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W numerze:
• Wielkanoc
• Majówka
• Konferencja studencka „NAŠA POLJSKA”

W obiektywie

Konferencja studencka „Naša Poljska”, po lewej u góry, w wianku Valentina Stanić, po prawej na pierwszym
planie Đurđica Čilić, po lewej na dole uczestnicy konferencji przed siedzibą PTK, fot. Fot. P. Tomaš, po prawej
spotkanie na szczycie, czyli wielkanocne pogawędki w kobiecym gronie: Jolanta Sychowska-Kavedžija, Konsul
RP Dagmara Luković, Beata Winnicka-Božanović oraz p. ambasadorowa Agata Jasionowska. Fot. E. Zrno.

Warsztaty palemkowe w naszej siedzibie. Wszystkie trzy fotografie autorstwa E. Zrno.
Na okładce palma wielkanocna oraz lokalny strój ludowy w Izbie Historycznej w Grajewie na Mazurach. Fot. E. Zrno.
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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!
Wielkanoc to zawsze ważny czas spotkań w naszym Towarzystwie.
I w tym roku zebrało się liczne grono członków PTK oraz gości z
Konsulatu RP. Odświętna, wesoła atmosfera, zastawione stoły,
dekoracje i palemki przygotowane wcześniej na warsztatach w
Szkole Polskiej i u nas w siedzibie na Savskiej - to było to! Izabella
Glavić upiekła wspaniały chlebowy wieniec, do którego od razu
wskoczył słomiany wielkanocny zając, Krystyna Simić przyniosła
pomysłowo przyozdobione jajka, udające myszki oraz pomidory,
które imitowały muchomory na półmisku z sałatą i serami, a Marta
Cvetkov przygotowała piękny, karmelowy mazurek, ale były też sałatki i mięsiwa, ptysie,
przeróżne pyszne ciasta oraz szczypior, który bujnymi łodygami wiosennie zazielenił cały stół.
Tegoroczna majówka została zorganizowana przez Natalię Zielińską i Helenę Schmidt, a
poprowadzona przez nauczycielki ze Szkoły Polskiej: Ivanę Škaričić i Katarzynę Rudzińską
oraz Katarzynę Dzięgielewską-Gajski. Wycieczka do Ogulina, wizyta w Domu Bajki oraz
warsztaty w Bjelolasicy, połączone z obiadem przyniosły wiele wrażeń, które udało się
uchwycić na fotografiach. Dla młodszych uczestników na pewno dodatkową atrakcję
stanowiła ogromna, częściowo błotnista łąka, rozpościerająca się przed restauracją, po
której można było nie tylko biegać do utraty tchu, ale również wybrudzić się beztrosko po
kolana, po pas, po szyję w lepkiej i na pewno żyznej miejscowej ziemi. Przepis na Majówkę
był taki: fantazje z chorwackich bajek Ivany Brlić-Mažuranić, polskie warsztaty plastycznohistoryczne, smaczny posiłek oraz beztroskie zabawy na łonie natury.
Podczas majówki ogłosiłam konkurs fotograficzny. Zgłosiły się cztery rodziny: Krilčić,
Kurtović, Gajski i Radevski. Nasze jury postanowiło wyróżnić familię Krilčić, przyznając
trzem muszkieterom, czyli Danijelowi, Maxowi i Viktorowi pierwsze miejsce (a tym samym
nagrodę rzeczową, książki oraz prawo do publikacji przysłanych fotografii na jednej z
okładek naszego biuletynu), a pozostałym uczestnikom przyznać drugie miejsce ex aequo,
tak, aby nikt nie został poza podium oraz nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy!
Jednym z ciekawszych i oryginalniejszych wydarzeń w tym kwartale niewątpliwie była
konferencja studencka „Naša Poljska” zorganizowana przez Tihanę Car, studentkę Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu. Referaty wzbudziły zainteresowanie słuchaczy,
choćby wystąpienie Ivana Salopeka o twórczości Jana Kochanowskiego, które przybrało
formę swoistego stand up, albo Miry Bućin o trudach pracy tłumacza. Naszym gościem
był też wybitny historyk i profesor Andrzej Friszke, który w ramach festiwalu „Kilofest”
w zagrzebskiej Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej wygłosił wykład dotyczący historii
Polski, a konkretnie o wydarzeniach, które doprowadziły do przełomu roku 1989.
Powróciliśmy do tradycji nieformalnych, towarzyskich spotkań, tym razem pod nazwą
Café Kopernik. 5 czerwca, a więc tuż przed wakacjami odbyła się pierwsza sesja naszego
„klubu”, o czym piszemy w „Kronice wydarzeń”. Następne spotkanie odbędzie się w środę
4 września, i w zależności od pogody urządzimy wtedy wspólne biesiadowanie przy kawie
i herbacie z „samogwaru” (zastanawiając się oczywiście co lepsze: kawa czy herbata), na
pewno znajdzie się też coś na ząb, albo, w razie upałów, zaserwujemy napoje chłodzące, a
może ktoś przyniesie sernik na zimno? Będziecie też mogli zgłosić swoje projekty, pomysły
na przyszły rok. Zapraszamy Was serdecznie!
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić
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Autor broszury, którą poniżej we fragmentach podajemy, zapewne na fali nostalgii za
ginącym obyczajem, postanowił napisać tekst dotyczącą polskich zwyczajów wielka
nocnych. Tekst trąci myszką, nieraz jest nieco zabawny, np. gdy stół świąteczny opisany
jest w stylistyce wojenno-patetycznej, językiem pełnym hiperbol i przesadni, jednak to
ciekawy dokument, wskazujący nawet bardzo dawne tradycje… choćby dworski przepych i uczty niczym ze starożytnych bachanaliów. Wiele mówi o naszych przodkach, obrazuje świat, który odszedł.

Drzewa wiosną, pocztówka z 1931 r., www.polona.pl.

Wielkanoc – Święcone-Dyngus-Emaus-Rękawka
Wielkanoc – dzień zmartwychwstania! Wiosna! Zmartwychwstanie! Jakież cudowne połączenie symbolu religijnego z naturą! […] Ktokolwiek wspomnieniem sięga lat dawniejszych
już dziś spostrzega różnicę i czuje chłód wdzierający się we wszystkie nasze obchody i stare
zwyczaje. […] Życie naszych ojców o ileż było rozmaitsze od nudnej prozy którąśmy sobie
wyrobili zimnym rozumem wieku!
I prawda! Porównując to co dziś jest, z tym co było, przekonamy się, że z każdym dniem
ubywa to jakiś zwyczaj, to obrzęd, to pamiątka. Weźmy np. Święcone – wszak to pamiątka z
duszy słowiańskiej wypruta, bo jej nie obchodzą w żadnym innym kraju jak u nas; a jednak
często usłyszeć można owych propagatorów cywilizacji, spoglądających krzywym okiem na
wszystko, co swoje, jak dowodzą: że to barbarzyński zwyczaj, ten zabytek zastawy i jadła; że
takie placki, baby i szynki można jeść cały rok, a nie w jednym lub kilku dniach. Na to nie ma
co powiedzieć, bo jeślibyś chciał dowodzić symboliki jaja wielkanocnego, baranka, owych kołaczy w tak rozmaitych kształtach pieczonych, jeżelibyś jeszcze przeczytał tajemnicze znaczenie święconego, jak je Rej w Postylli wykłada, powiadając: „Kto święconego nie je, a kiełbasy
dla węża, chrzanu dla płech, jarząbka dla więzienia, już zły chrześcijanin” – stracona byłaby
twoja erudycja, a raczej naraziłbyś na żart tę całą poezję wielkanocnego obchodu, która przygotowuje się w Wielkim tygodniu ze wszystkimi zabiegami, trudami, wysileniami naszych gospodyń. Zaglądając w tajniki każdego domu, co jeszcze staropolskie przechowuje zwyczaje,
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ujrzałbyś jaki tam zamęt panuje w ostatnich dniach Wielkiego tygodnia! Pani domu nocy nie
dosypia, czuwając nad ruszającymi się ciastami, doglądając gorącości pieca, siląc głowę nad
najgustowniejszym ubraniem i ulukrowaniem bab i placków, w które sypie przedziwne kordiały1 i słodycze. A teraz dopiero gdy przyjdzie zastawa! Jaki rozmysł artystyczny! Na ogromnym stole przykrytym świeżym obrusem, środek zajmują szynki, ozory, nadziewane prosięta,
pieczone baranki, niby to stara gwardia, falanga, o którą rozbijają się najzuchwalsze apetyty,
wszystko to kupi się w spokojnej powadze do koła Agnus Dei; misternie wyrobionego z masła, trzymającego, jak hetman tego dnia, chorągiew zmartwychwstania.

Pocztówka wielkanocna z 1939 r. Adam
Setkowicz (1875-1946), autor wzoru,
www.polona.pl.

Pocztówka z 1912 r., www.polona.pl.

Na skrzydłach tego taboru, stoją podobne wieżom baby, zadziwiające ogromem, a jeszcze
więcej lekkością; taka baba to prawdziwy Meisterstück dobrej gospodyni, ciasto jej świeże, lekkie, puchowe, wywołuje pochwały mężczyzn, zazdrość obudza w sąsiadkach, które
albo nie znały tajemnicy pieczenia, albo żałowały zachodu pilności i rumienią się widokiem
swoich bab z zakalcem. Dalej na brzegach stołu stoją podobne rzymskim mozaikom placki,
mazurki z najfantastyczniejszymi wzorami, pełne kokieterii i smaku, wszędzie zielenią się
kity bukszpanu, niby to laur wieńczący bohaterów dnia tego, a wszędzie rozrzucone jaja,
podobne do piramid, kul i granatów leżących na wałach twierdzy… Pożywanie święconego
jaja jest treścią, głównym symbolem obchodu, jak przy łamaniu opłatka w Wigilię kolędową, gospodarstwo częstuje nimi każdego gościa, życząc szczęśliwego Alleluja i wszelkich
pomyślności w życiu. Zwyczaj to starożytny, sięgający owych wieków, kiedy oddawano jeszcze cześć siłom natury. Kościół go zachował, bo myśl jego tłumaczył. […] Opisy niektórych
święconych są jakby wyjęte z Tysiąca nocy i jednej.
Weźmy tylko jedno takie święcone u Sapiehy w Dereczynie z czasów Władysława IV: „Stało cztery przeogromnych dzików - powiada kronikarz – to jest tyle, ile części roku. Każdy dzik miał w sobie
wieprzowinę, alias: szynki, kiełbasy, prosiątka. […] Stało tandem
dwanaście jeleni, także całkowicie pieczonych, ze złocistymi rogami, ale do admirowania, nadziane były rozmaitą zwierzyną, alias:
zającami, cietrzewiami, dropiami, pardwami. Te jelenie wyrażały
dwanaście miesięcy. Na około były ciasta sążniste, tyle ile tygodni w roku, to jest pięćdziesiąt dwa, całe cudne placki, mazury,
żmujdzkie pierogi, a wszystko wysadzane bakalią. Zatem było 365
babek, to jest tyle, ile dni w roku. Każde było adorowane inskrypcjami, floresami, że niejeden tylko czytał, a nie jadł. Co zaś do
bibendy: były cztery puchary, exemplum czterech pór roku, na1

Pocztówka z 1908 r., Lwów.
Źródło ilustracji:
www.polona.pl.

To aromatyczne napoje, balsamy, wywary, nalewki, często o właściwościach leczniczych, mocne trunki
wspomagające, albo likiery przygotowywane niegdyś przez szlachtę. Przypis. M. Vražić.
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pełnione winem jeszcze od króla Stefana. Tandem 12 konewek srebrnych, z winem po
królu Zygmuncie, te konewki exemplum 12 miesięcy. Tandem 52 baryłek także srebrnych
in gratiam 52 tygodni; było w nich wino cypryjskie, hiszpańskie, włoskie. Dalej 365 gąsiorków z winem węgierskim, alias tyle gąsiorków ile dni w roku. A dla czeladzi dworskiej 8,760
kwart miodu robionego w Brezie, to jest ile godzin w roku.”
Przyznam, że homeryczne uczty, na których zastawiano ćwierci wołów i całe woły i barany,
bledną przy staropolskim święconym, mogącym się porównywać ze zbytkiem i rozkoszami
wyspy Szczęśliwości, tak dowcipnie opisanej przez Fenelona, gdzie tak było wszystkiego
dostatek, że trzeba było kupować sobie nie jadło, lecz apetyt, co zdaje się wychodzi na jedno. Ależ puśćmy się dalej drogą uroczystości wielkanocnych. Dzień pierwszy, jak zwyczaj
każe, obchodzony bywa w domowym kole. […] Nazajutrz odwiedzają się wszyscy.

Pocztówka wielkanocna, Wacław Boratyński (1908-1939), autor wzoru, www.polona.pl.

Poniedziałek otwiera się powszechnie bardzo osobliwym zwyczajem, rozpowszechnionym
i u ludu, i u klas wyższych. Ledwie bowiem oczyś otworzył, a może jeszcze snem sklejone,
kiedy budzi cię zimna kąpiel. Szklanka wody wylana na twoją głowę […], bo to oblewany
poniedziałek, a raczej Dyngus lub Śmigus. Wielu już sobie naruszało mózgu, usiłując dociec początku dyngusa; różni różnie dochodzili, ale widać, że to obyczaj tak stary, że żadne
podanie, a tym bardziej drukowane książki nic o nim nie wiedzą. Prostoduszny Kitowicz,
kreśląc obyczaje za Sasów, nie przypomina o dyngusie. Powiada on:
„że kiedy bywało rozweseliła się kompania, panowie i dworzanie, panie i panny, leli jedni na drugich wszelkimi statkami, jakich dopaść mogli, hajducy i lokaje donosili cebrami
wody, a kompania dystyngowana czerpiąc od nich, goniła się i oblewała od stóp do głowy, tak, iż wszyscy zmoczeni byli, jakby wyszli z jakiego potopu!” Dzisiaj my daleko mniej
swawolni; flaszeczka perfum wystarcza na dyngusa. […] Czytając podróż poselską do Awy
majora Symes’a w r. 1795 odbytą, znalazłem najdokładniejszy opis dyngusa. Angielski
podróżnik po prostu opowiada, iż w dniu 12 kwietnia jako ostatnim roku birmańskiego,
dla zmycia nieczystości kończącego się roku, zwykły kobiety każdego mężczyznę zlewać
wodą, ci zaś mają prawo do odwetu. Wiemy jakie odkryto powinowactwa między Słowiańszczyzną a Hindostanem, dodajmy do tego, że i u Słowian z wiosną był początek
roku, że właśnie pod ową porę topiono Marzannę, śmierć, czyli zimę – a przekonamy się,
że zabytek dyngusa najbliżej odpowiada wyobrażeniu odmłodzonego życia. […]
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Emaus

Chrystus i uczniowie w drodze od Emaus,
1778 r., Daniel Chodowiecki (1726-1801),
www.polona.pl.

Po miastach mianowicie, a tym samym w
Krakowie, w pierwszy poniedziałek wylega co
żyje na Emaus. Jest to na pamiątkę objawienia się Chrystusa uczniom będącym w drodze
do miasta Emaus. U nas celem przechadzki
bywa Zwierzyniec; pieszo, konno i powozami
(których niestety! niewiele świetnych) jaki
taki pospiesza użyć świeżego powietrza, błysnąć świeżym kapelusikiem i modną sukienką. Przechadzka ta miałby niezawodnie to
samo znaczenie co Corso lub Longchamps,
gdyby u nas cokolwiek mogło mieć znaczenie. Ze Zwierzyńca, który wcale nie wygląda
na miejsce eleganckiej przechadzki, ochotniejsza młodzież i osoby lubiące święcić drogie pamiątki, udają się na kopiec Kościuszki,
skąd każdy może, rzucając wzrok na kilkumilową przestrzeń, urozmaiconą wzgórzami,
błoniami, ocienioną lasami, ożywioną nurtem Wisły, powitać bóstwo wiosny w zielonym wianku zstępujące na ziemię…

Rękawka
Obchód Rękawki przypadający na dzień wtorkowy, jeżeli nie ma związku z żadną pamiątką
kościelną, za to daje nam tajemniczy jakiś zabytek niezmiernie starego zwyczaju narodowego. Mogiła Krakusa, tego wodza z odległych wieków, którego autor Wstępu krytycznego
zapędził w dalszą jeszcze przeszłość i uznał za illiryjskiego Gracha czy Bardyla, a w mogile
tej ujrzał pomnik wystawiony na cześć Herkulesa – jest widowiskiem nieodgadnionego
zwyczaju. Tłumy zalegają wzgórza zwane Krzemionki: jednych wabi stojąca tam kapliczka
św. Benedykta – drugich mogiła wznosząca się jeszcze wyżej – a wszystkich pociesza krotochwila rzucania ze stromej góry jajek, bułek, orzechów, pierników i innych przysmaków,
które pnące się po spadzistości paupry2 wydzierają sobie, i w ogniu walki o łakomą zdobycz
potrącają się i koziołkują z góry na dół… Znaczenia Rękawki chciano wywodzić od tego, że
w rękawach noszono ziemię przy sypaniu mogiły wielkiemu Krakusowi…3
W dzisiejszych czasach inaczej świętujemy Wielkanoc i zapewne nikomu by nie przyszło
do głowy upolować dwanaście jeleni, które miałby służyć do dekoracji sali biesiadnej, co
nie oznacza, że nasze stoły mniej obfite i piękne! Sami zobaczcie.
2
3

Biedacy, przypis MV.
Lucjan Siemieński, Warszawa 1882 r., wybór Małgorzata Vražić. Ortografia i interpunkcja zostały uwspółcześnione.

Kopernikański wielkanocny stół. Fot. E. Zrno.
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Palemkowanie

Radionica izrade palmica

Tak jak tradycja palemkowania nakazuje, przygotowania do świąt Wielkanocnych odbyły się
w roboczej, ale rodzinnej atmosferze. I w tym
roku palemki były obfite, bogate i kolorowe.
Do naszego warsztatowego grona dołączyli
tym razem p. Bartosz Marcinkowski z Ambasady RP w Zagrzebiu z małżonką Weroniką.

Kako tradicija radionice izrade palmica nalaže pripreme za Uskrs održale su se u radnoj, ali obiteljskoj atmosferi. I ove godine
palmice su bile bogate i šarene, a priključio
nam se i g. Bartosz Marcinkowski iz Veleposlanstva sa suprugom Weronikom.

Tradycyjne śniadanie wielkanocne

Tradicionalni uskršnji susret

Palmowa niedziela jest od zawsze dniem spotkań w naszym Towarzystwie. Tak było i w tym
roku. Przed spotkaniem w siedzibie, odbyła się
msza w języku polskim w kościele św. Katarzyny w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r.

Cvjetna nedjelja je oduvijek bila rezervirana
za naš tradicionalni uskršnji susret. Tako je
bilo i ove godine. Prije susreta služila se prigodna sveta misa na poljskom jeziku u crkvi
sv. Katarine. Na početku susreta predsjednica PKU „M. Kopernik” Magdalena NajbarAgičić pozdravila je goste i članove Udruge
te zaželjela svima radosne i mirne blagdane. Kao što se vidi na slikama, blagdanski
stol bio je šarolik i bogat. Pridružila nam
se gošća iz Veleposlanstva RP gđa. Paulina
Bielska, vicekonzul u Konzularnom odjelu.

Tradycyjne spotkanie wielkanocne odbyło się
w naszej siedzibie na Savskiej. Przed rozpoczęciem spotkania przewodnicząca PTK „Mikołaj
Kopernik” Magdalena Najbar-Agičić przywitała gości i członków Towarzystwa i życzyła
wszystkim wesołych i spokojnych świąt. Jak
widać na zdjęciach stół świąteczny wyglądał
uroczyście i był urozmaicony. Mieliśmy też
gościa z Ambasady RP w Zagrzebiu Paulinę
Bielską, wicekonsul w Wydziale Konsularnym.
Fotografie na tej stronie autorstwa E. Zrno i M. Vražić.
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Dan Poljske dijaspore

W dniu 2 maja 2019 r. odbyło się w naszej
siedzibie spotkanie z okazji Dnia Polonii,
Polaków Zagranicą oraz Dnia Flagi. Jak
zawsze świętowaliśmy we wspaniałym towarzystwie!

Dana 2. svibnja 2019. u sjedištu naše udruge održan je susret povodom Dana Poljske
dijaspore, Poljaka u inozemstvu i poljske
zastave. Kao i obično, proslavili smo u dobrom društvu!

Predavanje Andrzeja Friszkea

1989. – poljski put prema slobodi
Četvrtak, 16. svibnja 2019. od 14.00 do 15.45 sati
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Program je pomoglo Veleposlanstvo
Republike Poljske u RH

FESTIVAL POVIJESTI

Dzień Polonii

„Kliofest” 14-17.05.2019.

Kliofest 14-17.5.2019.

W ramach „Kliofestu” w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu 16 maja
o godzinie czternastej odbył się wykład prof.
Andrzeja Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN z Warszawy, jednego z najważniejszych specjalistów od historii drugiej połowy
XX wieku. Profesor mówił o wydarzeniach
lat 1980. w Polsce, które doprowadziły do
upadku komunizmu w naszym kraju, ale i w
całej wschodniej Europie.

U okviru Festivala povijesti Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 16.
svibnja u četrnaest sati održano je predavanje prof. Andrzeja Friszkea iz Instituta za
političke studije PAN iz Varšave, jednog od
najistaknutijih stručnjaka za povijest druge
polovice 20. stoljeća. Profesor je govorio o
događajima 1980-ih u Poljskoj koji su doveli
do kraja komunizma u našoj zemlji, ali i u
cijeloj istočnoj Europi.

Na „Kliofeście” można było obejrzeć wystawę
Sukcesy Drugiej Rzeczypospolitej – Gdynia,
wystawianą pierwotnie w galerii naszej
siedziby.

Na Kliofestu je također postavljena izložba
Uspjesi Druge Republike – Gdynia, koju se
prije moglo pogledati u galeriji u našem sjedištu.
Wystawa poświęcona Gdyni,
fot. M. Najbar-Agičić.

Kronika wydarzeń

Studencka Konferencja: „Naša
Poljska: studentski prozor u
polonistiku”

Studentska konferencija: „Naša
Poljska: studentski prozor u
polonistiku”

W dniu 17 maja, z inicjatywy Tihany Car, studentki polonistyki Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu w Zagrzebiu odbyła się konferencja „Naša Poljska: studentski prozor u
polonistiku”. Młodych polonistów przyjęliśmy
w naszej siedzibie. Więcej na stronie 10-15.

Dana 17. svibnja, na inicijativu Tihane Car,
studentice polonistike Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu održana je konferencija „Naša Poljska: studentski prozor u polonistiku”. Mlade poloniste ugostili smo u našem
sjedištu. Više o tome na stranicama 10-15.

Spotkanie w Café Kopernik

Susret Café Kopernik

Nasze pierwsze z nowego cyklu towarzyskie
spotkanie pod nazwą Café Kopernik odbyło
się 5 czerwca. Było wesoło i gwarno. Trochę
rozmawialiśmy o planach na przyszłość, o
projektach do zrealizowania, o tym, że koniecznie musimy kupić zaparzacz do kawy, z
opcją mielenia ziaren, trochę rozmawialiśmy
o nas samych w Zagrzebiu i Chorwacji. Długie
były Polaków rozmowy. Następne spotkanie
zorganizujemy po wakacjach... będzie „samogwar” i różne herbaty (np. parzona w
samowarze herbata z cząbrem). Będzie też
wieczór japoński z pokazem zdjęć i japońskimi
specjałami. Zapraszamy!

Naš prvi susret u novom ciklusu nazvanom
Café Kopernik održan je 5. lipnja. Bilo je veselo i živahno. Ponešto smo razgovarali o
planovima budućih događaja, o projektima
koje valja ostvariti u narednom razdoblju i
o tome da trebamo kupiti aparat za kavu, a
ponešto o nama samima u Zagrebu i Hrvatskoj. Bili su to „dugački razgovori Poljaka…”.
Sljedeći takav sastanak zakazujemo nakon
ljetne stanke… s raznim čajevima. Bit će japanska večer s prezentacijom slika i japanskim specijalitetima. Navratite!

Uczestnicy konferencji i
słuchacze przed siedzibą PTK.
Fot. z archiwum T. Car.

Café, Caffe, Kaffe, a może
Kafe? Wiele było tematów
podczas spotkania, poza tym
piliśmy nie tylko kawę.
Fot. E. Zrno.

Redakcija
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Podczas seminarium. Fot. Nenad Jovanović, „Novosti”.

10. seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj” u Opatiji
U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske održan je 5. lipnja u hotelu „Admiral” u Opatiji 10. seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj”. Tema seminara bila je zaštita
manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva. Nakon otvorenja seminara
predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer i ravnatelj Ureda za ljudska prava osvrnuli su se
na aktualnu situaciju u Međimurju, ukazavši na problem prikazivanja nacionalnih manjina
u medijima i širenja govora mržnje te pozvali na odgovornost u medijima, prvenstveno
pojedinih novinara, a posredno i urednika programa. Na situaciju u Međimurju osvrnuo
se i uvaženi gost prof. dr. Milorad Pupovac, iskazavši suosjećanje za romsku nacionalnu
manjinu. Riječ je uzeo i ravnatelj Hrvatske radio-televizije priznavši da je na medijima velika odgovornost u načinu i količini prikazivanja nacionalnih manjina. Istaknuo je da HRT
djeluje sukladno potpisanom ugovoru, no postotak zastupljenosti nacionalnih manjina u
medijima ni ove godine nije prešao 1%. Pohvalio je redovito emitiranje specijaliziranih
emisija Prizma i Manjinski mozaik. Prof. dr. Siniša Tatalović podsjetio je da se i dalje čeka
na realizaciju emisije koja će u potpunosti biti emitirana na jezicima nacionalnih manjina.
U brojnim izlaganjima i raspravi ukazano je na probleme s kojima se nacionalne manjine
susreću prilikom medijskog prikazivanja, među kojima je kao najveći problem istaknut nedostatak novinarskog kadra koji bi se na adekvatan način bavio temama nacionalnih manjina. Na pitanje kako poboljšati integraciju nacionalnih manjina kroz medije odgovora i
dalje nema. Zaključno, na seminaru nisu dati konkretni prijedlozi kako postići promjene,
već samo istaknuti problemi i želje koje se neprestano ponavljaju. Stoga je moguće izvući
vlastiti zaključak, a to je da bi sve 22 nacionalne manjine trebale uzeti za uzor mađarsku
nacionalnu manjinu te pokrenuti vlastitu medijsku kuću jer se drugačije očito ne mogu
postići željeni rezultati.
Petra Spretnjak
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„NAŠA POLJSKA”

Prelegenci, po udanej konferencji.
Fot. z archiwum T. Car.

U svibnju smo uspješno proveli studentski projekt čija je organizacija trajala gotovo cijelu
akademsku godinu. Međutim, „Naša Poljska: studentski prozor u polonistiku” je ostvarenje onog što smo priželjkivali i zamišljali još mnogo dulje. Ove akademske godine ideja je
konačno kulminirala najviše zbog motiviranih studenata, ali i profesora koji su bili voljni
uložiti svoje slobodno vrijeme, trud i strpljenje.
Iako nam je inicijalna zajednička poveznica polonistika, shvatila sam da svatko od nas studenata unutar smjera ima poprilično različite sfere interesa. Kroz nastavu, ali i zajednička
druženja ustanovili smo da imamo potrebu pokazati sve ono što radimo na nastavi, ali i
ono što ni tamo nismo imali priliku pokazati. Ono oko čega smo se svi složili je da od samog početka našeg studija imamo sjajne mentore u osobama naših profesora i da nas je
njihova svestranost još više potaknula na naše vlastito stvaranje. Neka ustaljena podjela
je da studenti uglavnom teže ili prema književnosti ili prema lingvistici, ali ono zbog čega
smo bili još više motivirani za ostvarenje ovog projekta je da je polonistika uspjela dirnuti i u neke dijelove naše dokolice poput zanimacije za kulturne prakse, snimanje filmova, popularnu kulturu, društvene mreže
i sl. Tako smo odlučili da bi bila šteta da
ovu „konferenciju” ograničimo samo na
ozbiljnu formu, pa smo odlučili dati slobodu studentima da svoju ljubav prema
polonistici iskažu kroz način na koji je za
njih najzabavniji i najkreativniji.
Organizacija je bila veliki poduhvat pošto smo radili nešto ovako prvi put i nije
bilo lako. Tu smo prije svega zahvalni na
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Prof. Dalibor Blažina i Mira Bućin. Fot. P. Tomaš.
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savjetima i pomoći koji su dolazili od naših
profesora, tajnica, djelatnika službi fakulteta i udruge „Kopernik” koji su bili kao mala
slagalica elementi koje smo uspjeli posložiti
u jednu cjelinu. Usprkos tome, 17. svibnja,
kada smo projekt i realizirali, ono što još i danas prepričavamo je to da je atmosfera od
samog početka dana bila izvrsna i slažemo se
da nismo bili ni svjesni kako smo cijelo vrijeme planirali nešto što će nas ovako povezati.
Velikoj većini od nas ova akademska godina
je bila zadnja i ovo je bio zaista najljepši način da zajedno s našim profesorima proslavimo ovih prekrasnih pet godina studiranja.
Projekcja filmu. Fot. P. Tomaš.

Pored naših izlagača kojima smo zahvalni na
njihovom trudu i odvažnosti da se priključe ovom projektu koji je bio potpuno neobavezan, postoji još mnogo nadarenih studenata za koje vjerujemo da ih je preplašila forma
usmenog izlaganja pred velikim brojem ljudi. Ono što je bio jedan od glavnih ciljeva i za što
se nadamo da smo napravili je da smo probudili interes u drugim studentima polonistike
da krenu ili pak nastave raditi na svojim polonističkim interesima te da dobiju želju da se i
oni iz drugih godina uključe sa još kreativnijim idejama, izlaganjima i radovima.
Meni kao organizatorici je bila iznimna čast raditi na nečemu što je okupilo toliko ljudi koji
dijele moju ljubav prema polonistici i na nečemu što je izazvalo pozitivnu atmosferu koja
se nastavila i nakon tog dana. Nevjerojatno pozitivni komentari i zahvale mojih kolega bili
su najbolja nagrada za sav moj trud i dali su mi motivaciju da se u još boljem izdanju pokušamo vratiti i sljedeće godine.
Tihana Car

Fot. P. Tomaš.
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Poniżej publikujemy jeden
z najciekawszych referatów:

Koncepcija ljubavnog
odnosa u zbirci „Pieśni”
Jana Kochanowskog
Dana 17. svibnja 2019. godine u prostorijama PKU „Mikolaj Kopernik” održana je prva
polonistička studentska konferencija. Na toj
sam konferenciji održao dvadesetminutno
izlaganje pod naslovom „Koncepcija ljubavnog odnosa u zbirci Pieśni Jana Kochanowskog”.
To je izlaganje sažeti prikaz rada koji uz veće
stanke nastaje još od 2017. godine. U nastavku ovog teksta nastojat ću u kratkim crtama prikazati sadržaj izlaganja.

Jan Kochanowski, 1864 r., współautorzy wzoru:

Tema rada, a tako i izlaganja, bila je analiJuliusz Kossak (1824-1899) i Jan Styfi
za naravi ljubavnog odnosa unutar lirskih
(1839-1921), www.polona.pl.
pjesama Jana Kochanowskog. Kako bi se to
ostvarilo, bilo je potrebno primijeniti pravu metodologiju. Tako je pri određivanju vrste
ljubavnih odnosa u ljubavnim pjesmama iz zbirke „Pieśni” kao glavni način podjele služila
podjela na četiri glavna tipa ljubavnog odnosa, a koji se temelje na analizi lirskog subjekta.1
Prema toj se podjeli tip ljubavnog odnosa može podijeliti na četiri glavna tipa: petrarkizam, semantiku dvorske ljubavi (trubadurska ljubav), hedonizam i neoplatonizam.
Karakteristike petrarkističke koncepcije ljubavnog odnosa u nekom književnom tekstu su
neostvaren muško-ženski odnos iz muškarčeve perspektive, muškarčevi proturječni osjećaji (gorko-slatki doživljaj ljubavi), muškarčevo ustrajanje u ljubavnoj patnji unatoč ženinoj
nedohvatljivosti. Kroz neostvarenu ljubavnu žudnju, koja ne izlazi iz okvira idealiziranja,
lirski subjekt pati, ali je ujedno i sretan zbog te patnje. Semantika je dvorske ljubavi potekla
još iz poetika provansalskih trubadura. Ljubav se ovdje shvaća kao služba, a za službu se
iziskuje plaća, odnosno uzvraćanje ljubavi. Lirski je subjekt u takvim pjesmama vjerni sluga
svoje zaljubljenice, rob ljubavi, a svoju službu i vjernost želi naplatiti uzvraćanjem istog.
U hedonističkom je diskursu izražena senzualnost, do uzvraćanja ljubavi često i dolazi, a
česte su i aluzije na seksualni čin. Pjesme tog tipa rijetko su se pojavljivale u ranom 16.
stoljeću. Hedonistički tip ljubavnog odnosa potječe još iz antike i nema nikakve veze s Petrarcinom lirikom. Neoplatonizam je najnovija od navedenih koncepcija ljubavi, a odlikuje
ga idealizacija žene kao u petrarkizmu, ali nema gorčine; žena je tek posrednik za dostizanje duhovne, nebeske ljubavi. U takvoj ljubavnoj koncepciji žena poput Danteove Beatrice
svojom ljepotom vodi muškarca prema Bogu. Neoplatonizam je uzeo zamaha tek nakon
Bembove reforme, a to se dogodilo prekasno da bi zahvatilo poetiku Kochanowskog; Bembove su „Rime” tiskane iste godine kada se Kochanowski rodio, 1530.
1
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Prema: Bogdan, Tomislav: „Pluralnost hrvatske ljubavne lirike 15. i 16. stoljeća”, u: Čovjek, prostor, vrijeme.
Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb 2006, str. 57 –
80. U tom radu Bogdan upućuje i na radove njemačkih romanista, kojima se vodio prilikom diferenciranja
tipova ljubavnog odnosa unutar teksta.
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Zbirka „Pieśni”2 sastoji se od 50 pjesama
podijeljenih u dvije knjige, a prilikom čitanja jedanaest je pjesama okarakterizirano
ljubavnima. Od tih jedanaest pjesama deset
se nalazi u prvoj knjizi.
Cilj je samoga rada, a tako i izlaganja, osim
tekstološke analize ljubavnog diskursa bio i
dočarati konvencionalnost ranonovovjekovne vernakularne ljubavne poezije uspoređujući pjesme Kochanowskog s pjesmama
Francesca Petrarce i ranonovovjekovnih hrvatskih pjesnika, odnosno dubrovačkih ljubavnih pjesnika i Hanibala Lucića.
Zanimljivo je primijetiti koliko je istih motiva i sličnih sintaktičkih konstrukcija prisutno
u pjesmama Kochanowskog i hrvatskih pjeFranciszek Pietraka, grafika, drzeworyt, 1873 r., snika, a to sve samo ide u prilog konvencionalnoj naravi tadašnje ljubavne poezije.
www.polona.pl.
Tako kod Kochanowskog možemo pronaći motiv zlatne strelice koju je ispalio Amor:
Złota to strzała i krom wszego jadu była,
Którą mię niepochybna Miłość ugodziła.3
Isti se motiv može naći i kod Hanibala Lucića:
Otkad on izbrani zadi se u meni,
Ki mi sarce rani, zlatan stril ljubeni,
Otada u sebi život moj i duša
Sve ke su na nebi slatkosti okuša.4
Strelice, naravno, možemo naći i kod Petrarce, primjerice, u sonetu III5:
Ne činjaše se doba da se hudim
Strijelama jošte Amorovim nadam…
A Amor je prisutan i kod Hieronyma Morsztyna6:
Okrutne dziecko matki zapalczywej,
Postrzeliwszy mię śmiertelnie, w teskliwej
Do ciebie, panno, odsyła chorobie.
U izlaganju je bila prikazana skraćena analiza četiriju pjesama: I,4; I,8; I,12; II,21. Za svaku
se pjesmu pokušalo odrediti tip ljubavnog odnosa, a zatim su se izdvajali posebni motivi koji su tipični za tu vrstu poezije. Zanimljiv je detalj da se lirski subjekt Kochanowskog
poput lirskih subjekata hrvatskih pjesnika češće izravno obraća adresatu, dok je Petrarcin
lirski subjekt češće kontemplativan i izražava svoje unutarnje stanje.
2
3
4
5
6

Kochanowski, Jan: „Pieśni”, fundacja Nowoczesna Polska, wolnelektury.pl.
Pjesma I, 4.
Pjesma s prvim stihom „Otkad on izbrani zadi se u meni”.
Petrarca, Francesco: „Kanconijer”. Nakladni zavod Matice hrvatske, Hrvatsko filološko društvo, „Liber”,
Zagreb – Dubrovnik 1974, str. 13.
Morsztyn, Hieronym: „Wybór wierszy”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016, str. 120.
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Iz pjesme II,21 ovdje se posebno mogu izdvojiti posljednja dva stiha zato što se radi o tipičnom petrarkističkom motivu sretne patnje:
Dzień to błogosławiony,
Kiedym ja waszym sidłem upleciony.
Primjer je to gorko-slatkog doživljaja ljubavi, koji završava proturječnom parafrazom Petrarcina soneta LXI (Blažen nek' dan je, i mjesec i ljeto…) u posljednjima dvama stihovima,
u kojima blagoslivlja dan kada ga je gospoja uplela u svoju ljubavnu zamku, što je slučaj i
kod Menčetića:
Blažen trak od uze ljuvene u kojoj
stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj.7

Źródło ilustracji: www.polona.pl.
7
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Pjesma s prvim stihom „Blaženi čas i hip najprvo kada sam ja”.
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U zamku od ženske kose uhvaćen je i zaljubljenik Horacija Mažibradića:
Tih joj vjetric oko lica
zajedno s ljubavi
igru postavi:
ukrade joj pram kosi
ljubav nje svjesti
od kih tuj hitro stav
htje mrežu splesti
Kom uhiti mene tužna
i poda njoj u dar…8
Isto je i kod Petrarce u sonetu VI9:
A jerbo uzde silom sebi vodi,
nada mnom vlada po noći i po danu…
Proturječan doživljaj sreće u uzdasima kakav se nalazi u stihovima:
A w tym swoim wzdychaniu
Mam rozkosz przeciw ludzkiemu mniemaniu
može se naći, između ostaloga, i u poznatom Petrarcinu sonetu CXXXIV10:
Nit mi se mrije, niti mi se živi;
smijem se plačuć, žalošću se snažim

Pieśni trzy Jana Kochanowskiego, 1580 r.
Źródło ilustracji: www.polona.pl.

Po tome se može zaključiti da je pišući ovu, ali i druge pjesme Kochanowski na umu imao
čitavu književnu tradiciju koja mu je prethodila, od Horacija, preko trubadura, do Petrarce
i možebitno nekih suvremenih talijanskih pjesnika.
Tijekom izlaganja često su spominjani i primjeri iz hrvatske popularne glazbe koji dokazuju koliko je petrarkistička tradicija, ali i tradicija ljubavne poezije općenito, ukorijenjena
u našu kulturu. Kochanowski je tijekom studija u Padovi jamačno imao doticaj sa suvremenom ljubavnom poezijom te je tadašnje trendove mogao prenijeti u Poljsku, što se
najbolje vidi na ovih nekoliko primjera. Detaljnija analiza ljubavnog lirskog opusa Jana Kochanowskog, nadam se, tek slijedi.
Ivan Salopek

Krzesło Jana Kochanowskiego,
niegdyś przechowywane w muzeum
w Czarnolesie. Źródło ilustracji:
literat.ug.edu.pl.
8 Pjesma s prvim stihom „Buduć moja lijepa vila”.
9 Petrarca, str. 19.
10 Isto, str. 381.
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Szkoła Polska

Grzegorz Górny, polski dziennikarz, absolwent UW, autor filmów dokumentalnych, programów telewizyjnych, twórca kwartalnika „Fronda”, laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych, mąż i ojciec, był gościem Szkoły Polskiej w Zagrzebiu
podczas dwudniowej wizyty w Chorwacji w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.
Dziennikarz przyjechał na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Chorwackiego HKS
na spotkanie panelowe zatytułowane „Co
naprawdę dzieje się w Polsce?” oraz na promocję swojej książki Ufam. W dość napiętym grafiku Górny chętnie znalazł czas na
spotkanie z uczniami starszych klas Szkoły
Polskiej w Zagrzebiu, z którymi poruszył temat Polaków ratujących Żydów przed zagładą w czasie II wojny światowej, opisany w
jego książce Sprawiedliwi wydanej w 2013
r. przez Wydawnictwo Rosikon Press. Dobrze znamy historie tych, którzy za pomoc
okazaną żydowskim sąsiadom i przyjaciołom otrzymali od narodu izraelskiego medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
„Myli się ten, kto sądzi, że imiona zapisane
w Yad Vashem to ostateczny rachunek” - pisze we wstępie do książki Górnego Norman
Davies. Pamiętajmy, dodaje pisarz, że „władze Izraela mogą upamiętnić jedynie tych,
których nazwiska zostały im przekazane i
przeszły niezwykle surową weryfikację. Nie
wiemy nic o bardzo wielu innych ludziach:
„tych, którzy dawali schronienie żydowskim
rodzinom, nawet jeśli tylko na dwa lub trzy dni (...), tych, których naziści mordowali razem z ich żydowskimi gośćmi”. Książka Górnego odkrywa prawdę o tych, którzy nie zdążali
odebrać swojej nagrody za życia, ale ich bohaterstwo pozostanie znakiem dla następnych
pokoleń. Są to często całe rodziny, jak np. Kowalscy czy Ulmowie, których znamy dziś tylko
ze zdjęć i świadectw sąsiadów. Górny w doskonale przygotowanym wykładzie wprowadził
uczniów w historyczne zaplecze problemu zagłady Żydów i zwrócił uwagę, że tylko Polacy
jako jedyny naród europejski byli karani śmiercią za udzielenie najmniejszej pomocy Żydom, a mimo to udzielali jej w sposób odważny, przemyślany i zorganizowany. A przecież
„to szczyt odwagi - jak pisze w recenzji książki Sprawiedliwi Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, ocalony przez Polaków przed zagładą - ratować innych ludzi, narażając na śmierć siebie i członków swojej rodziny. Często zadaję sobie pytanie czy znalazłbym
w sobie tyle odwagi, co ci ludzie? Wątpię” – odpowiada ambasador. Istnieje zatem jeszcze jedno istotne rozróżnienie – jak dodaje autor wstępu Sprawiedliwych Norman Davies:
„sprawiedliwi Polacy” znani Yad Vashem i inni Polacy, znani jedynie Bogu.
Barbara Pycel-Andrijanić
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Grzegorz Górny, poljski novinar i publicist koji se školovao na Sveučilištu u Varšavi, autor
dokumentarnih filmova i televizijskih emisija, osnivač časopisa Fronda, dobitnik brojnih
novinarskih, filmskih i književnih nagrada, otac i suprug, bio je gost Poljske škole u Zagrebu tijekom svoga dvodnevnog posjeta Hrvatskoj od 5. do 7. travnja 2019.
Publicist je u Hrvatsku došao na
poziv Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje je organiziralo tribinu pod nazivom „Što se doista
događa u Poljskoj?”, na kojoj je
sudjelovao i on. Također, promovirao je hrvatsko izdanje svoje
knjige „Uzdam se”. U događanjima bogatom rasporedu boravka
u Zagrebu Górny je rado pronašao vrijeme za susret s učenicima starijih razreda Poljske škole
kojima je govorio o temi Poljaka
koji su spašavali Židove od holokausta tijekom Drugog svjetskog
rata. Tema je to kojoj je posvećena i njegova knjiga „Pravednici”
koju je 2013. objavila izdavačka
kuća Rossikon Press. Dobro su
nam poznate priče o onima koji
su za pomoć svojim židovskim
susjedima i prijateljima dobili od
izraelskog naroda odličje „Pravednik među narodima”. „Griješe oni koji misle da su imena
Podczas wykładu. Fot. M. Vražić.
zapisana u Yad Vashemu konačan popis”, piše u uvodu knjige Norman Davies, poznati britanski povjesničar koji se bavi
Poljskom. „Ne zaboravimo”, nastavlja on, „da izraelske vlasti mogu odlikovati samo one
čija su imena prošla kroz rigorozan proces provjere”. Mnogo je onih o kojima ne znamo
ništa, „onih koji su skrivali židovske obitelji, barem na kraće vrijeme... onih koje su nacisti
pobili zajedno s Židovima kojima su dali utočište”. Knjiga Górnog otkriva istinu o onima koji
svoje odličje nisu dobili za života, ali njihovo herojstvo ostaje kao znak za buduće naraštaje. Često je riječ o cijelim obiteljima, poput obitelji Kowalski ili Ulma koje poznajemo samo
sa slika i iz svjedočanstava susjeda. Górny je u svom dobro pripravljenom govoru uveo
učenike u kompleksnu povijesnu problematiku holokausta i napomenuo im da su Poljaci
bili jedini europski narod čiji su pripadnici i za najmanju pomoć Židovima bili kažnjavani
smrću. Unatoč tome, tu su pomoć pružali na hrabar, promišljen i organiziran način. Jer,
„vrhunac je hrabrosti”, piše u recenziji knjige „Pravednici” Szewach Weiss, bivši veleposlanik Izraela u Poljskoj kojega su od smrti u holokaustu spasili Poljaci, „spašavati druge ljude,
riskirajući život sebe i svoje obitelji. Često se pitam da li bih imao toliko hrabrosti kao ti
ljudi? Sumnjam.” Postoji, naime, jedno važno razlikovanje o kojemu u uvodu knjige piše
Norman Davies. Ono između „Poljaka pravednika” koji su znani Yad Vashemu i onih drugih
za koje zna samo Bog.
Prijevod Goran Andrijanić
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Warsztaty wielkanocne w Szkoła Polska
13 kwietnia z inicjatywy nauczycielki Katarzyny Rudzińskiej uczniowie Szkoły Polskiej
uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych. W programie było dekorowanie jajek, sianie
rzeżuchy, projektowanie i wypisywanie świątecznych kartek, wiele śmiechu i wesoła zabawa.

Uskršnja radionica u Poljskoj školi
13. travnja na inicijativu učiteljice Katarzyne Rudzińske učenici Poljske škole sudjelovali su
u uskršnjoj radionici. Na programu je bilo ukrašavanje pisanica, sijanje rzeżuche i pisanje
blagdanskih čestitki, mnogo smijeha i vesela zabava.

Fotografie na tej stronie autorstwa M. Vražić.
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Fot. E. Kurtović.

Fot. T. Kurtović.

Majówka niepodległościowa Polonii zagrzebskiej
Dania 18 maja odbyła się majówka, której inicjatorkami i organizatorkami były Helena
Schmidt i Natalia Zielińska. W tym roku pojechaliśmy do Ogulina (Dom Bajki) i na obiad
oraz warsztaty, związane tematycznie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, do Bjelolasicy.

Majski izlet Poljske dijaspore iz Zagreba
Dana 18. svibnja krenulo se na majski izlet koji su inicirale Helena Schmidt i Natalija Zielińska. Ove smo godine otputovali u Ogulin (Kuća bajke) te na ručak i radionicu tematski
vezanu uz stotu godišnjicu vraćanja nezavisnosti Poljske, na Bjelolasicu.
Wspólne oglądanie bajek w muzem, fot. Danijel Krilčić.
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Wyjazd do Ogulina i Bjelolasicy
Pierwsze skojarzenie z Oguliem jest oczywiste: Dom Bajki i Ivana Brlić Mazuranić. O tym za chwilę. Kolejne skojarzenia to: góry
i zapierająca dech, z każdym nowym krokiem, przyroda. Nic więc
dziwnego, że właśnie Ogulin stał się celem tegorocznej majówki i
pikniku niepodległościowego, zrealizowanego w ramach projektu
„Niepodległa” przez Szkołę Polską w Zagrzebiu.
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tylko najodważniejsi zdecydowali się wziąć udział w majowej, choć prawie jesiennej wycieczce do Ogulina i Bjelolasicy. Chyba zahartowała nas
niezmiennie niska temperatura, która od kilku tygodni zadomowiła
się w Europie na dobre. W trakcie niewiele ponad godzinnej jazdy
autobusem mogliśmy poznać najważniejsze informacje na temat
miejsca naszej wyprawy, było trochę historii, legend (o które zadbała pani Ivana) i niekończąca się zieleń za oknami naszego autobusu.
Dowiedzieliśmy się, że Ogulin jest położony w północno-zachodniej
części Chorwacji, w województwie, jeśli możemy to tak przetłumaczyć, karlowackim, u podnóża góry Klek, mniej więcej w połowie
drogi między Zagrzebiem a Rijeką. Miasto ograniczają od wschodu
słynne Plitwickie jeziora, od zachodu Gorski Kotar, a od południowego zachodu Adriatyk. Miasto wygląda naprawdę jak z bajki, z
rwącą po niedawnych dużych opadach deszczu rzeką Dobrą i z tajemniczą jaskinią krasową Dżulin ponor, jedną z wielu, jakie można
znaleźć w tych okolicach.
Fot. Danijel Krilčić.

W takim otoczeniu tworzyła najsłynniejsza chyba chorwacka pisarka literatury dla dzieci
Ivana Brlić Mazuranić. Nic dziwnego, że tak chętnie „płynęły” spod jej pióra opowieści o
czarodziejach, dziwnych krainach i cudacznych stworach, które do dziś są chętnie czytane,
a zaznaczyć trzeba, że nie tylko przez chorwackie dzieci. Na ile znamy ich treść, mogliśmy
się przekonać w Domu Bajki, poświęconym właśnie twórczości chorwackiej pisarki. Świetnie zorganizowane multimedialne muzeum okazało się ciekawą propozycją zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. Po ciemnych pomieszczeniach Domu oprowadzała nas sama
Ivana, dzięki czemu wszyscy mogliśmy na chwilę wrócić do naszych marzeń, porozmawiać
z czarodziejskim lustrem, a nawet poznać moc, jaką moglibyśmy się posługiwać, gdyby
naszym prawdziwym światem był świat bajek. Mnie przypadała rola pomocy kuchennej
strasznej czarownicy! Przez cały czas prowadziły nas zagadki i bajki oraz śledziły tajemnicze
oczy, które mrugały do nas przyjaźnie ze ścian muzeum.

Spotkanie z Ivaną przez wejściem do Muzeum Bajki, a po prawej bajkowe, interaktywne wnętrza muzealne. Fot. M. Vražić.
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Fot. D. Kurtović.

Warsztaty w Bjelolasicy. Fot. Z archiwum Szkoły Polskiej.

W Bjelolasicy, gdzie zaplanowano obiad oraz warsztaty, przywitało nas... błoto, jednak nikt
na to nie zważał, gdyż zaraz miał się zacząć następny ważny punkt naszego majówkowego
programu – piknik z okazji 100 lat niepodległości Polski. Nasi gospodarze, przygotowani na
niesprzyjające okoliczności pogodowe, zwracali uwagę tylko na to czy mamy pełne talerze.
Było smacznie, a obiad wcale nas nie rozleniwił, wręcz przeciwnie. Po obiedzie rozpoczęły
się warsztaty niepodległościowe, podczas których wielu z nas znowu mogło poczuć się jak
kiedyś. Jak na piknik niepodległościowy przystało, były balony, quiz wiedzy o Polsce (poprowadzony przez panie Ivanę i Kasię), torby i poszewki jako baza do malowania najcudowniejszych wzorów ludowych, o które zadbały nasze nauczycielki. Jedno wiemy na pewno:
choć padał deszcz, nie było nudno. Było bajecznie, kolorowo, mokro, pysznie i po polsku!
Barbara Pycel-Andrijanić
Basia, Kasia, Ivana, Małgosia-nauczycielki ze Szkoły Polskiej. Fot. Danijel Krilčić.
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...a w tle bajeczne błoto.
Fot. z archiwum
Szkoły Polskiej.
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Majski izlet 2019
Bili smo u posjetu Ogulinu – rodnom gradu Ivane Brlić-Mažuranić, jednomu od pet gradova Karlovačke županije, smještenom jugozapadno od Karlovca, u Ogulinsko-plaščanskoj
dolini koja predstavlja prijelaz između Like i Gorskog kotara. Iako često čujemo da je Ogulin u Lici, čak i od Ogulinaca koji se smatraju Ličanima, geografski gledano – to nije točno.
Na putu nismo mogli zaobići grad Karlovac, grad koji krase laskavi atributi grada na surječju četiriju rijeka, grada bicikala, grada parkova, grada piva. Karlovac je prometno čvorište i
žila kucavica Hrvatske, grad zvijezda, grad podno Dubovca. Građen je u obliku šesterokrake
zvijezde sa središnjim trgom i ulicama koji se sijeku pod pravim kutom. Njegova renesansna jezgra sa središnjim trgom, pravilnim geometrijskim rasterom ulica i gradskih blokova
predstavlja vrhunac tadašnjeg graditeljskog i fortifikacijskog umijeća. Karlovac je do danas
sačuvan upravo takav – kao idealan renesansni grad i heksagonalna bastionska tvrđava s
pravokutnim rasterom ulica. Grad ove godine slavi svoj 440 rođendan. Poznat je i točan
datum njegova osnutka/ početka izgradnje – 13. srpnja 1579. Karlovačka zvijezda – današnja stara gradska jezgra Karlovca – sagrađena je na posjedu Zrinskih i Frankopana koji im
Habsburgovci nikada nisu do kraja isplatili.
Izgradnja Festunga Carlstadta/ Karlovačke utvrde predstavlja zaključni trenutak u organizaciji Vojne krajine. Nakon razaranja Dubovca, Ratno vijeće donosi odluku o gradnji snažne
tvrđave u međurječju Kupe i Korane, na močvarnom zemljištu dubovačkog vlastelinstva
(posjed Zrinskih). Godine 1718. nova granica sa Osmanskim carstvom (nakon Karlovačkog
i Požarevačkog mira) presijeca dotadašnje magistralne pravce između Panonije i Mediterana. Austrijska uprava tada gradi dvije nove ceste: Karolinu i Jozefinu. Francuzi kasnije grade
Lujzijanu, koja spaja Karlovac s Rijekom, dugu 141 kilometar, jednu od najboljih cesta u
kasnijoj Austro-Ugarskoj Monarhiji. Ime je dobila po Mariji Lujzi, Napoleonovoj supruzi i
kćeri cara Franje II. Habsburškog. Njezinom izgradnjom na značenju je izgubila starija Karolinska cesta.
Zamek Fankopanów w Ogulinie, fot. Danijel Krilčić.
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Autocesta kojom smo putovali siječe Lujzijanu kod Vukove Gorice i nakon toga uglavnom
teče usporedo s njom, južno od povijesne ceste. Prvu gradsku upravu Karlovac je dobio
1778. godine, a 1781. godine od cara Josipa II. dobiva povelju slobodnog kraljevskog grada. Stari grad Dubovac vrijedi posjetiti uvijek, u njemu je predivan restoran, a s vrha se
pruža veličanstvena panorama na Karlovac i okolicu. Posebno je vrijedno navratiti u drugoj polovici svibnja, kada je utvrda domaćin Sajma vlastelinstva. Turniri u streličarstvu,
srednjovjekovni plesovi, žongliranje, razni nastupi te radionice bubnjanja, pripremanja
srednjovjekovnih jela po tajnoj recepturi, tehnika izrade vitraja, štitova i nakita u srednjovjekovnom stilu… priuštit će vam nezaboravno iskustvo povratka u prošlost. U lipnju je
županija domaćin atraktivne turističke manifestacije – Ivanjski krjesovi (23.06.) na obalama Kupe te OGFB-a (Ogulinskog festivala bajki) – kulturne manifestacije koja slavi bajku i
bajkovito stvaralaštvo, potiče, promiče i pokazuje umjetničku kulturnu produkciju i interkulturalnu suradnju. U srpnju – Ljeto u Slunju, u kolovozu – Karlovački dani piva… Na širem
su području materijalni ostaci iz predturskog razdoblja neznatni jer su većinu crkvi i utvrda
uništili Osmanlije, a stanovništvo je prognano. Posebno su vrijedni, zanimljivi i privlačni
spomenici povijesnog graditeljstva – brojni stari gradovi i dvorci: Dubovac, Ozalj, Ribnik,
Bosiljevo, Novigrad na Dobri, Modruš, Slunj, Cetin, Zvečaj, Barilović, Severin na Kupi i brojni drugi. Stari gradovi predstavljaju obrambeni sustav, datiraju u vremena turske ugroze, a
njihovi su graditelji i vlasnici uglavnom bile moćne obitelji knezova Frankopana te banska
obitelj Zrinskih. Kada je opasnost minula, u 18. i 19. st., razvoj i ekonomiju grada definirala
je žitna trgovina tada plovnom rijekom Kupom. Karlovac je slovio za jedan od najbogatijih
i najrazvijenijih hrvatskih gradova.

Chorwacka pisarka na fotografii z 1874 r.
Źródło fotografii: www.wikipedia.org.
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Danas gospodarsku potku Karlovca čine prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo
(mljekare KIM, Karlovačka pivovara utemeljena 1854., Alstom, HS product, Ilsad, Kaplast,
Wienerberger). Karlovac je smješten u središnjoj Hrvatskoj, udaljen svega 56 km od Zagreba i 130 km od Rijeke, nastao je na raskrižju važnih cestovnih i željezničkih pravaca – između panonske i primorske Hrvatske. Geostrateški položaj grada Karlovca oduvijek je bio od
velikog značaja za Karlovac – za njegov nastanak i razvoj. Strateški položaj imao je Karlovac
i u Domovinskom ratu. Na Turnju (u južnom dijelu Karlovca, uz državnu cestu D1 i rijeku
Koranu) branio se Karlovac. Ovdje je neprijatelj pokušavao presjeći hrvatski teritorij na
pola čime bi mu bio otvoren put prema Zagrebu. Danas se na Turnju u prostoru stare austrijske vojarne „Turanj” nalazi Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata na otvorenom. Ratne scene, za spot pjesme Michaela Jacksona „Earth song” s prizorima uništavanja
Zemlje od strane čovjeka, snimane su u Karlovcu ratnih 90-ih.
Ogulin: zavičaj bajke, grad nad rijekom Dobrom, podno planine Klek, na nadmorskoj visini
od 323 m, u Karlovačkoj županiji, u njegovu se podzemlju nalazi ponor rijeke Dobre, koji
žitelji ovoga kraja zovu „Đulin ponor”.

Fot. M. Vražić.
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Ogulin je nastao oko utvrde koju je izgradila plemićka obitelj Frankopan krajem 15. stoljeća.
Točno vrijeme nastanka ogulinske utvrde nije utvrđeno, no poznata je isprava Bernardina
Frankopana koju je izdao u svom gradu Modrušu oko 1500. godine kad je novosagrađenom
gradu Ogulinu označio granice između Modruša i Vitunja. Kakvo je Ogulin imao značenje
u XV. i XVI. st. vidi se iz isprava toga vremena u kojima se ogulinska utvrda zove „ključem
Kranjske”. Stanovnici Ogulina bili su dobri vojnici, o čemu govori podatak da ih je – zbog
osobne hrabrosti i požrtvovnosti u borbi s Turcima – od svake rabote oslobodio Vuk II. Krsto
Frankopan Tržački, izdavši 3. ožujka 1622. godine povelju kojom ih za sva vremena oslobađa
obveza prema knezovima Frankopanima. Jači razvoj Ogulina počinje u 19. stoljeću kada je
u njemu sjedište Modruško-riječke županije. U iseljeničkom valu iz 1715. dio Hrvata iz ogulinskog i otočačkog kraja odselio je u južnu Mađarsku, u sjevernu Baranju, u sela Magoč,
Bikalu i Hajmaš. Vremenom su svi ti Hrvati pomađareni, ali su sve vrijeme zadržali čakavske
osobine svog govora. U posljednjem su ratu Ogulin se našao na udaru agresije. U to vrijeme
je Ogulin imao 10.525 stanovnika, a zbrinjavao je 1600 hrvatskih izbjeglica s Korduna. Godine 2005. u blizini grada izgrađena je auto-cesta kroz Ogulinsko polje i tunel Mala Kapela.
Đulin ponor: Đulin ponor ili Dobrin ponor je ponor rijeke Dobre u Ogulinu. Kanjonom svoj
tok završava rijeka Dobra. Do sada je istraženo čak 16.396 metar sustava.
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Legenda: Prema legendi, dobio je ime po mladoj djevojci Đuli koja je u 16. stoljeću živjela
u Ogulinu. Legenda kaže da su Đulu roditelji obećali starijem plemiću za ženu. U to doba su
se vodile velike bitke sa Turcima, te je u Ogulin stigao mladi krajiški kapetan Milan Juraić.
Milan je branio frankopansku utvrdu u Tounju. Prema legendi, Milan i Đula su se zaljubili
na prvi pogled. No, Milan je smrtno stradao u jednoj od bitaka protiv Turaka. Čuvši za tu
vijest, Đula se zbog nesretne ljubavi bacila u ponor rijeke Dobre, te od tada Ogulinci zovu
taj ponor Đulinim ponorom.
Ime:
1) Grad Ogulin je dobio ime od latinske riječi „ob gula” što znači ždrijelo ili ponor.
S vremenom je lokalno stanovništvo Ogulin grad (Frankopanski kaštel u Ogulinu)
počelo zvati Đulin grad (Ogulin -> Gulin -> Đulin), a ponor pored njega Đulin ponor.
Stanovnici Ogulina su potaknuti jednom od pukotina nad ponorom koji ima lik ženskog profila stvorili legendu o djevojci Đuli koja se bacila u ponor.
2) Stanovnici Ogulina znaju rijeku Dobru u svome gradu zvati Đula pa bi po rijeci
Đuli ponor dobio ime Đulin ponor.
Legendu o Đuli možemo slobodno svrstati među proizvode ogulinske mašte kao što su: vještice (i vile) na Kleku, klečka špilja, vilinska voda, zmaj sa Šmitovog jezera te bajke Ivane BrlićMažuranić. Stanovnici Ogulina inače žele stvoriti o svome gradu sliku Ogulina kao grada bajki.

Fot. Danijel Krilčić.

Frankopanski kaštel je renesansna utvrda u Ogulinu. Tlocrt građevine je u obliku nepravilnog četverokuta, a po svom sadržaju pripada tipu renesansnog kaštela. Ogulin je nastao oko kaštela, koji je izgradila plemićka obitelj Frankopan krajem 15. stoljeća. Kaštel je
sagrađen u blizini Đulina ponora, koji je ponor rijeke Dobre u središtu Ogulina. Bernardin
Frankopan u to vrijeme bio je jedan od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj, velikaš, vojskovođa,
diplomat i mecena, pripadnik roda knezova Frankopana. Kao moćan i ugledan aristokrat,
bio je nositelj borbe za opstanak hrvatskog naroda na prostorima ugroženima turskom
najezdom. Kaštel je odigrao veliku ulogu u razvoju sadašnjeg Ogulina. Danas je u kaštelu
Zavičajni muzej otvoren 1967. godine. Ima nekoliko zbirki: arheološku, etnografsku, starog
oružja, spomen-sobu Ivane Brlić-Mažuranić, planinarsko-alpinističku, te izložbu akademskog slikara Stjepana Galetića podrijetlom iz Ogulina. Ivana četiri je puta nominirana za
Nobelovu nagradu iz književnosti 1931., 35., 37., 38. što je najviše nominacija u hrvatskoj književnosti. Ivana je bila unuka bana Ivana Mažuranića (1814-1890), prvog hrvatskog
bana pučanina. Prezime obitelji potječe od imena za mažuran, začinsko bilje. Biljka mažuran nalazi se u grbu obitelji koja vuče seljačko podrijetlo iz Splita.
Ivana Brlić-Mažuranić – „Hrvatski Andersen”, četiri puta nominirana za Nobelovu nagradu iz književnosti, unuka bana Ivana
Mažuranića, prva žena član JAZU, rođena je u Ogulinu 18. travnja
1874. Njezin je otac Vladimir ondje radio kao državni odvjetnik.
Krštena u crkvi sv. Križa kao Joanna Kornelija Emilija Henrijeta. Nakon nekoliko selidbi dolazi s obitelji u Zagreb, gdje živi do svoje 18.
godine na adresi Markov trg br. 5. Ivana je pohađala samo 2 razreda djevojačke škole, kasnije je imala privatnu poduku i francusku
guvernantu od svoje 12. do 15. godine (kad je Ivana imala 15, ona
se bacila u Savu zbog nesretne ljubavi što je Ivanu jako potreslo
jer su bile bliske). Iz Ivanina dnevnika saznajemo kako je odrastala:
okružena književnošću, u ljubavi i divljenju prema djedu, saznajemo detalje svakodnevice građanske djevojke u Zagrebu krajem
19. stoljeću – plesovi, klizanje, izleti, šetnje. Javno ne smije sama
šetati.
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Godine 1891. – po dogovoru njegove tetke i Ivaninih roditelja – dolazi do zaruka s Vatroslavom Brlićem. Ivana tada ima 17 godina. Na Ivanin 18. rođendan su se vjenčali te preselili u
Slavonski Brod. Iz pisama majci saznajemo da Ivana ljubi muža. U siječnju im se rađa prva
kći, a Ivana će kasnije roditi još 6 djece. Iako je pisala do svoje udaje, mučilo ju je uvjerenje
da se pisanje ne slaže s dužnostima supruge i majke. Tijekom 9 godina nakon udaje ne piše
ništa osim dnevnika. Smatrala je da možda i nema pravo pisati. Kad su djeca poželjela čitati
onda je počela pisati za njih. Pisala je na hrvatskom i francuskom jeziku. Prva objavljena
zbirka pjesama i pripovijedaka „Valjani i nevaljani” izlazi 1902. u vlastitoj nakladi (suprug je
vjerovao u njezin talent i podržao ju je).
„Šegrt Hlapić” iz 1913. prvi je hrvatski roman za djecu i prototip dječjeg romana u hrvatskoj književnosti. Inspiracija za glavni lik bio joj je jedan mali postolarski šegrt kojeg je nekoliko puta srela na brodskom sajmu, nasmijanog i dobrog. Knjiga doživjela je 140 izdanja
do sada, prevedena je na 25 stranih jezika što je Ivanu Brlić-Mažuranić učinio najpopularnijom hrvatskom autoricom u svjetskim razmjerima.
„Priče iz davnine” sadrže osam bajki, a Ivani su priskrbile svjetsku slavu. Regoč, Potjeh,
Šuma Striborova… u njima nadrasta uske okvire žanra, to su umjetničke autorske bajke,
ukorijenjene u motivima iz usmene književnosti i slavenske mitologije. Među stranim kritičarima Ivana stječe epitet „Hrvatski Andersen”. Ivana Brlić-Mažuranić bila je izuzetna književna pojava i žena ispred svog vremena. Vozila je bicikl po Brodu, plivala u Savi, lovila,
obrađivala vinograd, boravila u prirodi, vodila ljetnikovac Brlićevac. Godine 1919. umire
joj majka Henrijeta, doživljava smrt dvoje djece, umire i suprug, a Ivana ostaje u 49. godini
bez prihoda. Preuzima gospodarstvo, dolaze godine ekonomske krize, bolesti, depresije.
Život je okončala samoubojstvom u svojoj 64. godini u privatnom sanatoriju na Srebrnjaku.
Počiva u Mirogojskim arkadama.
Ivana Škaričić
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Dzień Dziecka
1 czerwca nauczyciele przygotowali wraz z rodzicami małą niespodziankę dla uczniów
naszej szkoły. Zamiast tradycyjnych lekcji zorganizowali aktywności i gry na świeżym
powietrzu. Dzieci grały w piłkę nożną, zbijaka, klasy. Po sportowej części na wszystkich
uczestników zabaw czekała niespodzianka: wesoła budka z lodami, które serwowała dyrektor Szkoły Polskiej Izabella Glavić. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dopisała nam
wyśmienita pogoda. Tak, zdecydowanie to był udany Dzień Dziecka!

Dječji dan
Dana 1. lipnja nastavnici su zajedno s roditeljima pripremili ugodno iznenađenje za učenike naše škole. Umjesto tradicionalnih sati nastave u sportskoj dvorani i na otvorenom
organizirane su razne aktivnosti. Djeca su igrala nogomet i druge igre. Nakon sportskog
dijela sve sudionike čekalo je dodatno iznenađenje: kiosk sa sladoledima koje je poslužila
voditeljica Poljske škole Izabella Glavić. Suprotno ranijim najavama vrijeme je poslužilo.
Da, ovo je bio iznimno uspješan Dječji dan!
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Fotografie w tekście z archiwum Szkoły Polskiej.

Szkoła Polska

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
8 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Polskiej w Zagrzebiu.
Zanim wręczono świadectwa i wyróżnienia za wyniki w nauce, wszystkie klasy zaprezentowały przygotowany przez siebie program: młodsze dzieci (z klas Dominiki Flakus-Tadić)
polskie rymowanki i wyliczanki, klasy 4-6 krótkie skecze z teatrzyku „Zielona gęś” w reżyserii Barbary Pycel-Andrijanić. Klasa 8, która w tym roku zakończyła naukę w szkole podstawowej, nakręciła film pt.: Żegnaj szkoło pod czujnym okiem Małgorzaty Vražić.

„Ciało pedagogiczne”, ale całkiem inne niż z Ferdydurke W. Gombrowicza.
Fot. Violetta Szmyt-Radošević.

Završetak školske godine 2018/2019.
8. lipnja završila je školska godina u Poljskoj školi u Zagrebu. Prije uručivanja svjedodžbi i
diploma za dobre rezultate svi su razredi organizirali svoj program: mlađe grupe (iz razreda
Dominike Flakus-Tadić) recitirale su poljske brojalice, razredi 4-6. humoristične pjesmice iz
Kazališta „Zelena guska” u režiji Barbare Pycel-Andrijanić. Osmi razred, koji je ove godine
završavao osnovnu školu, snimio je pod budnim okom Małgorzate Vražić film naslovljen
„Zbogom školo!”.
Dwa kadry z filmu Żegnaj szkoło. Przygotowała Aniela Schmidt.
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Czeremcha
Zapach czeremchy
Odmyka szczelinę
W świat - zaświat.
Swą nietrwałość tłumaczy
Przewrotnością rzeczy.

Kwitnie pod oknem.
Nie żąda spowiedzi.
Nie pragnie uwagi
a jednak ucichnie zaraz
zanim wzejdzie świt.
Zaśnie...

A słowo: czeremcha
jest podmuchem tylko
więcej w nim powietrza
niż rzeczywistości.
Już od wielu lat
śnimy wspólny sen
o zanikaniu.

Ważka nieważna

***

Unieważniła swą nieważność
poprzez śmierć.
Pozostawiając pusty pokój,
który kiedyś był czystym spokojem
odwykłych od istnienia dusz.
Na sposób nieważki
za sprawą ważki
skończył się świat.

Pogrążona w oddechu
wysysam do dna sierpniowy napar.
Jestem trawą co mięknie w dotyku
i poprzez dotyk
twardnieje gdy wdmuchnąć
w nią strach.
Proch rozsypanych po alejach liści
przypomina mi Cortazara
i jego ciągłość parków
co znika w nieskończoność.

***

***

Latarnie rzucają się w przepaść stawu
zapominając o wszystkim.
Okrągłe głowy pomarańczykaganki jadowitego cienia.
Strażniczki miejsc,
westalki osmolone pyłem
z doglądanych ognisk.
W poszukiwaniu czułego gestu
sprzedadzą duszę
aby rozbłysnąć.
Na moment zadrgać pełnią
nim zostaną strącone
w głębię styczniowych nocy.

Akacja tańczy
białym blaskiemszyfrem kwiatówniewidocznych liter,
melodią bladego zapachu.
Opada ciężko
na nasz czas
nieodwołalnie,
tragicznie,
niemo.
Akacja tańczy,
uwodzi słodko.
Szepce i nie pozostawia żadnego „dalej”
Już tylko tańczy
zatracona w bezdechu
nieoczywista i lekka.
Anna Szlagowska-Oliynyk
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Anna Szlagowska-Oliynyk jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską pod tytułem
Dźwięki w poezji Józefa Czechowicza obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Zajmuje się problemem szeroko rozumianej
integracji sztuk, zwłaszcza muzyki i literatury. Od wielu lat
realizuje autorski program warsztatów kreatywności dla
dzieci oraz warsztatów twórczego pisania dla dorosłych.
Poetka, autorka opowiadań i bajek, a także tłumaczeń poezji anglo- i niemieckojęzycznej. Publikowała w „Pamiętniku
literackim”, „Literaturoznawstwie”, „Opcjach”, „Autografie”,
„Literacjach” oraz czasopiśmie internetowym „Muzykalia”. Obecnie przygotowuje do
druku zbiór opowiadań. Niedawno wydała swój drugi tomik poezji pt. Choć odpowiedzi nie ma. Jest jedną z pionierek kursów kreatywnego pisania w Polsce. Studiowanie
amerykańskiej literatury przedmiotu pozwoliło jej na stworzenie, w oparciu o wzorce
mistrzów tej dyscypliny, własnych scenariuszy zajęć, które od lat rozwija i modyfikuje.
Współpracuje ze Szkołą Mistrzów na Uniwersytecie Warszawskim, z Muzeum Broniewskiego oraz centrum artystycznym Sztukarnia.

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu;
Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
10000 Zagreb, Savska 34/36, Hrvatska
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W obiektywie

Warsztaty wielkanocne w Szkole Polskiej, fot. M. Vražić.
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Zwycięskie majówkowe fotografie:
Viktora, Maxa i Danijela Krilčiciów.

W następnym numerze:
• Wystawa fotografii Ewy Zrno Polskie miasta i krajobrazy
• Wspomnienia o Barbarze Kryżan-Stanojević
• Chorwacki przekład powieści Nienasycenie Witkacego
• Café Kopernik 2

