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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!
22 września minęło dokładnie pół roku od tego feralnego niedzielnego poranka, kiedy ziemia wytrząsnęła nas ze strefy komfortu, zaledwie parę dni po tym, gdy nas zamknęli w domach, żebyśmy czuli
się bezpieczni, chronieni przed enigmatycznym wirusem. A tu usunął się nam grunt pod nogami. Tak, byliśmy wstrząśnięci – dosłownie i w przenośni. W każdym znaczeniu tego słowa. Teraz życie toczy
się dalej, w atmosferze dyskusyjnej stabilizacji. Powtarzamy sobie,
że wszystko będzie w porządku, jednak baczniej przyglądając się
rzeczywistości. Kiedy wyglądamy przez okna, widzimy, że Zagrzeb
już się powoli podnosi, odbudowuje, łata swoje dachy i strychy, popękane mury. Miasto jest placem budowy, przejeżdżające ciężarówki lub ciężki sprzęt do
wyburzeń i wywozu gruzów wpisały się w codzienny pejzaż naszych ulic. Każdy przejazd
powoduje falę mniejszych lub większych drgań i nie są to dobre wibracje. W centrum przejeżdżające tramwaje dodatkowo sprawiają, że w wielu starych kamienicach, którymi jeszcze
nikt nie zdążył się zająć, spadają uszkodzone tynki, powiększają się pajęczyny pęknięć.
A u mnie piecyk, ten nowy, podłączony do fasady, gdyż dawne drogi oddechowe naszej kamienicy są niedrożne, wydaje dźwięki niczym tonący Titanic. Cegły ze zwalonych kominów
spadły do środka i zapchały ich przewody, trzeba było szukać innych. Obudowa urządzenia trzęsie się od czasu od czasu, cała skupiona na zaciąganiu powietrza z zewnątrz, które
płynie do niego długą rurą. Jest nieco astmatyczny, jakoś ciężko mu to idzie. Być może
nie służy mu też zapylone zagrzebskie powietrze. Wszędzie w około remonty, demolki,
wywózki gruzu. A i otwarte strychy emitują sporą ilość wyziewów. Wietrzą się po ponad
stu latach życia utajonego pod starymi krokwiami i mokną ku rozpaczy mieszkańców. Nie
wszystkie zostaną naprawione przed słotami jesiennymi, a nawet przed zimą. Piecyk rzęzi
jak gruźlik, trzęsie się, może dodatkowo złapał jakiegoś wirusa, który krąży w okolicy całej
kuli ziemskiej. Nie rozumiem o co mu chodzi, co chciałby mi powiedzieć, zresztą nigdy nie
rozumiałam urządzeń, więc go ignoruję. Najważniejsze, że działa, że podgrzana woda krąży
w żebrach kaloryferów, że ciepło otacza nasze ciała i myśli.
A myśli są różne przecież. Ci którzy zrobili już remonty, nie mogą odetchnąć, bo wstrząsy
wtórne zaskakują nas, gdy już od nich odwykliśmy. Ale znam i takich, którzy beztrosko,
bez żadnych pozwoleń, wyburzają ściany działowe w swoich mieszkaniach, aby przy okazji
renowacji zmienić układ pomieszczeń, „otworzyć przestrzeń” – jak mówią. Powinni koniecznie zaopatrzyć się też w latające dywany, aby w przypadku kolejnego trzęsienia mieć
jakąkolwiek możliwość ewakuacji. Otworzyli bowiem nie przestrzeń, ale otchłań. A otchłań
głupoty jest bezkresna i lekka, z łatwością uniesie się w powietrze i odleci. Sama z chęcią
sprzedam im po okazyjnej cenie jeden kolorowy, bajkowy arras. Dorzucę gratis kieszonkowe perpetuum mobile oraz czapkę niewidkę. Ta opowieść płynie dalej w mojej głowie, ale
zostawiam ją na później, do innych numerów...
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

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

http://www.wspolnotapolska.org.pl

Temat numeru

U kolovozu 2020. godine slavila se u Poljskoj 100. godišnjica Varšavske bitke, nazivane
ponekad „čudom na Visli“, u kojoj je poljska vojska pobijedila Crvenu armiju u poljskoboljševičkom ratu. Bitka kod Varšave bila je kulminacija tog rata i prijelomni događaj.
Pobjeda vojske netom obnovljene Poljske omogućila je odbacivanje boljševičkih snaga
prema istoku, a to je značilo ne samo spas mlade poljske države, već i zaustavljanje boljševičkog pohoda usmjerenog na „izvoz revolucije“ izvan granica Sovjetske Rusije. Zbog
toga neki ističu Varšavsku bitku kao jedan od presudnih događaja i u svjetskoj povijesti.
Objavljujemo ulomke iz knjige Magdalene Najbar-Agičić Druga Republika: Poljska u međuraću (1918-1939), Srednja Europa, Zagreb 2018,
koji se odnose na borbe za istočnu granicu obnovljene poljske države nakon Prvoga svjetskog rata.
Obnova poljske države nakon Prvoga svjetskog
rata, odnosno nakon stodvadesettrogodišnjeg
razdoblja podjela, bila je dio šireg procesa promjena koje su zahvatile središnji dio Europe od
krajnjeg sjevera, gdje je potpunu neovisnost
stekla Finska, preko baltičkih zemalja, Poljske
i Čehoslovačke, sve do Kraljevine SHS na jugu.
Na tom je području na ruševinama triju carstava nastao niz država koje su u principu značile ostvarenje nacionalnih težnji naroda koji
su ranije živjeli pod tuđinskom vlašću, to jest
realizaciju temeljnih postavki modernih nacionalizama – stvaranje nacionalnih država. Taj
proces nije svugdje završio uspjehom, čega je
najbolji primjer Ukrajina, a u nekim slučajeviMagdalena Najbar-Agičić Druga Republika: ma ušao je u fazu stvaranja zajedničkih država više nacionalnosti (Čehoslovačka, Kraljevina
Poljska u međuraću (1918-1939),
SHS). S obzirom na nacionalnu strukturu staSrednja Europa, Zagreb 2018.
novništva, odnosno preklapanje područja na
koje su aspiracije polagale pojedine nacije, s obzirom na složen mozaik etničke strukture
stanovništva pograničnih regija, proces razgraničenja nije tekao bez problema, a u nekim
slučajevima nisu izostale krvave borbe. U konačnici, u najvećem broju slučajeva granice
novonastalih država oblikovane su odlukama mirovnih ugovora potpisanih kao rezultat
mirovne konferencije u Parizu tijekom 1919. i 1920. godine.
Kao što je već rečeno, u slučaju Poljske situacija je izgledala tako da su se u trenutku završetka Prvoga svjetskog rata manje-više nesporno u novoj poljskoj državi našla područja
nekadašnjeg Poljskog Kraljevstva i zapadni dio Galicije. Za sve ostale teritorije Poljaci su se
morali izboriti bilo diplomatskim putem, bilo doslovce s oružjem u ruci, a u nekim slučajevima kombinacijom tih dvaju načina.
Prirodno, u trenutku obnove nezavisne države nakon razdoblja podjela postojale su i ideje
o tome da valja težiti vraćanju starih granica Poljsko-Litvanske Unije iz polovice 18. stoljeća. Ipak, samo su rijetki mogli biti tako naivni da su vjerovali kako je to u potpunosti moguće. U vrijeme nepostojanja poljske državnosti na tim su se područjima dogodili brojni
povijesni procesi koji su značajno promijenili uvjete na terenu. Nije se radilo samo o snazi
susjednih velesila iako trenutno ni Njemačka ni Rusija nisu bile na vrhuncu svoje moći.
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Najznačajniji proces bio je razvoj moderne nacionalne svijesti, posebno kod naroda koji su
nastanjivali istočna područja nekadašnje Republike Obaju Naroda. Potonji je naziv odražavao onodobno shvaćanje političke nacije: radilo se o političkoj plemićkoj naciji Poljske i
Litve, neovisno o etničkom podrijetlu pojedinih plemićkih porodica. Tijekom 19. i 20. stoljeća na tim su se područjima formirale moderne nacije temeljene na etničkom podrijetlu,
odnosno na jeziku: latvijska, litvanska, bjeloruska i ukrajinska nacija od kojih su sve – iako
različitom snagom – težile stvaranju vlastitih nacionalnih država. Na tim su nekadašnjim
istočnim područjima poljsko-litvanske države živjeli i Poljaci te značajan postotak židovskog stanovništva.
U poljskoj su se politici toga vremena pojavile dvije različite koncepcije vezane uz odnos
prema istočnim susjedima: s jedne strane, Piłsudski je težio stvaranju federacije koja bi
omogućila uključivanje tzv. Kresa (Kresy Wschodnie, poljski geografski, politički i kulturološki pojam koji označava istočna područja nekadašnje Poljske) na principu sporazuma s
drugim nacijama koje naseljavaju taj prostor. Prema toj koncepciji, takva federacija činila
bi protutežu dominaciji Njemačke i Rusije, a upravo je potonju smatrao posebno opasnom
za suverenitet nacionalnih država regije. Prema njemu, prevladavanje međusobnih sukoba
i neprijateljstava nužno je bilo upravo u cilju zauzimanja jedinstvenog stava prema većim
ugrozama. Istovremeno su nacionalna demokracija i Dmowski, polazeći od ideologije onodobnog nacionalizma, težili stvaranju nacionalne poljske države na svim većinski poljskim
područjima, ali i na onima gdje su Poljaci živjeli pomiješani s pripadnicima drugih nacija,
čak i tamo gdje su činili manjinu, ali istovremeno bili društvena, politička i gospodarska
elita, što je prema toj tzv. inkorporacijskoj koncepciji, davalo mogućnost postupne asimilacije drugih naroda. Područje koje su zagovarali Dmowski i Piłsudski u smislu postuliranih
granica obnovljene Poljske nije se značajno razlikovalo, no potpuno je različit bio odnos
njih dvojice prema nacionalnim aspiracijama drugih naroda i prema budućem političkom
uređenju zemlje. Kao što ćemo pokazati, obje su se koncepcije pokazale nerealnima, iako
iz različitih razloga.
[…]
Kada su u pitanju istočne granice, situacija je bila mnogo složenija. Zbog stanja na terenu
teško je bilo očekivati diplomatska rješenja. Već izgledna kapitulacija Njemačke i njenih
saveznica u jesen 1918. godine dovela je do obnove sukoba. Dana 1. studenog 1918. godine snage Zapadnoukrajinske Narodne Republike (ukrajinske države proglašene u Istočnoj
Galiciji) zauzele su istočni dio Galicije sve iza Przemyśla. Jedino mjesto snažnijega poljskog
otpora bio je Lavov, najveći i glavni galicijski grad. U Lavovu su Poljaci činili više od polovice
stanovništva, oko trećina bili su Židovi, dok je Ukrajinaca bilo relativno malo – no u okolici
grada činili su većinu. U prvi mah poljska strana u Lavovu nije raspolagala nikakvim ozbiljnijim oružanim snagama, a u prvoj fazi borbi posebno je važna uloga pripala poljskoj djeci
školskog uzrasta. Zbog toga su upravo ti „lavovski orlići“ postali veliki junaci u međuratnoj
Poljskoj, a njihovo je groblje mjesto posebnog kulta. Tri tjedna kasnije protuofenziva poljske vojske pod zapovjedništvom pukovnika Michała Karaszewicza-Tokarzewskog potisnula
je ukrajinske snage iz grada, no borbe su se u toj regiji nastavile. Tek u ljeto 1919. poljska
je strana postigla važnije pobjede i zauzela istočni dio Galicije dosežući nekadašnju istočnu granicu te pokrajine na rijeci Zbruč. To se dogodilo zahvaljujući značajnom pojačanju u
obliku dolaska poljske „Plave armije“ iz Francuske.
Također, kapitulacija Njemačke u studenom 1918. godine promijenila je situaciju na sjevernom dijelu granice prema Sovjetskoj Rusiji. Boljševici su u novonastaloj situaciji proglasili odluke mira u Brest-Litovsku nevažećima te su, usporedno s povlačenjem njemačke
vojske s tih područja, krenuli prema zapadu, zauzimajući područja današnje Bjelorusije i
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sjeverne dijelove Ukrajine te dijelove Litve. Početkom siječnja 1919. ušli su u Vilno, gdje su
formirali Revolucionarno-vojni savjet Poljske, tijelo koje je prema njihovoj zamisli trebalo
preuzeti ulogu vlade poljske sovjetske republike. To je bio korak prema pripajanju cijele
Poljske Sovjetskoj Rusiji i obično se smatra početkom poljsko-boljševičkog rata koji je uslijedio. Boljševici su nominalno zagovarali pravo naroda na samoodređenje, no ubrzo se pokazalo da se pod time podrazumijeva samo formiranje sovjetskih republika – tako je bilo i
u slučaju Finske (zbog čega se vodio građanski rat a kasnije finsko-sovjetski rat za Kareliju),
i u slučaju Bjelorusije i Ukrajine, i tako je trebalo biti i u slučaju Poljske.

Bitwa War
1920Za razliku od situacije iz vremena Prvoga svjetskog rata kada su borbe imale pozicijski
karakter, poljsko-boljševički rat bio je manevarski rat, obilježen brzim prodorima, često
naglom promjenom crte bojišta i brojnim iznenadnim ishodnima sukobljavanja. Obje vojske, i sovjetska i poljska, u tom trenutku bile su tek formirane mlade vojske. Uključivale su
vojnike okupljene obveznom regrutacijom, kao i dragovoljce, a među časničkim su kadrom
samo dio činili profesionalni oficiri. Zbog prirodnih uvjeta na terenu, odnosno velikih močvarnih područja Polesja na kojima nije bilo moguće voditi ratne operacije, fronta je bila
prekinuta u središnjem dijelu i de facto podijeljena na sjeverni i južni dio.

Izravne borbe između Poljske vojske i Crvene armije započele su u veljači 1919. kada su se
Poljaci suprotstavili Crvenoj armiji zauzimajući pozicije koje je ranije držala njemačka vojska u okolici mjesta Mosty u današnjoj Bjelorusiji, te zaustavili njezino planirano napredovanje prema zapadu (operacija Crvene armije nosila je naziv „Cilj Visla“). Usprkos početnoj
slabosti poljske su jedinice uspjele zadržati Crvenu armiju na tim pozicijama zahvaljujući
njezinoj okupiranosti borbama protiv „bijelih“, prvenstveno protiv Denikinove armije. Kasnije, tijekom 1919. godine poljske oružane snage dobile su pojačanja te su imale značajne
uspjehe na terenu, također zahvaljujući slamanju ruskih vojnih šifri (i boljševičkih i „bijelih“) što je omogućilo dešifriranje radio-poruka. Tijekom ljeta 1919. vodili su se i pregovori s generalom Denikinom. Anton Denikin bio je sklon priznavanju poljske nezavisnosti u
granicama Poljskog Kraljevstva, no protivio se bilo kakvim zahtjevima prema područjima
na istok, kao i postojanju ukrajinske države. Zbog toga su pregovori završili neuspjehom,
slično kao što je nepopustljivost po pitanju Besarabije onemogućila Denikinu dogovor s
Rumunjskom. Pregovori su vođeni i sa sovjetskom stranom, te je – iako formalno nije došlo
do potpisivanja primirja niti sporazuma – realni prekid borbi s Poljacima omogućio boljševicima koncentraciju vojske protiv „bijelih“.

Stajalište zemalja pobjedničke Antante nije išlo u prilog poljskim zahtjevima na istoku.
Generalno, vođe Antante nisu bili skloni priznati Poljskoj ništa osim samog Poljskog Kraljevstva kada je u pitanju teritorij njihove nekadašnje saveznice Rusije, nadajući se pobjedi „bijelih“ u građanskom ratu. Istočna poljska granica nije bila predmet pariške mirovne
konferencije. U prosincu 1919. izdana je Deklaracija glavnih udruženih velesila po pitanju
privremene poljske granice na istoku, koja se temeljila na liniji treće podjele Poljske kao na
granici koja nije upitna dok se prema područjima na istok od te linije predviđalo da Poljska
može isticati neka prava. Također, kada je u pitanju Galicija, Poljskoj su bezuvjetno priznati
samo njezini zapadni dijelovi. S obzirom na borbe koje su se vodile u tom području, u više
se navrata međunarodna zajednica pokušavala umiješati kao medijator, određujući crte
razgraničenja prilikom primirja. Ipak, ukrajinska je strana odbacivala sva rješenja koja su
ostavljala Lavov na poljskoj strani, nadajući se povoljnijem rješenju u ratu. Poljski uspjesi
iz ljeta 1919. promijenili su situaciju, ali vijeće pobjedničkih saveznika odlučilo je vlast u
istočnom dijelu Galicije priznati Poljskoj samo na 25 godina i pod uvjetom da će to područje uživati autonomiju, dakle kao mandatni teritorij. Tu je odluku ogromnom većinom
glasova odbacio poljski parlament, a u međuvremenu dogodile su se ubrzane promjene na
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terenu. S jedne su strane „bijeli“ gubili u građanskom ratu protiv boljševika, a i ukrajinska
državnost postala je toliko ugrožena s istoka da su se ukrajinski političari okrenuli pregovorima i savezu s Poljskom.

rszawska
-2020
Najprije je u rujnu 1919. sklopljeno primirje između poljske strane i Simona Petlure, odnosno vlasti Ukrajinske Narodne Republike (ukrajinske države proglašene na dijelu ukrajinskog teritorija koji je do Prvoga svjetskog rata bio u sastavu Rusije), čije su snage u tom
času bile u povlačenju, a u proljeće 1920. potpisan je i saveznički sporazum koji se temeljio
na dogovoru o razgraničenju postignutom nekoliko mjeseci ranije, odnosno dogovoru o
budućoj poljsko-ukrajinskoj granici koji je odgovarao poljskim zahtjevima. Zajednička poljsko-ukrajinska ofenziva protiv Sovjetske Rusije pokrenuta je u travnju 1920. godine, a vrlo
brzo – početkom svibnja – rezultirala je ulaskom poljsko-ukrajinskih snaga (u golemoj većini radilo se o poljskoj vojsci, ukrajinske snage imale su 6% udjela u broju vojnika) u Kijev
i obnovom Ukrajinske Narodne Republike na čelu s Petlurom.

Uspjeh je imao tek prolazni karakter. Nakon brze mobilizacije krajem svibnja i početkom
lipnja 1920. godine Crvena armija krenula je u protunapad, a Poljaci su prisiljeni na povlačenje. Napustili su Kijev polovicom lipnja. Inače, pripreme za obnovu rata na sjevernom
dijelu bojišnice protiv Poljaka Crvena armija započela je još u proljeće 1920. godine nakon
pobjede nad Denikinom i Judeničem krajem 1919. i nad „bijelima“ u Sibiru. Snažan udar
Crvene armije i na sjevernom i na južnom dijelu bojišnice doveo je poljsku stranu u vrlo
opasnu situaciju. U prvih nekoliko dana srpnja 1920. poljska se vojska morala povući za
250-350 kilometara. Na jugu su sovjetske snage zaustavljene na prilazima Lavovu, no sjeverno od toga ubrzano su napredovale prema Varšavi.
Početkom kolovoza radilo se već o opstanku mlade poljske države. Neprijatelj je bio nadomak glavnom gradu, a iza fronte, u Białystoku, poljski komunisti u sovjetskoj službi osnovali su Privremeni poljski revolucionarni komitet na čelu kojeg su se našli Julian Marchlewski
i Feliks Dzierżyński. Poljske su vlasti bile prisiljene tražiti pomoć od zemalja Antante, a one
su na konferenciji u Spa u zamjenu za obećanje pomoći postavile Poljsku pred vrlo nepovoljne uvjete. Upravo je tada ponovno aktualna postala Curzonova linija, koja se u glavnini
poklapala s istočnom granicom Poljske iz Deklaracije glavnih udruženih velesila po pitanju
privremene poljske granice na istoku iz prosinca 1919 (nazvana je tako po imenu britanskog ministra vanjskih poslova Georgea Nathaniela Curzona), kao predviđena istočna granica Poljske. To je ostavljalo neizvjesnom sudbinu kako regije Vilna ili Istočne Galicije, tako
i Cieszyńske Šleske. Ti su uvjeti dočekani u Poljskoj sa zgražanjem. Premijer Grabski, koji
je prihvatio uvjete iz Spa, morao je dati ostavku, a formirana je Vlada nacionalnog spasa.
U obranu države uključili su se svi društveni slojevi i ljudi različitih političkih orijentacija, a
težina situacije dovela je do iznimnog jedinstva.

Ključni trenutak poljsko-boljševičkog rata bila je bitka kod Varšave koja je započela 13.
kolovoza 1920. godine. Crvena je armija napadala Varšavu direktno s istoka te sa sjevero
istoka. Na širem luku bojišnice vodile su se intenzivne borbe čiji se ishod činio neizvjesnim.
Omjer snaga na terenu kada je u pitanju broj vojnika bio je lagano u korist Poljske: Crvena armija imala je između 104 000 i 114 000 vojnika, a Poljska vojska 113 000-123 000,
ali su to velikim dijelom bili dragovoljci bez posebne vojne pripreme. Također, po pitanju
naoružanja dominirala je sovjetska strana. Dana 16. kolovoza vrhovni zapovjednik Poljske
vojske maršal Piłsudski odlučio se na odlučujući protunapad tijekom kojeg je izvršen udar
na bok sovjetskih snaga s juga, iz pravca rijeke Wieprz. Ovaj se taktički manevar pokazao
pravim pogotkom i doveo je do nereda u sovjetskim redovima i kaotičnog povlačenja. Taj
je trenutak predstavljao veliku prekretnicu u ratu, iako njime rat nije bio gotov. Krajem
kolovoza 1920. na južnom dijelu bojišnice poljske su snage porazile konjičku vojsku kojom

5

Temat numeru

je zapovijedano Semjon Buđoni, a u rujnu je Crvena armija na sjeveru poražena u bitki na
rijeci Njemen. U jesen su započeli pregovori koji su završili potpisivanjem mirovnog ugovora u Rigi 18. ožujka 1921. godine. Njime su konačno određene istočne granice II. Poljske
Republike. Granica je određena u sjevernom dijelu na rijeci Dvini, a na jugu na rijeci Zbruč,
dakle na nekadašnjoj istočnoj granici Galicije. Također, sovjetska je strana trebala platiti
ratnu odštetu i vratiti opljačkana poljska kulturna dobra, što kasnije nije ipak izvršeno. U
odlukama mira u Rigi zaboravljena su pitanja vezana uz ukrajinsku i bjelorusku državnost,
a nacionalni teritorij tih naroda podijeljen je de facto između Poljske i Sovjetske Rusije.
[…]
Propagandni letak tiskan nakon pobjede kod Varšave, www.polona.pl.
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Ossów (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Wołomin)
Groblje poginulih u Varšavskoj bitki (1920), www.polona.pl.

Medalja „Čudo na Visli”, www.polona.pl.
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PTK w czasach zarazy

PKU u vrijeme zaraze

Tymczasem my, w Koperniku, bez względu
na wszystko, działaliśmy, przeorganizowawszy się nieco i dostosowawszy do nowych
warunków. Mimo sytuacji kryzysowej, Zarząd
PTK regularnie spotykał się online na Skypie i
Zoomie. I służbowo, i towarzysko. Na naszym
Facebooku publikowaliśmy wiele postów,
wirtualnych wystaw, jak choćby ekowazonów
i naczyń, z wyraźnym odwołaniem do 4 pór
roku i innych fenomenów, autorstwa Agaty
Kozłowskiej.

U međuvremenu smo mi u Koperniku, usprkos
svemu, djelovali, proveli malu reorganizaciju
i prilagodili se novim uvjetima. Usprkos kriznoj situaciji, Upravni odbor PKU održavao
je redovite sastanke na Skypu i Zoomu. I u
poslovne svrhe i radi druženja. Na našem
smo Facebooku objavili mnogo postova,
virtualnih izložbi, kao primjerice eko-vaza i
posuda, s jasnom aluzijom na četiri godišnja
doba i druge pojave, čija je autorica Agata
Kozłowska.

Prace autorstwa Agaty Kozłowskiej, pokazane
w naszej wirtualnej galerii na Facebooku.
Fot. A. Kozłowska.

Prosiliśmy Was o przysyłanie nam zdjęć, pytaliśmy jak sobie radzicie, wymienialiśmy się
przepisami na drożdże, których nie można było
kupić w całym Zagrzebiu. Byliśmy razem! Potem na HRT3 oglądaliśmy kultowy polski serial
Stawka większa niż życie oraz niezapomnianą
i niezniszczalną komedię Seksmisję – rozrywki
też są ważne. Pielęgnowaliśmy kopernikańskie
tradycje – niektórzy z nas obserwowali niebo
przez teleskop! Bo są na niebie i ziemi znaki,
o których nie śniło się filozofom...

Molili smo vas da šaljete slike, pišete kako
vam ide, razmjenjivali smo recepte za dobivanje kvasca, koji je bio nedostupan u cijelom
Zagrebu. Bili smo i dalje zajedno! Onda smo
na 3. programu HRT-a gledali kultnu poljsku
seriju Važnije od života te nezaboravnu i
neuništivu komediju Seksmisija – zabava je
također važna. Njegovali smo tradicije Kopernika – neki su od nas promatrali nebo kroz
teleskop! Jer se na nebu i zemlji mogu naći
znakovi koje nisu sanjali ni filozofi…
Ad astra, czyli Damir i Adam Agičić
obserwują niebo.
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Zając? Fot. J. Sychowska- Kavedžija.

Wielkanoc

Uskrs

W zeszłym roku palemki i inne ozdoby wielkanocne robiliśmy wspólnie na warsztatach
przed świętami. Niestety w tym roku nie było
to możliwe, dlatego mieliśmy mały, nieformalny konkurs na palemki i ozdoby wykonane
w domu podczas przymusowej kwarantanny.
Technika i materiał były dowolne, liczył się
pomysł, kreatywność. Spotkać też się nie
mogliśmy, ale wymieniliśmy się życzeniami
i zdjęciami.

Prošle smo godine palmice i druge uskršnje ukrase izrađivali zajednički na radionici
prije blagdana. Nažalost, ove godine to nije
bilo moguće, zbog toga smo imali malo, neformalno natjecanje za palmicu izrađenu u
kućnoj radinosti i ukrase pripremljene doma
u vrijeme karantene. Tehnika i materijali bili
su ostavljeni na izbor, važna je bila ideja i
kreativnost. Nismo se mogli susretati, ali
smo razmjenjivali slike i pozdrave.

Nasze kryzysowe palemki. Fot. B. Winnicka-Božanović.

Przygotowania do
świąt. Prace Vity i Svena
Cvetkov. Fot. M. Cvetkov.
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Screen shot ze spotkania.
Nie tylko Warszawa,
Zakopane czy Kraków to
miasta Witkacego, również
Zagrzeb! Taka sytuacja
03.06.2020 r. w Polskim
Towarzystwie Kulturalnym
„Mikołaj Kopernik”.
Zebranie Walne oraz
promocja najnowszego
numeru kwartalnika
polonijnego „Kopernik”.

2 maja

2. svibnja

W dniu 2 maja 2020 r. z okazji Dnia Polonii i
Flagi obyło się nasze wirtualne i bardzo wesołe spotkanie.

Dana 2. svibnja 2020. Povodom Dana poljske dijaspore i Dana zastave održali smo naš
virtualni i veseli sastanak.

Zebranie na żywo

Sastanak uživo

Wydawało się, że życie powraca do normalności. Dnia 3 czerwca 2020 r., tym razem
„analogowo”, czyli w naszej siedzibie odbyło
się zebranie na żywo, które stało się okazją
do promocji najnowszego numeru kwartalnika polonijnego „Kopernik”, który ukazał się
wcześniej, ale nie było okazji, aby go wtedy
zaprezentować. Jak widać na zdjęciu, nie tylko
Warszawa, Zakopane czy Kraków to miasta
Witkacego, ale również Zagrzeb!

Činilo se da se život vraća u normalu. Dana
3. lipnja 2020. godine, ovoga puta „analogno”, dakle uživo u našem sjedištu, održali
smo sastanak Udruge. Bila je to prilika za
promociju najnovijeg broja našeg časopisa
Kopernik, koji je doduše izašao ranije, ali nije
bilo prigode da ga predstavimo. Kao što se
može vidjeti na fotografiji, ne samo Varšava,
Zakopane ili Krakov, već i Zagreb, postao je
Witkacyjev grad.

Występ „Wisły”

Nastup „Wisle”

Pomimo pandemii, wokalna grupa „Wisła”
wystąpiła 19 czerwca 2020 r. w zagrzebskim
Ogrodzie Botanicznym. Był to niestety jedyny
w tym roku, ale za to udany występ. Śpiewaliśmy pieśni ludowe pod batutą naszej dyrygentki Sary Jakopović, a występ odbył się w
ramach Przeglądu Mniejszości Narodowych w
Ogrodzie Botanicznym i został zorganizowany
przez Koordynację Mniejszości Narodowych
Miasta Zagrzebia.

Usprkos pandemiji, vokalna grupa „Wisla”
ove godine je 19 lipnja 2020. godine nastupila
u zagrebačkom Botaničkom vrtu. Bio je to
nažalost jedini, ali uspješan nastup vokalne
grupe ove godine. Pjevali smo poljske narodne
pjesme pod vodstvom naše dirigentice Sare
Jakopović, a nastup se održao u okviru Dana
nacionalnih manjina u Botaničkom vrtu u organizaciji Koordinacije nacionalnih manjina
Grada Zagreba.
Marek Stanojević

Fot. S. Jakopović.
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Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Fot. Z archiwum Polskiej Szkoły.

Polska Szkoła

Poljska škola

Zajęcia w Polskiej Szkole również odbywały się
online. Uczniowie nie tylko mogli uczestniczyć
w wirtualnych lekcjach, ale i oglądać filmy, odbywać próby do planowanego przedstawienia
o Marii Skłodowskiej-Curie, które ostatecznie
przerodziło się w prawie czterdziestominutowy
film, przysyłać prace domowe, itp. Słowem,
aktywność „na pełnej petardzie”!

Nastava u Poljskoj školi također se održavala
online. Učenici su mogli ne samo sudjelovati
u virtualnoj nastavi, već i gledati filmove,
održavati probe planirane predstave o Mariji
Skłodowskoj-Curie, koja je na kraju prerasla
u film od skoro četrdeset minuta, slati domaće zadaće itd. Dakle, aktivnosti su bile
vrlo intenzivne.

Dnia 13 czerwca 2020 r. nastąpiło uKORONowAnie roku szkolnego 2019/2020. Miało się
ono odbyć online, ale wielu z nas było tak
spragnionych kontaktów międzyludzkich, że
prawie połowa uczniów i rodziców towarzyszyła nauczycielkom w szkole (oczywiście z
zachowaniem wszelkich środków epidemiologicznego bezpieczeństwa). Reszta dołączyła
na Zoomie. Był to rok trudny, pełen nowych
wyzwań i zadań, którym zarówno uczniowie
jak i nauczyciele musieli sprostać. I sprostali.
Choć często dzięki pomocy rodziców. Dziękujemy wam wszystkim za ten ogrom pracy i
trud! Powstał zabawny filmik na zakończenie
roku i rozpoczęcie wakacji, który wspólnie
oglądaliśmy.

Dana 13. lipnja 2020. održana je KORONizacijA školske godine 2019/2020. (završetak
školske godine u uvjetima korone). Trebala
se održati u online formi, no mnogi od nas
bili su toliko željni međuljudskih susreta, da
se skoro polovica učenika i njihovih roditelja
susrela s učiteljicama u školi (naravno, uz
pridržavanje epidemioloških mjera). Ostatak se priključio na Zoomu. Bila je to teška
godina, puna izazova i zadataka koje su
učenici i nastavnici morali ispuniti. I ispunili
su ih. Iako često zahvaljujući pomoći roditelja. Zahvaljujemo svima za taj golemi trud!
Nastao je zabavni film sa završetka školske
godine i početka ljetnih praznika, koji smo
zajedno gledali.

Wspólne oglądnie filmiku nakręconego przez nauczycielki.
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Wystawa „Kraków Zagrzebiowi”

Izložba „Krakov Zagrebu”

Zbliżało się lato, a my na początku lipca w
witrynie naszej siedziby na ulicy Savskiej
zawiesiliśmy wystawę, która była prezentowana w Zagrzebiu kilka lat temu, mówiącą o
pomocy krakowskich artystów mieszkańcom
Zagrzebia po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Zagrzeb w 1880 r. i o albumie Krakov
Zagrebu / Kraków Zagrzebiowi. Nowe trzęsienie ziemi z 22 marca tego roku uczyniło
te wystawę ponownie aktualną.

Približavalo se ljeto, a mi smo početkom srpnja u izlogu našeg sjedišta u Savskoj postavili
izložbu, koja je u Zagrebu bila predstavljena
prije nekoliko godina, a govori o pomoći
krakovskih umjetnika stanovnicima Zagreba
nakon razornog potresa, koji je pogodio grad
1880. godine, te o albumu Krakov Zagrebu /
Kraków Zagrzebiowi. Novi potres 22. ožujka
ove godine ovu je izložbu učinio ponovno
aktualnom.

Zdjęcia z wystawy. Fot. M. Vražić.

Pracowity wrzesień

Užurbani rujan

Niestety, po powrocie z wakacji okazało się,
że nadzieje na pełną normalizację sytuacji
epidemiologicznej z początku lata okazały się
płonne. Jesienią 2020 r. sytuacja w Zagrzebiu
i Chorwacji zaczęła się szybko pogarszać. W
związku z tym Zarząd PTK musiał znów zmienić
plany i przystąpić do realizacji planowanych
projektów w nowej, do tej pory nieznanej
nam formie: wirtualnie i przez Youtuba. Rozpoczęliśmy przygotowania, które widoczne
efekty dały dopiero w listopadzie, ale które
kosztowały nas wiele stresu i pracy.

Nažalost, nakon povratka s ljetovanja pokazalo se da su se nade u potpunu normalizaciju epidemiološke situacije s početka ljeta
pokazale ispraznima. Tijekom jeseni 2020.
situacija, kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj, počela se ubrzano pogoršavati. Zbog
toga je Upravni odbor PKU morao ponovno
promijeniti planove i pristupiti realizaciji planiranih projekata u novoj, dotad nepoznatoj
formi: virtualno i preko Youtubea. Započeli
smo pripreme koje su vidljive rezultate dale
tek u studenom, ali su izazvale velik stres i
zahtijevale mnogo truda.
Redakcja
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Majówka

Na Sljeme, na Sljeme, na Sljeme
– noga już sama goni!
Rok 2020 zaczął się tak, jak każdy inny – naszymi pierwszymi słowami było „Wszystkiego
najlepszego!”, piło się szampana z kieliszka, przytulało do najbliższych, składało życzenia,
oglądało sztuczne ognie... ale, oprócz nadziei na to, że będzie dobrze, nikt nie wiedział, co
ten nowy rok przyniesie. Rada rodziców i nauczycielki z Szkoły Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu też zrobiły plany na 2020 r.: dużą imprezę z
przedstawieniem na koniec roku z okazji 15-lecia Polskiej Szkoły oraz Majówkę, na którą
wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy.
Nagle, pojawił się ten zły wirus, który zmienił wszystkie nasze plany. Cały świat się zatrzymał, a nikt z nas nie mógł niestety wysiąść. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni, pod
każdym względem. Jakby to nie wystarczyło – niemiła niespodzianka, czyli trzęsienie ziemi, które sprawiło, że mnóstwo ludzi w Zagrzebiu straciło dach nad głową. Spowodowało
wiele zniszczeń w całym mieście.
Najbardziej cierpiały z tego powodu dzieci. Zamknięte w domu, nie mogły spotykać się ze
swoimi przyjaciółmi, ani chodzić do szkoły (choć niektórzy na pewno się z tego cieszyli).
Szczególnie trudno było tym, którzy mieszkają w blokach i nie mieli możliwości wychodzenia na pole albo na dwór (w zależności, z którego regionu Polski pochodzą), na boisko, do
parku, na spacer albo rower... Wprowadzony nowy tryb życia: praca zdalna z domu, szkoła
przez Internet, zakupy na zapas... W całej tej atmosferze, o Majówce nikt nie myślał. Szczerze mówiąc, choć każdy z nas miał nadzieję, że szybko powrócimy do normalnego życia,
wszystko wskazywało na to, że nic z tego. I głęboko w sercu każdy z nas pogodził się z faktem, iż Majówki w tym roku nie będzie...
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Ale czas płynął, kwarantanna i wszystkie obostrzeżenia już się powoli łagodziły i słabły,
i parę tygodni przed dawno ustalonym terminem na Majówkę, pojawił się taki pomysł:
„Pójdźmy wszyscy na Sljeme, przecież tam jest przyroda, duża przestrzeń, świeże powietrze, dzieciaki się na pewno ucieszą, a i nam to dobrze zrobi”. Propozycja została przyjęta i
wszystko zostało ustalone.
Całą rodziną wybieraliśmy się na Sljeme, ani razu się nie zastanawiając czy bez problemów
wytrzymamy tą drogę... (jednak był jeden taki, który nie był zbyt chętny, ale więcej się o tym
dowiecie w chorwackiej wersji tego tekstu). Każdy z nas był gotowy wejść na szczyt góry!
Cały tydzień trwały przygotowania – co na siebie założyć, co wziąć do jedzenia, a najbardziej nas martwiło to, jaka będzie pogoda. Bo z dnia na dzień prognoza się zmieniała, a
deszcz ciągle wisiał w powietrzu. Jednak, w sobotę 30 maja 2020 r. pogoda była w sam raz.
Rano było trochę zimno, miejscami unosiła się mgła, ale dzień zapowiadał się słonecznie.
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Spotkaliśmy się koło restauracji „Šestinski Lagvić”, i gdy już wszyscy przyszli, nasza dyrektorka wykorzystała okazję i opowiedziała nam trochę o historii tego miejsca, przedstawiła
nam plan, co i gdzie nas czeka zanim dotrzemy do celu. A potem się zaczęło! 25 osób i 3
psy weszło śmiało na szlak numer 13, który nas koło potoku Kraljevec przywitał kolorami i
zapachem lasu. Śpiew ptaków towarzyszył nam na każdym kroku. Po prostu raj! Nic dziwnego, że to jest jeden z najpopularniejszych szlaków wśród mieszkańców Zagrzebia.
Ten szlak został zbudowany w XIX w. na polecenie hrabiego Miroslava Kulmera, żeby mogła po nim spacerować jego żona Elvira i wtedy też został nazywany jej imieniem. Obecnie
szlak znany jest pod nazwą Miroslavec. Wzdłuż szlaku ustawione są tablice, na których
opisane są fenomeny geologiczne i historia Medvednicy.
Nasz pierwszy przystanek i odpoczynek dla tych, którzy już byli zmęczeni (ja byłem pierwszym z nich) była, miał miejsce przy „Studni Królowej”. „Kraljičin zdenac” położony jest na
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wysokości 529 m. i jest jednym z najsilniejszych źródeł, zasilających potok Kraljevec (który
się w dolnej części nurtu nazywa Medveščak). Sama nazwa tej studni pochodzi od Czarnej
Królowej, zapewne Barbary Celjskiej, drugiej żony króla Zygmunta Luksemburczyka. Legenda mówi, że była straszną i złą panią Medvedgradu. Zgodnie z przekazem ludowym, okrutna
Czarna Królowa była kobietą o długich czarnych włosach, ubraną zawsze na czarno, czemu
zawdzięcza przydomek. Dzięki znajomości czarnej magii miała władzę nad licznymi zwierzętami. Najbardziej przerażającym z nich był kruk, czarny i mroczny jak noc, który został przez
nią wyszkolony tak, aby wydziobywał oczy i rozrywał skórę każdemu, kto się narazi jego
pani. Cała nikczemność jej czarnej duszy ujawniła się pewnego dnia, gdy w okolicy Medvednicy panowała wielka susza. Wszystkie źródła i strumienie, oprócz studni w Medvedgradzie,
wyschły. Spragnieni ludzie poszli więc do zamku prosić o wodę, ale Czarna Królowa bezwzględnie im odmówiła, pozostawiając ich na łasce losu pośród dzikich zwierząt. Ludzie bliscy śmierci z powodu braku wody, niespodziewanie natknęli się w lesie na źródło, którego
wcześniej nie było. Gdy tylko zaczęli łapczywie z niego pić, gasząc pragnienie i zapominając
o strachu, źródło Czarnej Królowej w Medvedgradzie, którego tak wzbraniała innym, w tym
samym czasie nagle wyschło. Źródło wody w środku lasu, które uratowało spragnionych
ludzi nazwano wówczas „Kraljičin zdenac” czyli „Studnia Królowej”.
Zdjęcia z bardzo udanej wycieczki. Fot. D. Krilčić.
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Po krótkiej przerwie na kanapki, wodę i zdjęcia, ruszyliśmy dalej. Po przejściu na drugą
stronę drogi, skierowaliśmy nasze kroki dalej w górę, w kierunku schroniska „Grafičar”,
które było celem naszej wędrówki. Znajduje się ono na wysokości 864 m. i zbudowane jest
z drewna i kamienia w stylu alpejskim, jest jednym z najlepszych schronisk w Chorwacji.
Mówię wam, nie było łatwo – plecak z wodą, kanapkami, kocykiem, ubraniem i paletkami
ciągnął mnie do ziemi, jakby ważył z 50 kg. Pot kapał mi z czoła jak deszcz, a czasami było
ciężko i powietrze złapać (po prostu, wiem już, choć wiedziałem i wcześniej, że trzeba trochę schudnąć), ale towarzystwo i cała piękna przyroda napełniały siłą nawet najmłodszych
uczestników. Trzy i pół letnia Nadia sama przeszła całą drogę w obie strony, nie licząc małej
pomocy rodziców albo starszego brata, który się zlitował i wziął ją na barana albo sześcioletnia Aniela, która przeszła sama prawie całą drogę. Widoki cieszyły nasze oczy, a ten zapach bzów! Uff, po prostu bajka!
W tej niecodziennej sytuacji, dzieciom było łatwo odpowiadać na pytania. Bo zaplanowanego sprawdzianu, który przygotowała pani Iza, nie mogła odwołać nawet trudna wspinaczka na Sljeme. Pytania o historię Polski w czasie II Wojny Światowej bezlitośnie padały
co parę kroków. A w tej części wycieczki, każdy już szedł w swoim tempie.
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Gdy wreszcie przed nami był cel, wszyscy zapomnieli o zmęczeniu nóg i pobiegli ostatnie parę
(sto) kroków, tylko żeby złapać oddech w kolejce, czekając na kawę albo na sztrudlę. Krótka
przerwa, a potem bierzemy dzieci i schodzimy. Jednak, jeszcze nie w dół, tylko pod ziemię.
Tam gdzie mieszka bergmeister. Bo koło schroniska „Grafičar”, znajduje się kopalnia „Zrinski”.
W XVI w. zaczyna się historia górnictwa w kopalni „Zrinski”, kiedy to hrabia Petar Zrinski
otrzymał prawo eksploatowania rud metali szlachetnych. Praca to była ciężka! Codziennie
30 górników najpierw musiało wejść na górę pieszo i potem przez 10-12 godzin, używając
tylko młotków, klinów, kilofów i łopat, wydobywało rudę ołowiu i cynku. Dzięki wieloletniej pracy nieznanych górników, powstało około 150 m. korytarzy po których dziś można
chodzić. Niestety, ich trud nie przynosił oczekiwanych efektów, więc już w połowie XVII w.
wstrzymano wydobycie, kopalnia została opuszczona i skazana na litość czasu i (nie) pogody. Dopiero w 2004 r. pracownicy Parku Krajobrazowego Medvednica otworzyli ponownie
kopalnię, tym razem dla zwiedzających, jako atrakcję turystyczną.
Po wejściu przywitała nas święta Barbara (patronka górników), a potem posłuchaliśmy opowieści o tym, jak wyglądało życie i praca w kopalni. Wrażenie przeniesienia się do dawnych
epok wzmacniały dźwięki kapania wody i uderzeń kilofa o skały, wilgoć i ciemność – było można tu wziąć do ręki stare górnicze narzędzia. Ciekawostką z podziemia, którą na pewno nasze
dzieci zapamiętają, jest to, że korytarze noszą kobiece imiona, pewnie miały przypominać górnikom ich żony, siostry, córki, za którymi bardzo tęsknili, pracując ciężko w głębinach ziemi…
Choć 10 m. pod ziemią było przyjemnie i odświeżająco, po krótkim zwiedzaniu, pora była
wracać na powierzchnię. Zbiórka znowu przed schroniskiem i powrót do Zagrzebia tą samą
drogą. Grupa się rozciągała, bo jeden biegł, drugi schodził ostrożnie, ale było bardzo radośnie, szczególnie, kiedy przez las popłynęła, zaśpiewna przez nas piosenka i te wesołe
słowa: Nad rzeczką opodal krzaczka, mieszkała kaczka-dziwaczka. Lecz zamiast trzymać
się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera: „Poproszę o kilo sera!” Tuż
obok była apteka: „Poproszę mleka pięć deka.” Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie: „A niech tę kaczkę gęś kopnie!”...
Statystyki ze smart watcha świadczyły o tym, że każdy z nas, w jedną stronę przeszedł:
• ponad 6 kilometrów
• zrobił koło 10 000 kroków
• pokonał różnice wysokości ponad 500 metrów
• spacerował 2 godziny.
Oprócz pozytywnego wpływu na nasze ciało, Majówka w końcu miała i dobry wypływ na
nasze dusze, bo chociaż przez tych parę godzin, każdy z nas mógł się cieszyć z towarzystwa,
zapomniał o koronie, trzęsieniu, kwarantannie i innych problemach, które z pewnością
czekały na nas u podnóży Sljemena. Wsiadając do samochodu, popatrzyliśmy ostatni raz
na górę i obiecaliśmy sobie i górze też, że na pewno jeszcze tutaj (nie raz) wrócimy!
Danijel Krilčić, czerwiec 2020.
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Izlet na Sljeme kroz oči nevoljkog promatrača
Dana 30. svibnja išli smo na Sljeme s Poljskom školom. Taj je izlet trebao zamijeniti
„majówku“ na koju nismo išli zbog pandemije korona virusa. Lokaciju su izabrali roditelji
i učitelji. Meni se, iskreno, nije dalo ići, ali su me roditelji „natjerali“. No, budući da mi je i
fizioterapeut rekao kako je to dobra vježba za koljeno, koje sam bio ozlijedio, nisam se baš
previše bunio.
Kada je stigla subota, pomirio sam se s činjenicom da idem, a kako smo se morali probuditi
ranije da pripremimo sve stvari, ustao sam prije svih i još sam malo uživao u samoći prije
polaska. Autom smo se odvezli dio puta, parkirali se i čekali da se i ostali okupe kako bismo
mogli ići svi zajedno. A čak nismo morali dugo niti čekati. Došao je i moj prijatelj iz razreda,
pa smo zajedno prigovarali, ogovarali roditelje i žalili smo se kako nam je dosadno i da nam
se ne da. Samo smo htjeli da dan prođe brzo.
Put do cilja bio je dug i dosadan, ali prihvatljiv. Često sam gledao oko sebe i u prirodi tražio
idealna mjesta gdje bih se mogao slikati. Pored potoka, dok smo hodali do prvog odmora,
bilo je nekoliko takvih mjesta – pa sam se tako slikao na mostu, na kamenu usred potoka,
a pokušao sam se popeti i na drvo (što nije završilo uspješno). Koljeno je dobro izdržalo i
zapravo nije bilo tako teško, ali su se svi ostali vukli jako sporo. Čak sam i sestru malo nosio
na vratu da budemo brži. Do cilja nam je trebalo oko dva sata, a bio sam razočaran kada
sam saznao da natrag moramo istim putem, opet pješice, dok je moj prijatelj mogao otići
autom.
Za vrijeme kratke pauze išli smo u posjet rudniku gdje je bilo hladno, mračno i vlažno. Jedna cura nam je bila vodič i ona nam je ispričala o obitelji koja je bila vlasnik rudnika i kako
su tamo kopali srebro. Posjet je kratko trajao jer ni rudnik nije velik. Dobra prilika mi je bila
rudarsko okno za izvlačenje gdje sam pokušao prodati foru roditeljima „da mi je pao mobitel unutra“, ali su me brzo prokužili pa ništa od toga.
Pojeo sam sendvič, popio sok i htio sam se brzo vratiti dolje. Zato sam pojurio ispred svih,
sam. Ali to je samo značilo da ću ionako morati čekati roditelje, brata i sestru. Putem natrag sam gledao zelenilo i slušao potok kako žubori. Odgovarala mi je tišina, ali sam povremeno susretao ostale planinare.
Kada su se svi napokon spustili dolje, djeca su za nagradu dobila lizalice, a odrasli su još
razgovarali o dojmovima, činilo mi se kao da je prošla vječnost prije nego što smo napokon
sjeli u auto i krenuli prema doma.
Dan je bio težak i malo naporan. Ne bih ga htio više ponavljati, ali znajući svoje roditelje –
siguran sam da hoćemo. Možda je i bolje tako...
Maksimilijan Krilčić, lipanj 2020.
Izlet Poljske škole na Sljeme.
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Kilka słów o Wacławie
Berencie w 80. rocznicę
śmierci
Wacław Berent urodził się w Warszawie 23
września 1873 r. Jego matką była Paulina Deike,
zaś ojcem Karol Berent, oboje wywodzili się ze
spolonizowanych rodów niemieckich. Rodzina Behrendtów zamieszkiwała Pomorze, skąd
na początku XIX w. przeniosła się do Warszawy.
Dziadek pisarza, Wenzel Behrendt, wziął udział w
powstaniu listopadowym, a gdy to upadło, zrzekł
się sądownie niemieckiej pisowni nazwiska. Jego
starszy syn Ludwik poległ w powstaniu styczniowym, a młodszy Karol, który miał techniczny
zawód, stał się właścicielem jednego z najpopularniejszych w Warszawie zakładów optycznych i
ojcem przyszłego geniusza prozy. Wacław Berent
uczył się najpierw w domu, a potem w prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego, zaś po
maturze rozpoczął studia w Monachium na wydziale biologii. Pilna nauka nie trwała jednak długo, gdyż młodego studenta wciągnęło w swój wir życie towarzyskie oraz nowa pasja, jaką
okazały się przekłady dzieł Fryderyka Nietzschego. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że
Berent biegle mówił i pisał po niemiecku, angielsku, francusku i rosyjsku, do tego świetnie
znał włoski oraz klasyczną łacinę. Tym niezwykłym zdolnościom językowym zawdzięczamy
tłumaczenia wybitnych dzieł takich twórców jak Henryk Ibsen, Knut Hamsun, Charles Kingsley, Johann Wolfgang von Goethe, Guy de Maupassant, czy właśnie Fryderyk Nietzsche.
Pasja translatorska Wacława spotkała się z ostrą reakcją ze strony ojca, który zagroził mu,
że przestanie opłacać studia, jeśli nie nadrobi zaległości. Wacław wziął się do nauki, którą
kontynuował w Zurychu. Tam poznał między innymi Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Edwarda Abramowskiego czy Gabriela Narutowicza. Studia ukończył w 1895 r. z
tytułem doktora ichtiologii, jednak nie zamierzał poświęcić się nauce. W grudniu 1893 r.
napisał Berent pierwszą powieść zatytułowaną Fachowiec. Na przykładzie swego bohatera, Kazimierza Zaliwskiego, opisał proces degradacji, jakiemu podlegają młodzi ludzie, gdy
nie wiedzą, kim są i do czego mają talent. Młodzieńczą wiarę w ideały, naiwność i nieznajomość realiów życia wykorzystują wszelkiej maści doktrynerzy, inteligenci i ludzie biznesu,
którym nie zależy, by młodzi ludzie się rozwijali, lecz by niewolniczo służyli ich interesom.
W jednym ze swych publicystycznych tekstów Berent na ten temat pisał:
„«Bądź sobą!» – te najprostsze słowa nie dochodzą do nich [tj. ludzi młodych – przyp.
IR] nigdy, słyszą natomiast nieustannie: «bądź czymś dla kogoś lub czegoś». Gną się tedy,
naginają i łamią do obowiązku. «Kim jesteś? coś najbardziej ukochał? co twą duszę pociąga, opanowywa i uszczęśliwia najbardziej?» – kto z młodych i gdzie takie pytania dziś
słyszy. A każdy z nich czuje tłumionym instynktem życia, że naokoło nagromadziło się
mnóstwo gruzu z rzeczy, które niegdyś żyły, a dziś w imię troskliwej obłudy nie uprzątane wytworzyły mur graniczny między duchem i wolą, książką i życiem, każda ideą a jej
czynnym ujawnieniem. Ów mur, wyłącznie zarobkowy duch dzisiejszego wykształcenia,
działalność tłumiąca bakałarza i kierownicza dziennikarza: oto czynniki wychowawcze
młodego pokolenia”.
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Fachowiec ukazał się drukiem w 1895 r., zaś Próchno, uznawane za jeden z najwybitniejszych tekstów Młodej Polski, w 1903 r. Główny problem powieści zdefiniował Berent w
liście zamieszczonym na łamach miesięcznika „Chimera”, gdzie pisał, że „środowiskiem
próchna jest wyobraźnia i nielitościwie czujna myśl”, które sprawiają, że człowiek żyje
jedynie w projekcjach swego umysłu. Taki stan rzeczy, a mianowicie egzystencja w marzeniach, rojeniach, pragnieniach, uniemożliwia osobisty rozwój i prowadzi do mentalno-fizycznej degradacji. Nie na darmo powieść tę opatrzył Berent wyimkiem z traktatu O
naprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w brzmieniu: „Niemoc serdeczna jest stokroć gorszą od niemocy fizycznej. Przeto zleczcie myśl waszą”. Niemoc serdeczna, która oznacza brak siły do działania na poziomie umysłowym, jest, jak wynika z
cytatu, o wiele bardziej niebezpieczna niż niemoc na poziomie ciała, bowiem myśli potrafią ciało zniszczyć. Jedynym wyjściem jest „zleczyć”, czyli wyleczyć własne myśli i zacząć
żyć prawdziwie. Na przykładzie bohaterów Próchna: aktora Borowskiego, literata Müllera,
muzyka Hertensteina i dziennikarza Jelsky’ego, ukazuje Berent tragiczne konsekwencje,
jakie niesie ze sobą egzystencja pozbawiona miłości, idei i sfery duchowej, to jest wszystkiego, co czyni człowieka żywą i twórczą jednostką. Sukces Próchna zapewnił Berentowi
pozycję uznanego pisarza, niestety w jego życiu osobistym nastąpiła tragedia. Jego wielka
miłość, Wanda Juszkiewiczówna, pasierbica Józefa Piłsudskiego, zmarła w skutek powikłań
po operacji woreczka robaczkowego. Niektórzy badacze, a wraz z nimi biografka Berenta,
Wanda Muszyńska-Hoffmanowa, twierdzili, że unieśmiertelnił on swą ukochaną nadając
jej rysy Wandy – Kory, bohaterki swej kolejnej powieści zatytułowanej Ozimina. Drugą
wielką jego miłością była poetka Bronisława Ostrowska, której mąż zagroził, że zabije siebie lub ich córkę, gdy Bronisława od niego odejdzie. Jak wynika ze wspomnień jej dorosłej
już córki, nigdy nie przestała kochać Berenta i nigdy nie przestała cierpieć z powodu ich
niespełnionej miłości. Zmarła 18 maja 1928 r. w Warszawie. Hanna Mortkowicz-Olczakowa
zanotowała po latach: „Widziałam podczas jej pogrzebu, w powązkowskim kościele, jego
twarz ekstatyczną i surową, kiedy klęczał przy jej trumnie stojącej na katafalku”. Berent
przed śmiercią zniszczył większość swych rękopisów i papierów, z kolei córce poetki oddał
listy, jakie dostał od jej matki. Córka, nie czytając listów, wywiozła je na przechowanie za
granicę do domu przyjaciół, gdzie pochłonęła je woda. Przepadły, tak jak przepadła miłość
Berenta i Ostrowskiej, o czym pisała poetka w swym wierszu Źródło:
I z wolna na falach przypływają
Do mnie wspomnienia –
Dalekie, rozpłynięte echa przeszłości;
a w myślach mi powstaje całe to życie
minione:
utraconego szczęścia wiecznie żałosna historia…
pamiętam ją i rozumiem.
W roku 1910 z datą 1911 wydał Berent swą trzecią powieść zatytułowaną Ozimina, która
wstrząsnęła opinią publiczną, bowiem zawarł w niej pisarz surowy osąd polskiego społeczeństwa. Zdaniem Berenta wraz z upadkiem powstania styczniowego nastąpił podział
na nowoczesnych, europejskich Polaków i tych, którzy chcą pielęgnować polskie tradycje i wartości. Głównymi sprawcami wewnątrznarodowego podziału byli zaborcy, którzy
tłumiąc brutalnie wolnościowy zryw „przecięli życiu nerw dziejowy”. Wskutek represji i
przemocy udało się Rosjanom stłumić, a nawet zniszczyć wewnętrznego ducha Polaków,
owo ziarno, które spoczywa na dnie każdej duszy, czyniąc z jej posiadacza żywego i wolnego człowieka. Wina Polaków sprowadzała się wedle Berenta do tego, że przyzwyczaili się
do niewoli, zgnuśnieli w niej, zleniwieli duchem i zaczęli się degradować zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym. „Zdrada duszy własnej prowadzi do zdrady duszy
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wspólnej!” grzmi dziadek Komierowski, a następnie tłumaczy młodziutkiej Ninie, że trzeba
obudzić się duchowo i poczuć w sobie duszę wspólną, tę skarbnicę narodowych czynów; tę
krainę ducha, do której idzie się po siłę do działania. A mając tę siłę trzeba stworzyć siebie
jako żywego człowieka. Kolejną powieść, Opowieść rybałta, ukończył Berent w przeddzień
wybuchu pierwszej wojny światowej, a wydał drukiem już w niepodległej Polsce pod tytułem Żywe kamienie. Książka, której język był stylizowany na średniowieczną polszczyznę,
zadziwiła odbiorców, wielu ją krytykowało za trudny i niezrozumiały styl oraz temat „nie
na czasie”. W 1918 r. społeczeństwo oczekiwało tekstów związanych z ówczesną sytuacją,
lekkich, żeby nie powiedzieć frywolnych, wszak za chwilę Antoni Słonimski ogłosi szumnie „Ojczyna moja wolna, wolna… więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”, w tej sytuacji
powieść Berenta rozczarowywała. A był to tekst o nieustającym szukaniu tego, co w życiu
najważniejsze, bo dzięki temu możliwa jest sztuka i wszelki rozwój – był to tekst o istocie
duchowej miłości.
W latach 1934–1939 stworzył Berent cykl opowieści biograficznych, na który składają się
tomy: Nurt, Diogenes w kontuszu oraz Zmierzch wodzów. Wiadomo, że przed śmiercią,
która nastąpiła 20 listopada 1940 r., ukończył kolejną część cyklu zatytułowaną Śmierć
urzędnika. Niestety przepadła ona wraz z walizką, w której znajdowały się inne bezcenne
pamiątki po pisarzu.
Iwona E. Rusek

Dr hab. Iwona Rusek, znawczyni twórczości Wacława Berenta (autorka trzech monografii, dotyczących
powieści pisarza oraz krytycznego opracowania jego
debiutu dla Biblioteki Narodowej); autorka licznych
artykułów oraz redakcji tomów naukowych; ekspertka w magazynie literackim Czytelnia nadawanym w
Drugim Programie Polskiego Radia; konsultantka merytoryczna Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego;
autorka scenariuszy słuchowisk pisanych dla Teatru
Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji. Za adaptację
dramatu Lilla Weneda Juliusza Słowackiego otrzymała
Grand Prix XVII Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2017”.
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Poezja

Goran Đurđević

POLONICA. ODABRANE PJESME
Visla
Kad god dođem u neki
Novi grad ja stanem
Kraj vode
Gdje mi vjetar kvari frizuru
I slike ispadaju mutne
Stojim na cesti
Oko mene bicikli kao muhe
I Visla što dotiče s istoka
Dvije se djevojčice drže za ruke
I nježno šapuću na pijesku
A ja sanjam sve vojne i Mongole
I Galiciju i Veliki rat
Zato volim Bekima Sejranovića1
Jer umije da razumije

1

Bekim Sejramović (1972-2020) bio je bosanskohercegovački, hrvatski i norveški pisac, autor brojnih djela,
primjerice Tvoj sin Hucklerberry Finn i Dnevnik jednog nomada.
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Stričev hobi
Moj stric ima divan hobi
Skuplja one glupe i smiješne figure
Što se prodaju kao suveniri
A ja sam već napunio policu
Sa svojih putovanja
I uvijek se potrudim da nađem
Neki simbol grada
I kupim figuricu za strica
A razglednicu za strinu
Jer ima već oko 4000
Iz cijelog svijeta
A ja sam s pedesetak pridonio kolekciji
Hodam Varšavom
I tražim suvenir za strica
Uđem u jednu suvenirnicu
I kupim katedralu
Simbol nadbiskupije za strica
Pokažem kolegi Poljaku
Moj poklon
Pita me zašto si to kupio
Rekoh pa to je katedrala
Dobar poklon
Počeo se smijati
Kaže to nije katedrala
To je Staljinov toranj koji je sagrađen 55-te
Kao Staljinov dar Poljacima
Rekoh mu nema veze
Staljin je bio papa Istoka
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Lutam Varšavom
Pričam sam sa sobom
Idem ulicom
Neki klinci nose dresove Lewandowskog
Po džepu tražim cd-e
Neka me starica upita
Za smjer do Krakova
Šutio sam
Nisam odavde
Često to kažem
U posljednje vrijeme
Znaš da sam s tobom
Rekla bi mi nisi normalan
Znaš da smo daleko
Opet bih šutio
Nadaš se da ću reći
Nešto pametno
Možda da se čujemo preko Skypea
Pričam sam sa sobom
U svojoj ironiji dodala bi
Najpametniji razgovor
To je inkluzija
Sad si na putu do aerodroma
A ja pored kipa ustanika
Nisi bila moj tip
A očito imaš nešto
Rekao bi Đole2
„Nije nesreća što me se ne sjeća
Ne, nesreća je što se ja nje sjećam“
Citat završen
2

Đorđe Balašević, poznati pjevač i pjesnik iz Vojvodine.
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Poljakinja
Kad vidjeh tvoje oči
Duboke i plave kao duša
U zrcalu bogatstva
Sa Velikom kraljicom
Majkom Zapada
I Venerom zajedno
Tvoje oči
Svijetle kao Jadran
Mračne kao Baltik
U Gdanjsku
Zamišljam Vislu
Dva ostarjela broda
Koje gledah u Varšavi
Kopernik Walesa
Zielon gora
Krakow Wroclaw Lodz
Rođakinja u Katowicama
Lewandowski Gortat Jurecki
I Adam Malysz
Visla zapada s istoka
Uvijek je s istoka
Nešto magijsko
Kao ogledala Hana
Molitelj ljepotica
Čudovište
Zmajevi breskve
Koji su u tvojim očima
Neobični na Istoku
Duboki i vitalni
Kao Dunav
Ploveći Centralnu Europu
Taj snažni zadivljujući
Dunav
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KOPERNIK
2-3/2020
Teče i plače
Do Crnog mora
Tvoje oči plaču
Ne želim to znati
Na Istoku
Ni na zapadu
Čak i kad nosim
Rupčić i ubrus
Stojeći pored tebe
Znam da sam loš poeta
Riječi su mi čudne
I tako teške
Gramatika nije dobra
Ritam ne postoji
Kritičari kažu najgori
Možda neću tiskati knjigu
Ali možeš li naći
Pjesnika
Koji će ti s više strasti
Pisati poeziju?
Teško je mila
Pisati o tebi
Riječi su tako slabe
Nejasne nedovoljne
Milosz je mrtav
Chopin ne svira
Poljubi me očima
Znam da sam loš
Slab pjesnik
Znam da sam još
U iščekivanju
Ili baci ovu pjesmu
Spali je
Izreži na dijelove
Pod palmom žadom
I starom maslinom
S malom ljubicom
Ili samo dođi
Sama
Znaš gdje su
Pjesnici

Goran Đurđević – po struci arheolog i povjesničar okoliša koji trenutno živi i studira u Kini.
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Poezja

Leniwa sobota
Nie to nie była
leniwa sobota.
Rutynowe pranie, sprzątanie, zakupy.
Kurz należało zetrzeć, ale w relacjach.
Przemyć oczy,
przewietrzyć umysł, nie pościel.
Chwycić nadzieję w ramiona
i wsłuchać się w bicie serca.
Nadzieja ma coraz odważniejsze
pomysły.
Jeszcze trochę i trudno będzie dorównać jej kroku.
Nie, to nie była,
leniwa sobota.

Nadesłała Tati – joginka, miłośniczka Visu, do niedawna mieszkanka Zagrzebia i Splitu.

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu;
Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
10000 Zagreb, Savska 34/36, Hrvatska
Tel: 00385 1/ 49 21 919
e-mail: kopernik@kopernik.hr; rustalka@wp.pl
www.kopernik.hr
https://www.facebook.com/ptkkopernik
Uredništvo/Redakcja:
Urednica/Redaktor: Małgorzata Vražić
Članovi uredništva/Członkowie redakcji: Marek-Mladen Stanojević, Janina Wojtyna-Welle (lektoriranje),
Ewa Zrno (fotograf), Branko Šegota
Distribucija: Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
Naklada: 150 primjeraka
Tisak: Banian ITC, Zagreb
Grafička oprema: Ibis grafika, Zagreb
Bilten se izdaje uz financijsku pomoć Savjeta za nacionalne manjine RH te Udruženja Wspólnota Polska
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W obiektywie

Majówka. Fot. z archiwum Polskiej Szkoły.
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Mikołaj Kopernik jakiego nie znacie. Krasnal wykonany
specjalnie dla PTK przez Alicję Kosmalę. Dziękujemy!

W następnym numerze:
• Wystawa Wycinanki polskie – żywa tradycja
• Studio Kopernika
• Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia
• Szopka Ewy i Ivo Zrno
• Z życia Polskiej Szkoły

