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Trzydzieści lat minęło...

Z OKAZIJI

30-LECIA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO
„MIKOŁAJ KOPERNIK“
wszystkim naszym Członkom, a w szczególności tym, którzy w ciągu
trzech dziesięcioleci działalności włożyli wielki wkład w jego aktywność
i przyczynili się do wspólnego sukcesu,

życzymy wszystkiego najlepszego!
Przewodnicząca
Magdalena Najbar-Agičić
i Zarząd PTK „M. Kopernik“
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Drodzy Czytelnicy!
Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów,
ile śniegów wiszących nad latarniami (…) ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych… śpiewał w 1971 r. niezapomniany polski bard Marek
Grechuta. Te piękne i nostalgiczne słowa napisał poeta Konstanty
Ildefons Gałczyński. Swoją uniwersalnością i zawartym w nich ładunkiem emocjonalnym mogą one objąć i nasze zagrzebskie doświadczenia. Teraz, gdy obchodzimy 30. rocznicę powstania PTK
„Mikołaj Kopernik”, wspominamy minione czasy, tych, których już
z nami nie ma, a byli dla nas ważni, przypominamy sobie początki, uświadamiamy sobie,
jak wiele udało się osiągnąć.
Mieszkam w Zagrzebiu od czterech lat, więc moje słowa to jedynie kropla w morzu Waszych wspomnień i to Wam Kopernikanie, zasłużeni zarówno dla naszego Towarzystwa,
jak i dla Polskiej Szkoły, dla integracji naszego polonijnego środowiska, oddaję głos. To
Wy dbaliście, aby Wasze dzieci i wnuki miały kontakt z polską kulturą i językiem, to Wy
spotykaliście się na niezliczonych wydarzeniach organizowanych w siedzibach na ulicy Mesničkiej i potem na Savskiej. To Wy wreszcie rozpoczęliście, trwającą już 30. lat historię
naszego Towarzystwa. Dziękujemy Wam za to i cieszymy się z tego, że kolejne pokolenia
Kopernikan mogą razem w Wami tworzyć nowe jej rozdziały.
W tym numerze publikujemy artykuły tylko po polsku, gdyż z uwagi na ich objętość publikacja tłumaczeń była niemożliwa. Postaramy się, aby tłumaczenia można było przeczytać w kolejnych numerach „Kopernika”. Zatem Numer Specjalny na rok 2020 rozpisany
będzie de facto na kilka numerów. Jak świętować, to świętować!
U ovom broju objavljujemo članke samo na poljskom, jer je zbog njihovog opsega objavljivanje prijevoda bilo nemoguće. Pokušat ćemo da prijevodi budu dostupni u idućim
brojevima „Kopernika”. Iz ovog razloga će Specijalni broj za 2020. godinu biti de facto
prisutan i u nekoliko narednih brojeva. Kad se slavi, nek’ se slavi!
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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Trochę historii

30-lecie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
„Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu
Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” jest najstarszą organizacją polonijną
działającą dziś w Chorwacji. W roku 2020 obchodzi 30-lecie swojej działalności. Polacy w
Chorwacji stanowią jedną z 22 mniejszości narodowych, należąc przy tym do tych mniej
licznych, ale prężnie działających. Właśnie aktywność PTK „Mikołaj Kopernik” jest najlepiej
widoczna, z uwagi na liczebność Polaków zamieszkujących Zagrzeb i okolicę, ze względu na
długą tradycję i na aktywność członków. Obok PTK „M. Kopernik” w Zagrzebiu, w Chorwacji istnieją stowarzyszenia polonijne w Splicie, Rijece i Osijeku.
Polonię chorwacką można podzielić na 2 grupy różniące się czasem osiedlenia. Przez stulecia Polacy docierali na tereny chorwackie, a niektórzy z nich tu się osiedlali. Były to jednak
pojedyncze osoby. W ostatnich dekadach XIX w. w wielu miastach chorwackich zamieszkiwało od kilku do kilkunastu osób mówiących po polsku. Według danach z roku 1880, najwięcej było Polaków w Zemunie (46 osób) i w Zagrzebiu (70 osób). W sumie w Chorwacji
Właściwej zamieszkiwało wtedy 485 Polaków. Ta liczba wzrosła w okresie do wybuchu
pierwszej wojny światowej. Dane z roku 1910 mówią o ponad 2300 osobach mówiących
po polsku. Był to rezultat dwóch fal migracyjnych. Z jednej strony, w organizacji samego
państwa austro-węgierskiego znacząca liczba Polaków osiedliła się w Bośni i Hercegowinie po jej okupacji z roku 1878. Byli to zarówno urzędnicy państwowi i specjaliści różnych
profesji, jak i chłopi polscy osiedleni w okolicy Prnjavoru. Z tych osób, pewna część przesiedlała się następnie do Chorwacji. Druga fala to osadnictwo polskich chłopów z Galicji,
którzy na własną rękę (często za pośrednictwem banków) nabywali ziemię w Slavoniji i
przesiedlali się do większych gospodarstw z przeludnionej Galicji. To zjawisko dotyczyło
głównie pierwszych lat XX w.
Według spisu ludności na całym terytorium Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców
na początku okresu międzywojennego mieszkało ponad 10.000 Polaków, a powiększyła
się ich liczba również na terenach chorwackich. Wtedy to w 1919 r. został utworzony
pierwszy Konsulat RP w Zagrzebiu. Doszło między innymi do upowszechniania pozy-

Kobiety w polskich strojach ludowych w Slawonii na początku XX wieku.
Z książki: Filip Škiljan, Poljaci u Hrvatskoj, 2019.
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tywnego wizerunku Polski, rozwinęły się kontakty w dziedzinie kulturalnej i naukowej. Wtedy to z inicjatywy Konsulatu RP powstały
organizacje i instytucje kultywujące polskość i język ojczysty wśród
miejscowej Polonii. W 1929 r. powołano w Zagrzebiu pierwszą organizację polonijną „Ognisko Polskie”. Mieszkało tu wtedy około 300
Polaków, a połowa włączyła się w prace stowarzyszenia. Choć organizacja ta miała stałe kłopoty finansowe i nie otrzymywała należytego wsparcia ani od władz polskich, ani od władz Zagrzebia, założono
bibliotekę i wydawano własną prasę. W drugiej połowie lat 30. XX
w. „Ognisko Polskie”, przekształcone w Związek Polski, rozszerzyło
swoją działalność również na tereny zachodniej Bośni, gdzie również
zamieszkiwało sporo Polaków. Dzięki temu w roku 1936 r. Związek
Polski zrzeszał ok. 900 członków. Członkowie „Ogniska Polskiego”
byli szczególnie aktywni wspierając falę uchodźców z Polski, którzy
poprzez terytorium ówczesnej Jugosławii po klęsce wrześniowej
starali się przedostać na zachód. Założony został w tym celu nawet
specjalny Komitet, w którym aktywne były przede wszystkim panie,
członkinie „Ogniska”.
Po drugiej wojnie światowej liczba Polaków zamieszkałych w Jugosławii znacząco się zmniejszyła. Około 18.000 Polaków z Bośni zdecydowało się na powrót do Kraju. Pozostało ok. 5% Polaków, którzy
byli powiązani rodzinnie, czy też nie mieli możliwości finansowych na
powrót. Zmniejszyła się również liczba Polaków zamieszkałych na terenach chorwackich. Był to rezultat nie tylko reemigracji, ale szybko
postępującej asymilacji Polaków, którzy łatwo wtapiali się w miejscową ludność. Organizacja polonijna zawiesiła swoją działalność.
Druga migracja Polaków na tereny chorwackie i do całej byłej Jugosławii nastąpiła w latach
1960., 1970. i 1980. Związane to było z licznymi ślubami Polek z obywatelami Jugosławii.
Te małżeństwa to głównie rezultat znajomości studenckich, rozwoju współpracy gospodarczej obu krajów, wyjazdów grupowych na wakacje nad Adriatyk, targów i wystaw za-

Repatrianci polscy z Jugosławii w 1946 r. Z książki: Filip Škiljan, Poljaci u Hrvatskoj, 2019.
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Dokument o założeniu
„Ogniska Polskiego”
w Zagrzebiu w 1929 r.
Z książki: Filip Škiljan,
Poljaci u Hrvatskoj, 2019.
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granicznych. W związku z kryzysem gospodarczym w Polsce i lepszymi warunkami życia,
mieszane pary polsko-chorwackie najczęściej decydowały się na zamieszkanie w Jugosławii. Warto zaznaczyć, że w dużym procencie osoby przybywające do Chorwacji z Polski
miały wyższe wykształcenie. Po długiej przerwie, nowe pokolenie Polaków zamieszkałych
w Zagrzebiu znowu zaczęło odczuwać potrzebę zorganizowania się w celu niesienia sobie
pomocy, wspierania się moralnie i stwarzania dostępu do polskiej kultury. Proces osiedlania się pojedynczych osób lub rodzin trwa również obecnie, tym bardziej, że jest to ułatwione członkostwem obu krajów u Unii Europejskiej.
W okresie 1985–1990 Polacy zamieszkujący w Zagrzebiu (w większości Polki) spotykali się
w Konsulacie Generalnym RP i wtedy to na jednym ze spotkań zrodziła się myśl utworzenia
polskiej organizacji polonijnej. Dzięki wsparciu i życzliwości ówczesnych konsulów podjęto
kroki w celu uzyskania zezwolenia na rejestrację organizacji polonijnej w Chorwacji. Zapał
i inicjatywa kilku pań po kilkumiesięcznym załatwianiu formalności zostały zwieńczone pomyślnym rezultatem. Władze Zagrzebia wydały zgodę na rejestrację organizacji mniejszości polskiej. Było to wielkie wydarzenie i ogromna radość dla wszystkich zainteresowanych,
którzy pragnęli stworzyć organizację polonijną. Po przygotowaniu Statutu i spisu zarejestrowanych (było 60 ankiet członkowskich) dnia 16 lutego 1990 r. zarejestrowano pierwszą
w Chorwacji organizację polonijną. Za jej patrona wybrano wielkiego polskiego astronoma
Mikołaja Kopernika.
Od samego początku ważnym polem działalności Towarzystwa było nauczanie języka polskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, z uwagi na jego ważność dla zachowania tożsamości
narodowej. Z czasem przybywało członków, spotkania odbywały się regularnie, a zakres
działalności PTK „Mikołaj Kopernik” poszerzał się w szybkim tempie. Poprzez swoją działalność Towarzystwo starało się zaspokoić rozmaite potrzeby Polonii z Zagrzebia i okolicy, a
będąc na początku jedyną organizacja w kraju – również w całej Chorwacji.
W trudnym okresie wojny w Chorwacji w pierwszej połowie lat 90. XX w. Towarzystwo
swoją uwagę skierowało na niesienie pomocy ludziom zagrożonym wojną. Kierowało apele i wezwania o pomoc do polskich i międzynarodowych instytucji, do Ojca Świętego Jana
Pawła II, do Prezydenta RP Lecha Wałęsy, do Sejmu, Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. Otrzymaną pomoc przekazywało Polakom zamieszkałym na terenach
od Vukovaru do Dubrovnika oraz instytucjom chorwackim takim jak Caritas, domy dziecka i inne. Pomocy udzielali przedstawiciele Wojska Polskiego – „Batalion Polski”, którzy przybyli do Chorwacji
z ramienia ONZ. PTK zapraszało na swoje spotkania żołnierzy z Batalionu, np. na tradycyjne Wigilie, by mogli
na obczyźnie poczuć atmosferę i ciepło domu polskiego.

Młode pokolenie z okazji
świąt mogło ubrać się w
polskie stroje ludowe. Na
zdjęciu, reprezentant, ciągle
jeszcze młodego pokolenia,
Adam Agičić.
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Po zakończeniu wojny działalność PTK „Mikołaj Kopernik” skierowana została na rozwijanie współpracy z
podobnymi organizacjami polonijnymi w Kraju i za granicą. Między innymi od 2001 r. Towarzystwo jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W 2003
r. odbyło się w PTK z Zagrzebiu Spotkanie Regionalne
z udziałem prezesów organizacji polonijnych, członków
EUWP z 19 krajów Europy Środkowej i Południowej.
Działalność Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” z czasem wsparły instytucje polskie i
chorwackie. PTK otrzymuje dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji „Pomoc Pola-
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kom Na Wschodzie”, oraz z chorwackiej Rady Mniejszości Narodowych. Przez lata wspierali
Towarzystwo również sponsorzy i osoby indywidualne rozpoznając znaczenie działalności PTK w dla promowania kultury polskiej, tradycji i obyczajów. Szczególnie znaczącego
wsparcia Towarzystwu udzielali przez lata panowie Bronisław Kułaga z firmy „Exportdrvo”
i Bronisław Walaszek z „Vindiji”.
W samym założeniu Towarzystwa i w pierwszych latach jego działalności ważną rolę odegrała Walentyna Lončarić, która poświęciła Towarzystwu wiele swojej energii. Przez wiele
lat pełniła funkcję przewodniczącej Towarzystwa. W 2010 r. za wieloletnią pracę na rzecz
Chorwackiej Polonii została odznaczona wysokim odznaczeniem państwowym – Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski. Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” za ogromny trud jaki włożyła w pracę przyznało jej tytuł honorowej przewodniczącej.
W pierwszych latach działalności Walentynie Lončarić towarzyszyła grupa nie mniej oddanych pracy i pełnych entuzjazmu osób: Jolanta Więckowska Matić (pierwsza przewodnicząca), Janina Wojtyna Welle, Irena Duić, Lidia Cieślińska-Živčić, Krystyna Simić, Walentyna
Kereković, Jadwiga Jakus i inne. Nauczaniem języka polskiego zajęły się zaś Jolanta Sychowska-Kavedžija i Barbara Kryżan-Stanojević.
Towarzystwo przez lata nie miało siedziby, a na spotkania zbierano się w różnych miejscach,
na przykład w budynku Ambasady RP na Krležinom Gvozdu lub w lokalach udostępnionych
przez inne organizacje mniejszościowe, Češką besedę (wtedy na zagrzebskim Dolcu) lub
towarzystwo węgierskie na ulicy Vodovodnej. Towarzystwo wiele zawdzięcza zrozumieniu
i poparciu ze strony Konsulatu Generalnego, później Ambasady RP w Zagrzebiu.
W 2003 r. udało się uzyskać na wynajem mały lokal w oficynie przy ulicy Mesničkiej 6.
Pomimo ograniczonej powierzchni i problemów technicznych samego budynku służył on
Towarzystwu przez lata, będąc miejscem spotkań i imprez, siedzibą biblioteki i magazynem
zbieranych przez lata materiałów przydatnych w działalności polonijnej, w tym polskich
strojów ludowych. W roku 2016 siedziba Towarzystwa przeniesiona została do przestronnego lokalu przy ulicy Savskiej, który umożliwia nie tylko zbieranie się większej liczby osób,
ale i realizację na miejscu wielu projektów, wykładów, wystaw i imprez kulturalnych. Starania o nową siedzibę i wysiłki przy jej remoncie i wyposażaniu przypadają na okres kiedy
przewodniczącą PTK była Barbara Kryżan-Stanojević.

Polskie tradycje: palemkowanie. Wiosna 2019.
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Oprócz aktywności skierowanych na nauczanie języka polskiego, od
momentu założenia Polskiej Szkoły (na początku Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu) w roku 2005 przestało być główną troską PTK, działalność towarzystwa skierowana jest
w trzech podstawowych kierunkach. Jednym jest wspieranie Polaków
w Chorwacji, co ważne było przede wszystkim w pierwszych latach
istnienia PTK. Oprócz tego szczególną uwagę zwraca się na pielęgnowanie polskich zwyczajów oraz promocję polskiej kultury w Chorwacji. W obu tych dziedzinach PTK jest stale aktywne, realizując liczne
projekty.
Towarzystwo w przeciągu 30 lat swego istnienia wiele osiągnęło i
zawarło liczne kontakty, bardzo cenne dla środowiska polonijnego.
Członkowie naszego PTK wykorzystują każdą okazję w celu popularyzowania w środowisku chorwackim wiedzy o Polsce, zaś w polskich
kręgach – o Chorwacji. Dzięki tłumaczeniom zrealizowanym przez naEwa Zrno na otwarciu wystawy „Polskie
szych członków ukazało się wiele książek. Członkowie Towarzystwa są
miasta i krajobrazy“. Lato 2019.
też autorami publikacji o Polsce. Z okazji setnej rocznicy niepodległości Polski wyszła książka Magdaleny Najbar-Agičić o Polsce w okresie międzywojennym
(Druga Republika. Poljska u međuraću 1918-1939). PTK jest również współorganizatorem
Festiwalu historycznego Kliofest, dzięki czemu w jego programie pojawiają się tematy
związane z historią Polski. W roku 2019 w ramach Kliofestu wykład wygłosił prof. Andrzej
Friszke.
W roku 2004 w ramach PTK „Mikołaj Kopernik” powstała Grupa Wokalna „Wisła”, która od tegoż roku regularnie występuje na Przeglądach folkloru mniejszości narodowych
miasta Zagrzebia, ale i na innych festiwalach i imprezach w Chorwacji, w Polsce i innych
krajach. Grupa „Wisła” prowadzona przez fachowych dyrygentów przez lata rozszerza swój
repertuar. Wykonuje utwory folklorystyczne, patriotyczne, religijne i popularne piosenki
polskie. Pojawiając się w pięknych polskich strojach ludowych przyciąga uwagę i pochwały
słuchaczy. Swoimi występami na imprezach PTK, uzupełnia je i nadaje im uroczysty charakter. Przez długi okres osobą kierującą grupą wokalną była Walentyna Lončarić, obecnie
pracą „Wisły” kieruje Janina Wojtyna Welle. Od 2006 r. w ramach Towarzystwa działała
również młodzieżowa grupa taneczna, która – niestety – po kilku latach przestała istnieć.
Oprócz tradycji muzycznych, PTK pielęgnuje również inne polskie tradycje, związane
przede wszystkim z obchodami tradycyjnych świąt religijnych. Przez lata członkowie Towarzystwa zbierali się na mszy świętej z okazji Wielkiej Nocy w Niedzielę Palmową, przed
tzw. „śniadaniem wielkanocnym” w siedzibie PTK, oraz na mszy przed bożonarodzeniowym spotkaniem wigilijnym. Co roku w ramach warsztatów przed świętami Wielkanocnymi wykonywane są tradycyjne polskie palmy wielkanocne ze świeżych i suszonych gałązek
i kwiatów. Tradycyjnie w „palemkowaniu” uczestniczy wielu zainteresowanych, członków
Towarzystwa, pracowników Ambasady RP i różnych przyjaciół Polski. Końcem listopada zaś,
lub na początku grudnia, dorocznie organizowane są warsztaty wyrobu dekoracji adwentowych i bożonarodzeniowych. Coraz więcej uwagi przyciągają polskie tradycje kulinarne,
które również pielęgnuje się w Zagrzebiu. Dotychczas, w Towarzystwie organizowane były
tzw. „bigosowania”, to jest konkursy na najlepszy bigos. Ostatnio, starając się zabezpieczyć
lepsze wyposażenie kuchni w samej siedzibie, przygotowuje się teren pod kursy gotowania
polskich tradycyjnych potraw.
Od 1990 r. PTK wydaje swój biuletyn, który od 2011 r. nosi nazwę „Kopernik”. Ukazuje się
on jako kwartalnik, a corocznie ma jeszcze i numer specjalny, w tym roku poświęcony jubi-
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leuszowi 30-lecia Towarzystwa. Teksty w „Koperniku” publikowane są po polsku i po chorwacku. Każdy numer donosi kronikę wydarzeń polonijnych oraz teksty mówiące o polskiej
kulturze, historii i języku. Numery „Kopernika” dostępne są w formie drukowanej oraz na
stronie internetowej Towarzystwa prowadzonej przez Arkadiusza Nizińskiego, a która aktywna jest od 2012 r. Obecnie redaktor naczelną „Kopernika” jest Małgorzata Vražić.
Przez lata istnienia naszego Towarzystwa zmieniały się władze, ale zawsze o prężnym działaniu stowarzyszenia decyduje aktywność przewodniczących i osób działających w Zarządzie, które poświęcają tej pracy wiele czasu i sił. Pierwszą przewodniczącą była pani Jolanta
Więckowska Matić, drugą pani Walentyna Lončarić, następnie pani Lidia Cieślińska-Živčić,
potem pani Krystyna Simić, ponownie pani Walentyna Lončarić, Jolanta Sychowska-Kavedžija i Barbara Kryżan-Stanojević. Obecnie Przewodniczącą Towarzystwa jest Magdalena
Najbar-Agičić.
W ramach Towarzystwa założony został Klub Seniora, który prowadziła Walentyna Lončarić. W organizacji młodzieżowej szczególnie aktywna była Marta Cvetkov (z domu Simić),
która obecnie wiele wysiłku wkłada w aktywizację młodszego pokolenia członków, a szczególnie poprzez organizację imprez dla dzieci. Cały Zarząd aktywnie wspiera te wysiłki, gdyż
przyszłość należy do młodych. Jeśli chodzi o imprezy skierowane do rodzin z dziećmi, ważna jest dobra współpraca z Polską Szkołą, na czele której stoi Izabella Glavić. Dorocznie
PTK i Polska Szkoła współorganizują tradycyjne majowe wycieczki – „majówki”, ale i inne
spotkania, np. „andrzejkowe”.
Coraz bogatsza jest biblioteka PTK „M. Kopernik”, która powstawała stopniowo, najpierw
wyłącznie dzięki darom członków i sympatyków, a ostatnio jest na bieżąco uzupełniana
dziełami najwybitniejszych polskich współczesnych pisarzy, popularnymi tytułami literatury kryminalnej i sensacyjnej i egzemplarzami tłumaczeń literatury polskiej na język
chorwacki. Gośćmi Towarzystwa bywali polscy pisarze, na przykład Olga Tokarczuk, Michał
Rusinek, czy Renata Piątkowska, ale i znani pisarze chorwaccy zakochani w Polsce i jej
kulturze, przykładowo tłumaczony chętnie w Polsce Miljenko Jergović, który odznaczony
został w 2018 r. przez PTK nagrodą „Kopernik” ustanowioną wtedy dla osób zasłużonych
dla promocji kultury polskiej i rozwoju stosunków polsko-chorwackich.
Zaproszeni goście, ale i członkowie PTK zajmujący się zawodowo historią literatury polskiej
lub historią w ogóle, wygłaszali w siedzibie Towarzystwa wykłady o historii i literaturze, o
pisarzach i pisarkach i o związkach kulturalnych pomiędzy Polska i Chorwacją, organizowaOtwarcie wystawy dzieł Witkacego. Jesień 2019.

Trochę historii

ne były promocje książek i wystawy. Jeśli chodzi o wystawy, nowa siedziba PTK daje wiele
możliwości. Dzięki temu od roku 2016 co roku Towarzystwo organizuje kilka wystaw, a
wernisaże przyciągają wielu zainteresowanych. Poprzez wystawy promuje się piękno polskich krajobrazów, sukcesy polskich artystów, bądź też prezentuje polską historię i kulturę. Przykładowo, w roku 2019 otwarta została wystawa fotografii prezentujących piękno
polskich miast. Autorką fotografii była nasza członkini, Ewa Zrno, która aktywnie działa w
Zarządzie, wnosząc wkład w prace merytoryczne nad projektami, ale również jest niezastąpiona w pracach logistycznych.
Dorocznie organizowane są „Dni z Kopernikiem”, cykl imprez popularyzujących wielkiego
polskiego astronoma, który jest patronem PTK. Główny punkt obchodów „Dni z Kopernikiem” organizowany jest z okazji urodzin astronoma, czyli 19 lutego. Oprócz wystaw,
odbywają się wykłady, a PTK współpracuje również z Zagrzebskim Obserwatorium Astronomicznym. W roku 2019 zaprezentowana była duża wystawa mówiąca o życiu Kopernika,
która była efektem współpracy PTK z władzami miasta Olsztyna. Dzięki gościom z Olsztyna
i donacji, którą otrzymało PTK od tego miasta, obchody „Dni z Kopernikiem” były w tym
roku szczególnie bogate. Nad przygotowaniem, a w szczególności zgłaszaniem i rozliczaniem projektów wytrwale pracuje Beata Winnicka Božanović.
W PTK „Mikołaj Kopernik” obchodzone są dorocznie polskie święta państwowe. Od lat,
szczególnie uroczyście obchodzone jest Święto Niepodległości 11 listopada (obchody Dnia
Konstytucji 3 Maja organizuje Ambasada RP), oraz Dzień Polonii. W roku 2020 z powodu
lockdownu wywołanego epidemią koronawirusa spotkanie z okazji Dnia Polonii odbyło się
online. Było to pierwsze, choć można przypuszczać, że nie ostatnie takie spotkanie członków PTK „Mikołaj Kopernik”.
Tegoroczne plany obchodów 30-lecia PTK, jak i realizacja pozostałych projektów Towarzystwa, zostały zakłócone przez epidemię. Uniemożliwia ona regularne comiesięczne spotkania w tzw. Café Kopernik, próby „Wisły”, organizację wykładów i imprez. Dodatkowo,
rok 2020 w Zagrzebiu zakłócony został przez trzęsienie ziemi 22 marca. Na szczęście szkody
w siedzibie PTK nie są zbyt poważne, ale cała sytuacja sprawia, że działalność Towarzystwa
jest w tym roku skromniejsza. Zarząd jest jednak zdeterminowany, aby upamiętnić jubileusz 30-lecia PTK i maksymalnym możliwym zakresie zrealizować projekty. Członkowie PTK
„Mikołaj Kopernik”, tak jak i reszta ludzkości, muszą zaś przystosować się do nowych warunków. Wszyscy mamy nadzieję, że ta sytuacja jak najszybciej zmieni się na lepsze.
Magdalena Najbar-Agičić
Występ grupy wokalnej
„Wisła“. Wigilia 2019.
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Jubileusz biuletynu informacyjnego PTK „Kopernik”
Wraz z jubileuszem 30-lecia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w
roku 2020 obchodzimy i 30-lecie naszego biuletynu.
Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego”, który dopiero od roku 2011 nosi nazwę „Kopernik”, ukazał się już w roku założenia Towarzystwa – jesienią 1990 r.
We wstępie Od Redakcji ekipa przygotowująca czasopismo tak opisuje swoje cele i zamiary:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Zagrzebiu ukazuje
się po raz pierwszy i są to początki naszej pracy redakcyjnej.
Poświęcamy go w całości sprawom rozwoju naszego Towarzystwa, a celem jest
przede wszystkim przekazanie informacji o problematyce poruszanej na spotkaniach (miesięcznych). Większość z Państwa z różnych powodów nie może w nich
uczestniczyć, toteż tą drogą pragniemy przekazać informacje o naszych spotkaniach.
Pragniemy aby nasz biuletyn dotarł do wszystkich naszych członków, a tym samym będziemy informować Państwa na bieżąco o pracy naszego Towarzystwa.
Przekazujemy sprawozdanie z ostatniego spotkania, które miało miejsce 5.10.90. r.
i mamy nadzieję, że Was zainteresuje. Odpowiedzi na podane pytania na tym spotkaniu będą przygotowane na spotkanie 2.11.90. r. i z kolei wydane w następnym
numerze.
Pragniemy tez podać różne ciekawostki z Polski, są to krótkie wiadomości pochodzące z różnych źródeł.
Zwracamy uwagę na rubrykę „Pomagajmy sobie nawzajem” i pragniemy aby
nas jak najwięcej uczestniczyło w tej akcji.
Dla urozmaicenia naszego biuletynu mamy rubrykę „Nasze doświadczenia i porady”, w której będą podawane ciekawsze przepisy kulinarskie i wiadomości z
naszej polskiej kuchni, prosimy o włączenie się do tej rubryki i nadsyłanie Waszych pomysłów.
Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w biuletynie dużo pożytecznych informacji i zapraszamy do udziału w naszej pracy redakcyjnej. Prosimy Państwa o
nadsyłanie sugestii, pomysłów, czy też wspomnianych ciekawostek z Waszych
miejsc zamieszkania, co będzie dla nas bardzo korzystne, a jednocześnie umożliwi kontakt z Wami.
Wasze uwagi (pozytywne czy też negatywne) prosimy nadsyłać na adres Konsulatu z zaznaczeniem (dla Towarzystwa) i będą one wielka pomocą w naszej
pracy. Nasza praca redakcyjna ma charakter wolonterski.
Choć nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie, będziemy się starać wydawać
jak najciekawszy biuletyn.
Dziękujemy za uwagi.1
1

Zachowano pisownię oryginalną.

9

Początki „Biuletynu Informacyjnego”
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W pierwszych numerach biuletynu, wydawanego wtedy metodą chałupniczą i „w czynie
społecznym” – jak to określiła Janina Wojtyna Welle, która od początku zaangażowana
była w prace redakcyjne – czyli bez dofinansowania z zewnątrz, publikowano protokoły
zebrań Towarzystwa, informacje o imprezach, krótkie teksty o historii Polski i generalnie
o Polsce, przebitki tekstów o polskich artystach i naukowcach, wiersze polskich poetów,
ale i przepisy kulinarne i inne porady praktyczne. Problemem były nie tylko finanse, ale
przykładowo brakowało maszyny do pisania z polskimi literami. Branko Šegota przekazał
z okazji 30-lecia Towarzystwa do naszych zbiorów maszynę do pisania przywiezioną przez
siebie z Polski, na której miały powstawać pierwsze numery biuletynu.
Skład Redakcji podany został dopiero w numerze czwartym z roku 1991. Pracowały w niej
Walentyna Lončarić, Janina Welle i Konsul RP w Zagrzebiu Wiśniakowski. Zapraszano do
udziału w przygotowaniu biuletynu i innych, proszono o listy z sugestiami. W prace nad
biuletynem włączył się również Branko Šegota, którego małżonka była Polką.
Niestety, po krótkim okresie 1990-1992 nastąpiła przerwa w wydawaniu biuletynu związana z trudnościami okresu wojny. Do odnowienia biuletynu informacyjnego PTK „M. Kopernik” doszło pod koniec lat 90. XX w. Z tego okresu zachowały się numery z roku 1998,
a potem już od 2000 r. W zbiorach Towarzystwa brakuje numerów z roku 2005. Najprawdopodobniej biuletyn w tym roku nie ukazał się. Był to okres, kiedy numery biuletynu były
drukowane na zwykłej drukarce biurowej.
Z czasem udało się uzyskać dotacje na wydawanie biuletynu w formie bardziej profesjonalnej. Środki napłynęły ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które w swej działalności
zajmuje się finansowaniem mediów polonijnych oraz z chorwackiej Rady do Spraw Mniejszości Narodowych. Dotacje te umożliwiają regularne publikowanie biuletynu. Staraniem
Barbary Kryżan-Stanojević biuletyn otrzymał swój numer ISSN, a od 2011 r. wydawany jest
w nowej szacie graficznej, w kolorze i pod nową nazwą – „Kopernik”. Przy pracach nad
nowszymi numerami w redakcji biuletynu pracują Marek Stanojević i obecna redaktor naczelna Małgorzata Vražić. I dalej w redakcji aktywna jest Janina Wojtyna-Welle. Techniczną
stroną publikacji zajmuje się zagrzebska firma „Ibis grafika”.
Magdalena Najbar-Agičić

Maszyna, na której
powstawały pierwsze
numery „Biuletynu
Informacyjnego”,
przekazana nam przez
p. Branka Šegotę. Na
poprzedniej stronie:
pierwsze numery
„Biuletynu” z archiwum
PTK.
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Historia PTK, to głównie historia Polek – upartych Polek, które postanowiły założyć Towarzystwo i mimo początkowych przeciwności dopięły swego. Z okazji XXX-lecia naszego Towarzystwa przypominany obszerne fragmenty ciekawego wywiadu jaki w 2010 r.
dla polonijnego pisma na Ukrainie „Kurier Galicyjski” Julia Łokietko Simić przeprowadziła z Walentyną Lončarić – honorową przewodniczącą PTK „Mikołaj Kopernik” oraz
Przedstawicielem Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.

P. Walentyna Lončarić.
Fot. dzięki uprzejmości
Julii Łokietko Simić.

Na turkusowych Bałkanach
Jak trafiła Pani do grona Polonii w Chorwacji i z czego
rozpoczęła się Pani działalność w Towarzystwie?
Pracowałam w centrali handlu zagranicznego, w biurze przemysłu chemicznego. Przyjechałam na targi jesienne do Zagrzebia i… poznałam przyszłego męża. Nasza znajomość
trwała dwa lata, po czym zdecydowałam się przeprowadzić do Chorwacji. Jeśli chodzi o organizację, zostałam wychowana środowisku ceniącym pracę społeczną. Rodzice byli społecznikami i zawsze powtarzali: „gdziekolwiek jesteś, ktokolwiek prosi cię o pomoc – nigdy
nie odmawiaj, tylko pomagaj”. Zostało to zakodowane w mojej świadomości. Poza tym,
kiedy człowiek przyjeżdża do obcego kraju, szuka oczywiście tej samej grupy etnicznej.
Polak na obczyźnie pragnie porozmawiać w języku ojczystym, szuka kogoś by zasięgnąć
rady jak nie zagubić siebie w nowym kraju, dowiedzieć się co się dzieje w Polsce. Spacerując po mieście, mimochodem mogłam się wsłuchiwać w rozmowy w języku chorwackim i
czasami zauważałam, iż nie był to czysty chorwacki akcent. To mnie motywowało. Czasami
zdobywałam się na odwagę i pytałam: skąd Pani pochodzi? W ten sposób poznałam kilka
Polek. Przychodziłam na spotkania dla Polaków organizowane przez Konsulat Generalny
RP w Zagrzebiu. Wtedy jeszcze w stolicy nie było Ambasady. Na jednym z takich spotkań
zrodził się pomysł stworzenia polskiej organizacji. Miałyśmy wsparcie małżonków i przyjaciół, Chorwatów. Powoli zaczęliśmy pracować nad utworzeniem polskiej organizacji.

12

KOPERNIK
Wydanie specjalne
2020

Co przede wszystkim chciała Pani osiągnąć
na początkach działalności polonijnej?
Mieszkając w Chorwacji, zaczęłam zauważać, że nasza polszczyzna ubożeje. Zrozumiałam,
że powinniśmy ćwiczyć by nie zapomnieć języka ojczystego i zachować swoją tożsamość.
Tak powstała szkółka języka polskiego. Mój kolega, Branko Šegota zajmował się tematem
polskiej diaspory na tych terenach. Czerpiąc wiedzę z jego artykułów i literatury dowiedziałam się, że po II wojnie światowej Chorwację zamieszkiwała spora polska diaspora. Zainteresowało mnie, jakiego rodzaju ludzie tu przyjeżdżają i dlaczego. Ówczesna Jugosławia
była dla nas atrakcyjnym państwem – południowy klimat, piękna przyroda, ciekawi ludzie.
Pomyślałam sobie, że musimy stworzyć nową organizację polonijną, by jakoś przybliżyć do
nas nowo przybyłych Polaków jak i tych, którzy przybyli o wiele wcześniej.

Jak się zmieniło oblicze Towarzystwa w ciągu tych
dwudziestu lat? Jakie były pozytywne doświadczenia?
Co najbardziej wbiło się Pani w pamięć?[…]
Na początku „raczkowaliśmy”. Nie wiedzieliśmy jaki nakreślić plan, kim są nasi
członkowie i czego od nas oczekują, na co nas samych stać. Musieliśmy przede
wszystkim zapoznać się, dowiedzieć w jaki sposób nasi członkowie chcieliby i mogliby włączyć się w pracę organizacji. Dużo czasu pochłonęło ułożenie statutu,
ponieważ nikt z nas nie był wcześniej członkiem społecznych organizacji, a tym
bardziej, im nie przewodniczył. Wysłaliśmy zawiadomienia o tym, że założyliśmy
w Zagrzebiu PTK „Mikołaj Kopernik” i zapraszaliśmy do udziału w jego pracy. Podstawowym celem było zrzeszanie przedstawicieli narodowości polskiej i naszych
przyjaciół – Chorwatów, propagowanie kultury polskiej i obyczajów, organizowanie wystaw, wycieczek, pikników oraz imprez z okazji świąt. Działalność oświatową
rozpoczęliśmy nieco później. W 2003 r. założyliśmy sobotnią szkółkę języka polskiego dla dzieci z małżeństw mieszanych. Z czasem, zaczęliśmy myśleć o rozpoczęciu
pracy medialnej w celu zawiadomienia Polaków spoza Zagrzebia o działalności i
projektach Towarzystwa. Tak powstał biuletyn. Zrobiliśmy też listę Polaków mieszkających w Zagrzebiu – ilu przybyło wcześniej od nas, ilu mieszka tu obecnie, ilu
już zmarło. Chcieliśmy pielęgnować groby i pamięć po naszych Rodakach, którzy
tu mieszkali i nie doczekali utworzenia Towarzystwa. Pracowaliśmy bardzo intensywnie.

Dlaczego wybraliście sobie na patrona właśnie Mikołaja Kopernika?
To chyba oczywiste. Kopernik jest człowiekiem ponadczasowym, znanym na całym świecie
– astronomem, naukowcem, ekonomistą, lekarzem. Był prekursorem światowej rewolucji
w astronomii, co było dla nas wzorcem przy tworzeniu Towarzystwa, a przede wszystkim –
„zatrzymał Słońce, a ruszył Ziemię i wydało go polskie plemię”.

W 1991 r. wybuchła wojna…
Nie wiedzieliśmy, co począć – pozostać, czy wyjeżdżać. Z miesiąca na miesiąc, z tygodnia
na tydzień wzrastał niepokój wśród naszych rodziców i przyjaciół. Nie poddaliśmy się jednak strachowi i zdecydowaliśmy, że nie możemy uciekać od wojny czy jej unikać. Musieliśmy pomóc Rodakom, którzy zamieszkiwali zagrożone tereny. Zwróciliśmy się o pomoc
do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które nam dostarczyło artykuły pierwszej pomocy.
W 1992 r. fundacja „EquiLibre” p. Janiny Ochojskiej zaczęła wysyłać konwoje z darami dla
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P. Walentyna Lončarić
podczas wywiadu.
Zdjęcie z archiwum
K. Simić.

Pionierki, czyli uparte Polki

Od lewej: Mariola
Dunaj, Teresa Čutura,
Lidia Cieślińska-Živčić.
Wszystkie fotografie w
tekście z archiwum p.
Ireny Duić.

mieszkańców Sarajewa. Pisaliśmy do Ojca Świętego Jana Pawła II z prośbą o modlitwę.
Naturalnie, skierowaliśmy pisma też do Prezydenta Lecha Wałęsy i różnych organizacji.
W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że z ramienia ONZ przyjechało do Chorwacji wojsko
polskie i skontaktowaliśmy się z batalionem w Slunju. Żołnierze okazali nam dużą pomoc,
nawet oszczędzali na posiłkach, żeby przygotować paczki dla miejscowych Polaków, a my –
słaliśmy je po całym terytorium Chorwacji, od Vukovaru do Dubrownika. Te pięć lat wojny
były dla nas bardzo trudne. Wówczas każdy miał obowiązek chodzić do pracy, ale staraliśmy się ze wszystkim nadążyć. Nie poprzestaliśmy jedynie na wysyłaniu paczek. Polskim
żołnierzom w Chorwacji też przecież nie było łatwo, oni też potrzebowali naszego wsparcia. Zaczęliśmy więc organizować dla nich Opłatki Wigilijne – byliśmy razem nie tylko w
dniach trudnych, ale też podczas świąt. W okresie letnim, dzięki znajomościom w branży
turystyki, organizowałam dla polskich żołnierzy tygodniowe wycieczki po Chorwacji i wyjazdy do Włoch. Była to dla nich jedyna możliwość odpoczynku i zaczerpnięcia sił przed
powrotem na niełatwą służbę.

Czy poza PTK „Mikołaj Kopernik” są w Chorwacji
inne grupy skupiające Polaków?
Jesteśmy członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chorwackiej, które jest organizacją koordynującą działalność poszczególnych mieszanych organizacji w Zagrzebiu i innych miastach Chorwacji. Zajmuje się między innymi promocją polskich książek i wydawnictw. […]
W Zagrzebiu działa Towarzystwo Fryderyka Chopina. Są też towarzystwa typowo polskie
– Polskie Towarzystwo Kulturalne „POLONEZ” w Kaštelu koło Splitu, Polskie Towarzystwo
Oświatowe w Zagrzebiu. Oczywiście, wszystkie te organizacje ze sobą współpracują.

Czy organizujecie Państwo jakieś projekty wymiany międzykulturowej?
Z przewodniczącą towarzystwa japońskiego, z którą kiedyś pracowałam, wpadłyśmy na pomysł zorganizowania wieczoru promocji literatury polskiej i japońskiej. Opowiedziałam o
polskich strojach i obyczajach, młodzież recytowała wiersze Mickiewicza, odbył się występ
naszego zespołu wokalnego. W drugiej części wieczoru przygotowano dla nas japońską ceremonię picia herbaty „茶の湯” – [chaneyu], spróbowaliśmy sushi i japońskich ciasteczek.
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Jedzenie pałeczkami nie wychodziło nam najlepiej, ale
bawiliśmy się na całego. Podobne imprezy urządzamy
też z Chorwatami. Na koncerty muzyki kompozytorów
polskich (Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego,
Karola Szymanowskiego) Towarzystwo Kompozytorów
Chorwackich udostępniło nam piękną salę po ulgowej
cenie. Bardzo dobry kontakt utrzymujemy z Bułgarami,
którzy mają wspaniałych solistów operowych i współpracują z Operą w Zagrzebiu. Dużo organizacji mniejszości narodowych działa w stolicy, staramy się więc z nimi
spotykać. Przyjaźń łączy nas też z Polakami w Czarnogórze (Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze) oraz Macedonii, Serbii, Bośni i Hercegowinie. […]

Jakiej rady mogłaby Pani udzielić młodzieży dopiero
wkraczającej w świat wolontariatu?
Nas nikt nie uczył, oni natomiast mają możliwość zdobywać wiedzę na szkoleniach organizowanych np. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i jego Oddziały, uczyć się na przykładzie naszej pracy i innych. Pamiętam, na pierwszym Zjeździe organizacji polonijnych byli
ludzie z dużym doświadczeniem. Jednak nie łatwo było się z nimi porozumieć – Polonia amerykańska zbyt pewna siebie, a przedstawiciele krajów byłego ZSRR zbyt zajęci swoimi problemami. Nie udało mi się zasięgnąć od nich informacji o zarządzaniu organizacją, kierunkach jej
działalności czy projektach, ale – skrupulatnie notowałam wypowiedzi każdego. Po powrocie
zrozumiałam, że najlepszą formą rozwoju organizacji jest poznanie się poprzez organizowanie spotkań, na których można podzielić się poglądami, spostrzeżeniami i udoskonalać swoje
projekty. Takimi są m.in. spotkania regionalne w organizacji EUWP. Powinniśmy się uczyć od
siebie nawzajem. Wiele już mamy za sobą i możemy służyć dobrą radą. Chętnie też przyjmiemy pomoc młodych. Potrzebujemy nowego spojrzenia na pewne sprawy. […].1
1

Tekst ukazał się pierwotnie w „Kurierze Galicyjskim”, nr 4 (128) 2 – 14 marca 2011 r.

Młodzież z nagrodami
za udział w konkursie na
temat wiedzy o Polsce,
dnia 18.II.1989 r., od lewej
Gliha Andrej, Tanja Welle,
Dominik Jakus, Aleksandra
Zięba.

Zebranie młodzieżowe,
konkurs przysłów polskich
i prac rysunkowych.
Na zdjęciu Helena Duić
(obecnie Schmidt)
i Dominik Jakus
(autor obrazu).

Pionierki, czyli uparte Polki

Na zdjęciu jury konkursu
„Asocjacje i sławni Polacy”,
25.I.1990 r., w składzie:
Walentyna Lončarić,
konsul Ryszard Banaszak,
Joanna Więckowska-Matić
(pierwsza przewodnicząca)
i Irena Duić.

Z okazji 30-lecia mojego Polskiego Towarzystwa Kulturalnego
im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu. Wspomnienia Ireny Duić
Żyjemy w czasie trwającej pandemii Sars Covid 19. Minęło już wiele miesięcy od początku
tego globalnego zła, które nie ominęło i Chorwacji. Jest rok 2020. Rok jubileuszowy dla
naszego Towarzystwa – trzydziestolecie jego istnienia i działalności. Zakazy i nakazy obowiązujące w takiej sytuacji zredukowały i wyeliminowali życie towarzyskie, także naszego
„Kopernika”. W maskach i odległości 2 m od siebie ciężko jest się komunikować.
Ale jak napisał Jan Parandowski: „Słowo jest potęgą. Utrwalone na piśmie, zdobywa niedająca się obliczyć, ani przewidzieć władzę nad myślą i wyobraźnią ludzi. Panuje nad czasem
i przestrzenią. Tylko myśl pochwycona w sieć liter żyje, działa, tworzy.”2 Dzięki internetowi,
obecny zarząd, na czele z naszą przewodniczącą prof. Magdaleną Najbar-Agičić, stara się o
realizację chociaż części zaplanowanych na ten rok projektów, nad pisanym słowem panuje
nasza pełna energii i entuzjazmu naczelna redaktor p. Małgorzata Vražić. W tych niesprzyjających okolicznościach regularnie opracowuje i wydaje nasz kwartalnik „Kopernik”. Postanowiłam i ja podzielić się moimi wspomnieniami, związanymi z trzydziestoleciem Towarzystwa.
Jakie były początki założenia i rozwój PTK? Oczywiście widziane oczami mnie, jako jednej z
członkiń z najdłuższym stażem? Formalnie nasze Polskie Towarzystwo Kulturalnie istnieje
30 lat. Jego wiek liczy się od chwili rejestracji statutu w roku 1990. W roku 1989 Chorwacja
była jedną z sześciu republik, wchodzących w skład Jugosławii. Przypominam sobie, że na
jednym spotkaniu w roku 1988 zorganizowanym przez Polski Konsulat Generalny rozmawiano o możliwości założenia polskiego stowarzyszenia w Zagrzebiu. Tę myśl podchwyciła
Jolanta Więckowska-Matić i na konstytucyjnym zebraniu w roku 1989 została wybrana na
pierwszą przewodniczącą. Na tym zebraniu wybraliśmy sobie jako patrona Mikołaja Kopernika. W jego wyborze, przypuszczalnie i w argumentacji tego wyboru, byłam najgłośniejsza.
Swoje studia chemiczne zaczynałam na UMK w Toruniu i automatycznie był to dla mnie
najlepszy wybór. Wszechstronny geniusz! Maria Skłodowska-Curie, również przedstawiona nam do wyboru, została później patronką Polskiej Szkoły. Po wyborze pierwszego zarządu ustalaliśmy program działania, pracowaliśmy też w pocie czoła nad opracowaniem
2
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statutu. Nikt z nas nie miał specjalnego doświadczenia, a więc było na ten temat dużo polemik i dyskusji. Odbywały się one nie tylko w konsulacie, ale i w
sympatycznych kawiarniach Zagrzebia. Jeśli chodzi o
ustalenie programu, ja zaproponowałam utworzenie
przy „Koperniku’’ sekcji młodzieżowej. W związku z
tym już w roku 1989 odbyły się pierwsze zebrania
młodzieży polonijnej z Zagrzebia i jego okolic, ale i
z Lublany. Dlaczego wymieniam to wydarzenie? Po
prostu nie wyobrażałam sobie wykluczenia młodzieży z kulturalnej działalności w naszym Towarzystwie.
Na początku były z tym trudności, brak wzajemnego zrozumienia. Jednak po spotkaniu 18. II. 1989 r. i
udanym konkursie na temat wiedzy o Polsce, wszelkie spory zostały zażegnane. Pierwszą notatkę o tym
zamieściła Lidia Polaczek z Lublany w „Polonijnym
Świecie Młodych”. Dzięki solidarności rodziców i ich
pomocy można było zorganizować skromny poczęstunek i kupić nagrody. W roku 1989 pierwszą nagrodę w tym konkursie otrzymali: Aleksandra Zięba i Andrej Gliha (Słowenia).

Tradycyjna Kopernikańska
Wigilia w salonach
polskiego konsulatu w
roku 1991 z przepiękną
dekoracją w wykonaniu śp.
Janiny Šegoty. Na zdjęciu:
Irena Duić i Branko Šegota.

Po krótkiej kadencji pierwszej przewodniczącej na tę funkcję została wybrana Walentyna
Lončarić, również współorganizatorka naszego Towarzystwa. Jak dotychczas jej kadencja
była najdłuższa i najbardziej owocna. Dzięki jej zaanagażowaniu, uporowi i talentowi organizacyjnemu Towarzystwo było coraz bardziej aktywne. Dokumentacja w postaci protokołów, sprawozdań, planów, rachunków, artykułów do wydawanego od 1990 r. biuletynu
była przechowywana w jej mieszkaniu.
Działalność była od początku bardzo bogata w wydarzenia, a Towarzystwo pomimo wielokrotnych starań z naszej strony nie posiadało swojej siedziby. Z chwilą uzyskania przez
Chorwację niepodległości w 1991 r., Generalny Konsulat działający w Jugosławii przekształcił się w Ambasadę, ale w jej salonach nie mogliśmy już organizować naszych spotkań.
Przedsiębiorcza Walentyna załatwiła nam możliwość kontynuowania zebrań w lokalu zaprzyjaźnionego Towarzystwa Węgierskiego na ul. Vodovodnej. Jak pamiętam, pomieszczenie było małe, zimne, nieodpowiednie dla naszych potrzeb. Korzystaliśmy z tej gościnności
ok. 2 lata, a działalność „Kopernika” odbywała się pod egidą następnej przewodniczącej –

Wielkanoc w Sali
gastronomicznej szkoły w
Nowym Zagrzebiu 1992 r.
Od lewej Zofia Stanić, śp.
Janina Diković, Jolanta
Więckowska-Matić,
Irena Duić.
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pani Lidii Cieślińskiej-Živčić. Lidia tak, jak i Walentyna musiała zarejestrować Towarzystwo
na swój domowy adres. Pani senator Sagatowska, odwiedzając nas, nie mogła się nadziwić
temu, w jakich warunkach funkcjonujemy.
W końcu w roku 2003 po tak długich staraniach, pomocy polskiej ambasady, urząd miasta
Zagrzebia przydzielił nam dwupokojowe skromne mieszkanie przy ul. Mesničkiej 6. Długo
oczekiwana siedziba w ścisłym centrum Zagrzebia wymagała remontu, dach przeciekał, a
poprzedni użytkownik zostawił mnóstwo brudu i śmieci. Dzięki zaangażowaniu się prawie
wszystkich członków wygląd tego pomieszczenia szybko się zmienił. W umeblowaniu najbardziej pomogli nam stały nasz sponsor - p. Bolesław Kułaga i Krystyna Simić. Siedziba
po odnowieniu stała się przytulna, chociaż zawsze z widokiem na suszącą się na przylegającym dachu bieliznę. Były już warunki dla nowej formy działalności i pani Walentyna
Lončarić zorganizowała grupę wokalną, która nadała sobie imię „Wisła”. Jest ona nadal
najznaczniejszym reprezentantem Towarzystwa.
Od początku Towarzystwo wydawało biuletyn, chociaż bardzo skromny w treści i szacie graficznej, jednak w roku 2010 i to się zmieniło nie do poznania. Głównym redaktorem został
p. Marek Stanojević i dzięki przeszkoleniu na kursie organizowanym przez „Wspólnotę Polską” wprowadził nowe udoskonalenia. Przybywało też coraz więcej ciekawych artykułów.

Święto 3 Maja w 1992 r.
Od lewej: Cyryla Chodorek
(żona ówczesnego konsula),
Irena Duić, Walentyna
Lončarić, Danuta Librić,
Krystyna Wiśniakowska
(żona attache), Janina
Šegota i Anna Belašković.

Z chwilą utworzenia funkcji Przedstawiciela Mniejszości Polskiej w Zagrzebiu, na którą
wybrana została Walentyna Lončarić, na piątą przewodnicząca wybraliśmy prof. Jolantę
Sychowską-Kavedžiję. Kierunek działalności się zmienił i dzięki niej powstała prawdziwa
biblioteka, pełna nowych, wartościowych książek. Poprzednio nad katalogowaniem pracowała p. Đuvelek, teraz profesor włączyła do tych prac m.in. i swoją córkę Nel. Prof. Jolanta
przez cały okres istnienia „Kopernika” była aktywna i z właściwą sobie dystynkcją wprowadzała nowe wartości, oczywiście w poszerzaniu znajomości polskiej literatury, poezji i
to współczesnej. Odbyły się spotkania z noblistką Olgą Tokarczuk, Michałem Rusinkiem,
sekretarzem innej noblistki – Wisławy Szymborskiej. Oryginalna była też wystawa z roku
2011 w galerii „Mirko Virius” pod tytułem „Stvar sjećanja”.
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Działalność jej następczyni śp. prof.
Barbary Kryżan-Stanojević pamiętam
również jako bardzo ciekawy okres.
Uwielbiała książki, a jej cykl wykładów
o języku, jego etymologii, etc., zachęcał do czytania kwartalnika „Kopernik”.
„Mikołaj Kopernik” jako towarzystwo
kulturalne tak się udoskonalił, że znów
nastąpiły starania o większą siedzibę. I
stało się, Urząd Miasta przydzielił nam
obecna siedzibę przy ul. Savskiej 34/36.
Cała organizacja przesiedlenia, które tak
ciekawie opisała w jednym z biuletynów,
spadła na jej barki. Z uśmiechem podołała i temu zadaniu jak i zaadaptowaniu
nowej siedziby do użytku. Cieszyła się
bardzo, że biblioteka działa, a książki
są aktualne i doceniane. Obecna nasza
przewodnicząca to prof. historii MagdaHotel Sheraton, uroczystość Dnia Niepodległości. Od lewej: Maria Razner, Jolanta
lena Najbar-Agičić. Skład obecnego Za- Matić, Janina Welle, Irena Duić, Karlo Zawacki, Lidia Cieślińska-Živčić, Teresa Čutura.
rządu to osoby już bardzo doświadczone
w prowadzeniu Towarzystwa. Sama organizacja doczekała się wielkich przemian. Opracowywanie projektów działalności, rozliczenia finansowe wymagają jeszcze lepszej organizacji,
solidarności wszystkich jego członków. No i pomysły są coraz to nowe i oryginalne. Wiele
ciekawych wystaw miało miejsce już w nowej siedzibie. Tu i nasze koleżanki pokazują swoje
różne uzdolnienia w dziedzinie fotografii, malarstwa, projekcji filmów...
Spotkanie w Żydowskiej Wspólnocie miasta Zagrzebia na wystawie poświęconej Warszawskiemu Gettu, rok 1992.
Od lewej: (?), Branko Duić, Adam Vučić, Jadwiga Spanić, Irena Duić, Janina Šegota, małżonka Milivoja Slavićeka.
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W okresie 30 lat istnienia PTK było magnesem nie tylko dla członków rdzennie polskich,
ale także dla Chorwatów. Wymienię może osobę o najdłuższym stażu p. Branka Šegotę,
który w redakcji biuletynu zajmuje honorowe miejsce. Jego powiązywanie do historii Polski i Chorwacji dało początek nowym poszukiwaniom w tej dziedzinie. Śp. Boris Hutinec
był niezastąpionym członkiem grupy wokalnej, a i doskonale mówił po polsku, wszystko co
polskie mu się podobało, nawet niekiedy nasze spory na zebraniach.
Jaki był mój osobisty wkład w bujne życie naszego Towarzystwa? Według mojej samooceny również aktywny, chociaż mało zauważalny. Pomagałam w rozwiązywaniu wielu problemów, uczestniczyłam w akcjach humanitarnych tu i tam, pisałam do biuletynu o ważnych
wydarzeniach powiązanych z historią, dalej jako wieloletnia przewodnicząca i członkini w
komisji rewizyjnej starałam się, by działalność Towarzystwa była zgodna z jego statutem
i wymaganiami, zwłaszcza w sferze rozliczeń. Uczestniczyłam w pracach komisji inwentaryzacyjnej i innych, pisaniu sprawozdań, korespondencji, czy ważnych protokołów (spotkanie regionalne). Na zakończenie chcę podkreślić, że jestem dumna z przynależności do
naszego PTK i wdzięczna wszystkim zrzeszonym członkom, że przez tyle lat cieszyłam się
wspólną działalnością ku pokrzepieniu serc swoich, mającą na celu szerzenie polskości i
zachowanie polskiej tożsamości.
Irena Duić, Zagreb 30.X.2020 r.
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Poljska kulturna udruga
“Mikołaj Kopernik”
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Epizod „Kopernik”
Współpracę z PTK „Mikołaj Kopernik” rozpoczęłam, kiedy Pani Walentyna Lončarić poprosiła Barbarę Kryżan-Stanojević i mnie o prowadzenie lekcji języka polskiego w polskiej sobotniej szkole. Było to niejako związane z naszą pracą zawodową, obydwie wykładałyśmy
na Polonistyce więc wydawało nam się, że to nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Zadanie
okazało się sporym glottodydaktycznym wyzwaniem. Nie było łatwe nauczanie języka w
grupie, w której są pierwszoklasiści i studenci, przy czym ich znajomość języka była bardzo
zróżnicowana, a niektórzy pierwszoklasiści mówili lepiej niż ich dorośli koledzy. Na szczęście atmosfera była wspaniała i zarówno uczniom jak i nam nauczycielkom nie brakowało
entuzjazmu. Moja działalność w „Koperniku” nie stanęła na tym. W październiku 2010 r.,
znowu za namową Walentyny Lončarić, zdecydowałam się brać udział w wyborach i zostałam wybrana na stanowisko Przewodniczącej organizacji. Przyznaję, że świadoma tego jakie wielkie jest to obciążenie, bardzo się wahałam, ale w końcu uległam myśląc, że będzie
to tylko intensywny, pełen wyzwań, ale i ciekawy epizod w moim życiu.
Okazało się, że przejęłam prowadzenie organizacji w momencie wymagającym przeprowadzenia znacznych zmian w jej funkcjonowaniu i to nie tylko dlatego, że większość naszych
członków miała poczucie potrzeby pewnych zmian. Nie wystarczało już tylko ograniczanie
się do organizacji spotkań z okazji różnych uroczystości państwowych i świąt. Większość
oczekiwała wprowadzenia jakiś nowych treści i form działania. Z drugiej strony zmienił
się system finansowania tego typu organizacji. Nie było już środków na działalność, którą
trzeba tylko rozliczyć. Mogliśmy dostać pomoc finansową wyłącznie na określone projekty
i określone stawki w tych projektach, co niezwykle utrudniało wtedy, ale i obecnie utrudnia pracę Zarządu. Cały proces pozyskiwania środków dla PTK staje się z roku na rok coraz
bardziej złożony i skomplikowany.
Były jednak pozytywne strony nowo zaistniałej sytuacji, które ułatwiły mi podjęcie decyzji
co do wprowadzenia pewnej zmiany formy działania, to znaczy wyjścia z projektami na
zewnątrz, prezentacji i promocji polskiej kultury nie tylko w samej organizacji, ale dużo
szerszej publiczności. Sprzyjał temu fakt, że zbliżał się termin polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej, ale i wyjątkowe wsparcie dla naszych projektów ze strony Ambasady RP w
Zagrzebiu.
Dzisiaj z perspektywy czasu z nostalgią wspominam
pierwszy taki większy i ważny dla nas wszystkich projekt, który przedstawiliśmy Zagrzebiowi – była to
wystawa Kwestia pamięci (Stvar sjećanja – predmeti pričaju o našoj poljskoj prošlosti) zaprezentowana
w grudniu 2011 r. w ważnym i często odwiedzanym
miejscu w mieście, w galerii „Mirko Virius” – na ulicy
Tkalčićeva 14. Trudno o lepszą lokację. Rozmawiając z
naszymi członkami, a właściwie członkiniami, zauważyłam, że emigrując z Polski, głównie w latach 70. i 80.
zabierały ze sobą przedmioty, które były dla nich osobiście ważne, ale równocześnie tworzyły one pewnego
rodzaju obraz Polski tego okresu. Co więcej, w większości przypadków powtarzały się: kto z nas nie miał w
swojej przywiezionej kolekcji Głów Wawelskich, plakatu polskiego, bursztynu, ceramiki z Bolesławca, książek
Sienkiewicza, Mickiewicza, płyt Ewy Demarczyk, bajek
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Brzechwy, bonów na artykuły spożywcze, odznak Solidarności, starych zdjęć… Przedmioty które znalazły
się na tej wystawie były uznane przez nas za ważne w chwili, kiedy opuszczaliśmy nasz kraj, miały w
sobie niezwykłą siłę i magię. One opowiadały swoją
historię, naszą historię, ale i historię naszego kraju.
W nich zawarta była nasza pamięć, a pamięć stanowi
podstawę naszej tożsamości. Chyba żaden projekt
naszej organizacji nie wywołał w nas tyle emocji, zaangażował nas wszystkich i równocześnie cieszył się
ogromnym zainteresowaniem publiczności. Później
było ich wiele, ale ten szczególnie utkwił mi w pamięci i uważam, że był dla mnie, ale i dla nas jako
organizacji, niezwykle ważny.
Nie sposób wymienić wszystkiego w czym jako organizator albo współorganizator uczestniczyło nasze Towarzystwo. Było tego doprawdy bardzo dużo,
zwłaszcza, biorąc pod uwagę, że w ich przygotowaniu brała udział mała grupa wielkich entuzjastów. Z
tego okresu wspomniałabym jeszcze kilka projektów, integrujących nas jako Polonię i jednocześnie
promujących naszą kulturę w Chorwacji.
Niewątpliwie w niekonwencjonalny sposób promowaliśmy w 2011 r. polską poezję, organizując w
centrum miasta w sobotę performas i rozdając przechodniom ulotki z tłumaczeniami wierszy polskich
poetów. Wydarzenie to miało tytuł Poljska poezija
na špici. Uczestniczyli w nim nasi młodzi członkowie,
studenci Polonistyki i studenci z Polski, którzy w tym
czasie przyjechali do Zagrzebia. Wieczorem w „VIP
klubie” na Trgu Bana Jelačicia odbył się koncert Roberta Kasprzyckiego, który śpiewał wiersze polskich
poetów. W grudniu 2012 r. miałam przyjemność organizować i otworzyć w NSK w Zagrzebiu wystawę
plakatów teatralnych p.t.: Polscy autorzy i aktorzy w Chorwackim Teatrze Narodowym w
okresie od 1840 do 1940 roku powstałą dzięki ogromnej wieloletniej pracy archiwistycznej
członka naszej organizacji Branka Šegoty. To ważna wystawa stanowiąca znaczący wkład
do badań i nad dokumentacją stosunków polsko-chorwackich. W kwietniu 2013 r. orga-
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Na otwarciu wystawy Polscy autorzy i aktorzy w Chorwackim Teatrze Narodowym w okresie
od 1840 do 1940 roku. Ivana Puškarić, Jolanta Sychowska-Kavedžija, Magdalena Najbar-Agičić.

nizowaliśmy Dni Polskiego Współczesnego Filmu, pierwszą tego typu imprezę filmową w
Zagrzebiu odbywającą się w kinie „Europa” na ulicy Varšavskiej. Przegląd filmów poprzedził ogłoszony przez nas konkurs na plakat, w którym brali udział studenci Zagrzebskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Wystawę najlepszych plakatów przedstawiliśmy we foyer kina, a
nagrodzony plakat festiwalu wisiał na wejściu do kina jako banner. Było to znaczące wydarzenie kulturalne w Zagrzebiu i znalazło oddźwięk w mediach.
Zarząd wybrany w 2020 r. Fot. z archiwum PTK.
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I jeszcze przypomnę dwie ważne dla nas wystawy. W styczniu 2014 r. w „Galerii Badrov”
zorganizowaliśmy wystawę fotografii naszego członka Arkadiusza Nizińskiego p.t. Słońce,
natomiast jesienią ruszył nowy projekt Polska jesień w Zagrzebiu, będący połączeniem
wszystkich jesiennych wydarzeń kulturalnych związanych z polską kulturą: koncert jazzowy, wystawa plakatu muzyków jazzowych, spektakl teatralny Emigranci Sławomira Mrożka, reżyserowany przez Jasmina Novljakovicia, również członka naszego Towarzystwa,
konferencja naukowa Ćwierćwiecze transformacji, promocja tomiku wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i fotograficzna wystawa Granice Piotra Sikory i Piotra Bondarczyka. Jak widać
ten okres naszego otwarcia i promowania polskiej kultury poza naszym środowiskiem był
i pozostał bardzo bogaty w wydarzenia. Trudno wymienić wszystko, co nam się udało zrealizować i co do dziś jest przez obecny Zarząd realizowane. Oczywiście nie byłoby to możliwe wówczas, ale i dzisiaj, bez wsparcia jakiego nam udzielała Ambasada RP w Zagrzebiu
oraz Savjet za nacionalne manjine RH. Po okresie mojego przewodniczenia w PTK „Mikołaj
Kopernik” funkcję przewodniczącej przejęła Barbara Kryżan-Stanojević i z nie mniejszym
zaangażowaniem realizowała ideę integracji naszego środowiska polonijnego poprzez projekty będące promocją polskiej kultury. Obecny zarząd kontynuuje tę formę działalności.
Ale wracając do wspomnień. Przejmując prowadzenie Towarzystwa myślałam, że będzie to
tylko epizod w moim życiu. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że PTK „Kopernik” z całą pewnością nie jest tylko jednym z epizodów, to znacząca część mojego życia,
absorbująca, wymagająca, ale pozwalająca się realizować, praca, ale i zabawa, przyjaźnie i
rozmowy z ludźmi, którzy przypominają mi kim jestem i skąd pochodzę.
Jolanta Sychowska-Kavedžija
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Garść wspomnień z okazji 30-lecia
PTK „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu
Każdy jubileusz, a tym bardziej 30-lecia, przywołuje z pamięci wiele zdarzeń, obrazów,
przeżyć, emocji, a wszystko to podkreślają zachowane i okazjonalnie wyciągnięte na światło dnia stare fotografie, zapiski, kasety wideo, zakurzone już różnorodne pamiątki…
Przed 30-tu laty, kiedy to formalnie zarejestrowano nasze Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu, nie mieliśmy swojego
tzw. „kąta”, a już wtedy prężnie i z entuzjazmem
działaliśmy, korzystając wówczas z pomieszczeń
Konsulatu Generalnego RP, Czeskiej Besedy i Zajednicy Mađara w Zagrzebiu. Nieustannie pukaliśmy do drzwi władz Miasta Zagrzebia z prośbą o
chociażby niewielkie pomieszczenie dla naszych
spotkań związanych z rosnącą intensywnością
działań Towarzystwa. I wielka radość! W dniu 24
listopada 2003 r., przy współudziale dostojnych
gości, w obecności kamer telewizji HRT i TV Polonia, przecięliśmy biało-czerwoną szarfę, dokonując w ten sposób uroczystego otwarcia naszej
pierwszej siedziby Towarzystwa na ul. Mesnička
6 dv. I. kat. w Zagrzebiu. Wykonane wtedy fotografie i filmy wyraźnie udokumentowały naszą
radość i dumę, wdzięczność naszym dobroczyńcom, sponsorom oraz przedstawiły nasz „uzbierany” dorobek materialny. Chodzi tu o m.in. nowe meble biurowe od sponsora – firmy
„Senator” z Warszawy, kuchnię od sponsora – firmy „Pavlos” z Varaždinu, witrynę biblioteczną z zasobem polskich książek, kącik z TV i komputerem oraz pomieszczenie dzienne
z dużym stołem od sponsora – firmy „Expotrdrvo” i wieloma krzesłami – na potrzeby spotkań i obchodów różnych uroczystości. Lubiliśmy tę siedzibę. Wiele się w jej pomieszczeniach działo, chociażby: spotkania robocze Towarzystwa, walne zgromadzenia, obchody
polskich świąt narodowych, wigilie, śniadania wielkanocne, choinki dla dzieci, andrzejki,
bigosowania, drukowanie i ręczne składanie „Biuletynu informacyjnego” PTK, wykłady,
próby zespołu wokalnego „Wisła” i nagrywanie CD, spotkania naszej polonijnej młodzieży,
próby młodzieżowej grupy tanecznej, spotkania z gośćmi…
Otwarcie pierwszej siedziby. Wszystkie fotografie w tekście z archiwum K. Simić.

25

Pionierki, czyli uparte Polki

W prace na rzecz Towarzystwa z wielkim poświęceniem angażowały się głównie przewodniczące Towarzystwa i kilkuosobowy Zarząd PTK oraz okazjonalnie pozostali pełni entuzjazmu członkowie (głównie panie), a w późniejszym czasie była tu też obecna pomoc Grupy
Młodzieżowej. Twierdzę to z perspektywy piastowanej przeze mnie przez wiele lat funkcji
wiceprzewodniczącej, a w latach 2006-2007 przewodniczącej PTK. W pamięci utrwaliło mi
się wiele wydarzeń, miłych i ciekawych spotkań, które były odzwierciedleniem naszej gościnności i serdeczności w stosunku do samych członków PTK oraz odwiedzających i zapraszanych gości. W dniu 27.07.2006 r. zawitała do naszej siedziby grupa sportowców, którzy
zapragnęli spotkać się z tutejszą Polonią. Przyjechali tu, aby wziąć udział w 49. Mistrzostwach Świata w Strzelectwie w Zagrzebiu, które odbywały się w dniach od 22 lipca do 5
sierpnia 2006 r. Licznie, mimo okresu urlopowego, przybyliśmy na spotkanie, by wesprzeć
sportowców w zbliżających się zawodach. Ugościliśmy ich zgodnie z polską tradycją „czym
chata bogata” oraz z uśmiechem i serdecznością. Życzyliśmy im wspaniałych wyników, dodawaliśmy otuchy w walce o medale i w takiej radosnej atmosferze udekorowaliśmy ich
naszymi symbolicznymi medalami „na szczęście” tj. każdemu z nich zawiesiliśmy na szyi
zagrzebskie licitarskie serduszko. W kilka dni później, sportowcy pochwalili się nam, że w
sumie reprezentacja Polski wywalczyła pięć medali: 3 złote i 2 srebrne. Ich zdaniem, stało
się to dzięki temu, że szczęście przyniosły im podarowane przez nas „serduszka”.
Sportowcy w PTK.
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Wiosną 2004 r., podczas prawdziwego, profesjonalnego przesłuchania, rozpoczęła się rekrutacja członków do wokalnej grupy PTK (wtedy jeszcze bezimiennej). Drżały nam ciała i
głosy, gdy czekaliśmy przed zamkniętymi drzwiami pokoju gościnnego, gdzie przy dźwiękach syntezatora, z powagą i wyczuciem wyłaniał i klasyfikował nasze głosy do przyszłego
zespołu wokalnego nasz pierwszy dyrygent Igor Kos. Potem, zaczęły się intensywne próby,
zakupy strojów ludowych stosownych do prezentowanych w repertuarze utworów. Kilka
miesięcy trudu i już w listopadzie tegoż roku nastąpił nasz pierwszy występ podczas VII.
Manifestacji Dorobku Kulturalnego Mniejszości Narodowych RH i to w Hali Koncertowej
„Vatroslav Lisinski” w Zagrzebiu. Długie oklaski publiczności, nasze uśmiechy i łzy radości
z odniesionego sukcesu. No ale, wciąż czegoś brakowało. Postawiliśmy na naszą polonijną
młodzież, która właśnie zaczęła się organizować w obrębie PTK. Zgodzili się i powstała grupa taneczna. Choreograf, śp. Pani Irena Załucka Kramarić, przyjeżdżała z Kutiny, by ćwiczyć
z nimi polskie tańce narodowe. Dała znać, że są już gotowi. Śpiesznie uszyliśmy na ludowo
stylizowane stroje taneczne, kupiliśmy buty, wianuszki, korale... W dniu 5 listopada 2006 r.,
razem, tj. grupa wokalna „Wisła” i Zespół taneczny PTK, wystąpiliśmy na IX. Manifestacji
Dorobku Kulturalnego Mniejszości Narodowych RH, ponownie Hali Koncertowej „Vatroslav Lisinski”. Serca nam „waliły”, a oklaski były mocne i bardzo długie. Sukces powtórzyliśmy i w następnym roku.
Jak już o młodych mowa, to z radością i nostalgią wspomnę wypełnienie (w obrębie działalności w PTK) swojej ważnej roli życiowej tj. bycie nauczycielem. To zadanie i osobistą
misję zrealizowałam podczas wieloletniej pracy w sobotniej szkółce języka polskiego, którą
do życia w 1998 r., powołało nasze Towarzystwo, a patronatem objęła Ambasada RP w Zagrzebiu (nauczanie kontynuowałam również w pierwszym roku istnienia obecnej Polskiej
Szkoły w Zagrzebiu). Do dnia dzisiejszego utrzymuję serdeczne kontakty z byłymi uczniami.
W 2000 r., jako delegat PTK, brałam udział (wraz z p. Małgorzatą Muić) w Kongresie naukowym pt. „Polonia wobec wyzwań przyszłości” w Kręglu koło Bydgoszczy. To stamtąd
przywiozłam informację o zainteresowaniu naszym Towarzystwem ze strony Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). Wkrótce staliśmy się członkiem tej prestiżowej, europejskiej, organizacji polonijnej. Przedstawiciele naszego Towarzystwa, w wyniku wyborów,
wcieleni zostali do wybranych Sekcji, dostali funkcje. Pośrednictwem EUWP staliśmy się
współkreatorami stanowiska Polonii europejskiej w stosunku do aktualnych wydarzeń w
Polsce, w krajach członkowskich, w Europie jak i wydarzeń na pozostałych kontynentach.
Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach integracyjnych, wyborczych EUWP, kongresach,
światowych Zjazdach Polonii i Polaków z Zagranicy. Dzięki temu członkostwu, również młodzież naszego Towarzystwa miała okazję do aktywnych kontaktów i podejmowania wspólnych działań razem z młodzieżą polonijną Europy i Świata. W ten sposób wyszliśmy poza
granice „państwowe” naszego PTK. Uważam, że warto w przyszłości brać udział w integracyjnych inicjatywach tego typu.
Dziś, stawiam na młodych, na zachęcanie ich do kontynuacji 30-letniego dorobku naszego
Towarzystwa. Wierzę, że doceniając pokaźną i wartościową spuściznę naszych generacji,
będą oni, w korelacji z wizją przyszłości i wizją młodych, umacniać więzi naszej Polonii z
Ojczyzną i Polonią Świata, windować nasze PTK mocnymi stopniami w górę, tworzyć nowe
wartości.
Krystyna Simić

27

Pionierki, czyli uparte Polki

Moich 50 lat w Chorwacji
Do Zagrzebia przybyłam 30 września 1970 r. Wierzyć się nie chce, że minęło od tej daty aż
50 lat! Przyjechałam z małym synem Markiem, który urodził się w Krakowie tuż przed moją
obroną pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyłam slawistykę
i polonistykę.
Jako młode małżeństwo zamieszkaliśmy w Zagrzebiu z rodzicami mojego męża Vjekoslava,
który był dziennikarzem. Od pierwszej chwili naszej znajomości (poznaliśmy się w Krakowie w 1965 r. na pierwszym roku moim studiów), mąż bardzo skrupulatnie pracował nad
moją znajomością języka chorwackiego. Mimo że nie żyje od dziewięciu lat, do dzisiaj słyszę w uszach jego uwagi dotyczące czy to wymowy, czy też akcentu. On również bardzo
dobrze mówił po polsku.
Pierwsze lata mojego pobytu w Zagrzebiu były związane głównie z wychowaniem dzieci,
gdyż w Zagrzebiu przyszły na świat trzy nasze córki: Sonja, Aleksandra i Tatjana. Przez 10
lat mieliśmy w domu pięcioro dzieci, mianowicie wzięliśmy na wychowanie syna siostry
męża, która zmarła nagle. Był to dla mnie trudny okres, nie mogłam pojechać do swoich w
Polsce, nie było w domu nawet telefonu, kontakty z rodziną w kraju opierały się głównie na
korespondencji i na rzadkich przyjazdach kogoś z rodziny. Tęskniłam za rodziną w Polsce,
w ogóle za moją Ojczyzną... Tęskniłam za polskimi świętami, chociaż od zawsze w naszym
domu jest polska Wigilia. Dopiero po siedmiu latach pobytu pojechaliśmy z dziećmi na
Boże Narodzenie do moich rodziców. Cóż to było za przeżycie po tylu latach!
Na domiar złego, mój mąż w roku 1973 bardzo ciężko się rozchorował, długo przebywał
w szpitalu, lekarze nie dawali żadnej nadziei. Byłam w bardzo trudnej sytuacji, sama w
obcym kraju, bez pracy, bez mieszkania, z małymi dziećmi.
Jednak rodzina z Polski pocieszała mnie jak mogła, obiecała
pomoc, gdy wrócę do Polski.
Naraz pojawiło się przysłowiowe światełko na końcu tunelu. W Zagrzebiu otwierał się polski Konsulat Generalny i od
1 stycznia 1974 r. dostałam pracę tłumaczki, a więc mogłam
pracować w swoim wyuczonym zawodzie, wśród Polaków.
Mąż powoli wracał do zdrowia, dzieci poszły do przedszkola
i do szkoły, dostaliśmy mieszkanie... Przepracowałam w Konsulacie, a później w Ambasadzie, w sumie czterdzieści lat.
Równocześnie z moją pracą w Konsulacie zaczęły się moje
kontakty z Polonią chorwacką. W pracy poznałam bardzo
dużo Polek, które podobnie jak ja wyszły za mąż za Chorwatów. Mężczyzn, podobnie jak i teraz, było raczej niewielu.
Najpierw spotykaliśmy się w Konsulacie, a później zrodził
się pomysł, aby w Zagrzebiu utworzyć polską organizację
polonijną. Konsulowie odegrali bardzo ważną rolę w organizowaniu tutejszej Polonii. Na nasze spotkania w Konsulacie przyjeżdżali Polacy z różnych miejscowości w Chorwacji,
ale także ze Słowenii, ponieważ w byłej Jugosławii Konsulat miał jurysdykcję także nad Słowenią. Organizowaliśmy
wspaniałe imprezy choinkowe dla dzieci, zachowały one
swoje występy na zawsze w swojej pamięci. Zawieraliśmy
do dziś trwające znajomości i przyjaźnie.
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wraz z mężem Vjekoslavem. Wszystkie
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Najważniejszą rolę w organizowaniu tutejszej Polonii odegrała Walentyna Lončarić.
Wraz z kilkoma innymi Polkami założyła w Zagrzebiu w 1990 r. Polskie Towarzystwo
Kulturalne „Mikołaj Kopernik”, które w tym roku obchodzi swoje trzydziestolecie.
Jestem członkiem „Kopernika” od samego początku, przez ponad 20 lat byłam jego
sekretarzem.
Z inicjatywy Walentyny Lončarić w roku 2003 powstała grupa wokalna „Wisła”, a
więc działa już ponad 17 lat jako sekcja Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu. Początki były trudne, walczyliśmy o dotacje, o stroje, ale
dzięki entuzjazmowi koleżanek zaczęły się próby i występy. Pierwszym dyrygentem
był Stanko Dolinar, następnymi: Igor Kos, Miroslav Hriberski, Ambrozije Puškarić.
Obecnie kierownikiem muzycznym grupy jest Sara Jakopović. W latach 2003-2013
grupę prowadziła Walentyna Lončarić i w tym okresie mieliśmy wiele występów w
Chorwacji i poza jej granicami. Występowaliśmy w Polsce, w Austrii, we Francji, na
Węgrzech.
Ja dołączyłam do „Wisły” w roku 2003, jestem więc członkiem od samego początku. Od
dziecka bardzo lubię śpiewać. Śpiewałam w chórach w szkole podstawowej i w gimnazjum, a na studiach w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, który istnieje od 1959 r. Bardzo
zafascynował mnie folklor Słowian południowych. Kiedy więc pod koniec 2013 r. inicjatorka i kierowniczka grupy Walentyna Lončarić zrezygnowała z prowadzenia „Wisły” i nie
było chętnych, by jej dzieło kontynuować było mi bardzo żal, że grupa przestanie istnieć i
za namową członków „Kopernika” podjęłam się trudnego zadania jej prowadzenia. Szkoda byłoby dotychczasowego dorobku jej członków, naszych pięknych strojów i radości ze
wspólnego śpiewania. Wzięliśmy się solidnie do pracy i w listopadzie 2014 r. po wielu próbach nagraliśmy pierwszą naszą płytę kompaktową Polskie kolędy, która miała promocję w
lutym 2015 r. Po dobrym przyjęciu pierwszej, „Wisła” w marcu 2015 r. nagrała drugą płytę:
Płynie Wisła, płynie, której promocja odbyła się w czasie uroczystych obchodów dwudziestopięciolecia istnienia PTK „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu, w dniu 17 października 2015 r.

P. Janina z synem Markiem,
na zdjęciu do paszportu,
potrzebnym na wyjazd do
Jugosławii w 1970 r.

„Wisła” śpiewa polskie piosenki ludowe, głównie z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, polskie kolędy, pieśni kościelne po polsku i po chorwacku na mszach z okazji uroczystości kościelnych i państwowych, polskie pieśni patriotyczne
oraz chorwackie piosenki ludowe. „Wisła” corocznie brała udział w tradycyjnych koncer„Wisła” w strojach ludowych.
Zdjęcie dzięki uprzejmości p.
Julii Łokietko Simić.
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Od lewej: Tanja, Marek,
Aleksandra, Sonja – dzieci,
czyli największy życiowy
dorobek p. Janiny.

tach bożonarodzeniowych w katedrze zagrzebskiej, lub w kościele
św. Katarzyny na Górnym Mieście,
gdzie występowała wraz z innymi
mniejszościami narodowymi miasta Zagrzebia śpiewając przepiękne
polskie kolędy. Oba te kościoły zostały bardzo uszkodzone w czasie
tegorocznego trzęsienia ziemi i kto
wie, kiedy tam będą możliwe następne koncerty. Nasze oryginalne,
bardzo malownicze polskie stroje
ludowe, z różnych regionów Polski
budzą zachwyt wśród widzów na
naszych występach i rewiach strojów ludowych organizowanych z
okazji różnych imprez. Na Zrinjevcu,
tradycyjnie, na „Rewii strojów ludowych mniejszości narodowych Miasta Zagrzebia” „Wisła” prezentowała corocznie po dwa
lub trzy polskie stroje ludowe. „Wisła” obecnie liczy 15 członków: 12 kobiet i 3 mężczyzn.
Średnio nasza grupa wokalna miała do tej pory w ciągu roku około 16 występów publicznych i odbywała około 30 prób. W tym roku, z powodu pandemii „Wisła” wystąpiła tylko
raz, w czerwcu, w Ogrodzie Botanicznym i odbyła tylko 8 prób. Wszystkim członkom grupy
bardzo brakuje cotygodniowych prób i sympatycznych spotkań. Jestem bardzo wdzięczna
moim koleżankom i kolegom za ich ofiarne przychodzenie na próby, za radość wspólnych
występów i niezapomniane wspólne chwile.
„Wisła” w ostatnich latach brała udział w licznych festiwalach folklorystycznych w Chorwacji, uczestniczyła w festiwalu maryjnych pieśni pielgrzymkowych w miejscowości Bački
Monoštor w Vojvodinie i w festiwalu folklorystycznym w Ochrydzie w Macedonii oraz wystąpiła w Austrii i dwukrotnie w Bośni i Hercegowinie.
Od kilku lat możemy dzięki przygotowywanym projektom liczyć na dotacje z Polski otrzymywane za pośrednictwem Ambasady oraz z Rady ds. Mniejszości Narodowych Republiki
Chorwacji. Możemy również liczyć na pomoc ze strony Przedstawiciela Polskiej Mniejszości
Narodowej Miasta Zagrzebia, Walentyny Lončarić. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.
Janina Wojtyna-Welle

Słynny paszport ze
zdjęciami dzieci p.
Janiny, budzący zawsze
żywe zainteresowanie
służb granicznych.

KOPERNIK

Grupa Taneczna

Wydanie specjalne
2020

Grupa taneczna – wspomnienia
po 13 latach od jej założenia
30-lecie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu. Przeciskając przez gardło te słowa aż ciężko uwierzyć, że tyle wspomnień
mamy już za sobą i że mija trzynasty rok od założenia grupy tanecznej. Niektórzy aktywni członkowie
Towarzystwa nie wiedzieli nawet o istnieniu tej grupy, ponieważ działa ona tylko dwa i pół roku. Stało
się tak, nie z powodu braku entuzjazmu uczestników,
lecz niestety z powodu odejścia na wieczny spoczynek naszej miłej pani choreograf – Ireny Załudzkiej
Kramarić.
Zespół taneczny tworzyły cztery pary o zmieniającym się składzie: Jelena Bielen Rajić i Danijel Simić, Nevena Đuvelek i Roman Dragojević, Magdalena Majstorović i Damjan Simić,
Marta Cvetkov i Hrvoje Bielen oraz Tomislav Muić i Aneta Grymanowska. Czasami mieliśmy
też zastępstwa w przypadku, gdy ktoś zachorował lub miał egzaminy. Najczęściej pomagała córka ówczesnego konsula Jerzego Grymanowskiego - Aneta Grymanowska. Wcześniej
tańczyła w zespole ludowym w Polsce, więc pomagała nam w doskonaleniu choreografii
układów tanecznych do przyszłych występów.

Występ w „Lisinskim”,
2006 r. Wszystkie zdjęcia
w tekście z archiwum
K. Simić i M. Cvetkov.

Byliśmy wtedy studentami, a niektórzy z nas również stypendystami Fundacji „Semper Polonia”. Równolegle przy PTK „Mikołaj Kopernik” istniała grupa młodzieży polonijnej, w działalności której braliśmy czynny udział. Wszystkie nasze spotkania i próby taneczne odbywały
się w niewielkim pomieszczeniu siedziby Towarzystwa, która wówczas znajdowała się przy
ul. Mesničkiej 6 w Zagrzebiu. Podziwiałam umiejętność pani Ireny w dostosowaniu się do istniejących warunków. Dojeżdżając z innego miasta, nauczała i motywowała studentów, którzy
po raz pierwszy spotkali się z wyzwaniem, jakim była nauka polskich tańców ludowych.
Pani Irena wymagała od nas precyzji, właściwej postawy i wytrwałości, a my bardzo staraliśmy się sprostać jej oczekiwaniom, a przy okazji dobrze się przy tym bawiliśmy. Nagrodą
za nasz wysiłek i wytrwałość były występy na Manifestacji Dorobku Twórczości Mniejszości
Narodowych Miasta Zagrzebia w Hali Koncertowej „Vatroslav Lisinski” w Zagrzebiu. Występowaliśmy wtedy z działającą przy PTK Kopernik grupą wokalną „Wisła”. Pamiętam,
że byliśmy bardzo podekscytowani i zaszczyceni, iż jeden z naszych pierwszych występów
Nasza grupa z p. choreograf Ireną w środku.

A tu panowie w pełnej krasie, również z p. Ireną.
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Danijel Simić
„jakby w pełnym
uniesieniu”, 2008 r.

Występ w „Lisinskim”,
2008 r.

odbył się właśnie tam, przed tak liczną widownią. Było też interesujące poczuć zakulisową
atmosferę, ponieważ było tam dużo innych zespołów tanecznych i wokalnych, a całą Manifestację emitowała państwowa telewizja publiczna (HRT). Mieliśmy przyjemność dwukrotnie uczestniczyć w tym wydarzeniu w 2006 i 2008 r. Tańczyliśmy również podczas innych
wydarzeń promujących polską tradycję i kulturę, a organizowanych przez PTK „Mikołaj Kopernik”: podczas Dni Unii Europejskiej na Cvjetnom trgu w maju 2007 r. oraz na spotkaniu
Polonii w listopadzie 2008 r.
Chętnie zakładaliśmy polskie stroje ludowe i wcielaliśmy się w różne role, stosownie do
wymagań tamtejszych wydarzeń. Byliśmy młodzi, entuzjastyczni i radośni, że stworzyliśmy
taką właśnie więź, która łączyła nas z Polską oraz całe nasze grono przez kolejne lata.
Nasza koleżanka Nevena Đuvelek-Tomašević wspomina: „Z tanecznego okresu podobało
mi się wszystko. Od naszych prób w małym mieszkanku do występów w Lisinskim. A najwięcej podobał mi się czas, który spędziliśmy razem. Było nam miło, fajnie i wesoło”.
Marta Cvetkov

Hrvoje, Tomislav, Jelena, Danijel, Marta, 2008 r.
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Danijel Simić i Marta
Cvetkov, 2006 r.

KOPERNIK

Polska Szkoła

Wydanie specjalne
2020

Z historii Polskiej Szkoły
Dużymi krokami zbliżają się obchody 27 rocznicy powołania do życia polonijnej polskiej szkółki w Zagrzebiu i 15-lecia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie
RP w Zagrzebiu. Ileż to wspomnień, zdjęć, pamiątek... Warto choć na chwilę
wrócić do początków.
To nasze „gniazdo polskości” zawdzięczamy pani Walentynie Lončarić, która zgromadziła sporą gromadkę dzieci i przezwyciężając wiele przeszkód,
dzielnie i z entuzjazmem wraz z nauczycielami, przez wiele lat budowała tę
placówkę. W ciągu tych lat szkoła zmieniała miejsce, od Ambasady poprzez
szkołę podstawową w Sigecie do obecnej siedziby na ul. Nazorowej 47.
W Centrum „Slava Raškaj” szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. już
jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu (podlegający polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej) i to dzięki staraniom p.
Ewy Bem-Wiśniewskiej.
Drogą pantoflową dotarła do mnie wiadomość, że szkoła kompletuje zespół pedagogiczny.
Zgłosiłam się gotowa na wszystko i tak zaczęła się moja przygoda. Dzisiaj pochylam się nad
kronikami szkoły i łezka kręci mi się w oku. Przypominam sobie imiona dzieci, ich rodziców,
koleżanek, kolegów po fachu i przyjaciół naszej placówki. Przez prawie 30 lat w szkole pracowało wielu nauczycieli: p. Basia Kryżan-Stanojević, Jolanta Sychowska-Kavedžija, Krystyna
Simić, Dariusz Wiśniewski, Marzena Pavoković, Aleksandra Syta, Marina Hercigonja, Jadwiga
Mikulić, Magdalena Najbar-Agičić i wielu innych. Wybaczcie, ale wszystkich nie pamiętam...
Od początku jej działalności również nie sposób zliczyć wydarzeń szkolnych i imprez pozaszkolnych. Kalendarz roku szkolnego wypełnia rytm ważnych rocznic i wydarzeń. Na
stałe w historię szkoły wpisane są obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Języka Ojczystego, czy też Święto Niepodległości, które bardzo hucznie obchodziliśmy przed dwoma
laty, świętując 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego. Zaangażowanie w różne projekty z tej okazji było ogromne, a powtórka z historii rzetelna.
Wertując strony szkolnej kroniki, moją uwagę zwraca to, jak drogocenne są nasze zwyczaje
i tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. To ogromne bogactwo naszej kultury przekazujemy naszym wychowankom z największą pieczołowitością
ucząc ich kolęd, piekąc z nimi świąteczne pierniczki, malując jaja na wielkanocny stół, czy
„Wierszobranie” i dwudziesta rocznica założenia Szkoły Polskiej, 2013 r.
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Najmłodsi ucziowie przed
szkołą w Sigecie, 2004 r.
Fot. z archiwum K. Simić.

Polska Szkoła

Projekt „Z niepodległością za pan brat”, 2018 r.
Zdjęcia z archiwum Polskiej Szkoły.

Akcja humanitarna „Pomoc Gruzji”,
2014 r.

Zabawa karnawałowa,
2007 r.

też układając kolorowe palemki. Coroczne „Jasełka” przedstawiane przez naszych uczniów
nieodmienne poruszają nasze serca, pogłębiając więź między nami i z naszą Ojczyzną.
Pragnę podkreślić, że nam pedagogom we współpracy z rodzicami, przyświeca jeden nadrzędny cel wychowawczy i edukacyjny, a jest nim nieustanne rozwijanie i pogłębianie polskiej tożsamości naszych wychowanków. Jednym ze źródeł, z którego czerpiemy inspiracje w
realizacji tego celu jest literatura piękna, a metodą jego realizacji są przedstawienia teatralne. W 2006 r. szkoła wystawiła Wesele S. Wyspiańskiego, a już w następnym roku Zemstę A.
Fredry, z niezapomnianą rolą Papkina, którego zagrał ówczesny konsul Jerzy Grymanowski.
Ważnym momentem w historii naszej szkoły, było nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w 2015 r. Na tę okoliczność nasi uczniowie przygotowali niezapomnianą inscenizację
przybliżającą nam postać, dorobek życia i pracy naukowej naszej patronki. Z rozrzewnieniem oglądam fotografie upamiętniające te wydarzenia. Wspaniałe kostiumy, rekwizyty,
skupione, wręcz natchnione twarze naszych „aktorów”, dzięki którym mogliśmy na chwilę
wrócić do naszych korzeni. Nie możemy w tym miejscu pominąć przedstawienia Legendy
o Smoku Wawelskim na Bundeku w 2011 r., czy też inscenizacji Legendy o Lechu, Czechu i
Rusie w Czeskim Domu w 2018 r.

Dzień Języka Ojczystego
Češka beseda, 2016 r.

Spuścizna polskiej kultury, którą pragniemy przekazać młodym pokoleniom, ma swój oddźwięk w takich projektach jak np. konkurs polskich przysłów w 2014 r., czy biesiada z polską poezją dziecięcą na „Wierszobraniu” w 2013 r. Warto również wspomnieć o niezwykłych
spotkaniach z pisarzami: Renatą Piątkowską, Barbarą Gruszką-Zych, Michałem Rusinkiem.

KOPERNIK
Wydanie specjalne
2020

Wystawa „Dzieci Europy”, Bundek, 2011 r.

Majówka, Majsecov mlin, 2011 r.

Naszą troską jest, żeby nasi uczniowie poprzez przyswajanie treści zawartych w programach nauczania pogłębiali swoją wiedzę o Polsce. Z radością patrzymy na ich postępy w
opanowywaniu jakże trudnych reguł poprawnej pisowni, w czytaniu czy we wzbogacaniu
słownictwa. Mogę z dumą potwierdzić, że rozwój naszych pociech jest wszechstronny. Kronika aż pęka w szwach od pięknych prac plastycznych, zdjęć z targów świątecznych, majówek, wyścigów narciarskich, bali karnawałowych, prac na rzecz szkoły, akcji humanitarnych.
Z ankiet, które cyklicznie przeprowadza dyrektor szkoły p. Izabella Glavić, możemy wywnioskować, że nasza placówka bardzo dobrze funkcjonuje, co potwierdzają również kontrole MEN-u oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany pani Izie w 2016 r. Jednak
podziękowania i słowa uznania za całokształt działalności szkoły należy się wszystkim:
uczniom i ich wspaniałym rodzicom, bez których nie byłoby szkoły, nauczycielom i ich zaangażowaniu, towarzystwom, z którymi szkoła aktywnie współpracuje, Ambasadzie RP w
Zagrzebiu, sponsorom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włożyli swój wkład
w rozwój naszej „małej Ojczyzny”, którą jest dla nas wszystkich Szkoła Polska w Zagrzebiu.
Na zakończenie tych jakże miłych wspomnień związanych z historią naszej szkoły, chcę
podkreślić, że nawet w tak trudnych warunkach, w których nam przyszło pracować z powodu pandemii koronawirusa, nie tracimy ducha i zapału do pracy z dziećmi, a one przy
dużym wsparciu ze strony rodziców odpowiadają nam tym samym. Szkoła funkcjonuje stacjonarnie a w razie potrzeby on-line na Google Classromie. Efekty naszych wspólnych starań możemy zobaczyć na licznych nagraniach zarejestrowanych na stronie internetowej
naszej szkoły, do której obejrzenia serdecznie zapraszamy.
Zakończenie roku szkolnego 2000/2001, Siget.

Teresa Naglić

Jedna z naszych najdłużej działających członkiń, która jednak postanowiła pozostać anonimowa, wydała zbiór polskich przysłów na każdą okazję, pt.: Przysłowia staropolskie, obyczajowe i kalendarzowe w układzie tematyczno-hasłowym i przypowieści. Publikacja nie
ma charakteru komercyjnego i została wydana na potrzeby prywatne. Zadedykowana jest
synom autorki.
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Mecz Polska-Chorwacja, Bundek 2008 r.

Prace w Szkole Polskiej, 2016 r.

Szkółka Polska w Sigecie, 2001 r.

Szkółka Polska w Sigecie, 2004 r.

Grupa taneczna na występach.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam archiwalnych zdjęć do tego jublieuszowego37
numeru:
p. Irenie Duić, Janine Wojtynie-Welle, Krystynie Simić, Marcie Cverkov, Julii Łokietko Simić, Izabelli Glavić.

Nasza obanerowana, a więc lepiej widoczna dla przechodniów, siedziba na ulicy Savskiej.

