
pierwsze objawy demencji pojawiały się średnio w wieku 75,5 lat, a u jednojęzycznych w
wieku 71,4 lat. Według badaczy to bardzo widoczna różnica.
Żeby jednak nie było tak różowo, na koniec łyżka dziegciu do dwujęzycznego miodu. Po
pierwsze, sami badacze przyznają, że badanie wpływu dwujęzyczności na funkcje wykonawcze (skupienie uwagi, odporność na rozpraszanie, przełączanie się między zadaniami,
planowanie) przynosi lepsze rezultaty wśród dzieci i osób starszych. Dzieje się tak dlatego,
że funkcje te bada się przez sprawdzenie reakcji na bodźce przy obecności różnych zakłóceń. Pracuje wówczas kora przedczołowa mózgu, która u dzieci nie jest jeszcze całkowicie
uformowana, jako pierwsza zaczyna się degenerować w starszym wieku, najlepiej zaś działa we wczesnej dorosłości. To dlatego badania przeprowadzane wśród młodych dorosłych
jedno- i dwujęzycznych nie wykazują znaczących różnic. Nie zaobserwowano ich także jeśli
chodzi o inteligencję. Osoby dwujęzyczne mają natomiast większą trudność w przełączaniu się między słowami. Częściej „mają słowo na końcu języka”. Okazuje się też, że mają
mniejszy zasób słów niż osoby jednojęzyczne.
Mimo wszystko, zalety dwujęzyczności są nie do przecenienia. To nie tylko możliwość dogadania się z sąsiadem, ale przede wszystkim doskonała praca dla mózgu.
Agnieszka Skórzewska-Skowron
Fot. Marta Żurawska.

Naukowcy, których badania zostały przytoczone w tekście:
- dr Zofia Wodniecka, Uniwersytet Jagielloński, kierowniczka laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, strona internetowa: langusta.edu.pl
- dr Ana Ines Ansaldo, University of Montreal
- prof. Ellen Bialystok, York University w Toronto i Fergusson Craik, University of Toronto
Dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, historyk literatury i teolog,
autorka strony www.wiankislow.pl, na której pokazuje, jak mówić i pisać, by odpowiednie dać rzeczy słowo.
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Dla Basi

Kilka słów, chciałoby się więcej…
Zawsze kiedyś rozmowa się urywa. Żegnamy się, wyjeżdżamy, wracamy,
przypominamy sobie tematy porzucone, bo czas gonił, bo szkoda było
pięknego słońca… Niestety, rozmowy z Basią urwały się już na zawsze.
Jako dziennikarz „Gazety Pomorskiej”, mieszkający w Toruniu, wybrałem
się letnią porą nad jezioro Bachotek na Pojezierzu Brodnickim. Tamże
było spotkanie, jakiś międzynarodowy zjazd polonijny, sporo młodzieży
z polskich rodzin z Rosji, Kazachstanu, Niemiec, Białorusi, Czech, Chorwacji. Chorwacką grupę prowadziła dr Barbara Kryżan-Stanojević. Zaczęliśmy rozmawiać, nagrywałem te rozmowy, robiłem zdjęcia – typowy
materiał reporterski. Nie ukrywam, emocjonalnie przykleiłem się do tej
grupy, a gdy wszyscy opuścili Bachotek i wrócili do Torunia, na zajęcia w
letniej szkole języka polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu, wiedziałem już sporo o idei spotkań, o pochodzeniu, tożsamości narodowej itd.

Z uśmiechem – taką ją pamiętamy.

Z Basią znaleźliśmy wspólny język, jako że jestem absolwentem filologii
polskiej UMK w Toruniu, a dziennikarzem z wyboru. Tego czerwcowego
lata zaprosiłem Basię wraz z koleżankami z Moskwy, Mińska i Tarnowa
do mnie, na domową uroczystość. Poznaliśmy się rodzinnie, ale – jak
się okazało – był to pierwszy krok. Co więcej panie – moja żona Maria i
Barbara – przypadły sobie do gustu.

Wkrótce, nieoczekiwanie – jakże miła niespodzianka – oprócz listu z Koprivnicy, otrzymałem list z Zagrzebia z tamtejszego Uniwersytetu – zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Sportu i Turystyki do miejscowości Bol na Braču. Oczywiście była to inicjatywa Basi.
Przygotowałem referat po polsku i angielsku. Tezą owego referatu było wskazanie, iż źródeł sukcesu w wielkim sporcie należy szukać także na głębokiej prowincji, na peryferiach
wielkiego świata, a nie tylko w wielkomiejskich, dobrze funkcjonujących klubach sportowych. Mówiąc prościej – talenty są wszędzie. Basia uznała, że to ciekawe spojrzenie,
wsparła mnie tłumacząc referat na chorwacki. Zanim pojechałem do Splitu i na Brač, wylądowałem oczywiście w Koprivnicy, gdzie poznałem wszystkich Basi chłopców, a więc Milana oraz Mateusza i Marka. Na końcu Jelenę,
żonę Mateusza.
Długo by wspominać – nasze relacje wynikały
z wzajemnej sympatii, mieliśmy sobie wiele do
powiedzenia. Był to i jest do dziś klimat niemal
rodzinny. Odwiedzaliśmy się, dzięki Basi i Milanowi poznaliśmy Koprivnicę i Zagrzeb, Murter, Šibenik, Trogir, Split, Zadar, Plitvice, Krkę.
Już z własnej inicjatywy podjęliśmy wyprawy
na Pag, do Rijeki, na wyspę Krk. Rozkochali
w nas Chorwację, a moje reportaże z letnich wypraw Basia i Milan czytali w pierwszej
kolejności. Także jedno z moich opowiadań –
wydałem cztery książki, zbiory opowiadań i
reportaży literackich – toczy się na Murterze,
gdzie kościelne dzwony od św. Rocha i św.
Mikołaja prowadzą wyjątkowy dialog.
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Z kolei Basia z Milanem i chłopcami gościli u nas, w Toruniu, a gdy przeprowadziliśmy
się do Brodnicy, Barbara była gościem tak często ilekroć przebywała w Polsce – w Krakowie, Warszawie czy Toruniu – na konferencjach naukowych. Zawsze znalazła jeden, dwa
dni czasu dla nas. Odpoczywała od rozmów z naukowcami na rzecz familijnej, domowej
atmosfery u nas.
Pamiętam epizod z pobytu na Murterze, gdy Basia wczesnym rankiem pomykała na plażę,
na Čigrađę, a myśmy sobie spokojnie spali. Gdy po śniadaniu szliśmy z moją żoną i córką
Natalią nad morze, Basia siedziała przy komputerze, a Milan pomagał jej w tłumaczeniu
zawiłości naukowych publikacji. Tak sobie bowiem układała pracę, że zobowiązania, dyscyplina wewnętrzna, były dla niej rzeczą świętą. A wieczorem były śpiewy, opowieści, dowcipy, wyjście na koncerty klapy np. do restauracji „U Piera”.
Trzy lata temu, będąc rodzinnie na Pagu w miasteczku Pag – gdzie ser, koronki i sól – spotkaliśmy się z Basią i Milanem. Przyjechali któregoś dnia z Zagrzebia. Panie rozmawiały o
sobie, o swoich sprawach, swoich problemach, swoim zdrowiu, ponieważ obie dopadła ta
paskudna choroba. Czułem, że może to być nasze ostatnie spotkanie. Niestety, tak się stało. Rozmowy z Basią urwały się… A moja Maria nadal walczy.
Tekst i fot. Bogumił Drogorób

Nad Wysokim Brodnem na Pojezierzu Brodnickim.
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Zgodnie z obietnicą publikujemy kolejne teksty przysłane na nasz Konkurs Wakacyjny jeszcze w 2019 r. Tekstów i prac konkursowych było sporo i nie mogliśmy wszystkich opublikować w jednym numerze.

Mojih tjedan dana u Varšavi i okolici
Nije mi to bio prvi posjet Varšavi. Bio je treći, i kao što treća može biti sreća, tako je i meni
bila sreća – i to s vremenom: divan topao kolovoz, ni prevruć ni prehladan. Za prvog posjeta, davne 1974, bila je studena jesen, a drugi put, 1988/89. bila je ciča novogodišnja zima.
A i ljeto je moje omiljeno godišnje doba – meni idealno za putovanja. Tek ovaj put mi je
Varšava, okupana ljetnim suncem, zablistala u svom punom sjaju.
Prvi put sam u Varšavu putovala kao članica zbora Joža Vlahović na međunarodni zborski
festival u povodu 30. godišnjice oslobođenja od fašizma. Ujedno je varšavski zbor Medicinskog fakulteta slavio svoju prvu desetu godišnjicu. Pjevali smo u dvorani Okolnik i u prekrasnoj crkvi sv. Ane u starom centru Varšave. U divnom sjećanju mi je ostalo veselo druženje
poslije koncerta u crkvi, kada smo popili na hektolitre herbate i pojeli gomilu prefinih krafni. A pričalo se i o velikoj ljubavi koja se rodila na festivalu – on iz talijanskog zbora, a ona
studentica medicine iz Gdanjska.
Naš zbor izveo je tada gotovo senzaciju s latinoameričkom Missom Criolom Ramireza, koju
je naš dirigent Emil Cossetto stavio na program nedugo nakon što je tek komponirana, a
ubrzo će zatim ta misa puna ritma i dinamike postati svjetski hit. A i naš folklorni program
je uobičajeno uvijek dobro primljen u svijetu, pa tako i u Poljskoj. Pjevali smo i poljsku
kompoziciju Gaude mater Polonia an. autora iz 18.st., a na poljskom jeziku Deszcz pada
(Kiša pada), kompoziciju koju je prigodno komponirao naš dirigent na poljski tekst.
Tih šest dana u Varšavi, tijekom kojih smo bili lijepo ugošćeni u hotelu Druh u Ulici Niemcewicza, proteklo je ispunjeno bogatim programom, pa nije ostalo puno slobodnog vremena za bolje upoznavanje grada. A znala sam već tada da ću se Varšavi i uopće Poljskoj
vraćati još i još. Najdragocjenija uspomena
s tog prvog putovanja u Varšavu je predivno
poznanstvo s Poljakinjom Annom, neprekinuto do danas. Ukrale smo malo vremena
između koncerata da bi prijateljicu Renatu
i mene Anna vodila po Varšavi. Vidjele smo
kule i zidine Barbakana, te Kraljevski dvorac samo izvana, jer je tada bio još u obnovi
nakon gotovo totalnog razaranja u Drugom
svjetskom ratu. Anna nam je tada pričala
kako čitav poljski narod prikuplja novac za
dvorac.
Nakon višegodišnje pauze, u Varšavi sam se
ponovo našla na povratku iz Gdanjska, gdje
sam između ostalog posjetila i svoje kemičare na tamošnjem sveučilištu i proslavila s
njima Božić. Bilo je to vrijeme tik iza burnih
događaja u brodogradilištu i osnivanja pokreta Solidarnost. A u Varšavi sam se našla
početkom siječnja, baš na svoj rođendan, u
dragom društvu Anne i njene obitelji.
S Annom na Barbakanu.
Sve slike u tekstu iz zbirke autorice.
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Otada je opet prošlo 30 godina. U tom razdoblju nekoliko sam
puta bila turistički u Krakovu i okolici. A otkako sam članica
pjevačkog ansambla Wisla, bili smo 2018. na turneji po Šleskoj. A Varšava je čekala…
Tako sam odlučila ovog ljeta sama otputovati u Varšavu u goste dragim poljskim prijateljima, nakon njihovih višegodišnjih
poziva. Zacrtala sam si dva glavna cilja putovanja. Prvi se tiče
istraživanja mojih poljskih korijena, a druga je želja bila posjetiti rodnu kuću Chopina. A u preostalom vremenu upoznati
što je moguće više znamenitosti Varšave. Ispunila sam svoja
očekivanja i dobila još puno, puno više.
Po dolasku autobusom u Varšavu, srdačno me dočekao moj
domaćin Jura, suprug Anne. Kad se uvečer smračilo, učinila
sam prvu snimku s prozora stana na 9. katu, na kojoj je Varšava, sva visoka i blještava u noći, prava svjetska 2,5 milijunska
metropola.
A sad da objasnim svoje poljske korijene. Dobila sam ime po
baki koja je rođena u Varšavi i tamo se i udala. Starija djeca
su rođena u Varšavi, moja majka kraj Krakova, a zadnje dijete čak u Češkoj. Jedan od razloga što se familija selila prema
jugu jest izgleda i taj, što je djed bio porijeklom iz Šleske, blizu
granice s Češkom. Moja je majka u Prvom svjetskom ratu, kao
dvogodišnje dijete, došla u Češku, primila češki jezik i kulturu,
tim više što su roditelji rano umrli, a sestre se poudavale na
Varšava u noći.
sve strane. I sva šira familija se konačno našla u Češkoj, jer je
doba Masaryka iza Prvog svjetskog rata u Češkoj bilo doba blagostanja i prosperiteta. Veza
s Poljskom se gotovo izgubila pa se ne treba čuditi mojoj želji da sada pokušam otkriti nešto više o majčinom poljskom porijeklu.
Moji dragi poljski prijatelji potrudili su se da, na osnovu krsnog lista moje mame, dođu do
Wilanowa u Varšavi i nađu vjenčani list bake i djeda. No, pismeni dokument može dobiti
samo član obitelji. Čekalo je mene. Sada, u kolovozu 2019, sa svojim domaćinom Jurom
stižem u Wilanów i divim se što debela i teška knjižurina iz 1904. stiže već za koju minutu.
Dobivam kopiju originalnog dokumenta o vjenčanju, ali se nemalo iznenadim kad vidim
baš sve opisano ćiriličnim pismom na ruskom jeziku, i to rukom pisanim krasopisom. Već
sam otprije znala da je u to vrijeme poljski bio zabranjen kao službeni jezik, ali da baš sve,
pa i datum bude ispisan slovima a ne brojkama, to me zaista začudilo. Tako je taj dokument
opet daljnja enigma za potpuno dešifriranje, ali ga bar sada posjedujem i moja misija je u
tom pogledu bila ispunjena.
Pomalo rasterećena od emocionalnog uzbuđenja oko familijarnih zagonetki iz prošlih vremena, upućujem se s domaćinom Jurom u posjet Želazowoj Woli, oko 60 km zapadno
od Varšave, u malo mjesto u kojem se rodio Chopin. Kuća iz 18. st. se dugo uređivala kao
spomen dom da dobije današnji izgled sa predivnim perivojem, spomenikom i popratnim salama za edukaciju, filmove i izložbe. Te sale nose simbolična imena: Preludij, Etida,
Nokturno, Barkarola i Mazurka. Subotom i nedjeljom u podne održavaju se koncerti uživo,
sviraju mladi pijanisti iz Krakova i Varšave. Tada se otvaraju vrata i prozori i počinje koncert
pred publikom koja sjedi u vrtu. Vrvjelo je od turista, najviše iz istočnih zemalja, a mi smo
baš imali sreću da neplanirano potrefimo na koncert.
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Jura ispred Chopinovih portreta.

Chopinova obitelj se preselila u Varšavu već nekoliko mjeseci nakon Chopinovog rođenja
1810. godine, ali je rodni dom ostao mjesto gdje se dolazilo redovno za blagdane i školske
praznike. I Varšava je puna odavanja počasti svom najvećem kompozitoru, „pjesniku klavira“. Dražesno mi je bilo vidjeti na pročelju jedne varšavske zgrade spomen-ploču s reljefom
dječačke glave osmogodišnjeg Chopina kao uspomenu na njegov koncert.
Zbog moje velike želje da u Varšavi vidim što više,
familija domaćina se organizirala da mi njeni članovi na smjenu budu vodiči po gradu. Tako me jedno
dopodne domaćinov sin Jacek poveo u Kraljevski
dvorac, šetali smo varšavskim perivojima, pričao mi
je i tokom vožnje o najvažnijim i najstarijim ulicama kao što je Krakowskie
Przedmieście i još puno toga. A stadion koji mi je pokazao iz daljine, novije
zdanje, jako me podsjetilo na zagrebačku Arenu. Jacek me ostavio i da
se sama malo snalazim po Varšavi, s
planom grada u ruci kad zatreba. Nije
Ploča s likom Chopina kao dječaka
bilo problema kada upoznaš glavne
na pročelju zgrade u Varšavi.
ulice kao što je Marszalkowska, a i
moju stambenu bazu kod prijatelja, u Ulici Kardynala Wyszyńskog, nije bilo
teško naći, jer je u centru i odvojak je duge Ulice Solidarności. A i teško se izgubiti ako se ravnaš po visokom tornju Palače kulture (Palac Kultury i Nauki),
poklonu Poljskoj od Sovjetskog Saveza. Pamtim da je taj toranj nekad stršao
sam, no u novije vrijeme niknulo je mnogo nebodera u tom dijelu Varšave,
pa nije više tako „glavni“.
Od cijele Varšave, u mom djetinjstvu se u kući spominjala jedino Marszalkowska ulica, što je moja mama znala po pričanju svojih znatno starijih sestara. Mamine sestre pamtile su djetinjstvo iz te ulice kada je obitelj njihove
majke, a moje prabake, u to vrijeme bila još bogata. I ja sam nešto osobno
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Mramorna dvorana s portretima poljskih kraljeva.

načula o tome, za vrijeme poslijeratnih sestrinskih susreta u Pragu, Slovačkoj i Hrvatskoj,
kojima sam prisustvovala. Bila sam tada premlada da se upustim u daljnja propitkivanja o
obitelji, da iskoristim tu priliku rijetkih susreta, a onda ubrzo postane prekasno. A u traganju o tadašnjem životu obitelji u Varšavi obeshrabrivala je i činjenica da je spomenuta ulica
u ratu bila gotovo sravnjena sa zemljom. Danas bih bila sretna da znam barem broj kuće u
toj golemoj ulici, pa da samo stanem na to mjesto i zamišljam prošlost.
A sad malo o obilasku Varšave s Jacekom. Prvi cilj bio je posjet dvorcu Zamek Królewski.
To zdanje ima svoje početke još u 13. st. i bilo je dugogodišnje sjedište knezova Mazovije.
Kraljevski značaj dobio je dvorac 1569. godine, kada je Zygmunt Vasa preselio prijestolnicu
Poljske iz Krakova u Varšavu. U slavu tog kralja podignut je kip na visokom stupu (kolumni) ispred dvorca. Tokom stoljeća i ratova dvorac se obnavljao i rekonstruirao, a osobito
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uspješno je to urađeno u doba kralja Stanislava
Augusta Poniatowskog (posljednjeg poljskog kralja, koji je vladao od 1764. do 1795. godine). Danas je dvorac muzej nacionalne povijesti i kulture
Poljske. Od 1980. na popisu je UNESCO-ve svjetske baštine kao jedinstven primjer autentične
poslijeratne obnove, sagrađen ponovo iz pepela.
Dvorac je prava riznica blaga umjetnosti, ima slika
čuvenih stranih majstora kao što su Rembrandt i
Canaletto, ali i poljskih kao što je Matejko. U Mramornoj dvorani prikazani su portreti poljskih kraljeva od kojih su petorica najvažnijih u bijelim
okvirima. Jedno do drugoga prikazani su kralj Poniatowski i Katarina Velika, ruska carica. U povijesti je poznata njihova velika ljubav, no baš zbog te
ljubavi, a time i inzistiranja na jačim vezama s Rusijom, ovaj kralj, po usmenim pričama, nije toliko
omiljen među Poljacima, koliko bi zaslužio zbog
svog ogromnog ulaganja u kulturu Poljske. Tako
je i sljedeća znamenitost koju smo posjetili, Warszawskie Łazienki, kupališni park nedaleko centra,
zamisao i ostvarenje istoga kralja. Smješten je uz
Spomenik Chopinu
jezero na čijim obalama su amfiteatri za kulturna
u Lazienkama.
događanja – impresivno. Uz vodu je i palača, te
belveder i vrtovi, sve na prostranih 70 hektara, a u samom gradu. Tu se također nalazi i
jedan od najpoznatijih i najvećih spomenika Chopinu, ispred kojeg se također održavaju
koncerti na otvorenom. Varšava odaje počast Chopinu i Muzejom Chopina, a srce mu se
čuva u crkvi sv. Križa. No nije dostajalo vremena da se sve to obiđe. A kralju Stanislavu Augustu Poniatowskom, koji je silno doprinio kulturnom
uzdignuću Varšave, grad se odužio nazvavši jedan veliki most njegovim imenom.
U šetnji centrom s Jacekom imali smo sreće zateći
smjenu straže, zatim mi je Jacek pokazao i zgradu gdje
se održavaju čuvena Chopinova muzička natjecanja,
vodio me u raskošni Wedelov dućan – salon čokolade i ima još pregršt toga. Oduševila sam se najednom
vidjevši nešto poznato u prodavaonici Cepelia – izloženu narodnu nošnju iz Łowicza, koju nosi naša Mariola
iz pjevačkog ansambla Wisla – nisam odolila da je ne
uslikam.
U popodnevnim satima vodstvo po gradu je preuzela Jacekova supruga Anna i tako sam s njom i lijepom
kćerkicom Žužom ponovo šetala Starim mjestom (Starówka), Barbakanom od crvenih cigli, Trgom (Rynekom) na Starówki s čuvenom statuom varšavske sirene
i živopisnim ulicama koje odišu sjetnom i lijepom starinom. Zavirila sam i u crkvu sv. Anne i prisjetila se davnih zborskih nastupa tamo. Na pročelju crkve sada su
ispisane riječi posvete pape Wojtyle i vidi se na svakom
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S Aniom na Starowki.

koraku koliko su Poljaci sretni i ponosni što su imali papu Poljaka. Šetnja nas je dalje odvela
do ogromnog trga Marszałka Józefa Piłsudskog i uslikali smo se ispred spomenika poginulom neznanom vojniku s danonoćnom stražom. Na istom trgu je i veliki spomenik poginulima u Smolensku, tu su također i kamene ploče na podu uklesane riječi pape Wojtyłe u čast
kardinala Wyszyńskog, a nešto sam i previdjela na trgu zbog njegove golemosti.
Pored toga što me vodila po Varšavi, draga gđa. Anja i njena mala Žuža ispratile su me i na
povratak u Zagreb, kada je, uskoro, kucnuo i taj čas.
Starowka sa varšavskom sirenom.
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S malom Zuzom ispred spomenika neznanom vojniku.

Domaćin Jura, inače filolog po struci, s kojim sam pomalo razmjenjivala i dojmove o omiljenim piscima (primjerice, Amozom Ozom), vodio me u obilazak svog kvarta. U šetnji sam
Juru upoznavala i s hrvatskim piscima, kao Miljenkom Jergovićem, osobito vezanim uz Poljsku. Po knjižarama sam pokušala naći izdanje na poljskom Jergovićeve knjige Wilimowski,
no u tako kratkom vremenu nije mi to uspjelo.
U kvartu mi je Jura pokazao novoizgrađena zdanja kojih nije bilo za mojih ranijih boravaka
u Varšavi. A jedno takvo značajno novo zdanje u tom kvartu je zgrada Polin. To je velebni
muzej židovske povijesti – grandiozan i potresan. Za uspomenu na posjet muzeju (a da
uspomena ne bude tužna kao sam muzej) čuvam sličicu s tri svirača klecmer muzike koju
jako volim. Tragika Židova vidi se na svakom koraku u Varšavi, osobito u tom kvartu gdje
je bio geto. Odvedeno je u smrt blizu 400 000 Židova, što je bila trećina tadašnje Varšave.
Jura mi je pokazao mjesto tzv. Umschlagplatz odakle su odvoženi, vidjela sam ulaz u geto i
brojne ratne spomenike. U blizini stana domaćina, u Želaznoj ulici postoji nešto nalik dalekozoru u visini očiju, koji može vrtjeti svaki prolaznik i vidjeti originalne slike iz geta. Bilo je
kao da ponovo gledam film Schindlerova lista. Dosta toga o varšavskom getu sam pročitala
još davno, primjerice knjigu Mila 18 Leona Urisa. Jura mi je pokazao i statuu Jana Karskog,
čovjeka koji je još početkom rata svijetu otkrivao holokaust, o čemu se tada još tajilo. A
stradalo je i puno Poljaka rodoljuba, ukupno oko 700 000 žitelja Varšave, te je taj grad jedinstven po drastičnom smanjenju stanovnika na kraju rata.
Ispred dvorca Wilanow.
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Trijumfalni pohod Sobieskog kroz Beč nakon pobjede nad Turcima

S domaćinom Jurom sam obišla i dvorac Wilanów, u 11 km udaljenom kvartu od centra
Varšave, gdje me prvenstveno, u parohiju tamošnje crkve sv. Anne, odvela želja da dobijem vjenčani list djeda i bake, što sam već bila spomenula kao glavni cilj mog dolaska
ovoga puta u Varšavu. Velebni dvorac Wilanów bio je ljetna rezidencija poljskog kralja
Jana Sobieskog. Taj kralj se istaknuo 1683. u obrani Beča od Turaka i time spasio Europu.
Pobjeda je ovjekovječena u brojnim umjetninama u dvorcu, a na pročelju dvorca prikazan
je reljef trijumfalnog ulaska Sobieskog u Beč nakon pobjede. Dvorac je pun dragocjenosti svake vrste, posebno raznih orijentalnih zbirki, kipova i slika, prikaza elitnog života na
dvoru od namještaja do odjeće, zlatnih kada i svake vrste užitaka za oči. Treba dodati i da
je dvorac Wilanów okružen divnim perivojem, a u sklopu tog velebnog zdanja nalazi se i
Muzej plakata, prvi takav osnovan u svijetu. Wilanów me, kao mjesto vezano uz vjenčanje
predaka, još dodatno zanimao. Pronašla sam jednu zanimljivost i u vezi imena Wilanów.
Prvotno ime dvorca je bilo Milanow po vlasnicima, obitelji Milanowsky. Kada je 1677. Sobieski postao kralj i vlasnik dvorca, ime je promijenjeno u latinsko ime Willa Nova, što se
vremenom stopilo u jednu riječ Wilanowa i konačno u Wilanów.
Moji domaćini kao umirovljenici ljeto uglavnom provode u vikendici oko 100 km jugoistočno od Varšave u mjestu Ryki. Pošli smo tamo na skraćeni vikend, usput svratili još u okolicu
Varšave da se pozdravim s njihovom kćerkom (Anjom također) i njenom obitelji. Bili su baš
u pripremama za odlazak na godišnji odmor u Hrvatsku, točnije u ronilački klub na otok
Detalj iz dvorca Wilanow.

Konkurs wakacyjny

S domaćinom Jurom, njegovom kćerkom i njenom djecom.

Pagu. Bio je to veseo i kratak susret u kome je sudjelovao i kućni ljubimac. Dolaskom u Ryki
oduševila me vikendica domaćina, sva u drvu, velika i prostrana, vrlo maštovito građena
na više nivoa zanimljivo povezanih, očito rezultat dobrih ideja, a ne samo novaca. Vidjevši
moje oduševljenje i ljubopitljivost u vezi tog zdanja, domaćin Jura je sve zasluge za kreativnost u izgradnji i uređenje interijera džentlmenski pripisao svojoj supruzi. U tom ugodnom „drvenom“ ambijentu smo prespavali, a ujutro u nedjelju odvezli smo se u obližnji
gradić Kazimierz Dolny na veliku svetkovinu tog mjesta. Divna sunčana nedjelja, promet
gotovo zakrčen od posjetitelja. Gradić ima slavnu prošlost a danas je poznati turistički
centar. Uz to lijepo mjesto, zbog čega je i vrag bacio oko na njega, još od početka 12. st.
vezana je legenda o pijetlu (kogutu). Pijetao je, ostavši posljednji u selu, uspio nadmudriti
vraga u namjeri da ovlada tim krajem. Ime mjesta Kazimierz spominje se od godine 1249,
a pravi procvat mjesto je doživjelo za kralja Kazimira III. (Velikog), koji je posljednji kralj
iz dinastije Pjastovića i općenito jedan od najvažnijih vladara Poljske. On je u doba svog

U Kazimierzu Dolnom.
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kraljevanja od 1333. do 1370. dao izgraditi krasne
građevine, prave ulice, dvorac i brojne crkve. Zlatno doba tog mjesta je potrajalo sve do 1656. kad
je grad razorila švedska vojska. Ruševine dvorca su
i danas vidljive, a preostale ili obnovljene građevine su i danas turistički atraktivne. Održava se dalje
legenda o kogutu, pa se tamo peku prefini koguti
od slatkog dizanog tijesta (moj domaćin ih je nakupovao da se sladimo i mi, i da ponese unucima).
A ja sam za uspomenu još dobila i ponijela jednog
lijepog šarenog koguta u kojeg sam se zagledala.
Taj ukrašeni medenjak me podsjetio na hrvatske
licitare. Poslije tog divnog izleta u Kazimierz Dolny
bila je ideja da se ode i do Lublina, no vrijeme nije
dozvoljavalo. Vrativši se u Ryki, otišli smo na ručak
u interesantan restoran, uređen u zgradi nekadašnje ciglane i tu sam između ostalih jela, guštala u
vrlo ukusnom žureku. Kad spominjem jelo, volim
uvijek probati lokalnu hranu. Poljsku kuhinju jako
volim, jedino mi boršč nekako nije pasao, no sada
sam i njega zavoljela.
Moji domaćini su se zaista potrudili da mi dani
Pecivo u obliku kokota iz slavne
budu ispunjeni što boljim upoznavanjem Varšave. pekarne (Kogut Kazimierski z Piekarni
Tako me domaćin Jura vodio i na groblja, sada osoArtystycznej Sarzynski).
bito aktualne grobove nakon avionske nesreće kod
Smolenska s 96 poginulih – sve sama poljska elita. Ima skupnih spomenika, ali od gotovo
svih i zasebnih grobova, pa se mogu vidjeti uz pilote komadi aviona, uz olimpijsku klizačicu kip s atraktivnom pozom na ledu i sl. Jako dirljivo. A spomenik na žrtve Katinske šume
divno je okićen. No najviše me zadivilo groblje mladih vojnika s velikim brojem identičnih
križeva od bijele brezove kore, svi s poljskim zastavicama na križu i s crvenom i bijelom
gladiolom složenima u slovo V na grobovima. Tko to uređuje, pitala sam se? A onda sam
vidjela u jednom kutu poslagan bunt bijelih gladiola i posebno crvenih, očito za posluživanje. Netko se dobrano brine za sve to i na takvim stvarima se
vidi duh i kultura jedne nacije, a i veliko domoljublje Poljaka.
Nekoliko groblja u nizu, razvrstana prema vjeri i nacionalnosti smještena su jako blizu središta Varšave, pa su tako mnogim građanima usput i ujedno šetnice.
Da ne nabrajam sve spomenike značajnih Poljaka koje sam
vidjela i pored nekih se i uslikala, kao pokraj nobelovca Sienkiewicza i vojskovođe Piłsudskog. Puno znamenitosti
sam i propustila, što u nedostatku vremena, što iz nedovoljne pripremljenosti u planiranju. Tako nisam vidjela Kopernikov planetarij, nisam se vozila varšavskim metroom,
a najviše mi je žao što sam, kao kemičarka, propustila vidjeti rodnu kuću Marie Skłodowske Curie, pored koje sam
u centru očito prošla. To sam tek naknadno, u sređivanju
viđenog i doživljenog, ustanovila, naišavši na adresu ulice
Freta br. 16.
Kazimirski kokot kao suvenir.
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Današnja blistava Varšava je pravi biser, turistički
još nedovoljno otkriven. Vidi se to i po nedostatku
mjenjačnica po gradu, a ako ih i ima, ne mogu se
lako ni prepoznati, jer im je ime kantor, a tek rijetko change office. S jedne strane je pozitivno što se
Poljaci ne odriču tako lako svog poljskog jezika kao
mi u Hrvatskoj, gdje se u Zagrebu u Ilici gotovo ne
može naći nijedna trgovina s hrvatskim imenom.

Dragi i gostoljubivi domaćini Anna
i Jura me izvode na ručak.

Varšava će mi ostati u sjećanju kao veličanstven
uredan velegrad sa sjajnim, grafitima neuništenim
fasadama, posvuda lijepim cvjetnim gredicama,
širokim modernim ulicama i neboderima, gdje se
i dalje intenzivno grad gradi i širi, a stari dio Varšave čuva obnovljenu ljepotu prohujalih vremena.
Tkogod je poznavao grad otprije puno godina bit
će ugodno iznenađen pozitivnim promjenama u
svakom pogledu osim jedne. Za Hrvate nije više
Poljska ona zemlja u kojoj se za bagatelu moglo
kupovati poljsko srebro! Bravo za uzlet Poljske…

Kad malo promislim i kad su se slegli dojmovi od tog nepunog tjedna u Varšavi, u kolovozu
2019. godine, sama se pitam kako sam uspjela toliko toga vidjeti i doživjeti u tako kratkom
vremenu. Tim više sam zahvalna svojim dragim poljskim domaćinima na gostoprimstvu i
pomoći da mi boravak u Varšavi učine što ugodnijim i zanimljivijim i da velikih srdaca za
mog boravka podrede svoje dnevne rasporede mojim željama i planovima. Puno su svojim
znanjem pripomogli mojem upoznavanju Varšave i Poljske općenito, a ja sam ponukana
da sada i sama nastavim dublje pronicati u bogatu povijest i kulturu Poljske. Osjećam da
sam dosad tek malo odškrinula vrata te goleme riznice. Kad je došlo vrijeme rastanka, otputovala sam kući obogaćena novim saznanjima, srca ispunjenog zadovoljstvom i lijepim
uspomenama i na zemlju i na ljude.
dr.sc. Julija Matijević-Sosa dipl. ing. kemije
S Annom i Jurom na ručku u restoranu - preuređenoj ciglani.
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Spomenik za Katyn.
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Moja polsko-chorwacka ekstremalna przygoda
Moja przygoda, a właściwie lepiej nazwać ją „naszą” wakacyjną przygodą, rozpoczęła się
dopiero pod sam koniec wakacji. Dokładnie 2 września 2019 r., kiedy przyjechał do mnie
specjalny gość z Zagrzebia. Zaprosiłam do Gdyni swojego chłopaka – Stjepana, dla którego
była to pierwsza wizyta w Polsce. Przyznam, że były to dla mnie ekscytujące dwa tygodnie,
ponieważ chciałam pokazać mu mój piękny rejon.
Na początek Gdynia, następnie przyszedł czas na Sopot i Gdańsk. Z tych trzech miast największe wrażenie wywarł na Stjepanie Gdańsk, który pomimo dużej ilości turystów zachwycał.

W pierwszą sobotę pojechaliśmy zwiedzać Hel, gdzie pogoda nas nie rozpieszczała, ale za
to foki w Fokarium postanowiły nam poprawić humor i prezentowały się wyśmienicie. W
niedzielę byliśmy w Zoo w Oliwie, które zwiedzaliśmy około cztery godziny. Stjepan był zachwycony wielkością całego kompleksu oraz gatunkami zwierząt, których nie ma w Zoo w
Zagrzebiu. Następnie pojechaliśmy do Aqua Parku w Redzie, w którym główną atrakcją są
rekiny. Widzi się je podczas zjazdu zjeżdżalnią na pontonach. Spędziliśmy tam ponad trzy
godziny, a i tak było nam mało.
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Główną atrakcją tych wakacji, a jednocześnie niespodzianką dla Stjepana, była wycieczka
do parku rozrywki Energylandia, którą zorganizowaliśmy wraz z grupą moich przyjaciół.
Wyjechaliśmy w nocy z czwartku na piątek około trzeciej w nocy. Podczas podróż skutecznie ukrywaliśmy, gdzie jedziemy, aż około godziny dziesiątej, gdy dotarliśmy do celu.
Dopiero tam Stjepan po wyjściu z samochodu ujrzał wielkie rollercoastery. Pierwszą jego
reakcją było przerażenie malujące się w oczach. Niestety nie przewidziałam, że mój chłopak ma lęk wysokości. Całe szczęście, że na terenie kompleksu jest jeszcze Aqua Park, gdzie
spędziliśmy połowę pierwszego dnia. Jak to w każdym związku-trzeba czasami iść na kompromisy. Osobiście mam ogromny lęk przed wodą, więc zawarliśmy umowę, że jeśli zjadę
na wszystkich możliwych zjeżdżalniach, to on spróbuje ekstremalnych doznań na kolejkach
górskich. W Aqua Parku bawiliśmy się wyśmienicie, lecz z powodu małej ilości zjeżdżalni
-jest ich tylko pięć- szybko ewakuowaliśmy się do drugiej strefy.

Na samym początku zaczęliśmy zabawę od zjazdu grupowym pontonem. Była to tak spokojna jazda, że Stjepan stwierdził, że da radę pójść na kolejne atrakcje. To był jego błąd,
bo kolejny wybór należał do mnie. Pragnę dodać, że nie tylko on nie mógł potem na mnie
patrzeć. Okazało się, że kolejka jechała pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, by potem
przejeżdżać przez wodę. Bawiłam się doskonale i nawet krzyczałam z radości, podczas gdy
Stjepan ściskał moją rękę i krzyczał: „You are mad woman, I am gonna die, I am going
out!!”. Faktycznie, nie odzywał się do mnie potem przez pół godziny i z moją przyjaciółką
zwiedził wszystkie atrakcje dla dzieci, podczas gdy ja i chłopak mojej przyjaciółki kontynuowaliśmy ekstremalne doznania. Nastała godzina zamknięcia i wszyscy zadowoleni pojechaliśmy do hostelu.
Kolejnego dnia od razu podzieliliśmy się na grupy. Stjepan i moja przyjaciółka Marta oraz
nasz przyjaciel Michał poszli do sekcji dla dzieci, a ja i drugi Michał, czyli chłopak Marty
udaliśmy się na Hyperion, który jest drugą najbardziej ekstremalną atrakcją Energylandii.
Czekaliśmy dwie godziny, aby wejść do środka, ale było warto – co można zobaczyć na
zdjęciu. Jak to w parkach rozrywki bywa, wszyscy udaliśmy się też do strefy gier, gdzie ja
ze Stjepanem wygraliśmy dwa małe smoki i nazwaliśmy je Šćepciu i Pon. Drugi dzień minął
nam, tak jak pierwszy-na zabawie.
Fot. z archiwum autorki.
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Ostatniego dnia podróży pojechaliśmy do Krakowa, zwiedziliśmy Wawel oraz Starówkę.
Zjedliśmy kremówki, wsiedliśmy do samochodu i wróciliśmy do Trójmiasta. Następnego
ranka Stjepan miał lot powrotny i nastał moment pożegnania. Na szczęście nie na długo,
bo pod koniec września wracam na studia do Zagrzebia.
Paulina Poncjusz Plichta
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W obiektywie
Wystawa „Twarze Kopernika”. Fot. Ewa Zrno.

Karnawał polonijny przenosi się na ulice Zagrzebia.

Obchody 547 urodzin Mikołaja Kopernika.
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Zegar na wieży kościoła św. Błażeja w Zagrzebiu w dniu 22.03.2020 r. Fot. M. Vražić.

W następnym numerze:
• Życie w kwarantannie i inne kataklizmy
• „Kryzysowa” Wielkanoc
• Spotkania zarządu PTK na Skypie i Zoomie
• Majówka mimo wszystko
• Wystawa „Kraków Zagrzebiowi”

