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W numerze:
• Pandemia i inne kataklizmy

W obiektywie

Maski, pustki w sklepach, „rzut” papieru toaletowego do drogerii. Było smutno...

Główne zdjęcie na okładce: Covid Audience, E. Zrno.
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Drodzy Kopernikanie!
Za maską jest jakby inna rzeczywistość, mieszkają tam lęki,
niepewność i znaki zapytania. Zupełnie inaczej niż po drugiej stronie lustra, ale nie oznacza to, że magia się nie zdarza. Czarna magia? Restrykcje, zakazy, nakazy, obwieszczenia, statystyki, straty, wylane rzeki płynu antybakteryjnego
(i rzeki łez), teorie spiskowe, puste półki sklepowe, potem
pełne zamrażarki i spiżarnie domowe, żarty na temat papieru toaletowego, brak drożdży... A tak swoją drogą, kto z Was
wtedy upiekł chleb czy bułki?
Tak, to już nasza alternatywna rzeczywistość. Rzeczywistość, której nie chcieliśmy przeżywać, skrojona jakby nie dla nas, ale jednak, niestety dla nas, która z chwili zaskoczenia
uaktywnieniem się wirusa SARS-CoV-2 przerodziła się w dwa lata oczekiwania na koniec,
mając swoje fazy strachu, rozdrażnienia, lekceważenia, wyparcia i euforii. Nasze rozmowy
odzwierciedlały ducha czasów, nasze pytania ewoluowały razem z nimi: Gdzie byłeś podczas trześnia ziemi? – i na bieżąco zmieniły się w: „Szczepiłeś się? Jaka szczepionka? Jak się
czujesz po kolejnej dozie?”.
Wszystko się wymieszało w jakimś dziwacznym maglu i nadal się kotłuje, a my nic, tylko
bardziej tym zmęczeni, apatyczni... pogodzeni? Przystosowani?
Były i wesołe chwile, przyszło wiele pozytywnych zmian, np.: unowocześniliśmy się,
większość wydarzeń przerzucając do Internetu, zaczęliśmy kręcić filmy i bardzo nam się
to spodobało. W czasie pandemii przypadło 30-lecie PTK, a powstający z tej okazji film,
w dużej mierze odzwierciedlał ówczesną sytuację, ponieważ tak trudno było zgromadzić
wszystkich, nagrać wywiady, ale w końcu, po wielu innych tarapatach, udało się. Polska
Szkoła świętowała zaś „Ukoronowanie roku szkolnego”... i nikomu przy tym korona z głowy
nie spadła.
Również nasze biuro w siedzibie przeszło totalną metamorfozę i mamy teraz nowe, pojemne i estetyczne szafy. Wystawy odbywały się jak zawsze, jednak na samo otwarcie mogliśmy zapraszać mniej gości, czasem znów byliśmy zmuszeni ogłaszać wystawy po prostu na
naszej kopernikańskiej stronie internetowej na Facebooku czy podczas spotkań na Google
Meet.
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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Wstęp
A jednak ktoś upiekł chleb.
Oczywiście Ewa Zrno, autorka tego zdjęcia.

Ktoś może powiedzieć, że staraliśmy się
funkcjonować tak, jakby nic się nie stało, a
to „jakby” robi wielką różnicę. Najważniejsza jest jednak ciągłość i niepoddawanie
się przeciwnościom. Kryzysy są bowiem
stanem normalnym w historii ludzkości i
powracają cyklicznie, a straty poniesione
przez społeczności w końcu zawsze dało
się choć trochę zrekompensować dzięki
nowatorskim rozwiązaniom i nowym horyzontom wyłaniającym się wśród wojennych, katastroficznych czy też morowych
oparów. Nie mnie sądzić czy bilans wyjdzie
na zero, jednak historia kultury i historia
ludzkości pokazują, że to, co mamy teraz
będzie trwało zawsze, jako powtórzenie:
„Dopóki Ziemia kręci się/Słońce zachodzi
i wstaje”... jak śpiewał Bułat Okudżawa. A
może pocieszą Was słowa Czesława Miłosza o tym, że: „Innego końca świata nie
będzie?”.
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

Zdięcie RF.-.studio ze strony www.pexels.com z bezpłatnego dostępu.
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Walne Zgromadzenie. Fot. E. Zrno.

PTK „Mikołaj Kopernik” w czasie pandemii (oczyma
przewodniczącej)
Gdy 4 marca 2020 r. na walnym wyborczym zgromadzeniu PTK „Mikołaj Kopernik” wybrana zostałam przewodniczącą Towarzystwa na drugą kadencję w mediach już krążyły
informacje o epidemii i o pierwszych zachorowaniach w Europie i Chorwacji. Wszystko to
wydawało się niepokojące, ale z pewnością nikt z nas nie wyobrażał sobie tego, co przynoszą nam następne miesiące.
Tak więc Walne Zgromadzenie 2020 r. odbyło się „po staremu” jako ostatnia przedpandemiczna aktywność PTK. Potem wydarzenia potoczyły się jak lawina. Tylko tydzień później
nic już nie wyglądało „normalnie”…
Gdy staram się przypomnieć sobie swoje uczucia z tego okresu, dominuje poczucie zagubienia i niepewności. Prawie zabawna wydaję się sama sobie bez podstawowych umiejętności korzystania z platform komunikacyjnych, które stały się w następnym okresie naszą
codziennością. Poza tym, wydaje mi się, że życie zwolniło tempo, a całym naszym względnym spokojem o poranku 22 marca dodatkowo zatrząsnęło zagrzebskie trzęsienie ziemi.
Co dalej? – pytali się wtedy wszyscy, nie tylko my z PTK „M. Kopernik”.
Z obawą oczekiwałam na to, co Arek Niziński zastanie w naszej siedzibie, gdy – jako mieszkający stosunkowo blisko – pierwszy poszedł sprawdzić jej stan po trzęsieniu ziemi. Zastał
pęknięcia na ścianach, które wymagają sanacji, ale na szczęcie budynek jako taki nie był
zagrożony, a uszkodzenia znajdują się miejscach, które nie są specjalnie widoczne. Wysłał
kilka zdjęć przez WhatsApp. Cóż… Trzeba poczekać i zobaczyć co dalej? – myślałam wtedy.
Nic innego nam nie pozostało.
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Zniszczenia w siedzibie po trzęsieniu ziemi. Fot. A. Niziński.

A wyczekiwałam w strachu. Lockdown i pandemia znaczą problemy budżetu państwa.
Oczekiwałam rebalansu i obcięcia środków na działalność stowarzyszeń, również tych
mniejszości narodowych. Jak się później okazało: niepotrzebnie… Ale o tym za chwilę.
Pierwszym problemem, który musiałam rozwiązać na wiosnę 2020 r. było rozwiązanie błędu formalnego: mianowicie, na Walnym Zgromadzeniu wybrany został Zarząd PTK i Rada
Nadzorcza, ale zapomnieliśmy przeprowadzić wybór „likwidatora”, którego musi mieć każde stowarzyszenie zgodnie z regulacją prawna z 2016 r. Likwidatorem w PTK, wpisanym do
Rejestru Stowarzyszeń, była poprzednia przewodnicząca Barbara Kryżan Stanojević, zmarła kilka miesięcy wcześniej. Zorientowałam się, przygotowując dokumenty do złożenia do
Urzędu w celu aktualizacji Rejestru. Cały ten proces był już na starcie opóźniony w związku
z pandemią oraz z tym, że urzędy po trzęsieniu ziemi nie funkcjonowały normalnie.
Zdecydowałam w konsultacji z członkami Zarządu, aby wybór likwidatora przeprowadzić
elektronicznie, tj. głosowaniem przez e-mail. Zaproponowałam, aby wybrać mnie – jako
przewodniczącą, kontynuując praktykę, że każdorazowy przewodniczący będzie również likwidatorem. Wszystko to miało być czystą formalnością. Ileż tu się pojawiło problemów? I
głosy: Po cóż nam likwidator? Czy likwidujemy Towarzystwo? Długie dodatkowe wyjaśnienia, które do niektórych nie docierały… Ostatecznie głosowanie przeprowadziliśmy, spisaliśmy protokół i przygotowali materiały do złożenia do Miejskiego Urzędu ds. Stowarzyszeń.
Dokumenty złożyłam i czekała aktualizację w Rejestrze, a to trwa jakiś czas. Wszystko to
przebiega zazwyczaj zupełnie bezboleśnie, tak że nawet nie czujemy jak dopełnienie tych
formalności jest ważne. Dopiero wtedy gdy pojawiają się kłopoty zaczynamy to rozumieć.
Mianowicie, na podstawie protokołów zgromadzeń wyborczych w Rejestrze Stowarzyszeń
aktualizowane są dane dotyczące osób odpowiedzialnych za stowarzyszenia, osób uprawnionych do podpisywania dokumentów. Zgodnie ze statutem, w PTK „M. Kopernik” kadencja przewodniczącej i Zarządu trwa dwa lata, czyli przewodnicząca jest uprawniona
do występowania w imieniu Towarzystwa i podpisywania dokumentów dwa lata od poprzedniego zgromadzenia wyborczego. Potem już nie, więc dopóki nie zostanie zaktualizowany wpis na podstawie nowego protokołu walnego zgromadzenia – nie ma osoby która
może reprezentować Towarzystwo. To właśnie zdarzyło się na wiosnę 2020 roku. I znów,
nic strasznego się nie dzieje, jeśli nie ma jakiejś pilnej potrzeby podpisu dokumentów, ale…
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Zagrzeb po trzęsieniu ziemi, usuwanie szkód, zabezpieczanie dachów...
a po prawej szkody na ul. Primorskiej. Fot. M. Vražić.

Gdy na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Rada Mniejszości Narodowych opublikowała
rezultaty konkursu na dofinansowanie projektów, zgodnie z procedurą musiałam do Rady
dostarczyć „bianco zadužnice” czyli bianco weksle, które stanowią wymagane zabezpieczenie finansowe. Okazało się, że tych weksli nie mogę podpisać, ponieważ w Rejestrze stowarzyszeń dane dotyczące osób upoważnionych nie zostały jeszcze zaktualizowane. Tego
dowiedziałam się przy pierwszym podejściu do notariusza. Cóż, zadzwoniłam do Urzędu i
poprosiłam o przyspieszenie formalności. Po kilku dniach urzędniczka zadzwoniła, że mogę
przyjść po decyzję administracyjną w tej sprawie. Pobiegłam czym prędzej na ulicę Dukljaninovą, III. piętro i odebrałam dokument. Szczęśliwa, udałam się z nim do notariusza, a
tam znów rozczarowanie: na decyzji administracyjnej o wpisie osób odpowiedzialnych za
PTK czarno na białym pisze, że przewodniczącą jestem ja, ale na końcu dokumentu znajduje się sformułowanie, że „rok žalbe” to dwa tygodnie, więc u notariusza powiedzieli,
że i dalej nie mogę podpisać weksli. Nie pomogło tłumaczenie, że nie mam zamiaru skarżyć tej decyzji. Weksle podpisałam więc dopiero przy trzecim podejściu do notariusza, po
bieganiu i nerwach, które tylko dodatkowo komplikowały ówczesną i tak skomplikowaną
sytuację.
A wracając do decyzji Rady ds. Mniejszości Narodowych i przyznanych nam środków, trzeba dodać, że środków na ten cel w budżecie państwa nie zmniejszono (ani w 2020, ani w
2021 r.), a nasze Towarzystwo wypadło w konkursie bardzo dobrze. Gdy zobaczyłam sumę
jednak, najpierw się ucieszyłam, a potem przeraziłam! Ucieszyłam się, że środków nie
zmniejszono, a w 2020 r. przyznano nam sumę większa niż w roku poprzednim. To znaczyło, że potencjalnie będziemy mieć wystarczające środki do zapłacenia wszystkich rachunków stałych, czyli przede wszystkim tych na utrzymanie siedziby. A – muszę przyznać – to
było moim największym zmartwieniem na wiosnę 2020. Skąd weźmiemy tych potrzebnych 30-40 tysięcy kun na rachunki, jeśli państwo chorwackie nie przyzna nam środków na
projekty poprzez Radę Mniejszości Narodowych. Czyli, w pierwszej chwili wielka ulga. Ale
już w następnej refleksja: 30% środków projektowych możemy przeznaczyć na rachunki za
siedzibę, ale – oczywiście – tylko wtedy jeśli projekty zrealizujemy… Jak zrealizować bardzo
ambitnie planowane projekty w warunkach pandemii…? W tym momencie wyglądało, że
jest to mission impossible.
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Print screen ze spotkania.

W międzyczasie zorganizowaliśmy nasze pierwsze spotkanie online, poprzez platformę
ZOOM. Było to spotkanie z okazji 2 maja: Dnia Polonii i Polskiej Flagi. Nie było nas wiele na
tym spotkaniu, ale myślę, że wszystkim obecnym w pamięci utkwiła Mariola Dunaj trzymająca flagę. Dajemy radę!
W czerwcu 2020 roku naiwnie myśleliśmy, że najgorsze mamy już za sobą. Liczba osób
nowozarażonych spadła (prawie) do zera. Wydawało się, że sytuacja się stabilizuje. Zorganizowaliśmy początkiem czerwca spotkanie w Café Kopernik na żywo i zastanawialiśmy się
jak to po wakacjach będziemy realizować planowane projekty. Przed wakacjami powiesiliśmy w wystawie naszej siedziby wystawę „Kraków Zagrzebiowi” o pomocy artystów krakowskich mieszkańcom Zagrzebia po trzęsieniu ziemi z 1880 roku. Wystawa przygotowana
została w 2011 roku, przy okazji publikacji reprintu słynnego krakowskiego albumu, a zdecydowaliśmy się przypomnieć ją, gdyż w związku z nieszczęściem, które spotkało Zagrzeb
22.03.2020 r. stała się ponownie aktualna.

Wystawa „Krakov
Zagrebu”/”Kraków
Zagrzebiowi”,
fot. z archiwum PTK.
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Print screen z naszego kanału na YouTube. Izabella
Glavić niczym zagrzebska Nigella Lawson pokazuje,
jak zrobić świąteczne pierniczki.

Niestety okazało się, że po wakacjach normalność nie powróciła. Sytuacja epidemiologiczna zaczęła się pogarszać już od końca lata. W związku z tym jesień 2020. upłynęła
nam realizacji projektów „w nowy sposób”, co wymagało wiele pomysłowości. I tak, udało nam się wszystkie projekty zrealizować! Wszystko jednak – trzeba przyznać – ułatwiła
decyzja Rady Mniejszości Narodowych, która na swym letnim posiedzeniu podjęła decyzję, że projekty muszą być zrealizowane, ale w minimalnym stopniu – za minimalnie 20%
przyznanych środków, a pozostałe pieniądze (do 80%) można spożytkować na inwestycje
które ułatwią aktywności Towarzystwa w przyszłości. My zrealizowaliśmy nasze projekty w
znacznie większym procencie niż wymagane minimum, ale zakupiliśmy też wiele nowego
wyposażenia do naszej siedziby, oraz – dla „Wisły” – aż siedem nowych strojów ludowych.
Stroje ludowe nie są sprzedawane w pierwszym lepszym sklepie. Gdy u listopadzie 2020
roku okazało się, że to ja muszę znaleźć wykonujące je pracownie i złożyć zamówienie, stanęłam prze swego rodzaju wyzwaniem. Ale udało się i to, choć na realizację zamówienia w
kilku wypadkach czekaliśmy kilka miesięcy.
Do biblioteki zamówiliśmy nowe książki, to nie stanowiło zbyt wielkiego problemu, nabyliśmy też wiele nowego wyposażenia do naszej kuchni, co umożliwia realizację projektów
związanych z tradycjami kulinarnymi. Ale to nie wszystko: w ramach obu projektów przygotowaliśmy również materiały na Youtube PTK „M. Kopernik”. Sprawę ułatwiła możliwość
zakupu sprzętu do nagrywania. Dzięki temu nie tylko Iza Glavić zaprezentowała tajniki pieczenia pierników, ale przedstawiliśmy nasze nowe zbiory biblioteczne.
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Podczas nagrywania filmiku instruktażowego o tym, jak wykonać wycinankę łowicką. Fot. A. Niziński.
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Oprócz druku i wystawienia w siedzibie wystawy wycinanek łowickich – jednego z najpiękniejszych motywów polskiej tradycji ludowej – przygotowaliśmy również film na Youtube
prezentujący tę tradycję i naszą wystawę. Film był na tyle dobry, że jego fragmenty wykorzystała „Prizma” i tak kadry te mogli obejrzeć widzowie chorwackiej telewizji publicznej.
Dodatkowo, nagraliśmy filmik o tym jak się robi wycinanki. W instruktorkę wcieliłam się
sama. Po kilku dniach prób i kilku godzinach nagrywania powstał filmik, który okazał się
hitem naszego kanału: obejrzały go tysiące osób, nie tylko w Chorwacji. Wycinanki robili
według niego uczniowie polskich szkół np. na Ukrainie! Wypada oczywiście przyznać, że
kanału na Youtubie nie mielibyśmy bez Arka Nizińskiego – jego umiejętności okazały się w
tym kluczowe.
W podobny sposób zrealizowaliśmy również projekt upamiętnienia 30-lecia Naszego
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu. Ponieważ nie była
możliwa realizacja planowanych imprez, zdecydowaliśmy się na zrobienie filmu. Nagrano
godziny wspomnień naszych członkiń i członków, a po wielu miesiącach z zebranego materiału powstał 40-minutowy film.
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Print screen z naszego
kanału na YouTube.
Czołówka filmu o
30-leciu PTK.

Siedziby była naprawdę pięknie udekorowana na Boże Narodzenie 2020 roku, a uwagę
szczególnie przyciągała specyficzna szopka krakowska: makieta Kościoła Mariackiego wykonana przez naszych członków Ewę i Ivo Zrno – lockdown sprzyjał najwyraźniej majsterkowaniu.
Kontynuowaliśmy i dalej spotkania na
platformie ZOOM: na Święto Niepodległości i na Boże Narodzenie. Na ZOOMie
odbyły się i aukcje na WOŚP. Była i zbiórka w naszej siedzibie, ale liczba osób
przebywających równocześnie w lokalu
na Savskiej była ograniczona, nie było
więc zapamiętanej z wcześniejszych lat
zabawy. Dodatkowo, wstrząsnęło nami
nowe trzęsienie ziemi. Strasznie było
i w Zagrzebiu, ale szczególnie wielkie
zniszczenia były w jego epicentrum: w
regionie Petrini i Gliny na południe od
chorwackiej stolicy. W związku z tym
chorwacki sztab WOŚP uzyskał od centrali w Warszawie zgodę na przekazanie
środków tutaj zebranych właśnie na pomoc ofiarom tej klęski.
Właśnie WOŚP-em weszliśmy w nowy
2021 rok, od którego oczekiwaliśmy
wiele, ale nie tego, że pandemia potrwa
i dalej. Co trzeba przyznać, że po trochu
zaczęliśmy się do tych warunków przyzwyczajać. Nawet Walne Zgromadzenie
odbyło się na ZOOMie.
Szkopa wykonana przez Ewę i Ivo Zrno. Fot. E. Zrno.
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Na wiosnę 2021 r. zmarła założycielka i była przewodnicząca PTK „M. Kopernik”, pełniąca
funkcję przedstawicielki mniejszości polskiej Miasta Zagrzebia Walentyna Lončarić, co było
jednocześnie końcem pewnej epoki.
Rada Mniejszości Narodowych znów szczodrze wsparła nasze projekty, a my realizowaliśmy je w mierze w jakiej to było w warunkach pandemii możliwe. Bez problemów przygotowywaliśmy wystawy, które oprócz w naszej galerii można było obejrzeć na naszej stronie
internetowej, znów powiększyliśmy zbiory biblioteki, a w projekcie tradycji kulinarnych
zaprezentowaliśmy na YouTube i wykonanie wielkanocnego mazurka i pierogów na Wigilię. W czasie gdy sytuacja była nieco lepsza staraniem Marty Cvetkov zrealizowany został
skierowany do dzieci projekt „Mali badacze przyrody”.
We wrześniu również zrealizowany został jedyny wyjazdowy występ grupy wokalnej „Wisła”. „Wisła” zaproszona była na wyspę Hvar, gdzie uświetniła swoim występem uroczystości religijne związane z przyjęciem w jednej z tamtejszych parafii relikwii Św. Jana Pawła II.
Udał się tylko ten wyjazd, „Wisła” zaś zaśpiewała dla nas w Zagrzebiu na Święto Niepodległości i na polskiej mszy bożonarodzeniowej. Odbyła też próby, choć mniej niż w normalnych czasach.
Problem pojawił się przy realizacji wystawy o historii polskiego hymnu. Mianowicie, cały
projekt od początku przewidywał druk i prezentacje wystawy, która miała być przygotowana w Polsce na zamówienie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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Otwarcie wystawy planowane było na Święto Niepodległości 11 listopada. Niestety, końcem września okazało się, że MSZ przełożył wystawę na następny rok. A my musieliśmy
zrealizować projekt na który otrzymaliśmy środki z Rady Mniejszości Narodowych… Ne
było innego wyjścia tylko przygotować mini-wystawę własnymi siłami. Choć moja prywatna sytuacja w tym momencie temu nie sprzyjała, napisałam tekst (cóż, jestem historykiem
czy nie?) i przygotowaliśmy wystawę, która zawisła na czas (10 listopada) w naszej wystawie na Savskiej.
Pomimo pandemii prowadziliśmy regularne dyżury w siedzibie: rzadko w którą środę nie
było jednej lub kilka osób z Zarządu. Dzięki elastyczności Rady Mniejszości Narodowych
(która utrzymała i dalej decyzję umożliwiająca wykorzystanie środków projektowych na
zakupy i inwestycje) udało nam się pod koniec roku przeprowadzić sanację części szkód
po trzęsieniu ziemi oraz zamówić wielkie szafy na stroje „Wisły” i resztę naszych zbiorów.
W ten sposób i w 2021 r. Środki Rady Mniejszości Narodowych wykorzystaliśmy w pełni.
Gdyby mi ktoś wtedy 4 marca 2020 r. gdy zostałam wybrana na drugą kadencję powiedział,
że cała upłynie w nadzwyczajnych okolicznościach i w pandemii, nie uwierzyłabym! A jednak. Jak się okazuje, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości nie tylko w perspektywie stuleci, ale nawet w perspektywie miesięcy i dni.
Magdalena Najbar-Agičić
Występ Wisły podczas obchodów świąta niepodległości 11 listopada 2021 r. Fot. M.Vražić.
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Jolanta Sychowska Kavedžija z wnukiem Emilem.

Dwa lata w Koronie
Wkraczamy właśnie w trzeci rok pandemii i napisać „coś” na temat swojego doświadczenia ostatnich dwóch lat życia w czasie pandemii koronawirusa to wbrew pozorom wcale
nie jest łatwe zadanie. Po pierwsze, to bardzo długi i zróżnicowany okres. Epidemia i jej
przebieg oraz to, jak ją odbieraliśmy to długotrwały proces, a w dodatku dla mnie, bardzo
ściśle powiązany z trzęsieniem ziemi albo raczej trzęsieniami ziemi, których doświadczyliśmy.
Pierwszym wiadomościom o szerzącej się nowej chorobie towarzyszył trochę niepokój a
trochę niedowierzanie. 25 lutego 2020 r. potwierdzono pierwszy przypadek choroby w
Zagrzebiu, 27 lutego zarażonych już było 500 osób. Jestem optymistką z natury i jakoś wierzyłam, że uda się ten nieznany wirus utrzymać pod kontrolą. Na wszelki wypadek przed
przerwą semestralną umówiłam się ze studentami co mają przygotować w przypadku,
gdyby zajęcia miały się odbywać online w drugim semestrze. Nie potraktowali tego zbyt
serio. Ani oni, ani ja nie wiedzieliśmy, jak by to miało wyglądać w praktyce, ale niestety,
szybciej niż myślałam, musieliśmy się z tym zmierzyć. Uniwersytety, szkoły i przedszkola
zamknięto 11 marca. Nasze pierwsze próby zajęć przypominały czasem zabawę w „głuchy
telefon”. Pracowaliśmy systemem prób i błędów popełnianych zarówno przeze mnie, jak i
przez studentów oraz niedopracowany system uczelniany, który w stopniowo dostosowywał się do tej nowej formy zajęć. Pochłonęło mnie to w zupełności. W tym czasie razem z
mężem i psem spędzałam przerwę semestralną w naszym domu weekendowym w lesie
nad rzeką, której nazwa – Kupa, niezmiernie bawi Polaków. Myśleliśmy, że przeczekamy
epidemię na wsi. Właściwie niczego nam nie brakowało, mieliśmy Internet, dobre centralne ogrzewanie, mogliśmy pracować online. Córka z rodziną mieszka w Anglii, a druga córka
pracowała wtedy w szpitalu w Zagrzebiu. Nasz dom znajduje się na pustkowiu, na skraju
wsi, która liczy 5 rodzin bardzo od nas oddalonych. Otacza nas las, łąki i zachwycającą przyroda. Właściwie idylla.
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Samopoczucie znacznie nam się pogorszyło,
kiedy wprowadzono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. To, co było dobrowolnym
pobytem poza domem, nagle stało się jakąś
formą pozbawienia wolności i ograniczeniem
naszej swobody. Żeby zrobić jakieś większe
zakupy, musieliśmy starać się o zezwolenie.
Niewiarygodne jak bardzo tego typu ograniczenie uświadamia nam, że nasza swoboda to
bardzo względne pojęcie.
22 marca obudził mnie telefon i moja bardzo
zdenerwowana córka Nel powiedziała mi, że
w Zagrzebiu było silne trzęsienie ziemi. W
jej mieszkaniu nie było większych szkód, ale
nasze mieszkanie w samym centrum miasta
bardzo ucierpiało. Z jednej strony mieliśmy
szczęście, że nikt z nas nie był w tym czasie
w domu, ale to straszne uczucie kiedy wchodzimy do naszego mieszkania i wszystko, ale
to wszystko jest porozrzucane i pokryte warstwą tynku. Ucierpiały nie tylko ściany, dach,
kominy, straciliśmy sporo przedmiotów, szkła,
pamiątek, ale przede wszystkim straciliśmy
poczucie bezpieczeństwa.
Kombinacja złych wiadomości o szerzącej się
pandemii, strach przed tą nieznaną chorobą,
strach o dzieci i ich zdrowie i równocześnie
mieszkanie w Zagrzebiu w gruzach, to trudne doświadczenie. Z dzisiejszej perspektywy
wydaje mi się, że nie miałam jednak uczucia izolacji. Ratunkiem był telefon i Internet.
Pracowałam, byłam w kontakcie z rodziną,
przyjaciółmi i naszą małą grupą wsparcia
z „Kopernika”. Niecierpliwie czekaliśmy na
szczepionkę, która miała uratować świat i
uchronić nas przed chorobą.
Przyszło lato i przyjechały dzieci z Wielkiej
Brytanii, gdzie życie było jeszcze trudniejsze.
Więcej chorych, problemy z zaopatrzeniem,
restrykcyjne ograniczenia poruszania się,
praca i szkoła online. Teraz już było weselej.
Byliśmy razem, uporządkowaliśmy trochę
mieszkanie tak, żeby w jego mniej zniszczonej
części dało się mieszkać, chociaż każdy mały
wstrząs wywoływał straszny stres i sprawiał,
że chmury kurzu wzbijały się w powietrze.
Jest trochę prawdy w powiedzeniu, że do
wszystkiego można się przyzwyczaić.

13idylla w Milanach, czyli Emil i
Zimowa
Luis szukają drzwi do lasu:).
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Po pierwszym trzęsieniu ziemi.

29 grudnia drugie trzęsienie ziemi ponownie pokryło nam mieszkanie gruzami. W panice
zabraliśmy najważniejsze rzeczy i znowu wylądowaliśmy z całą rodziną w domu nad rzeką.
Jestem dzieckiem miasta i budując dom na pustkowiu myślałam, że nigdy nie
będę w stanie spędzać poza miastem więcej niż kilka dni, że będzie mi brakowało
rytmu i zgiełku miasta. Epidemia i trzęsienie ziemi znacząco zmieniło moją perspektywę. Czas na pustkowiu inaczej płynie, inne rzeczy wydają się ważne, cisza i
przyroda nie tylko sprzyjają refleksji, ale nas wręcz zmuszają do niej i to, co ważne, tam nie istnieje epidemia, bo nie ma od kogo się zarazić Wszyscy, włącznie
z siedmioletnim wnukiem i psem uwielbiamy ten czas spędzony poza miastem i
codzienne kilometrowe spacery po lesie.
Wiosną 2021 roku udało nam się zaszczepić i dało nam to trochę poczucia bezpieczeństwa. Byłoby kłamstwem, gdybym powiedziała, że na początku nie mieliśmy obaw co do szczepionki i jej skutków, ale wszyscy w rodzinie uznaliśmy, że
nie ma lepszego wyjścia jak zaufać nauce. Wyjechaliśmy wszyscy nad morze i
właściwie atmosfera była prawie jak w normalnych czasach. Miałam nadzieję, że
pandemię teraz już uda się opanować i że wrócimy wszyscy do normalnego życia.
Potem to już tylko kolejne fale epidemii, ciągły niepokój o zdrowie własne i przede wszystkim innych bliskich, nerwy wywołane każdym katarem i przeziębieniem, smutne wiadomości o chorobie a nawet śmierci znajomych, walka z urzędami i zbieranie dokumentów
potrzebnych do remontu budynku. Do dnia dzisiejszego nic, co było związane z remontem
naszej kamienicy, nie ruszyło z miejsca, dalej mieszkamy w pokojach, w których sypie się
tynk ze ścian i sufitów, a remont mieszkania jest niemożliwy, dopóki ściany zewnętrzne budynku nie będą wzmocnione. Święta, inaczej niż zwykle, bo tylko w bardzo wąskim gronie
rodziny, spotkanie z przyjaciółmi tylko na tarasie kawiarni, to znaczy jak jest ciepło.
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Niestety od rzeczywistości nie da się uciec. Trzeba było wrócić do miasta – szkoła, praca i
inne obowiązki. Od początku roku szkolnego znowu mieszkamy w Zagrzebiu, ale to nie jest
to samo miasto, zwłaszcza centrum miasta. Bardzo wiele znanych mi osób, z którymi spotykałam się niemal codziennie, szczególnie przy okazji spacerów z psem, wyprowadziło się
z Donjeg Grada na stałe albo tymczasowo, dopóki nie wyremontują swoich domów. Oby
ta tymczasowość nie trwała wiecznie.
Poczucie tymczasowości tego całego systemu, który stworzyliśmy nie daje mi spokoju,
zwłaszcza, że ostatnie tygodnie to znowu, może nie strach, ale na pewno niepokój z powodu sytuacji z pandemią. Wszyscy pytamy się, kiedy się to skończy i czy w ogóle się skończy,
a jeżeli tak, to czy potrafimy wrócić do naszego starego sposobu życia.
I tu znowu odzywa się tkwiący we mnie optymista, który mówi mi, że przecież nie wszystko w tym okresie było złe. Przede wszystkim, jak dotąd, udało nam się uniknąć choroby i
mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dzięki pandemii i wykładom online, których nie lubiłam, łatwiej zniosłam fakt przejścia na emeryturę. Zdobyłam sporo nowych umiejętności potrzebnych do poruszania się w świecie komputerowym. Przeczytałam masę nowych
książek. Dużo czasu spędziłam z rodziną i był to niezwykle miły okres. Prawdziwe przyjaźnie przetrwały, a nawet stały się bardziej serdeczne. Nasza mała grupa z „Kopernika”
dała mi poczucie wspólnoty, poczucie, że cały czas jesteśmy razem, lubimy się, żartujemy,
wspieramy i nawet udaje nam się coś wspólnie zdziałać. No i robimy plany na przyszłość.
Na koniec pozwolę sobie zacytować Olgę Tokarczuk, w książkach której rozkochałam sią w
okresie pandemii:
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„Życie tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinterpretować, próbować
zrozumieć i nadać im sens, zamieniają się one w doświadczenie. Wydarzenia są faktami,
ale doświadczenie jest czymś niewyrażalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego życia!”1
Ostatnie dwa lata mojego życia przyniosły mi wiele nowych doświadczeń. Zrozumiałam, że
nasz świat jest bardziej kruchy niż nam się wydaje. Do wielu nieoczekiwanych okoliczności
możemy się dostosować, zmienić wiele nawyków i przyzwyczajeń, odpowiedzieć sobie na
pytanie o to, co jest ważne, a co nieważne w naszym życiu. Nie powinniśmy czekać na „lepsze czasy”, bo te dwa lata to przecież dwa lata naszego życia. To lekcja na przyszłość, która,
jak widzimy, jest bardzo nieprzewidywalna.
Jolanta Sychowska Kavedžija

Projekt okładki: Joanna Concejo.
1
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Boże Narodzenie i Covid-19
W tym roku, przez tego właśnie specjalnego wirusa, krzątanina przedświąteczna była jakaś
nietypowa, niezbyt wesoła, a właściwe nieprzewidywalna. Jak zwykle, w grudniu, zwłaszcza po świętej Łucji, intensywnie przeżywamy adwent. Sprzątamy, odkurzamy mieszkanie, by godnie święcić Narodziny Pańskie – Boże Narodzenie. Oczywiście musieliśmy je
też dezynfekować z powodu miniaturowego niewidzialnego „diabła”, nazwanego w końcu
Covid-19. Jako Towarzystwo „Mikołaj Kopernik” zostaliśmy pozbawieni możliwości tradycyjnego wigilijnego spotkania na żywo. Mimo tych miłych aktywności i kojarzących się z
nimi świąt Bożego Narodzenia, brakowało starego zwyczaju wspólnego obchodzenia wigilii: dzielenia się polskim opłatkiem, serdecznych uścisków życzeń i rozmówek. W moim
domu wigilia odbyła się skromnie, przy wyłączonym całkowicie telewizorze, aby nie oglądać tych wszystkich igieł, szczepień, respiratorów, statystyk. Pierwszy, a i drugi dzień świąt
był bardzo aktywny i naprawdę odprężający, chociaż o dziwo nie dało się uciec w rozmowach od tematu pandemii. Nadal wszystkie te tematy zagłuszały dźwięki polskich i chorwackich kolęd. Przysłuchując się dyskusjom, stwierdziłam, że moja wnuczka Aniela i wnuk
Konrad mają prawie naukową wiedzę o tym mikro świecie, który tak bezczelnie nas gnębi,
męczy i dręczy. Moja wnuczka powiedziała:
- Babciu, dla mnie korona miała ogromny wpływ na naukę i na moje życie towarzyskie.
Właśnie wtedy, kiedy zaczęła się korona i kwarantanna ja byłam w pierwszej klasie gimnazjum. To są lata, kiedy poznajesz przyjaciół i kiedy powinno się spędzać czas, w grupie, z
innymi, a nie na komputerze na Zoomie. Daliśmy sobie radę i jesteśmy teraz przyjaciółmi,
a i w szkole jest teraz jakby normalniej, ale nikt mi nie zrekompensuje tych straconych dni.

Teraz po już prawie dwóch latach pandemii, jakoś się przyzwyczailiśmy do korony, nauczyliśmy się żyć z nią. W Zagrzebiu na razie króluje odmiana Delta, ale już krąży nowy szczep
Omikron. Wygląda inaczej, ma inne wypustki czy kolce, ale jest szalenie zwinny. Czy trzeba
się go bać, czy można się z niego śmiać? O nie! Najlepiej szybko „się szczepić i od niego
odczepić”! Co jeszcze? Nosimy niebieskie maski, pospolite a niektóre damy miejskie kolorowe, czasem szafirowe. Szczepienie pierwsze=bagatela, drugie, trzecie=karuzela. Kiedy
się to skończy? Już ponad dwa lata uparty wirus krąży po naszym globie! „Nie bójcie się”
– mówią nam... ale jak tu się nie bać, skoro atakuje nam naczynia krwionośne, powoduje nieznośne bóle, może zaburzyć funkcjonowanie systemu immunologicznego, ale i psychicznego! (jak twierdzi prof. Gut we „Wprost”).
Wysyłam Wam radosne zdjęcie, może i Was rozweseli. Śmiechu wart ten podły Covid-19,
ten czart, może się i przestraszy i wróci skąd przyszedł, czy wyszedł! Normalne życie na
nowo byłoby wspaniałe, czego Wam życzę w Nowym Roku 2022.
Irena Duić z pomocą wnuczki Anieli
Od lewej: Babcia Irena Duić, wnuczka Aniela Schmidt.
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Zdjęcie ze strony www.pexels.com
z bezpłatnego dostępu.

Język polski w czasie pandemii. Cz.1.
W listopadzie 2021 r. musiałam przeprowadzić pokazowe zajęcia dla studentów, co było
wymogiem konkursu na stanowisko lektora w Katedrze Języka Polskiego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego. Nigdy nie przypuszczałam, że będę prowadzić
zajęcia na temat, który tak złowrogo brzmi. Wszyscy możemy powiedzieć, że żyjemy w
ciekawych czasach... prawda? Wielka to szkoda, że zajęcia odbyły są online, jedyną zaletą
tej sytuacji był fakt, że mogliśmy się spotkać bez masek i widzieć swoje twarze.
Tematem zajęć były zjawiska językowe jak najbardziej współczesne, jednak warto podkreślić, że to, co teraz przeżywamy już kiedyś się zdarzyło. Europę wielokrotnie nawiedzały
epidemie i pandemie, np. w XIV w. szalała zaraza dżumy, która jednak potraktowała Polskę
i niektóre inne regiony Europy Środkowej łagodniej. Dżuma powracała jednak przez kolejne trzy stulecia.
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Zaraza na Podolu, Wołyniu i Rusi Czerwonej w 1770 r., www.polona.pl.

Pod koniec XV w. w Krakowie epidemie tej choroby zdarzały się co dwa, trzy lata, a nawet
rok po roku. W latach 1500–1750 odnotowano tam 92 epidemie – najwięcej ze wszystkich polskich miast. W latach 1601–1650 w Krakowie było ich 19, a Warszawie – 33. Później zachorowania w obu miastach utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Nie tylko nam
pandemia uprzykrza i utrudnia życie, bo np. w 1464 r. zaraza szalejąca w Prusach zakłóciła
rozmowy pokojowe z zakonem krzyżackim.1
W historii ludzkości były pandemie: tyfusu, czerwonki czy groźna „hiszpanka” podczas I
wojny światowej, czyli najbardziej zabójcza ze współczesnych epidemii. Nazwa „hiszpanka” jest trochę myląca, ponieważ do Europy choroba ta została przeniesiona z USA przez
1

file:///Users/malgorzatavrazic/Downloads/Zarazy_w_sredniowiecznej_Polsce.pdf, dostęp 2.11.2021 r.
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Scena z Krzyżaków, www.polona.pl.

żołnierzy amerykańskich udających się na front, ale gazety hiszpańskie zaczęły jako pierwsze informować o chorobie, stąd jej nazwa. W Hiszpanii jako państwie neutralnym, nie
biorącym udziału w wojnie, prasa nie była objęta cenzurą.
Dur brzuszny panował w okresie 1919-1924 aż do wynalezienie szczepionki w 1976 r. Po
II wojnie światowej panowała epidemia ospy w 1963 r. Jedna z ostatnich epidemii ospy
prawdziwej miała trwać 2 lata i uśmiercić 200 osób, a wygasła po 25 dniach od wykrycia i
zabiła 7 chorych.2 I tym optymistycznym akcentem zakończę tę wyliczankę, choć oczywiście to smutne, że kilku pacjentów stało się jej ofiarami.
Ślady dawnych epidemii można znaleźć w naszych czasach wszędzie: w malarstwie, architekturze, sztuce, np. kolumny zarazy, czy kolumny wotywne, morowe, które były stawiane
przez mieszkańców miast na palcach po zakończeniu zarazy jako podziękowanie za ocalanie kierowane do matki boskiej i świętych.3

2
3
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A jakie ślady pandemie i
epidemie zostawiły w języku?

Nauka o morowym powietrzu, www.polona.pl.

Określenia takie jak „morowy”, „trędowata” czy „zadżumiony” weszły do
potocznego języka. „Morowe powietrze – to określenie używane w historycznych czasach w celu wyjaśnienia
rozprzestrzeniania się epidemii dżumy,
czarnej ospy, cholery, tyfusu i innych,
ostro zakaźnych chorób o dużym, falowym nasileniu i wielkiej śmiertelności,
przed erą odkrycia drobnoustrojów.
Pojęcie to powstało na skutek wrażenia
odnoszonego przez ówczesnych, iż to
właśnie powietrze jest przyczyną moru
czy też pomoru, tj. właśnie masowego
umierania. Pogląd nie odbiegał bardzo
od rzeczywistości, ponieważ choroby
rozprzestrzeniały się przez zakażenie
kropelkowe (z osobnika na osobnika, z
człowieka na człowieka).”4
Zadżumiony – pierwotnie oznaczało osobę chorobą, ale teraz zmieniło
znaczenie i to słowo znajdziemy w np.
słowniku slangu. Co znaczy: Wczoraj
się zadżumiłem...? „Zadżumić się” oznacza tu: być pod wpływem alkoholu albo innych
środków, narkotyków”. Podobnie jest z określeniem „morowy”, które kiedyś oznaczało
„śmiertelny”, „powodujący zarazę”, ale weszło do języka i jeszcze w latach 80. czy 90. było
powszechnie stosowane. Powiedzieć: „Z Pana to morowy człowiek”, znaczyło „godzien
uznania”, „super”.
Badacze języka, ale i kulturoznawcy zwrócili uwagę, że „w języku polskim większość określeń związanych z chorobami epidemicznymi występuje w rodzaju żeńskim, jak dżuma
– nazywana po prostu zarazą albo czarną śmiercią; cholera, hiszpanka albo trzęsawica.”
Można to rozumieć jako efekt strachu mężczyzn przez kobietami, które od zarania dziejów
były postrzegane jako istoty z pogranicza światów.5
Od kilku lat Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizuje plebiscyt
konkurs na Słowo Roku. W 2020 r. oczywiście wygrało słowo „koronawirus”, ale o tym i
innych powiązanych wątkach, np. o „foliarzach”, przeczytacie w następnym numerze „Kopernika”, czyli numerze 1/2022.6
Małgorzata Vražić

4
5
6

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morowe_powietrze, dostep 19.11.2021 r.
https://stara-szuflada.pl/Jak-przetrwac-zarazy-w-dawnej-Polsce-p8027, dostęp 21.11.2021 r.
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8059428,koronawirus-slowo-roku-2020-slowodekady-500-plus.html, dostęp 18.11.2021 r.
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Trzęsienia ziemi

Kartki z pamiętnika
29 grudnia 2020 r.
Drugie trzęsienie ziemi. Już zaczęliśmy je liczyć...
Wczoraj wjechaliśmy do Zagrzebia jakby nigdy nic, deszcz kropił, tramwaje jeździły, ludzie
chodzili, wszystko jak dawniej. Tylko trochę puściej. Patrzyłam na nich jak na film, jak na
postaci z nierealnej szklanej kuli. Miły międzyświąteczny czas zakończył się pakowaniem
w popłochu. Opatia-Zagrzeb. Przez całą drogę urywki rozmów i myśl, że to tak niedaleko.
Chciałam jechać kilka godzin, żeby się jakoś przyzwyczaić od nowa do ruchomej nieruchomości. Im bliżej Zagrzebia, tym większy stres, poczucie przygnębienia. Ze ściśniętym
żołądkiem parkowaliśmy pod domem, nie wiedząc co zastaniemy, jak koty. W przedpokoju
dziwna kałuża wody nie wiadomo skąd, płatki farby, ściany u góry popękane, odsunięte
dwie szuflady. Ściana w kuchni, która łączy nas z mieszkaniem sąsiadów też popękana,
przylegająca do niej szafka brzęczy przy dotknięciu. Zmieniła akustykę i w ogóle jakaś dziwna, stoi niepewnie na czterech nogach, nawet mniej pewnie niż my na dwóch. Drżymy
razem. Potem zaczęły się wstrząsy wtórne i siedzimy w tym mieszkaniu jakby było inną
jakąś galaktyką, dryfujemy sami, w ciszy, ale docierają do nas sygnały z Ziemi, SMS-y od
znajomych i inne zapytania. Potem noc, w poduszkach, w ubraniu, w butach. Czuwanie,
piasek pod powiekami...o 6.15 znów się zaczęło. Żołądek powędrował do płuc, ściśnięty
jak nienawistna pięść. Uspokoiło się, dwuskrzydłowe drzwi w salonie jeszcze falowały i
cwałowały chaotycznie jak oszalałe motyle. Poszłam do łazienki i znów wstrząsy. Mdłości,
nasza planeta zmienia trajektorię. Strach i zmęczenie, chcesz spać, jakoś odpocząć, ale to
beznadziejny pomysł. A teraz sobie świeci słońce ... na zewnątrz nic nie ma. Żadnej grozy,
nic. Patrzę przez okno. Zakonnice wyszły z mszy. Potem znów trzęsie i telepie mieszkaniem
jakby pociąg obciążony wagonami ruszał ze stacji. Nie lubię słowa „potem”.
Ilica w dniu 22.03.2020 r.
Fot. M. Vražić.

Marzec 2020
To pierwsze było dla nas gorsze. Dlatego nie lubię też
słowa „przedtem”.
Trzęsienie ziemi wyrwało nas wtedy z łóżek, a ci, którzy już nie spali 22 marca, o godzinie 6:24, zerwali się
na równe nogi. Zaskoczyło nas, choć mieszkamy w rejonie sejsmicznym i prędzej czy później wydarzenia z
1880 r. musiały się powtórzyć. Na szczęście trzęsienie
ziemi było tym razem słabsze i skutkowało mniejszymi
zniszczeniami. W naszym mieszkaniu rozwarstwiły się
krypty podłóg... dosłownie i w przenośni. Od kilku już
miesięcy chodzę po ruchomym podłożu – i popękały
tynki, w łazience spadł, przypominający meduzę, klosz
lampy, a pozostały po nim szkielet jest teraz żałosną parodią drona, bojler nadaje się do wymiany, zawaliły się
kominy i dach kamienicy czeka remont.
Remont trwa, ale w środku. W przedpokoju akcja odkrywkowa przy łataniu tynków, ale najpierw odsłanianie
pęknięć. Kolor był żółtawy, a może jasnotabaczkowy, potem zielony i niebieski. Takie są wyniki wstępnej analizy po trepanacji ścian. Można się dokopać co najmniej
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do lat 30. XX w. A nocami słychać trzaski
na strychu, bo więźba dachu rozciąga się,
przygnieciona nowymi dachówkami, dołożonymi do mozaiki dziur. Jakoś jej chyba
niewygodnie. Nowe wsporniki po prowizorycznych naprawach jeszcze nie zastygły. Na całej starówce nowy szyk, nowa
forma – zwały gruzu, pośpieszne porządki.
Niby wszystko poukładane, bezpieczne, ale
gdzie tylko spojrzeć, puste kratery otwarte
w nieboskłon. Trochę przeraźliwe, trzeba
przyznać. Mieszkańcy jednej z uszkodzonych kamienic urządzili na poddaszu bar
Pod Papugami, rozświetlony lampionami
Cmentarz kominów...
i potańcówkę manekinów, których cienie
przesuwały się po scenografii przywiezionej jakby prosto z ulicy Krokodyli. Zaproszono i Schulza, i karakony, i wszystkich świętych.
Wszędzie w okolicy wyburzenia, remonty, cmentarze kominów, kruszywo dachówek i kaflowych pieców. Niektóre budynki wypluły z siebie tyle cegieł i gruzu, iż trudno uwierzyć,
że wciąż jeszcze stoją. Wywożono to potem na taczkach albo zrzucano na chodniki. Spadały wieżyczki, iglice, kopuły, ozdoby, dekory. Codziennie powstają przed budynkami nowe
hałdy złożone ze złomu, śmieci i przeróżnych gratów. Zadziwiające, że prawie zawsze są
wśród nich jakieś drzwi i buty.

Przejścia do innych wymiarów ze strychów i piwnic chwilowo zamknięto. Wszystko to inaczej poukładane mogłoby mieć jeszcze jakiś sens. Kiedyś miało, aż ktoś to wyjął z kontekstu
i nic z tym dalej nie zrobił.
Na Ilicy, tuż za rogiem, strażacy, grupy wspinaczy, którzy pomagają zabezpieczyć uszkodzone strychy i fasady, trzymające się nie desek, nie zaprawy, nie żelaznych umocnień, ale na
słowo honoru, z przyzwyczajenia. Entuzjazm odbudowy i pył w płucach. Kaszel i rozważania. Na twarzy osiada lepka maź – to stuletni pył, który wydostał się z tych dziurawych
dachów, to astmatyczny oddech budowli, zmieszany z miejskim powietrzem.

Śmieci na ulicy
Primorskiej.
Fot. M. Vražić.

Trzęsienia ziemi

Od 22 marca jakby mniej ufamy architekturze. Niektórzy wciąż śpią na niewygodnych sofach w dużym pokoju, bo powrót
do sypialni nie jest możliwy. Tam jest inny
kontynent, terra incognita. Chodzi się na
palcach i ukradkiem. Tam jest łóżko niczym
katafalk. Tam w szafie marynarki strachów.
Tam coś jest. Inni mówią o odgłosach nie do
opisania, o mruczących fundamentach. Ale
któż zna język ziemi? Te jej dosłowne metafory, porównania, te stylistyczne zgrzyty,
te paradoksy i gradacje, te onomatopeje i
wykrzykniki. Niechby już milczała. Jeszcze
inni wypisują na murach hasła dezaprobaty: „Brak murarzy”, dostając w odpowiedzi:
„Brak poetów”, innych nie opuszcza poczucie humoru i żalą się na brak dentystów.
Przegapiłam moment, w którym zakwitły
kasztanowce, patrząc zawsze ponad, inaczej,
na skosy gzymsów wiszące przy rynnach
albo odwrotnie. Przegapiłam, ale widziałam,
jak dojrzewają ich owoce. Show must go on.
Małgorzata Vražić
Fot. M. Vražić.
Fot. A. Niziński.
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Ceramicze światy Ewy Majstorović
Skąd się wzięło to moje zamiłowanie do ceramiki?
W dużej mierze z przypadku. Po przejściu na emeryturę nagle było zbyt dużo wolnego
czasu. Lidia Živčić powiedziała mi o kursie malarstwa, na który sama uczęszczała. Tak więc
zaczęłam od podstaw: rysowanie, perspektywa, węgiel, przedmioty martwe, ludzkie ciało
i różne techniki malarskie. Skończyło się na obrazach olejnych. Po śmierci naszego profesora Aleksandra Forenbahera parę koleżanek zaproponowało coś innego, ale również
związanego ze sztuką. Zaczęłyśmy między innymi zajmować się gliną, a koleżanka, która
skończyła kursy powoli nas wprowadzała w tajemnice modelowania, suszenia, malowania,
glazurowania i wypieku przedmiotów z gliny. Ja już wcześniej, dopóki jeszcze pracowałam
w Plivie, skończyłam trzy poziomy kursu ceramicznego, więc nie było to dla mnie nic nowego. I tak to się zaczęło…
Przed samą koroną uczęszczałam na kurs rzeźbiarstwa zorganizowany przez rzeźbiarza
Hrvoja Dumančića. Stąd i moje „rzeźby” albo lepiej powiedzieć próby rzeźbiarskie. Są one
dla mnie ważne i najlepsze, ponieważ są dziełem moich rąk.
Teraz rzadko kiedy maluję obrazy, bo już nie mam wolnych miejsc na ścianach, bardziej
mnie interesuje ceramika, ale nigdy nie wiadomo co mi jeszcze przyjdzie do głowy…
Ewa Majstorović

1.
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Rękodzieło

2.

3.

4.

5.

1. Czas na herbatę.
2. Kwiaty na talerzu.
3. Duże kropy w małej misce.
4. Jaskina.
5. Fala.
6. Kot tygrys albo tygrysowy kot.
Wszystkie fot. z archiwum autorki.

6.
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Materiał archiwalny z 3 numeru „Kopernika” z 2003 r.
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Danijel Simić w masce i stroju stylizowanych
na historyczny ubiór lekarzy z czasów zaraz i pomorów.

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu;
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Tel: 00385 1/ 49 21 919
e-mail: kopernik@kopernik.hr; rustalka@wp.pl
www.kopernik.hr
https://www.facebook.com/ptkkopernik
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Mimo pandemii było
29nam wesoło...

Nawet tajemniczy uśmiech Mona Lisy z obrazu
Leonarda da Vinci zasłonięty maską... Ilustracja ze
strony www.pexels.com z bezpłatnego dostępu.

