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W numerze:
• Wrześniówka
• Wystawa „Moje spojrzenie na Warszawę”
• Grupa „Wisła” na Hvarze
• Projekt „Mali badacze” w laboratorium kopernikańskim
• Sędziwój czyli Michał Sędzimir

W obiektywie

Zdjęcia Tihany Car z wystawy „Moje spojrzenie na Warszawę”.
Na okładce zdjęcie T. Car, przestawiające wnętrze Politechniki Warszawskiej.
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Wstęp

Drodzy Kopernikanie!
Ten numer będzie bardzo wrześniowy. Po pierwsze, dlatego, że
odbyła się wrześniówka, zamiast planowanej majówki, po drugie,
dlatego, że znajdziecie w nim wiersze uczniów Polskiej Szkoły, inspirowane właśnie tym wyjazdem do Samoboru.
Oprócz tego wszystko pozostało bez większych zmian. Wirus jak z
nami był, tak jest, jednak ciągle mamy nadzieję, że koniec pandemii jest bliski. Wydarzeń kulturalnych i spotkań było mniej, a my
działamy wedle starego powiedzenia: „Tak krawiec kraje, jak mu
materii staje”. Mimo wszystkim przeciwnościom w naszej galerii
zwisła nowa wystawa, poświęcona Warszawie w obiektywie Tihany Car. Otwarcie wystawy nie było huczne, ale adekwatne do obecnej sytuacji. Na pewno ważnymi wydarzeniami
w tym kwartale były też spotkania orgaznizowane dla dzieci, dzięki którym nasza siedziba
zamienia się w prawdziwą pracownię kopernikańską, gdzie odbywają się różne eksperymenty naukowe.
Pamiętaliśmy również, że rok 2021 jest Rokiem Stanisława Lema. Zarówno uczniowie Polskiej Szkoły, jak i studenci zagrzebskiej polonistyki na Uniwersytecie Zagrzebskim mieli zajęcia poświęcone polskiemu pisarzowi i twórcy powieści science fiction, pisali też ułożone
przez Lema dyktanda. Temu wybitnemu pisarzowi będzie poświęcony numer specjalny
„Kopernika”.
Wakacje minęły nie wiadomo kiedy, a były piękne, ale przed nami perspektywa jesieni, a
potem świąt Bożego Narodzenia. Tymczasem zapraszamy do lektury obecnego numeru,
najlepiej pod kocem przy filiżance dobrej herbaty.
Wakacje.
Fot. M. Agičić.

Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

http://www.wspolnotapolska.org.pl

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

Moj pogled na Varšavu
Izbor fotografija Tihane Car, apsolventice Polonistike Filozofskog fakulteta
u Zagrebu koje su nastale tijekom studijskog boravka autorice u Varšavi.

„Ljepota otkrivanja Varšave u akademski motiviranom boravku je upravo specifičan splet tokova
koji otkriva: turistička čvorišta sa spektakularnim
pogledima na noćna svjetla grada, sveučilišni
kampusi premreženi utjecajima nekadašnjih
slavnih studenata, kulturna „podzemlja“ koja se

ukazuju samo pažljivom promatraču, ali i stranputice koje vode u oaze zelenila usred grada.
Znajući da je boravak privremen, otkrivanje je
gotovo svakodnevni imperativ – rezultat čega su
sljedeće fotografije, okinute prilikom slučajnih i
posve namjernih silazaka sa svakodnevnih ruta.“

Tihana Car
Izložba iz ciklusa „Poljski gradovi i krajolici“ financirana sredstvima Savjeta za nacionalne manjine RH.
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Wystawa

Izložba

W środę 1 września 2021 r. odbyło się otwarcie nowej wystawy z cyklu: „Polskie miasta i
krajobrazy”. W tym roku zaprezentowaliśmy
wystawę: „Moje spojrzenie na Warszawę”
Tihany Car.

U srijedu, 1. rujna 2021, održalo se otvaranje nove izložbe u ciklusu „Poljski gradovi i
krajolici”. Ove smo godine predstavili izložbu
„Moj pogled na Varšavu” Tihane Car.

Projekt dla dzieci

Projekt za djecu

W dniach 17 i 24 września 2021 r. z inicjatywy
Marty Cvetkov odbyły się spotkania dla dzieci
z cyklu „Eksperymentujemy z wynalazkami”
zorganizowane w ramach projektu „Mali badacze przyrody i wynalazków, czyli integracyjne
warsztaty tematyczne˝. Więcej o tym na s. 9-11.

Na inicijativu Marte Cvetko 17. i 24. rujna
2021. održali su se susreti djece u ciklusu
„Eksperimentirajmo s izumima”, organizirani
u sklopu projekta „Mali istraživači prirode i
izuma, ili inegrativne tematske radionice”.
Više o tome na stranici 9-11.
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W ruinach zamku.
Wszystkie fotografie w
tekście Danijel Krilčić.

4

Relikwie Jana Pawła II na Hvarze
i występ naszej grupy wokalnej
„Wisła”

Relikvije Ivana Pavla II. na Hvaru
i nastup naše vokalne skupine
„Wisła“

W dniu 21 września 2021 r. na wyspie Hvar,
w parafiach św. Antoniego Opata w Vrisniku i
św. Jakuba w Pitvie odbyło się wprowadzenie
relikwii św. Jana Pawła II. Mszę celebrowali
arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław
Mokrzycki, który pełnił niegdyś obowiązki
osobistego sekretarza polskiego papieża oraz
Ranko Vidović, który jest biskupem wyspy Hvar.
Na uroczystościach obecni byli m.in. ambasador RP w Chorwacji Andrzej Jasionowski,
konsul RP Dagmara Luković i konsul honorowy RP Josip Roglić. Na wydarzenie przybyli
również przedstawiciele chorwackich władz
państwowych i samorządowych, przedstawiciele Polonii, parafianie, polscy turyści przebywający w tym czasie na wyspie, ponadto
chorwaccy i polscy duchowni. Odczytano też
list z pozdrowieniami od prezydenta RP Andrzeja Dudy dla uczestników tej uroczystości.
Podczas mszy zaśpiewał nasz zespół wokalny
„Wisła”. Więcej o tym na str. 13.

Dana 21. rujna 2021. na otoku Hvaru u župama sv. Antonija Opata u Vrisniku i sv. Jakova
u Pitvi održan je svečani dolazak relikvija sv.
Ivana Pavla II. koji je predvodio nadbiskup
Lavova Mieczysław Mokrzycki, koji je nekad
obnašao dužnost osobnog tajnika poljskog
pape te Ranko Vidović, biskup otoka Hvara.
Na svečanosti su bili prisutni među ostalima veleposlanik RP u Hrvatskoj Andrzej
Jasionowski, konzulica RP Dagmara Luković
i počasni konzul RP Josip Roglić. Događaju
su prisustvovali i predstavnici hrvatskih državnih i lokalnih vlasti, predstavnici poljske
dijaspore, župljani te poljski turisti koji su
u to vrijeme boravili na otoku, ali i poljsko
i hrvatsko svećenstvo. Pročitano je pismo
predsjednika Republike Poljske Andrzeja
Dude sudionicima svečanosti. Tijekom svečane mise pjevala je vokalna skupina „Wisła“.
Više o tome na str. 13.

Wrześniówka

Rujanski izlet

Maj był bardzo chłodny, ale nie poddaliśmy
się i w tym roku to wrzesień był miesiącem
majówkowego odpoczynku. Tym razem pojechaliśmy do Samoboru. Były oczywiście kremówki, wizyta w Muzeum Samoboru, spacer
do ruin Starego Zamku, później poszukiwania
miedzi w kopalni św. Barbary. Dużo się działo!

Svibanj je bio hladan, no nismo se predali i
ove je godine rujan bio mjesec majskog izleta.
Zaputili smo se u Samobor. Bile su tamo, naravno, kremšnite, posjet Muzeju Samobora,
šetnja do ruševina Starog Grada, kasnije potraga za mjedi u rudniku sv. Barbare. Bilo je
toga mnogo! Bilo je vremena i za ukusan ručak

Zwiedzenie muzeum.

Kremówki!
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Był też czas na pyszny obiad w restauracji Gabrovica i oczywiście tradycyjne gry i zabawy z
nagrodami. Tym razem najlepsi w konkursie
wiedzy o Samoborze i Bitwie Warszawskiej
okazali się: p. konsul Jacek Zimolzak, Robert
Radošević i nauczycielka naszej szkoły – Dominika Flakus-Tadić. Nic dodać, nic ująć – jak
majówka, to tylko we wrześniu!

u restoranu Gabrovica i, naravno, nagradne
igre i zabava. Ovaj put najbolji u natjecanju
znanja o Samoboru i Bitki kod Varšave bili su
konzul RP Jacek Zimolzak, Robert Radošević
i učiteljica iz Poljske škole – Dominika Flakus-Tadić. Ništa za dodati niti oduzeti – ako
„majski izlet”, onda samo u rujnu!
Zwycięzcy konkursu.
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WRZEŚNIÓWKA jak „kremówka”, sobota 25.09.2021 r.

SAMOBOR – RUDE – GOSTIONICA GABROVICA
9:00 - 9:15

SAMOBOR - zbiórka na parkingu przy Centrum miasta

9:15 - 9:55

Wspólny spacer od parkingu do Centrum miasta i kremówka przy Rynku w
cukierni Sweet Family (M.Kleščića 1)

10:00 - 11:00

Zwiedzanie Muzeum Miasta Samobor

11:00 - 11:45

Spacer do ruin Starego Miasta

11:45 - 12:45

Powrót na parking i jazda do miasteczka RUDE (parking w Centrum), spacer
do kopalni

12:45 - 13:45

Zwiedzanie kopalni miedzi i żelaza – Rudnik Sv. Barbara

13:45 - 14:10

Jazda do GOSTIONICE GABROVICA (Stojdraga 1)

14:10 - 18:00

Obiad, gry i zabawy, czas wolny

Cena:

140 dorośli,
70 HRK/dzieci do lat 14
(dzieci z Polskiej Szkoły – bezpłatnie) – Płatności podczas wycieczki

Zgłoszenia do 21 września:

Aneta Olenković, e-mail: aneta.olenkovic@gmail.com
(tel. 091 3666 199 po 18:00)
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IV Światowym Forum Mediów
Polonijnych

IV. forum poljskih medija u
dijaspori

Przedstawiciel naszej redakcji Marek Stanojević uczestniczył w „IV Światowym Forum
Mediów Polonijnych”, które odbyło się w dniu
25 września 2021 r. pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji
Społecznej. Forum zostało zorganizowane
przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w
Szwecji, reprezentowane przez prezes Teresę
Sygnarek, oraz Europejską Unię Wspólnot
Polonijnych, reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata, przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, reprezentowanego przez prezesa
Dariusza Piotra Bonisławskiego. W tym roku,
ze względu na pandemię, Forum Mediów już
po raz drugi odbyło się w formie wirtualnej
na platformie komunikacyjnej. Do udziału w
Forum zarejestrowało się ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw
prasowych, portali, blogów, radia i telewizji)
z 30 krajów.

Predstavnik naše redakcije Marek Stanojević sudjelovao je u radu „IV. foruma poljskih
medija u dijaspori”, koji je održan 25. rujna
2021. godine pod pokroviteljstvom Poljske
udruge društvene komunikacije. Forum su
organizirali Udruga poljskih medija u dijaspori iz Švedske, koju predstavlja predsjednica
Teresa Sygnarek, te Europska unija poljskih
zajednica u dijaspori, koju predstavlja njezin
predsjednik Tadeusz Adam Pilat. Partnersku
podršku organizaciji Foruma pružila je Zaklada
„Poljska zajednica” predvođena predsjednikom Dariuszem Piotrom Bonisławskim. I
ove godine, s obzirom na pandemiju, Forum
medija već je drugi put zaredom održan u
virtualnoj formi na komunikacijskoj platformi.
Za sudjelovanje u radu Foruma prijavilo se
više od stotinu predstavnika poljskih medija iz
dijaspore (izdavača novina, portala, blogera,
radija i televizije) iz 30 zemalja.

W programie były m. in. prelekcje:
Nie tylko fake news, ale także odbiorca w
pułapkach wiarygodności wygłoszona przez
dr Karolinę Burno z Katedry Dziennikarstwa
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w
Lublinie; Nie tylko czekające nas zmiany,
ale także nowe rozwiązania technologiczne
przez Piotra Marka, CEO Grupy Tipmedia; Nie
tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas
rozumiano i słuchano przez dr hab. Pawła
Nowaka z Katedry Komunikacji Medialnej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie.
Podczas Forum odbyła się także debata p. t.
„Quo vadis media polonijne”, w której omówiono m. in. temat aktualnego stanu mediów
i ich niezależności, wsparcia ze strony władz
polskich oraz dzielenia mediów na „wschodnie i zachodnie”.

U programu su bila i ova predavanja:
Ne samo fake news, već i recipijent u zamki
vjerodostojnosti koje je održala dr. Karolina
Burno s Katedre novinarstva Fakulteta politologije i novinarstva Sveučilišta Marie-Curie
Skłodowske iz Lublina; Ne samo iščekivane
promjene, već i nova tehnološka rješenja Piotra
Marka, iz CEO Grupe Tipmedia; Ne samo kako
pisati, već i kako provjeriti da nas se razumije i
sluša dr. Paweła Nowaka s Katedre medijske
komunikacije Sveučilišta Marie-Curie Skłodowske iz Lublinia.
Tijekom Foruma održana je i rasprava naslovljena „Quo vadis
media polonijne”, u kojoj se govorilo među
ostalima o aktualnom
stanju medija, njihovoj
nezavisnosti, podršci od
strane poljskih vlasti
te podjeli na „istočne
i zapadne” medije.
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Promocja książki Polacy w
Chorwacji

Predstavljanje knjige Poljaci u
Hrvatskoj

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się promocja książki Poljaci u Hrvatskoj autora
dr Filipa Škiljana w Centrum Kultury „Napredak”. Na początku p. Ewa Majstorović,
Przedstawicielka Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia, powitała gości, po
czym oddała głos autorowi książki. Dr Filip
Škiljan przedstawił książkę, opowiedział w
jaki sposób powstawała i co w niej można
przeczytać. Specjalne podziękowania złożył
śp. pani Walentynie Lončarić za zainicjowanie książki, jak i obecnej Przedstawicielce p.
Ewie Majstorović za zorganizowanie promocji
książki oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstawania książki. Pod koniec
promocji odbyła się rozmowa o możliwym
wydaniu nowej książki o Polakach w Chorwacji. Na promocję przybyli, uczestniczący
w powstawaniu książki członkowie PTK „Mikołaj Kopernik” jak i wicekonsul z Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Zagrzebiu p.
Jacek Zimozlak.

Dana 28. rujna 2021. godine održano je
predstavljanje knjige „Poljaci u Hrvatskoj”
autora dr. sc. Filipa Škiljana u Napretkovom
kulturnom centru. Na početku je pozdravne
riječi uputila gđa. Ewa Majstorović, predstavnica poljske nacionalne manjine Grada
Zagreba. Potom je govorio autor knjige Filip
Škiljan – predstavio je knjigu te ispričao kako
je nastajala i što sadrži. Posebno se zahvalio
gđi. Walentyni Lončarić, nedavno preminuloj predstavnici poljske manjine, na inicijativi da se napiše ova knjiga kao i sadašnjoj
predstavnici gđi. Majstorović na tome što je
organizirala predstavljanje knjige. Zahvalio se
i kazivačima. Na kraju promocije zaključeno
je kako je ovo tek početak i kako se može
naći prostora za izdavanje nove knjige o Poljacima. Promociji su prisustvovali kazivači
koji su sudjelovali u stvaranju knjige, članovi
Poljske kulturne udruge „Mikolaj Kopernik”,
a od uzvanika gospodin Jacek Zimolzak, vicekonzul u Konzularnom odjelu Veleposlanstva
Republike Poljske.

Źródło: poljaci.blogspot.com
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Mali badacze w laboratorium Kopernika

Fotografie w tekście z
archiwum Marty Cvetkov.

W dniu 17 września 2021 r. w naszej siedzibie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Eksperymentujemy z wynalazkami”. Tematem spotkania był wielki polski naukowiec i patron
naszego Towarzystwa, czyli Mikołaj Kopernik. Dzieci polonijne z klas 1-6 szkoły podstawowej uczestniczyły w projekcie dedykowanym najmłodszym kopernikanom, pt.: „Mali badacze przyrody i wynalazków, czyli integracyjne warsztaty tematyczne˝. Koszty tego projektu
zostały pokryte ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci, uczniów Polskiej Szkoły oraz członków PTK „Mikołaj Kopernik”. Profesorzy z
„AHA pokusa” w inspirujący i niekonwencjonalny sposób zaciekawili uczestników swoim
wykładem. Spotkanie trwało 3 godziny i było podzielone na trzy części. W pierwszej części
wykładowca za pomocą prezentacji wyświetlonej przy użyciu projektora wyjaśnił i przybliżył dzieciom dzieło oraz dziedzictwo Mikołaja Kopernika, wybitnego naukowca i astronoma. W trakcie drugiej prezentacji, w sposób opisowy, przedstawiono dzieciom teorię
heliocentryczną i jej znaczenie dla ludzkości. W trzeciej części spotkania, z pomocą profesora-mentora, dzieci miały okazję wykonać swój własny model układu słonecznego.
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Drugie spotkanie z cyklu „Eksperymentujemy z wynalazkami” odbyło się 24 września
2021 r., również w siedzibie PTK „Mikołaj Kopernik”. Piętnaścioro uczniów klas 1-5 miało
okazję zapoznać się z osiągnięciami naukowymi polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Profesorowie przygotowali wykład dostosowany do wieku dzieci, które po raz pierwszy
zetknęły się z dziedzinami nauk, które są wykładane w klasach wyższych. Przedstawili oni
naukowy wkład Marii Skłodowskiej-Curie w rozwój fizyki i nowej dziedziny chemii. Aby wykład był ciekawszy i mniej abstrakcyjny, przyniesiono licznik Geigera i zaprezentowano jego
działanie. W drugiej części dzieci aktywnie brały udział w warsztatach i wykonywały model
promieni α, ꞵ i γ. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o polskich naukowcach. Celem
konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej przez uczniów na poprzednich wykładach. Najlepszym uczestnikom wręczono nagrody w formie praktycznych pomocy naukowych.
Dnia 25 września 2021 r. w lesie koło miejscowości Gabrovica odbyła się gra terenowa, tzn.
„podchody”. W grze uczestniczyło 20 dzieci, które podzielono na dwie grupy. Celem gry
było odnalezienie i wykonanie zadań napisanych na kartkach i ukrytych w różnych miejscach. Po moim krótkim wykładzie o orientacji w terenie, dzieci bardzo sprawnie i entuzjastycznie przystąpiły do poszukiwania. Współpracowały i omawiały razem odpowiedzi na
pytania związane z przyrodą, charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, rozwiązywały zagadki i zadania matematyczne oraz logiczne. Przy pomocy kompasu ustalały swoją
lokację i kierunek poszukiwań. Jedna grupa odnalazła ukrytą skrzynię ze skarbem, tzn.
podarunkami dla dzieci. Na zakończenie podchodów, wszystkie dzieci otrzymały drobne
upominki i medale za uczestnictwo we wspólnej zabawie.
Marta Cvetkov
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Kościół w Vrisniku na wyspie Hvar
21.09.2021 r. Fot. T. Surla.

12

KOPERNIK
3/2021
Wyjazd grupy wokalnej „Wisła“ na Hvar
Na zaproszenie ks. Roberta Bartoszka, który obecnie jest proboszczem na wyspie Hvar,
w parafiach Vrisnik i Pitve, nasza grupa wokalna „Wisła“ w dniach od 19 do 22 września
2021 r. przebywała na tej przepięknej i najbardziej nasłonecznionej, dalmatyńskiej wyspie.
W związku z pandemią covid-19 nie odbywaliśmy prób i prawie nigdzie nie występowaliśmy przez ponad półtora roku. Dlatego też po otrzymaniu zaproszenia nie mieliśmy
pewności, czy w ostatniej chwili wyjazd nie zostanie odwołany ze względu na sytuację
epidemiologiczną. Jednak wszystko powoli układało się pomyślnie i nasz wyjazd, ku naszej
wielkiej radości, doszedł do skutku! Podróż odbyliśmy wygodnym autobusem, jako że od
Zagrzebia do Jelsy na wyspie Hvar jest wyjątkowo duża odległość, podróż obejmuje przejazd promem i trudną trasę na samej wyspie. Wyjechaliśmy z Zagrzebia rano w niedzielę
i późnym popołudniem dotarliśmy na miejsce i zakwaterowaliśmy się w hotelu „Hvar“ w
miejscowości Jelsa. W autobusie było, jak zwykle, bardzo wesoło.
W poniedziałek, po śniadaniu, wyruszyliśmy na zwiedzanie zabytków. Mieliśmy bardzo dobrą przewodniczkę po wyspie, gdyż nasza członkini, Julija Matijević-Sosa od dziecka spędza lato na wyspie, ponieważ jej ojciec stamąd pochodził. Już w autobusie przekazała nam
dużo ciekawych informacji o tej naprawdę cudownej, adriatyckiej wyspie. Słuchaliśmy z
uwagą i wielkim zainteresowaniem jej opowieści, gdyż większość naszej dwunastoosobowej grupy nigdy nie była na Hvarze. Najpierw pojechaliśmy do Starego Gradu. Pierwszą
osadę Faros (stara nazwa miejscowości), założyli tu greccy koloniści w IV w. p. n. e. wykorzystując urodzajną dolinę na winnice i gaje oliwne. Faros otaczały mury, których ślady zachowały się do dziś. Są tu również pozostałości z czasów rzymskich i starochrześcijańskich.
Zwiedziliśmy tu zamek „Tvrdalj“, rezydencję wybitnego poety chorwackiego Petra Hektorovicia (1487 – 1572), z chorwackimi i łacińskimi napisami wykutymi w kamieniu, sadzawką otoczoną arkadami, pięknym ogrodem ze śródziemnomorską roślinnością i pomnikiem
poety przed rezydencją. Miasto obecnie żyje z turystyki, są tu liczne hotele, kąpieliska,
rozlewnie win. Uprawia się winogrona, oliwki, lawendę.

Obiad w Pitve. Fot. T. Surla.
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Następnie pojechaliśmy do Hvaru, gdzie
nam Julija opowiedziała jego historię, pokazała mury miejskie, plac z zespołem urbanistycznym z XV wieku. Na placu znajduje się
Arsenał, monumentalna budowla z XVI w.
(przechowywano tu okręty wojenne). Nad
Arsenałem dobudowano piętro, gdzie w
1612 r. urządzono salę teatralną. Jest to działający do obecnych czasów najstarszy teatr
w Chorwacji. Na placu znajduje się również
renesansowa katedra św. Szczepana z XVI w.
Pogoda była wspaniała i sprzyjała zwiedzaniu
poszczególnych zabytków. Zachwycaliśmy się
wspaniałymi widokami, no i zażywaliśmy kąpieli w jeszcze ciągle ciepłym Adriatyku...
W tym dniu dwukrotnie odbyliśmy próbę z
młodziutkim Janem Nagliciem, który zastępował naszą dyrygentkę Sarę.
We wtorek, 21 września, odbyła się uroczystość przekazania relikwii św. Jana Pawła II Arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław
dwom kościołom: Vrisnik i Pitve. Arcybiskup i
Mokrzycki, fot. T. Surla.
metropolita lwowski, Mieczysław Mokrzycki,
który przez ostatnie dziewięć lat życia Jana Pawła II był jego sekretarzem, przekazał relikwie proboszczowi ks. Robertowi Bartoszkowi w czasie uroczystej mszy świętej, w której
uczestniczył biskup Hvaru Ranko Vidović, kilkunastu księży, Ambasador RP w Republice
Chorwacji J. E. Pan Andrzej Jasionowski z Małżonką, Pani Konsul Dagmara Luković, Konsul
Honorowy RP w Splicie Josip Roglić, wysłannik Premiera Republiki Chorwacji, Izabella Glavić – dyrektor Polskiej Szkoły w Zagrzebiu, Ewa Majstorović – Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia, członkowie polskich towarzystw kulturalnych „Mikołaj
Kopernik“ z Zagrzebia i „Polonez“ ze Splitu oraz liczni mieszkańcy wyspy Hvar.
Po powitaniu gości przez ks. Roberta, Pani Konsul Dagmara Luković odczytała list z Urzędu
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym pozdrowił on wszystkich uczestników uroczystości podkreślając duże znaczenie papieża Polaka dla rozwoju łączności i współpracy między
obu narodami: polskim i chorwackim.
Nasza grupa wokalna śpiewała na mszy św. w miejscowości Vrisnik wraz z miejscowym
chórem. „Wisła“ śpiewała polskie pieśni maryjne i „Barkę“ i tak samo później w kościele
w Pitve. Jan akompaniował na organach i na pianinie. Śpiewaliśmy także kilka polskich
piosenek ludowych i „Polskie kwiaty“ na uroczystym obiedzie w Pitve. Nasze malownicze polskie stroje ludowe tworzyły wspaniałą oryginalną oprawę w obu miejscowościach
i wszyscy chcieli się z nami fotografować. Otrzymaliśmy pochwały za nasze występ od
metropolity lwowskiego i miejscowych mieszkańców. Bardzo ucieszyło nas zaproszenie
metropolity lwowskiego Miczysława Mokrzyckiego na przyjazd do Lwowa. Oby się i ten
wyjazd mógł urzeczywistnić!
Nasz wyjazd na Hvar był bardzo udany i pozostanie nam wszystkim na zawsze w pamięci.
Janina Wojtyna-Welle
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Fot. T. Surla.
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Jeste li čuli za Michała Sędziwoja?
Michał Sędziwój (na latinskom Sendivogius Polonus) jedan je od najpoznatijih poljskih
znanstvenika predmodernog doba. Rođen je 1566. godine u mjestu Łukowica na jugu Poljske. Bio je sin sitnog plemića koji ga je školovao i namjeravao uputiti u crkvenu karijeru.
Mladi Michał pohađao je samostansku školu u Krakovu, a onda je postao student Krakovske akademije, današnjeg Jagelonskog sveučilišta. Pokazivao je interes ne samo prema filozofiji i teologiji, već i prema medicini i alkemiji koja je tada, na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće,
bila iznimno popularna. U Krakovu su tada boravili i glasoviti engleski alkemičari John Dee
i Edward Kelley te se pod njihovim utjecajem Sędziwój posvetio upravo izučavanju medicinskih i alkemijskih spisa.

16

KOPERNIK
3/2021

Zahvaljujući financijskoj podršci aristokrata i političara Mikołaja Wolskog, Sędziwój je imao
dovoljno sredstava za te studije kao i za inozemna putovanja koja su mu omogućila daljnje
školovanje. Studirao je u mnogim europskim gradovima, među ostalima u Cambridgeu,
Leipzigu, Frankfurtu, Wittembergu i Beču, a proputovao je skoro cijelu Europu. Provodio je
brojne (al)kemijeske eksperimente, a jedan od njih uzrokovao je i požar kraljevskog dvorca
na Wawelu 1595. godine.
Osim što se bavio alkemijom, Sędziwój je radio u službi poljskog kralja Sigismunda III. Waze
te je obavljao mnoge diplomatske misije. Upravo te diplomatske misije dovele su ga na
dvor cara Rudolfa II. u Pragu. Uskoro je postao njegov dvoranin, a kasnije je promaknut u
red carskih savjetnika. Godine 1599. tijekom epidemije u Pragu je preminula Sędziwojeva
žena i dvoje djece, pa se on nakon toga s preostalih dvoje vratio u Poljsku.
U to vrijeme vladalo je uvjerenje da je glavni cilj alkemijskih istraživanja pronalazak tzv.
„kamena mudrosti“ („kamena mudraca“) i načina da se svaki metal može pretvoriti u zlato
(transmutacija). Ta financijska strana alkemije bila je razlog velikog zanimanja i među vladarima kojima je stalno nedostajalo novca. Jednog takvog alkemičara, Alexandra Sethona,
saski knez izbornik je čak utamničio i nastojao mučenjem dobiti od njega tajnu kamena
mudrosti i transmutacije. Sędziwój je Sethonu pomogao pobjeći i primio ga je kod sebe u
Krakovu gdje je taj ipak preminuo. Tvrdilo se da je prije smrti upravo Michału Sędziwoju
ostavio supstancu koja omogućuje pretvaranje olova u zlato. Sędziwój je demonstrirao
transmutaciju pred poljskim kraljem Sigismundom. Oženio je i Shetonovu udovicu te preuzeo svu njegovu ostavštinu. Sam Sędziwój je nešto kasnije također postao žrtva sličnog
utamničenja od strane jednog drugog njemačkog kneza te ga je iz nevolje spasila odlučna
intervencija Sigismunda III. i Rudolfa II.
Uskoro je Michał Sędziwój dobio novi zadatak od poljskog kralja i zaputio se s diplomatskom
misijom caru Rudolfu u Prag, gdje je navodno proveo transmutaciju i pred samim carem koji
je bio također poznat po svojoj fascinaciji alkemijom. Kao uspomenu na taj događaj car je
dao u zid dvorane u kojoj se to dogodilo ugraditi ploču s natpisom: Faciat hoc quispiam alius
quod fecit Sendivogius Polonus (Neka netko drugi učini ono što je učinio Poljak Sędziwój.).
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Godine 1604. u Pragu je Sędziwój tiskao svoje prvo alkemijsko djelo naslovljeno Novum
Lumen Chymicum (Novo kemijsko svjetlo). Taj tekst objavljen je na latinskom jeziku nepotpisan, no autor je ime stavio u njega u obliku anagrama svoga imena (MICHAEL SENDIVOGIUS) koji je glasio: DIVI LESCHI GENUS AMO (Volim rod božanskog Lecha). Taj je spis
bio vrlo popularan diljem Europe, a tijekom narednih dvjestotinjak godina tiskan je čak
53 puta na mnogim jezicima. U svojim bibliotekama imali su ga i Isaak Newton i Antoine
Lavoisier.
Tim djelom Sędziwój je zadao novi pravac alkemijskim istraživanjima. Novum Lumen Chymicum temeljilo se na praktičnim pokusima opisanima na jasan i pregledan način. U fokusu njegova interesa bio je zrak i njegova uloga u sagaranju. Sędziwój je tvrdio da se u zraku
nalazi cibus vitae (hrana života), koja se u čvrstom obliku nalazi u salitri (kalijevom nitratu).
Danas znamo da se radilo o kisiku koji tada, kao općenito pojam kemijskih elemenata, nije
bio poznat. Na taj je način Sędziwój dao veliki impuls daljnjim kemijskim eksperimentalnim
istraživanjima koja su provođena u europskim sveučilišnim centrima, poglavito na Oxfordu. Kasnije je Sędziwój tiskao i druga djela. Kraj života Michał Sędziwój dočekao je 1636.
na svojem imanju u Češkoj, koje je dobio za zasluge od cara Ferdinanda II. Habsburškog.
Magdalena Najbar-Agičić

Ilustracje w tekście ze
strony www.polona.pl.

18

KOPERNIK
3/2021

Wrześniówka

Konkurs „Wrzesniówka-wierszówka”
Podczas wrześniówki został ogłoszony konkurs na wiersz. Autorem najlepszego wiersza
okazał się uczeń klasy ósmej Franciszek Hajdecki. Otrzymał główną nagrodę, czyli zawartość pewnego tajemniczego pudełka, w którym były ciepłe stópki, słodkie oczy i potwory.
Zapraszamy Was do lektury wszystkich nadesłanych na ten konkurs wierszy. Są zabawne i
ciekawe.
Tajemnica jesieni

Pudełko z nagrodami.
Fot. M. Vražić.

Nie wiem co bym zrobił, gdyby w sobotę w Polskiej Szkole była kartkówka,
Na szczęście ocaliła nas ta piękna wrześniówka.
Wybraliśmy się na nią do Samoboru,
Sama podróż nie stawiała żadnego oporu.
Miasteczko nawet bardzo przyjemne,
Ale nasze umiejętności chorwackiego niestety trochę ujemne.
Nie przeszkadzało nam to, aby kupić sobie pyszną kremówkę,
A nie jak zwykle rano zjeść zimną parówkę.
Fajnie, że to taki przyjemny początek,
Gdyby nie to musiałbym znów czekać, aż będzie piątek.
A ta cała historia po to żebyśmy byli zadowoleni,
I to się właśnie nazywa tajemnica jesieni.
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Źródła informacji:
Zdjęcie 1, 30.09.2021: https://www.olfaktoria.pl/2014/09/16-najlepszych-filmow-na-jesien/
Zdjęcie 2, 30.09.2021: https://www.besthdwallpaper.com/dziki/fox-cub-jesienia-dt_pl-28288.html
Zdjęcie 3, 30.09.2021: https://www.tapeciarnia.pl/143796_wiewiorka_las_jesien
Zdjęcie 3, 30.09.2021: https://gazetawroclawska.pl/jesien-2018-kiedy-bedzie-pierwszy-dzien-jesieni-kiedyzaczyna-sie-kalendarzowa-jesien-czy-to-dzis-zobacz-memy-o-jesieni/ar/13499605

Franciszek Hajdecki, klasa 8
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Początek roku szkolnego to idealny moment na wrześniówkę,
podczas której warto zjeść pyszną kremówkę.
Celem takiej radosnej wyprawy może być Samobor,
dokąd zawiezie nas samochodowy tabor.
Opowieści o samoborskich tajemnicach
zawsze wywołują uśmiech na naszych licach.
Taka wspaniała integracja w jesienną sobotę,
sprawia, że dzieci na Polską Szkołę mają coraz większą ochotę.
Szymon Hajdecki, klasa 8

Wrzesniówka-wierszówka
W sobotę do Samoboru przyjechaliśmy,
Na parkingu o 9-tej spotkaliśmy,
Kremówkę w miasteczku skosztowaliśmy,
Muzeum i domek odwiedziliśmy.
Ruiny i kopalnie żelaza zwiedziliśmy,
Obiad ze smakiem zjedliśmy,
Skarbu z innymi szukaliśmy,
Do domu z uśmiechem wróciliśmy.
Julianna Popović, klasa 8

Fot. D. Krilčić.

Wrześniówka

Wrześniówka – wierszówka
Była sobota,
Przyszliśmy do Samoboru,
Było śmiechu i zabawy,
Przyszliśmy do miasteczka i jedliśmy pyszne kremówki.
Kiedy jechaliśmy autem, widzieliśmy prawdziwą jesień,
Było bardzo fajnie,
Mieliśmy zagadki w lesie,
I było szkoda, że nie wygraliśmy.
Gloria Popović, klasa 4

Samobor widziany ze wzgórza. Fot. D. Krilčić.
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Wrześniówka
- Dokąd idziesz wycieczko?
- Zobaczyć Samobor miasteczko.
- A co to za zakątek?
- Pełen pagórków i pamiątek,
jest rynek i kremówka, na początek.
- A co tam kryje jesień?
- Jak zwykle, każdy wrzesień,
raz radość i śmiech,
raz smutek i grzech.
- Czy jest tam tajemnica?
- Niejedna jest tu piwnica,
a z kopalni ich strzeże
święcie w to wierzę,
jak legenda stara, św. Barbara.
- A kim wy jesteście ekipo wesoła?
- My? To Polska szkoła!
mama Ania Popović, rodzinka Popović 09.2021 r.

Ruiny zamku w Samoborze. Fot. D. Krilčić.
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Samobor. Fot. M. Vražić.
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Kremówka. Fot. M. Vražić.
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Muzeum. Fot. M. Vražić.
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„Akrobacje” przed kopalnią. Fot. M. Vražić.
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W ruinach samoborskiego zamku.
Fot. M. Vražić.
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W obiektywie

Zdjęcia Tihany Car z wystawy „Moje spojrzenie
29na Warszawę”.

„Wisła” na Hvarze. Fot. I. Glavić.

W następnym numerze:
• Święto Niepodległości
• Akcja „Kartka świąteczna dla seniora”
• Pierogowanie w Koperniku
• Wigilia w pandemicznej odsłonie
• Polscy „poeci wyklęci”

