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W numerze:
• Wspomnienia o Barbarze Kryżan-Stanojević
• Wystawa fotografii Ewy Zrno Polskie miasta i krajobrazy
• „Koło Polskie” w Zagrzebiu - historia
• Konkurs wakacyjny

W obiektywie
Konkurs wakacyjny. Zwycięskie prace

Nadesłała Aniela Schmidt. Na pierwszym zdjęciu od lewej portret Anieli na tle ceramiki Bolesławca.
Na zdjęciu obok w palmiarni księżnej Daisy w Pszczynie.

Zakopane. Nadesłała Petra Spretnjak.

Na okładce cztery pory roku według Ewy Zrno, czyli fotografie z wystawy Polskie miasta i krajobrazy.
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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!
Nie będzie to numer podobny do innych, gdyż z chwilą, gdy odchodzi
od nas ktoś cenny, ważny, drogi sercu, inspirujący, nic już nie jest
takie samo, a rzeczywistość zapętla się i przez długi czas zmierza
w sobie tylko znanym kierunku. Niedawno pożegnaliśmy na
zagrzebskim cmentarzu Mirogoj naszą koleżankę Barbarę KryżanStanojević, wieloletnią przewodniczącą PTK „Mikołaj Kopernik”,
profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu, językoznawcę, tłumaczkę,
postać wybitną, zasłużoną, dobrze znaną w polonijnych kręgach.
Ten numer będzie więc osobisty, emocjonalny i refleksyjny.
Znajdziecie tu wspomnienia osób, które znały Ją blisko zawodowo i prywatnie.
Barbarę – energiczną, tryskająca humorem intelektualistkę poznałam w 2015 r. podczas
konferencji „Malićevi dani” i kiedy jej wtedy wspomniałam, że istnieje spora szansa, iż
przeprowadzę się do Zagrzebia, od razu odparła, że w takim razie, muszę obowiązkowo
zgłosić się do Polskiego Towarzystwa. Co za konkret-pomyślałam-jeszcze tu nie mieszkam,
a już mam dokąd iść, mam punkt zaczepienia. I tak to się zaczęło. Barbara była moją
pierwszą przewodniczką po kulturalnych szlakach Zagrzebia i mentorką. Nazywałam ją
Szefową i wiem, że to lubiła, choć nieraz żartobliwie ironizowała, że to takie „górnolotne”.
Była Szefową, gdyż zawsze działała na sto procent, według planu, rzeczowo i metodycznie.
Jej pasja i przedsiębiorczość udzielały się innym, co było szczególnie przydatne, gdy trzeba
było zrobić coś na już, na wczoraj. Znałam ją nie tak długo, ale mam wrażenie, że znam ją
od zawsze. To dobre uczucie. Szefowo, ten numer „Kopernika” jest dla Ciebie.
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

http://www.wspolnotapolska.org.pl

Od lewej: Ola
Zuzia Ryniewicz
(wolontariuszka
w PTK w 2017 r.)
Barbara i Małgorzata
Vražić. Fot. E. Zrno.
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Dla Barbary

Basia i ja
Mówi się, że prawdziwych przyjaciół zdobywamy w młodości i te przyjaźnie zazwyczaj przetrwają lata natomiast rzadko się zdarza, że ktoś,
kogo spotykamy w dojrzałym wieku staje się
naszym prawdziwym przyjacielem. Już sama
fraza – „zdobyć przyjaciela”, sugeruje że jest to
proces trudny, wymagający pewnego rodzaju
walki. Ja miałam ten przywilej, że prawdziwą
przyjaciółkę zdobyłam albo używając innej frazy – „pozyskałam”, będąc już dojrzałą osobą.
Na tę stronę „językową” naszej relacji pewnie
zwróciłaby mi uwagę Barbara, która podjęła
pracę lektora na zagrzebskiej Polonistyce i socjolingwistyka była jedną z jej pasji. Polonistyka
Barbara podczas
zyskała naukowca, studenci – kompetentnego
palemkowania w siedzibie
i wyjątkowo zaangażowanego, wyrozumiałego
PTK w 2018 r. Fot. E. Zrno.
profesora, a ja bardzo prędko prawdziwą przyjaciółkę. Prawdziwą, to znaczy bezinteresowną, szczerą, wielkoduszną. Pracując przez wiele lat razem nasze życia, ale i naszych rodzin, splotły się ze sobą pod każdym względem.
Łączyły nas praca i zainteresowania, wspólny język, w przenośni i dosłownie, bo przecież
rozmawiałyśmy ze sobą po polsku, nasze wspólne osadzenie w dwóch rzeczywistościach i
tożsamościach, polskiej i chorwackiej. Basia, pracowita i dobrze zorganizowana lubiła mieć
wszystko przygotowane na czas, a nawet wcześniej i walczyła z moją metodą odkładania
rzeczy, których nie lubiłam robić, do jutra. Miała dużo inicjatywy i energii i potrafiła mobilizować ludzi wokół siebie do pracy. W naszym pokoju na uczelni panowała zawsze pogodna
atmosfera. Na zawsze pozostanie mi w pamięci, ale i jako pewnego rodzaju motto życiowe,
obraz Basi wchodzącej do naszego gabinetu ze słowami: Joleńko, życie jest piękne!
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Przyjaciółki:
Jola i Basia.
Fot. E. Zrno.
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Radosne chwile w „Koperniku”. Na zdjęciu w środku taniec z mężem Milanem. Fot. E. Zrno.

Z równie wielkim entuzjazmem, ale i zaangażowaniem Barbara włączyła się do pracy w
Polskim Towarzystwie Kulturalnym „Kopernik”. Towarzystwo zawdzięcza jej nieprawdopodobnie dużo. Wszystko było dla niej ważne, od strategicznej koncepcji działania do najmniejszego drobiazgu. Nawet wówczas, gdy walczyła już z ciężką chorobą, organizowała
przeprowadzkę do nowej siedziby, myślała o wszystkich detalach, martwiła się, ale i cieszyła z naszych małych sukcesów.
Basia była bardzo skromna, nigdy nie podkreślała swoich zasług i jestem przekonana, że
wielu naszych członków nawet nie zdawało sobie sprawy z faktu, że nasza Przewodnicząca,
nasza Basia, jest profesorem uniwersyteckim. Pisała książki, tłumaczyła, a kiedy zaistniała
taka potrzeba, brała do ręki miotłę i pomagała sprzątać siedzibę.

Barbara z laureatką nagrody
„Nike” Bronką Nowicką,
która 29.05.2017 r.
była gościem Festiwalu
Krótkiego Opowiadania
(Festival Kratke Priče) w
Zagrzebiu i naszym gościem
w Koperniku.
Fot. E. Zrno.

3

Temat numeru

Prace porządkowo-naprawcze w siedzibie, „papierologia stosowana” oraz podczas obchodów 25-lecia PTK
w sali Macierzy Chorwackiej (Maticy Hrvatskoj), 17.10.2015 r. Fot. E. Zrno.

Myślała o innych, pomagała i o pomoc nigdy nie trzeba jej było prosić. Wielkoduszna i
szczodra. Basia lubiła robić prezenty, niekoniecznie wielkie, czasem małe, ale właśnie
świadczące o tym, że pomyślała o nas.
Praca naukowa i działalność w Towarzystwie zajmowały w jej życiu ważne miejsce, ale na
liście jej priorytetów, na pierwszym miejscu była rodzina. Mąż i synowie, jej „chłopcy” jak
o nich zwykle mówiła, byli w centrum jej świata. Była z nich dumna i to nie bez powodu.
Odchodząc, Basia zostawiła po sobie wielką pustkę. Straciliśmy naukowca i wykładowcę,
członka i duszę naszej organizacji, którego nie sposób zastąpić. Rodzina poniosła stratę nie
do opisania. Ja straciłam najlepszą przyjaciółkę.
Są ludzie, którzy w naszym życiu odcisną mocny ślad, ale i pozostawią po sobie wielką
pustkę. Taką osobą w moim życiu była Basia. W życiu naszej organizacji Basia również
odcisnęła swój ślad i mamy moralny obowiązek nie zaprzepaścić tego ogromnego trudu i
entuzjazmu, który został włożony.
Jolanta Sychowska-Kavedžija
Barbara z mężem Milanem, obok: Barbara, Jolanta, syn Barbary Marek i Ewa Zrno. Fot. E. i I. Zrno.
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Poljakinja koja je u Hrvatskoj bila kod kuće
Zapao me ovaj tužan privilegij, da se u ime studenata i
svih djelatnika Filozofskog fakulteta oprostim od naše
Barbare Kryżan-Stanojević. Kažem, privilegij, jer mi je
zaista čast kazati nekoliko riječi o njoj. A privilegij je
pretužan, jer zapravo nikad nismo spremni mirno i bez
žalosti, prihvatiti gubitak ljudi poput nje.
Barbara je Poljakinja koja je u Hrvatskoj bila kod kuće.
Za osobu takve energije, vitalnosti, ljudske i intelektualne širine, manje od dvije domovine bi bilo premalo.
Donijela nam je ovamo najbolje od Poljske i svi koji
smo preko nje zavoljeli poljski jezik, književnost i kulturu, u velikoj mjeri smo ih zavoljeli zbog nje.
Rodila se 1947. godine u Tczewu, školovala se, magistrirala i doktorirala na Varšavskom sveučilištu. Radila W Ogrodzie Botanicznym w Zagrzebiu, 16.05.2017 r. Fot. E. Zrno.
je u Poljskoj akademiji znanosti, a po dolasku u Hrvatsku u „Podravci”, u znanstvenoj knjižnici i kao voditeljica prevoditeljskog tima.
Zaposlila se na Filozofskom fakultetu
1992. godine i ostala na njemu raditi,
kao lektorica, viša lektorica, docentica pa
izvanredna profesorica, a nakon umirov
ljenja i kao vanjska suradnica, sve do
2016. godine. Bila je suradnica na nekoliko hrvatskih i međunarodnih znanstvenih
projekata, a i sama je pokretala i vodila
projekte na kojima su surađivali domaći i strani znanstvenici. Organizirala je
znanstvene skupove, napisala 4 udžbenika i uredila nekoliko zbornika. Objavila je
više od 60 znanstvenih i stručnih radova.
Prevodila je znanstvena i književna djela,
vodila Zagrebački lingvistički krug, bila duZ solistami zespołu „Śląsk” podczas próby z zespołem „Lado”,
gogodišnja vrlo aktivna voditeljica Poljske
10.12.2016 r. Fot. I. Zrno.
kulturne udruge „M. Kopernik” i urednica
istoimenog časopisa. Uz svoj predani znanstveni, prije svega jezikoslovni rad, uvijek je s velikom pasijom promovirala poljsku kulturu u Hrvatskoj, za što je dobila i medalju Zaslužna
za poljsku kulturu koju dodjeljuje poljski ministar kulture.
Z Michałem Rusinkiem
na spotkaniu w PTK.
Fot. E. Zrno.

Dla Barbary

Na Filozofskom fakultetu poučavala je 25 generacija studenata i sigurna sam da je svaka
njezina studentica i student pamte po strasti s kojom je radila svoj posao i po poštovanju
koje je pokazivala za svaku osobu, bez obzira na njezin status. Barbara je bila energična,
temperamentna, silno entuzijastična oko svog posla i oko studenata, strastveno je prenosila svoje znanje o poljskom jeziku, sociolingvistici, prevođenju, glotodidaktici. Bila je iznimno
vrijedna znanstvenica i nesvakidašnje poticajna profesorica. Svojom je energijom i strašću
prema poslu stršala na golemom Filozofskom fakultetu. Nikad se nije umarala, nije gubila
zamah, pa čak i kad bi vas odvela na kavu na predah od iscrpljujuće nastave ili zatupljujuće
administracije, servirala bi vam plan o nekom novom projektu ili zajedničkom zadatku.
I u svojoj struci, a i izvan nje – na fakultetu i privatno – bila je lišena svake uštogljenosti i
licemjerja. Nikog nije puštala da se zamara nagađanjima o tome što misli. Umjela je živo
i argumentirano diskutirati, zagovarati ideje u koje je vjerovala. Kad bi pogriješila, priznavala je, a kad je bila u pravu, uspjela je to dokazati. Bila je liberalnih nazora, tolerantna,
socijalno osjetljiva.

Spotkanie z Michałem Rusinkiem na wystawie kolaży Wisławy
Szymborskiej w PTK w 2017 r. Fot. I. Zrno.

Iako se od Barbare opraštam u ime kolega koji su s njom
radili i studenata kojima je predavala, dopustite mi na
trenutak osobni registar jer sam Barbari bila i studentica i kolegica. Zahvalna sam joj za sve što mi je pružila:
od mogućnosti da kao dvadesetogodišnjakinja provedem najhladniju i najmračniju poljsku zimu u Šleskoj do
prilike da o suvremenoj poljskoj književnosti govorim
kao njezina gošća na Sveučilištu za treću životnu dob.
Kao studenticu me sprijateljila s filmovima Krzysztofa
Kieślowskog i Agnieszke Holland, s poezijom Marije
Pawlikowske-Jasnorzewske, Ewe Lipske i Leopolda
Staffa, s prozom Hanne Krall, Tomeka Tryzne, Jerzyja
Pilcha, s aforizmima Stanisława Jerzyja Leca, sa znanstvenim studijama Marije Janion, ali i poljskim popkulturnim zvijezdama Agnieszkom Osieckom i Jeremijem
Przyborom. Upoznavala me sa ćoškovima, kantunima,
zakutcima, uglovima i kutovima dvaju zajedničkih nam
jezika. I ako sam katkad i sama bila dobra predavačica ili
poticajna nastavnica svojim studentima, to je bilo samo
onda kad sam kopirala Barbaru.

Na poslu je nama, svojim kolegama, često spominjala supruga Milana, hvalila njegove profesionalne uspjehe, ali i
njegove kolače i supružničku privrženost, ponosila se sinovima Marekom i Mateuszom i snahom Jelenom.
Svi se mi danas ovdje lako možemo prisjetiti Barbarinog
lica, glasa, dikcije, a pogotovo njezine vitalnosti i impresivne energije. Koliko je postigla Barbara, svjedoče ne samo
knjige i radovi koje je napisala i prevela, nego i uspomene
koje je s nama za života stvarala. Puno je Barbare ostalo
u nama.
I koliko god nam je teško što Barbare više nema, moramo
znati da je bio privilegij imati je blizu sebe, jer je postojala
na takav način da se činilo kako joj smrt ne može ništa.

6

Barbara i Milan.
Fot. E. Zrno.
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Dijelom je zaista tako, tko to bolje zna od poljske pjesnikinje Wisławe Szymborske koja u
pjesmi o smrti kaže ovako:
Tko tvrdi da je svemoguća,
sam je živim dokazom
da svemoguća nije.
Ne postoji život
koji barem na trenutak
nije besmrtan.
Smrt
točno za taj trenutak uvijek zakasni.
Uzalud trese kvaku
nevidljivih vrata.///
Tko je koliko postigao
to mu oduzeti ne može.
Đurđica Čilić

In memoriam
Pisati o Barbari u doba dana kad je obično dolazila na fakultet,
na stolcu i za stolom za koje se pobrinula još kao pročelnica
Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti, ne dopušta
suzi da izmili u uglu oka, a kamoli da sklizne niz obraz jer odmah
izranja njezina slika i glas: „No, no, no, Ivanče!” Ne preostaje mi
ništa drugo nego u mislima na njezino nasmiješeno i optimistično lice, tople i ljubopitljive oči, ispisati koji redak unatoč zeb
nji da će svaki biti suhoparan u usporedbi sa svim emocijama i
uspomenama koje naviru pri spomenu Barbarina imena.
Četrnaestoga rujna ove godine preminula je prof. dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević, ugledna profesorica na Katedri za poljski
jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i višegodišnja predsjednica Poljske kulturne udruge „Mikolaj Kopernik”. Tako je glasila
vijest o odlasku naše drage Barbare, vijest koja je i nas upoznate
čemu je sve prkosila posljednjih godina, ipak zatekla u nevjerici.
Basia je bila nevjerojatno energična i uporna, katkad iznimno
tvrdoglava i, barem naizgled, nesalomljiva, a takvi ne umiru…
Rođena je u Tczewu 20. veljače 1947. godine. Maturirala je
1965. godine i iste godine započela studij ruskoga jezika na Pedagoškom veleučilištu u Varšavi. U svom je diplomskom radu
iz područja glotodidaktike pozornost posvetila širenju vokabulara u procesu poučavanja stranoga (ruskoga) jezika. Godine
1968. upisala je studij srpsko-hrvatskoga i poljskoga jezika na
Sveučilištu u Varšavi i 1973. magistrirala temom Strukturalna
i semantyczna analiza czasowników ruchu w języku polskim i
serbsko-chorwackim (Strukturalna i semantička analiza glagola
kretanja u poljskom i srpsko-hrvatskom jeziku).

Prof. Barbara i prof. Ivana Vidović Bolt,
2016 r. Fot. M. Hrdlička.
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Zwiedzanie dzwonu Zygmunta 1999 r.

W pociągu na trasie Budapeszt-Warszawa,
1998 r. Fot. M. Aleksovski.

Svoj je akademski put započela 1974. kao asistent, potom viši asistent u Poljskoj akademiji
znanosti (PAN) u Varšavi, gdje je 1983. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Zagadnienia predykacji imiennej w języku polskim, słoweńskim i serbsko-chorwackim
(Pitanja imenskog predikata u poljskom, slovenskom i srpsko-hrvatskom jeziku) i potom je
unaprijeđena u zvanje adjunkta.
Nakon dolaska u Koprivnicu, gdje se nastanila s obitelji, radila je u „Podravci” u kojoj je od
1985. do 1992. bila voditeljica Odjela za prevođenje i knjižnice Instituta za istraživanja i razvoj.
Na zagrebački Filozofski fakultet došla je u travnju 1992., gdje je na studiju poljskoga jezika
i književnosti radila kao lektorica te viša lektorica, a od 2007. kao docentica pa izvanredna
profesorica do umirovljenja 2012.

Konferencja studencka 2016 r. Fot. M. Hrdlička.

Basia je bila moja prva lektorica, meni prva poznata Poljakinja, moj prvi dodir s Poljskom.
Ušetala je u fakultetsku prostoriju A-118 i obratila se svojim prvim zagrebačkim brucošima
na poljskom: Dzień dobry, nazywam się Barbara Kryżan-Stanojević. Naravno, nastavila je
govoriti na svom materinskom jeziku, a mi smo je gledali blijedo i u strahu i tišini jer ni zamuckivati na poljskom nismo znali.
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Tri puta tjedno, sva ozarena i puna poleta, prof. Kryżan je ulazila u naš život, s knjigama
i prozirnim košuljicama ispunjenim papirima u naramku te s torbom u kojoj je obavezno
čuvala blokove i flomastere u boji. Svaki je flomaster imao svoju misiju. U uglu papira
istrgnuta iz jednoga od, uglavnom, „Podravkinih” blokova, a katkad i nekih farmaceutskih
tvrtki, povlačila je crtu u određenoj boji. Svaka je generacija imala svoju boju jer Basia ništa
nije prepuštala slučaju. Naravno, na tim smo papirima pisali diktate, redovito, bez iznimke,
dakle, tri puta tjedno jer, tvrdila je, „ćwiczenia są bardzo ważne”. Njezini su nam diktati u
početku bili noćna mora, ali su nam s vremenom postali uobičajeni dio sata pa smo čak
nagađali koje će nam „zapetljane riječi s tim neobičnim slovima” izabrati za taj dan. Nije
ni potrebno isticati koliko sam joj danas zahvalna na svim tim diktatima i testovima koje je
uvijek ispravljala do sljedećega lektorata, a nerijetko u vlaku, na putu iz Zagreba u Koprivnicu. Proljetos smo se sjetile tih vremena i šalile se da nas je tako dobro izdrilala da smo
se mogli prijavljivati i na natječaje kao što je Ogólnopolskie dyktando. Bili smo redoviti na
nastavi, ne samo zato što je Lektorat bio obavezan, nego i zato što nam je Basia otkrivala
daleki svijet, tako nedostižan u ono doba bez Erasmusa, interneta i drugih „suvremenih
pomagala”. Upijali smo Poljsku i poljskost slušajući je i gledajući, bila je drukčija, ali ne strana, bila je svoja, ali itekako naša, dio naše male polonističke grupice.
Uporna u nastojanjima da nas uz sve deklinacije i konjugacije, a posebno iznimke, pouči
i povijesti, kulturi, ali i svakodnevnom životu i navikama Poljaka, Basia se nije predavala
ni u najtežim danima svoga rada. Bila je konkretna, točna, vrlo zahtjevna, ali ni sebe nije
štedjela, nego se nesebično davala i studentima i kolegama. Do danas se prepričava kako
je tijekom svih godina našega studija samo jednom izostala – kad je snijeg toliko napadao
i zameo prugu i ceste da nije mogla doći do Zagreba. Ni pješice, naravno, jer da je mogla,
Basia kakva je bila, i to bi učinila.
Nabavljala nam je časopise,
donosila kasete da poslušamo
poljsku muziku, vodila nas u Veleposlanstvo Republike Poljske,
na sastanke udruge koju je tada
vodila gospođa Walentyna Lončarić, u Koprivnicu gdje nas je
upoznavala s prevoditeljskom
praksom u „Podravci” i osmišljavala vježbe simultanoga i
konsekutivnoga prevođenja.
Često je organizirala aukcije na
kojima se prikupljao novac za
studente slabijega imovinskog
Na wystawie p. Macieja Szymańskiego „Ptaki”.
stanja, različite kvizove znanja,
Fot. I. Zrno.
natječaje za najbolje izvedenu
pjesmu, napisani esej, iznalazila kojekakve načine da otputujemo u Poljsku, veselila se
Andrzejkama, zajedno s prof. Sychowskom-Kavedžijom radosno pjevala božićne pjesme
za svaku Wigiliju. Basia je uvijek bila za akciju, rad i sve dobro što studente i kolege veseli.
Iznimno vrijedna i energična, unijela je posebnu živost u rad na studiju polonistike i pridobila simpatije i poštovanje studenata i kolega.
Zahvaljujući svojoj upornosti da ostvari što je naumila, izborila se da na terensku nastavu
mogu ići i studenti neofiloloških studijskih grupa. Veoma pomno osmišljeni boravci u Poljskoj, ispunjeni predavanjima poljskih polonista i posjetima muzejima i kazalištima, prido-
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nijeli su prepoznatljivosti studija i povećali zanimanje studenata za polonistiku. Spletom
sretnih okolnosti nekoliko sam je puta pratila na tim studijskim boravcima i mogu potvrditi prepričavanja mlađih studenata da u te dane Basia nije znala što znači przerwa jer je
u svakom neisplaniranom satu vidjela protraćeno vrijeme, a „tyle tego ciekawego trzeba
jeszcze zobaczyć”.
Stalno željna promjena i u vrijeme kad se poboljšanje kvalitete nastave podrazumijevalo i u tome ustrajavalo, a ne samo deklarativno isticalo, osmislila je i uvela niz kolegija:
Funkcionalni stilovi, Povijest poljskog književnog jezika, Uvod u poljsku lingvistiku, Poljski
dijalekti i sociolekti, Ekolingvistika, Kognitivizam i prevođenje, Metodologija jezikoslovnog
znanstvenog rada, Kultura poljskog jezika i Jezik medija.

Podczas wykładu o Konstytucji 3-go maja dr. hab. Tomasza Pudłockiego (w środku)
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11.05.2017 r. Fot. E. Zrno.

Zbog njezine pedantnosti i stručnosti studenti su je rado birali za svoju mentoricu.
I nakon umirovljenja 2012. izvodila je nastavu na Katedri za poljski jezik i književnost, pomagala studentima i kolegama, a posebno onima mlađima, svojim nekadašnjm studentima. Dolazila je uglavnom pješice, često noseći darove za, kako je voljela govoriti, svoje
poloniste i odsječane, a još češće za njihovu djecu.
Barbarin znanstvenoistraživački duh bio je neumoran. Pozivala je brojne predavače, ugošćivala ih zajedno sa svojom obitelji i u Koprivnici i u Zagrebu, trudila se približiti nam
znanstveni krug Poljske, a posebno svoje Varšave u kojoj je studirala i kojoj se rado vraćala.
U svom se plodnom znanstvenom radu bavila temama iz područja sociolingvistike, kognitivne lingvistike, translatologije i glotodidaktike. Satima smo mogle razgovarati o jezikoslovnim novostima iz Poljske, a posebno onima vezanima uz sociolingvistiku. Osim
respektabilnoga broja znanstvenih radova objavila je udžbenik Poljski pravopis za početnike s dragim joj kolegicama Dominikom Kanieckom, Ivanom Maslač i Jolantom Sychowskom-Kavedžijom, a s poljskom kolegicom i suradnicom Irenom Sawickom nasušno potrebne i
iznimno korisne priručnike Ćwiczenia z gramatyki języka polskiego i Ćwiczenia z gramatyki
języka chorwackiego, namijenjene studentima polonistike i inojezične kroatistike.
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Na pożegnaniu p. ambasadora Macieja Szymańskiego. Fot. E. Zrno.

Basia je bila suradnica na dvama inozemnim međunarodnim znanstvenim projektima:
Słownik pojęć polityczno-społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Dictionnaire
des notions politiques et sociales des pays d’Europe centrale et orientale, u okviru kojih je
surađivala sa stranim znanstvenicima i kolegama i redovito ih pozivala da svoja predavanja
održe i na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.
Svojim je radom pridonijela i radu nekoliko hrvatskih projekata, a sa znanstvenoistraživačkim projektom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Suprotstavljanje globalizaciji
jezika i kultura, koji joj je odobren 2007. godine, započelo je intenzivno i iznimno plodno
razdoblje u njezinu znanstvenom životu. Na trima međunarodnim znanstvenim konferencijama koje je organizirala 2007., 2009. i 2011. okupila je kolege znanstvenike, ali i mlade
novake i asistente kojima je uvijek davala šansu da pokažu što znaju i opravdaju ukazano
im povjerenje.
Objavila je četiri zapažene i u znanstvenim i stručnim krugovima nezaobilazne uredničke
knjige Lice i naličje jezične globalizacije (2009), Inovacije u slavenskim jezicima (2011),
Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata (2013) i Jezična politika: između norme i jezičnog liberalizma (2016) u koje su uvrštene pisane inačice izlaganja s konferencija i okrugloga stola organiziranoga za završetak projekta. Sve te knjige Basia je uredila sama jer je,
iako sklona timskom radu, htjela biti sigurna da joj ni pogrešno slovce nije promaknulo pa
je sve tekstove iščitavala i pregledavala po nekoliko puta, ali ju je, iznimno savjesnu i odgovornu, uvijek pratila zebnja je li joj se možda ipak potkrala koja pogreška.
Basiu su rijetki mogli pratiti, tek malobrojni uporni i izdržljivi, ali ne znam komu nije imponirala. Njezinoj sveprisutnosti i stalnoj dostupnosti podjednako su se divili i kolege i
studenti.
Izlagala je na više desetaka znanstvenih skupova i savjetovanja u Hrvatskoj i inozemstvu
(Poljska, Francuska, Njemačka, Slovenija, Srbija).
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Od 1993. do 1999. godine bila je vanjski suradnik Komisije za međunarodnu slavističku
jezikoslovnu bibliografiju Međunarodnoga slavističkog komiteta. Dvije je godine vodila Zagrebački lingvistički krug na kojem je i sama više puta izlagala. Kao članica Međunarodnoga društva nastavnika poljskoga jezika Bristol, Poljskoga jezikoslovnog društva, Hrvatskoga
filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Matice hrvatske neumorno je radila na promicanju poljskog jezika, književnosti i kulture u hrvatskoj znanstvenoj i kulturnoj sredini.
Marljivo je i kontinuirano prevodila, a posebno se rado sjećam brojnih razgovora u vezi s
originalom i prijevodom uglavnom vođenima u popodnevnim satima u njezinu kabinetu ili
pak u noćnim telefonskim razgovorima. Među dražim prijevodima bili su joj Lecove Nepočešljane misli 1 i 2, Stići prije Boga Hanne Krall te posebno zahtjevna knjiga Elżbiete Tabakowske Gramatika i predočavanja: Uvod u kognitivnu lingvistiku. U nekoliko smo navrata
zajedno prevodile i Basina je pomoć uvijek bila posebno dragocjena.
Godine 2002. primila je odličje poljskog ministra kulture i narodne baštine Zaslužan za
poljsku kulturu.
...
I sad kad Basiu više ne srećem po hodnicima, a nerijetko pomislim da će izviriti iz svoje
sobe ili pak meni pokucati na vrata, kad je ne mogu nazvati i čestitati joj imendan, kad
znam da se neću žuriti da je preduhitrim u uzajamnom čestitanju rođendana, kad drugima odgovaram na pitanja kako to da je više nema, ipak je i dalje prisutna. Čak i onda kad
grintam što nismo stigle obaviti barem još jedan razgovor o novom studijskom programu.
Ali zato čuvam darovane mi knjige, bilješke, neotvorenu bocu votke poklonjenu za vjen
čanje, suvenire s njezinih putovanja, a moje cure igračke i mnoge poklone „od cioci”.
...
Basin je život bio poput kružnoga toka s nekoliko izlaza i više putokaza – Tczew, Varšava,
Szczecin, Koprivnica, Zagreb, pa fakultet i „Kopernik”, ali u središtu njezina života bila je
uvijek obitelj, njezini svjetionici – Milan, Mateusz i Marek. Čuvala ih je, hvalila, ponosila se
njima, ne spominjući pritom svoje zasluge. Zajedno s njima odolijevala je svim izazovima
koje su im životne (ne)prilike nanosile.
Basia je s nama dijelila obiteljske navike, recepte i sitne kulinarske tajne. Nikad se nije žalila i nije imala vremena za tuđe žalopojke. Za glavobolju je imala Voltaren, za naše bolesti
i bolesti naše djece svoga Milana, za znanstvene radove i manjega i većega opsega – svu
potrebnu literaturu, a za nedoumice dovoljno vremena i uglavnom rješenje.
Pisati o Barbari znači pisati još o životnim, vrlo osobnim ženskim i brojnim znanstvenim i
stručnim savjetima, o zadnjim višednevnim razgovorima 2015. o obitelji, ljubavi, znanosti,
struci, pozivu, fakultetu, „Koperniku”, a bili su prožeti smijehom i neobično rječitom tišinom. No, premalo je redaka za opise zajedničkih doživljaja i urezanih uspomena.
Umjesto toga dragoj Basi i u ovom, posebno joj važnom časopisu, itekako njezinu Koperniku, želim zahvaliti što je htjela i zalagala se da budemo i kolegice, što je kao vrsna jezikoslovka i profesorica, učitelj i prijatelj, uvijek bila dostupna i raspoložena za razgovor i plodnu
te argumentiranu raspravu i kao takva bila i ostala uzor.
Hvala ti, Basiu kochana, tak bardzo brakuje mi Ciebie!
Ivana Vidović Bolt
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W siedzibie Towarzystwa, 05.10.2016 r. Fot. E. Zrno.
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Magdalena Najbar Agičić i Ewa Zrno.
Fot. D. Zrno.

Wystawa Polskie miasta i pejzaże

Izložba Poljski gradovi i pejzaži

W dniu 3 lipca została otwarta wystawa fotografii naszej członkini i wiceprzewodniczącej
Ewy Zrno. Na wystawę pt. Polskie miasta
i pejzaże przybyło dużo gości a atmosfera
była ciepła i wesoła. Śpiewała nasza grupa
wokalna „Wisła”.

Dana 3. srpnja otvorena je izložba fotografija autorice Ewe Zrno, naše članice i potpredsjednice Udruge. Na otvorenje izložbe pod
naslovom Poljski gradovi i pejzaži došlo je
puno ljudi pa je atmosfera bila topla i vesela, a pjevala je i naša vokalna grupa „Wisla”.

Goście z Kanady

Posjet iz Kanade

Mimo sezonu urlopowego i faktu, że w tym
okresie nasza siedziba jest zamknięta, mieliśmy na Savskiej na początku sierpnia gościa
z Kanady.

Iako je u sezoni godišnjih odmora naše sjedište uglavnom zaključano, imali smo posjet na Savskoj i to čak iz Kanade!

Pani Štefanija Vukičević, która akurat była w
Chorwacji i zwiedzała Zagrzeb, chciała obejrzeć
wystawę Ewy Zrno, więc zorganizowaliśmy
małe spotkanie.

Fot. T. Surla.
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Gospođa Štefanija Vukičević, koja je baš
tada bila u Hrvatskoj, htjela je razgledati
izložbu Ewe Zrno pa smo organizirali mali
sastanak.
Fot. E. Zrno.
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Fot. E. Zrno.

Powakacyjny Café Kopernik

Café Kopernik nakon odmora

Café Kopernik – pierwsze spotkanie w tym
sezonie, po wakacjach. Dużo się działo! Izabella Glavić poczęstowała nas tortem czekoladowo-miętowym z jagodami, aby uczcić
kolejne 18 urodziny! Jeszcze raz wszystkiego
najlepszego!

Café Kopernik – prvi sastanak u ovoj sezoni nakon odmora. Puno se toga dogodilo!
Izabella Glavić počastila nas je tortom od
čokolade i mente s borovnicama da proslavimo sljedeći 18. rođendan. Još jednom sve
najbolje!

Prof. Dalibor Blažina przyniósł, dopiero co
wydane w wydawnictwie Disput, swoje tłumaczenie powieści Nienasycenie z 1930 r. S. I.
Witkiewicza (pseud. Witkacy). To wielkie i ważne
wydarzenie. Gratulujemy Panie Profesorze!

Prof. Dalibor Blažina donio je, tek izdan u
izdavačkoj kući Disput svoj prijevod romana Nezasitnost iz 1930. S. I. Witkiewicza
(pseud. Witkacy). To je veliki i važan događaj. Čestitamo, profesore!

Odwiedziła nas p. Paulina Bielska oraz p. Anna
Gawin. Rozmawialiśmy o bardzo intensywnej,
bogatej w wydarzenia jesieni, która dopiero
przed nami.

Posjetile su nas gđa. Paulina Bielska i gđa.
Anna Gawin. Razgovarali smo o vrlo intenzivnoj, bogatoj događanjima jeseni koja
nam tek predstoji.

Okładka ze strony: disput.hr.
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Profesor Grzegorz Nieć podczas wykładu. Fot. z archiwum Ambasady RP w Zagrzebiu.

Wykład o współczesnym rynku książki
w Polsce oraz o funkcjonowaniu
bibliotek i wydawnictw

Predavanje o suvremenom tržištu
knjiga u Poljskoj i o funkcioniranju
knjižnica i izdavačkih kuća

W dniu 9 września 2019 r. odbył się w Chorwackim Instytucie Muzycznym w ramach
Festiwalu Literatury Światowej wykład prof.
Grzegorza Niecia, który jest specjalistą z zakresu rynku książki i przewodniczącym Rady
Programowej Instytutu Książki.

Dana 9. rujna 2019. u Hrvatskom glazbenom zavodu u okviru Festivala svjetske
književnosti, održano je predavanje prof.
Grzegorza Niecia, koji je stručnjak iz područja tržišta knjiga i predsjednik Programskog savjeta Instituta za knjigu.

Wykład o Witkacym

Predavanje o Witkacyju

Po południu zaś odbył się wykład prof. Dalibora
Blažiny o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu –
niezwykle wszechstronnym polskim pisarzu,
dramaturgu, filozofie i malarzu. Wśród słuchaczy znalazł się też wybitny pisarz Miljenko
Jergović wraz z żoną. Wiemy, że Nezasitnost
znalazła się na liście jego lektur. Niecierpliwie
czekamy na recenzję.

Popodne istog dana održano je predavanje
prof. Dalibora Blažine o Stanislavu Ignacyju
Witkiewiczu – vrlo svestranom poljskom
piscu, dramatičaru, filozofu i slikaru. Među
slušateljima našao se i istaknuti pisac Miljenko Jergović sa suprugom. Znamo da se
Nezasitnost našla na njegovom popisu lektire. Nestrpljivo očekujemo recenziju.

Profesor Dalibor Blažina podczas wykładu. Fot. A. Niziński.
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Kadr z filmu Sztuka kochania wyświetlanego podczas Festiwalu. Źródło ilustracji: fsk.hr.

Film Sztuka kochania

Film Umjetnost ljubavi

Wieczorem w Centrum Kulturowo-Informacyjnym przy ulicy Preradovićeva 5 został
wyświetlony polski film Sztuka kochania
(reż. Maria Sadowska, 2017 r.). Jest to opowieść o życiu ginekolog i seksuolog Michaliny Wisłockiej oraz o tym, jak powstawała
jej rewolucyjna książka Sztuka kochania. W
filmie ukazano też obyczajowość seksualną
w Polsce w okresie komunizmu.

Navečer je u Kulturno-informativnom centru u Preradovićevoj 5 prikazan poljski film
Umjetnost ljubavi (red. Maria Sadowska,
2017) To je priča o životu ginekologice i
seksuologinje Michaline Wisłocke i o tome
kako je nastajala njena revolucionarna knjiga Umjetnost ljubavi. U filmu je također
prikazana seksualnost u Poljskoj u doba komunizma.

Projekcja filmu Pożegnanie jesieni

Projekcija filma Oproštaj jeseni

W ramach Festiwalu Literatury Światowej
11 września w tym samym centrum, zagrzebscy widzowie mogli też obejrzeć film
Pożegnanie jesieni.

U okviru Festivala svjetske književnosti 11.
rujna u Kulturno-informativnom centru
zagrebačka publika mogla je vidjeti i film
Oproštaj jeseni.

Pożegnanie jesieni – to film polski zrealizowany
w 1990 r., w reżyserii Mariusza Trelińskiego.
Jest adaptacją powieści
Stanisława Ignacego Witkiewicza, pod tym samym
tytułem. Pojawiają się w nim
motywy kluczowe dla prozy
Witkacego: katastrofizm,
przeczucie upadku cywilizacji zachodniej, uniformizacja
społeczeństwa, zanik indywidualizmu, potrzeb duchowych czy metafizycznych.

Oproštaj jeseni – poljski je film snimljen
1990. u režiji Mariusza Trelińskog. Film je
adaptacija istoimenog romana Stanislava Ignacyja
Witkiewicza. U njemu se
pojavljuju ključni motivi
za prozu Witkacyja: katastrofizam, predosjećaj
pada zapadne civilizacije,
uniformiranost društva,
nestanak individualizma,
duhovnih ili metafizičkih
potreba.

Za zdjęcie okładki filmu dziękujemy
p. Arturowi Godlewskiemu
z Vison-LAB Sp. z o.o. oraz
p. Izabeli Superze-Kulibabie.
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Tematem powieści, wedle słów autora są:
przeżycia zdegenerowanych byłych ludzi na tle
mechanizującego się życia. Świat stworzony
przez Witkacego jest przepełniony erotyzmem
i duchem chaosu, w którym bohaterowie
szamoczą się z resztkami swojego jestestwa,
poszukując Tajemnicy Istnienia. Filozofują i
narkotyzują się, rzucają w wir erotycznych
eksperymentów. Niezwykle ważną funkcję
pełnią tu ich pełne pasji dyskusje o sztuce,
kulturze i religii. To dynamiczny, groteskowy obraz ludzkości w obliczu nadciągającej
katastrofy. Czerwona rewolucja ingeruje w
życie bohaterów i niszczy wszystko, co istniało
wcześniej. Jak wskazują krytycy, Pożegnanie
jesieni było proroczą wizją narodzin państwa
totalitarnego.

Tema romana, prema riječima autora, jesu
doživljaji degeneriranih bivših ljudi u pozadini mehaničkog života. Svijet koji je stvorio
Witkacy pun je erotike, kaotičnog duha u
kojem se junaci bore s ostacima svojeg bića,
tražeći Tajnu postojanja. Filozofiraju i drogiraju se te bacaju u vrtlog erotskih eksperimenata. Neobično važnu funkciju tu imaju
njihove strastvene rasprave o umjetnosti,
kulturi, religiji. To je dinamična, groteskna
slika čovječanstva suočenog s nadolazećom
katastrofom. Crvena revolucija ingerira u život junaka i uništava sve što je ranije postojalo. Kako ukazuju kritičari, Oproštaj jeseni
bio je proročanska vizija nastanka totalitarne države.

Wydarzenia w ramach Festiwalu (8-14 września
2019 r.) wsparła Ambasada RP w Zagrzebiu.

Događaje u okviru Festivala (8-14. rujna
2019) podržalo je Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu.

Moja przygoda z fotografią

Moja pustolovina s fotografijom

Moja przygoda z fotografią zaczęła się bardzo
dawno, na początku lat siedemdziesiątych, a
może nawet wcześniej, kiedy razem z bratem
wywoływaliśmy w jego ciemni czarno-białe
fotografie.

Moja je pustolovina s fotografijom započela jako davno, početkom sedamdesetih godina ili čak ranije, kada smo brat i ja razvijali
prve crno-bijele negative u njegovoj tamnoj
komori.

Powstawały wtedy najczęściej zdjęcia rodziny i przyjaciół, dzięki temu cała rodzina ma
teraz bardzo dużo pamiątkowych fotografii z
tamtego okresu. „Zabawę” z fotografią przerwałam na wiele lat, kiedy wyszłam za mąż
i wyjechałam z Polski. Dzieci były małe i po
prostu nie miałam czasu na hobby.

Bile su to najčešće obiteljske fotografije i
slike prijatelja, zahvaljujući čemu cijela obitelj ima mnoštvo ovjekovječenih uspomena
iz tog perioda. „Igranje” fotografijom prekinula sam na puno godina kada sam se udala i odselila se iz Poljske. Djeca su bila mala
i naprosto nije ostajalo nimalo slobodnog
vremena za moj hobi.

Fot. D. Zrno.
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Wszystko się zmieniło, kiedy mój syn Daniel
dostał na ósme urodziny aparat fotograficzny
i bardzo go zainteresowała fotografia. Wtedy również pomału odżywała i moja pasja.
Stopniowo wróciłam do fotografowania!

Sve se promijenilo kada je moj sin Daniel
za svoj osmi rođendan dobio fotografski
aparat i pokazao veliki interes za fotografiju. Tada se ponovno probudila i moja davno
uspavana strast. Malo po malo, vratila sam
se fotografiji!

Zaczęłam z małym cyfrowym aparatem Canon
Power Shot A450. Od tego czasu nie rozstaję
się z fotoaparatem. Inspiruje mnie wszystko:
poranek, wschód czy zachód Słońca, pełnia
Księżyca, chmury, pejzaże, nietknięte zaspy
śniegu...

Krenula sam s malim digitalnim fotoaparatom Canon Power Shot A450. Od onda se
ne rastajem od fotoaparata. Inspirira me
sve: jutarnje svjetlo, izlazak ili zalazak Sunca, pun Mjesec, oblaci, krajolik, nedirnuti
nanosi snijega...

Kilkakrotnie umówiłam się na plener z Danielem nad jeziorem Bundek. Nie przeszkodziła
nam nawet sroga zima i ostry mróz -12°C.
Wspólnie czekaliśmy na wschód Słońca i moment, kiedy obudzą się łabędzie i inne ptaki.
Jednak najchętniej fotografuję, gdy jestem
sama, wtedy inaczej widzę świat, zauważam
więcej detali.

Više smo puta Daniel i ja dogovorili zajednički odlazak na jezero Bundek. Nije nas
omela čak ni oštra zima i mraz na -12°C.
Zajedno bismo dočekali izlazak Sunca, trenutak kada se bude labudovi i druge ptice.
Ipak, najradije slikam kada sam sama, tada
vidim svijet drugačije, usredotočena sam i
primjećujem više detalja.

Fot. na tej stronie
D. Zrno.

Kronika wydarzeń
Fot. M. Vražić.

Fot. D. Zrno.

Sporo fotografii wykonałam w Chorwacji. W
Zagrzebiu największym źródłem inspiracji
jest dla mnie jezioro Bundek i park Maksimir.
W Polsce niestety bywałam rzadko i moje
pobyty są stanowczo za krótkie, żebym mogła
uchwycić i pokazać krajobrazy ze wszystkich
regionów: od morza Bałtyckiego, Pojezierza
Mazurskiego do wspaniałych łańcuchów górskich na południu. Staram się chociaż część
tego piękna uchwycić obiektywem, utrwalić
na fotografiach i w tej formie przenieść przynajmniej część mojego kraju do Chorwacji,
która jest moją drugą ojczyzną.
Ewa Zrno

Mnogo sam fotografija napravila u Hrvatskoj. U Zagrebu najveći izvor inspiracije nalazim na jezeru Bundek i u parku Maksimir.
U Poljskoj nažalost boravim rijetko i moji
boravci su prekratki da bih mogla uhvatiti i
prikazati raznolikost krajolika svih regija: od
Baltičkog mora, Mazurije do veličanstvenog
gorja na jugu zemlje. Trudim se barem dio
te ljepote uhvatiti objektivom, zabilježiti na
fotografijama i u tom obliku donijeti dašak
svoje zemlje u Hrvatsku, moju drugu domovinu.
Ewa Zrno

Fot. M. Vražić.
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Smutny wrzesień

Tužan rujan

W sobotę 14 września zmarła nasza wybitna członkini i była przewodnicząca PTK
„M. Kopernik” Barbara Kryżan-Stanojević,
emerytowana profesor Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu. Ceremonia
pogrzebowa Barbary Kryżan-Stanojević odbyła się w środę 18 września o godz. 14:30
w Zagrzebskim Krematorium.

U subotu 14. rujna preminula je naša istaknuta članica i bivša predsjednica PKU
„M. Kopernik” Barbara Kryżan-Stanojević,
umirovljena profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pogreb Barbare Kryżan-Stanojević održao se u srijedu
18. rujna u 14:30 na zagrebačkom Krematoriju.

Barbara Kryżan-Stanojević urodziła się w
Polsce w 1947 r., a ukończyła slawistykę w
Warszawie, gdzie uzyskała również doktorat.
Po przeprowadzce do Chorwacji pracowała
najpierw w „Podravce” w Koprivnicy, a potem
jako lektorka i profesor języka polskiego na
Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz jako tłumaczka. W swych badaniach naukowych zajmowała się socjolingwistyką, glottodydaktyką i
kwestiami tłumaczenia na języki pokrewne
(czyli chorwacki, serbski i bośniacki). Sama
również zajmowała się tłumaczeniami z języka
polskiego na chorwacki i odwrotnie. Rezultatem jej projektu naukowego „Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura” są cztery
książki. Była członkinią międzynarodowego
stowarzyszenia nauczycieli języka polskiego
oraz chorwackich stowarzyszeń filologicznych.
Przez lata była aktywna w życiu Polonii w
Zagrzebiu, pełniąc również funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „M. Kopernik”. W roku 2002 otrzymała
odznaczenie Zasłużona dla kultury polskiej.

Barbara Kryżan-Stanojević rođena je u Poljskoj 1947., a završila je slavistiku u Varšavi
gdje je i doktorirala. Nakon preseljenja u
Hrvatsku radila je prvo u „Podravci” u Koprivnici, a zatim kao lektorica i profesorica
poljskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu te
kao prevoditeljica. U svojim znanstvenim
istraživanjima bavila se sociolingvistikom,
glotodidaktikom i pitanjima prevođenja
na srodne jezike. I sama se bavila prevođenjem s poljskog jezika na hrvatski i
obrnuto. Rezultat njenog projekta „Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura” četiri su knjige. Bila je članica međunarodnog
udruženja učitelja poljskog jezika i hrvatskih filoloških udruženja. Godinama je bila
aktivna u životu poljske dijaspore obnašajući također dužnost predsjednice Poljske
kulturne udruge „Mikolaj Kopernik”. Godine 2002. dobila je priznanje Zaslužna za
poljsku kulturu.

Historia

OGNISKO POLSKIE
U nastojanjima da se pospješi kulturni i prosvjetni rad, obogati društveni život milijuna
Poljaka koji rasuto žive po svijetu te tješnje povežu s domovinom i tako uspore neminovnu
asimilaciju, poljska je Vlada sazvala u srpnju 1929. godine Prvi sabor Poljaka izvan matične
domovine. Na tom skupu zaključeno je da se u svim zemljama svijeta u kojima živi znatna
skupina Poljaka, osnuju organizacije koje će provoditi zacrtane ciljeve.
Slijedom tih stremljenja, 19. listopada 1929. godine, u organizaciji Generalnog konzulata
Republike Poljske, osnovano je u Zagrebu Ognisko Polskie. U Zagrebu je tih godina živjelo i
radilo oko 300, a s okolicom (Oroslavje, Krapina, Zabok) oko 500 Poljaka. Među njima najbrojniji su bili kvalificirani tekstilni radnici i inženjeri iz Lođa.
Za prvoga predsjednika izabran je Józef Cholewka, u ono vrijeme direktor bolnice u Brežicama. Novoosnovano društvo nije dobivalo dovoljnu novčanu potporu niti od vlade u
Varšavi niti od poglavarstva grada Zagreba, stoga je glavni prihod za rad bila mjesečna
članarina i donacije. Da su ovdašnji Poljaci imali potrebu da se okupe i druže, vidi se i po
tome što ih se čak 150 učlanilo u Ognisko Polskie. I prionuli su poslu. Osnovali su knjižnicu
u kojoj su posuđivali knjige najvećih poljskih pisaca, čitali novine kao što su Polska, Posiew
Gospodarczy, Mały Dziennik... Osnovali su i školu za djecu poljskih radnika u Oroslavju.
Ognisko Polskie pronalazilo je s vremenom sredstva za stipendije budućih učitelja, organiziralo obilježavanje značajnih datuma iz bogate poljske povijesti. Sve je to pridonosilo
uspješnoj suradnji s domovinom.
U početnim godinama Ognisko Polskie bila je udruga lokalnoga značenja. Da bi proširila
djelatnost i na druge krajeve (posebice na zapadnu Bosnu, u kojoj je u selima oko Banje
Luke, Prijedora i Prnjavora živjelo oko 18.000 Poljaka), mijenja Statut i ime u Savez Poljaka
– Ognisko Polskie. Slične organizacije osnivaju se i u drugim gradovima u zemlji. Što se više
približavao Drugi svjetski rat, i rad Ogniska Polskogo prilagođavao se novonastaloj situaciji.
Tako se na poziv poljske vlade u lipnju 1939. godine prikupilo za Poljski obrambeni fond
380.118 dinara, što je bila značajna novčana pomoć. Ova je akcija nedvosmisleno pokazala koliko je duboko bio usađen osjećaj domoljublja i sazrijevala skrb za sudbinu daleke im
domovine.
Početkom Drugoga svjetskog rata Ognisko Polskie, zajedno sa zagrebačkim Društvom prijatelja Poljske, osniva odbor kojemu je nakon napada Njemačke na Poljsku bila isključiva
zadaća pružati svekoliku pomoć izbjeglicama, koje su napuštale svoju ponovo okupiranu
domovinu i preko Zagreba odlazile na Zapad da se priključe saveznicima u borbi protiv
fašističkih osvajača. Spomenuti odbor prikupljao je pomoć u hrani, odjeći, obući i novcu.
Prema znamenitom polonistu Josipu Hammu, u ono vrijeme tajniku Društva prijatelja Poljske, prikupljena su značajna novčana sredstva.
Osnovan je i poseban odbor, Komitet gospođa iz Ogniska Polskog i Društva prijatelja Poljske (u kojem su bile Olga Flaker-Olszewska, Marija Hamm, Zlata Benković, Hela Vuković i
druge manje poznate aktivistice). Članice Komiteta organizirale su na Glavnom kolodvoru
u Zagrebu prihvatilište u kojemu su Poljacima u prolazu dijelile topli čaj i hranu. Znatan
broj među njima morao je zbog bolesti ili nekih drugih razloga ostati po nekoliko dana u
Zagrebu prije nastavka putovanja u zapadne zemlje. Zato su u gradu bila zauzeta sva slobodna prenoćišta. Samo u jednom danu, bilo je to 21. studenoga 1939. godine, u konačištu Crvenog križa prenoćilo je više od 500 Poljaka.
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Budući da su oni iz Zagreba nastavljali putovati u savezničke zemlje (pretežno u Englesku
i Francusku) i to dakako preodjeveni iz vojničkih odora u građansku odjeću, Komitet gospođa imao je pune ruke posla. Valjalo je oprati, primjerice, rublje za oko 500 osoba mjesečno. I to na ruke, najčešće rifljačama i albus sapunom, jer tada nije bilo ni automatskih
perilica ni deterdženata. Ili drugi podatak: do 31. svibnja 1940. godine vrijedne aktivistice
toga Komiteta, uz pomoć zagrebačkih građana i privatnih poduzeća, nabavile su i podijelile
čak 13.447 komada civilnih odijela, rublja i obuće.
Nakon što je Italija stupila u rat protiv saveznika, Zagreb je prestao biti jednim od tranzitnih središta preko kojeg su se prebacivali poljski dobrovoljci na zapad da se bore protiv
fašističkih osvajača. Time se uloga Zagreba u zbrinjavanju izbjeglica iz Poljske nije bitno
smanjila. Umjesto boraca, dolazile su žene i djeca iz okupirane Poljske, kojima je također
pružena neophodna pomoć.
Potpisivanjem Trojnog pakta između Jugoslavije i fašističkih sila Njemačke, Italije i Japana
prestaje svaka legalna djelatnost Ogniska Polskog.
Trebalo je otad proći sedamdeset godina da se osnuje Poljska kulturna udruga „Mikolaj
Kopernik”, koja u sasvim dugim uvjetima nastavlja uspješno s radom tamo gdje je stalo
Ognisko Polskie.
Branko Šegota

Poljska Mikołaj
kulturna
udruga
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Savez Ognisko

Polskie
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Polaków
Związek
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Na początku lipca ogłosiliśmy na Facebooku konkurs pt. „Polska wakacyjna przygoda”.
Na konkurs można było nadsyłać teksty dotyczące Polski i Kopernika, wakacji w Polsce,
jakiegoś polskiego miasta (opowiadanie, esej, impresja, artykuł krajoznawczy, przyrodniczy, ciekawy dziennik z podróży, ilustrowany fotografiami, ale też cykle fotograficzne,
prace plastyczne, rysunki, itp.), w języku polskim lub chorwackim. Konkurs otwarty był
dla członków PTK „M. Kopernik”, ale i dla naszych sympatyków, uczniów i rodziców z
Polskiej Szkoły oraz studentów. Najlepsze prace opublikujemy poniżej i na wewnętrznej
tylnej okładce. Druga pula tekstów w następnym numerze.
Wyróżnione osoby otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Konsulat RP
w Zagrzebiu. Upominki dla uczestników konkursu zapewniło także miasto Olsztyn
(www.visit.olsztyn.eu).

Trzy strony Zakopanych przeżywów
Strona pierwsza – Góry
Trochę dramatycznie, a na pewno przygnębiająco jest zaczynać jakikolwiek tekst od słów
„Tu bym mogła umrzeć”, ale i tak się zdecyduję na ten krok. Bo te słowa przychodzą mi na
myśl tylko w jednym dla mnie miejscu na świecie. Tylko w jednych okolicznościach. Tatry!
I tyle, tak zwyczajnie? Tak, to właśnie będąc wysoko w górach, w małych dolinkach, czy
penetrując jaskinie, myślę, że „tu bym mogła zostać”. Słowa te brzmią jakby należały do
egzaltowanej nastolatki, ale należą do kobiety dorosłej, świadomej stabilności i szczerości
tych uczuć względem Tatr, Zakopanego i całego Podhala. Bo to nie tylko góry, nie tylko miasto. To ogromny dorobek kulturalny, jaki Polska zawdzięcza temu rejonowi. Jest to miejsce,
w którym się nie urodziłam, w którym nie mieszkam, ale miejsce, które zawsze będzie najważniejsze. Nie tylko na wakacje, zawsze, szczególnie w czasie momentów przełomowych
w moim życiu.
Moja ulubiona trasa? Na Halę Gąsienicową przez Boczań. Wybór może się wydawać zwyczajny, jednak najwięcej mam stamtąd wspomnień jako wolontariuszka w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale również jako turysta. Idąc właśnie tą trasą, dziesięć lat temu, pierwszy
raz pomyślałam, że tu bym mogła zostać, zniknąć w tych górach, w tych emocjach, które
we mnie budzą. A budzą tęsknotę. Niestety, albo właśnie stety, chyba nie do nasycenia,
ale tęsknotę, która pcha do przodu, pcha na kolejne szlaki, pcha do zdobywania szczytów, ale i wiedzy. Wiedzy o Tatrach, o kulturze tatrzańskiej, o ludzkich charakterach, bo
nigdzie tak dobrze kogoś nie poznamy jak podczas ciężkiej trasy górskiej. Tatry to najbardziej konsekwentni i wymagajacy nauczyciele. Trasa, którą najlepiej pamiętam? Pierwsza
to wędrówka z Kir, doliną Kościeliską, przez Wyżnią Kirę Miętusią, Chudą Przełęcz, aż na
Ciemniak. Ta wycieczka była nagrodą za cały tydzień zbierania śmieci (w ramach wolontariatu) pozostawionych przez turystów w Tatrzańskim Parku. Ta trasa miała być dla nas,
miała być odpoczynkiem od ludzi. I była! W te rejony Tatr dostają się najwytrwalsi. Widok
z Czerwonych Wierchów rekompensuje cały trud włożony w drogę. Mówiąc Witkacym:
to są metafizyczne doznania. Z góry wszystko wygląda inaczej, dosłownie i w przenośni.
Druga trasa, to wędrówka z pochodniami Doliną Chochołowską w noc sylwestrową, aż do
kapliczki i tam msza o północy, nazywana też pasterką noworoczną! Bo teraz już tylko w
Tatrach jest prawdziwa zima, z ogromnymi zaspami śniegu, siarczystym mrozem i sterczącymi z dachów soplami lodu. A jestem wyjątkowym amatorem zimnej pogody, oczywiście,
jeśli po powrocie czeka na mnie gorąca herbata! Dodatkowo był to dla mnie pierwszy raz,
kiedy prowadziłam ze sobą grupę, więc poza zachwytem okolicznościami towarzyszył mi
niepokój o innych.
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Osobną kategorię wędrówek górskich stanowią wędrówki samotne. Bardzo wyrafinowana
przyjemność. Nie dla wszystkich i nie zawsze. Trzeba do tego dojrzeć i chociaż troszkę siebie lubić. W końcu będąc kilka-kilkanaście godzin w intensywnym marszu, sam na sam ze
sobą, może się człowiek zamyślić, automatycznie przejść w tryb refleksji i podsumowań życiowych. Moja pierwsza samotna wędrówka to trasa nad Czarny Staw Gąsienicowy, przez
Boczań. Taki sobie zrobiłam prezent na 23 urodziny. I tak robię już co roku. Takie wyprawy dają mi wyjątkowe poczucie wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności.
Góry są wyzwaniem, prowokują do dokonania wysiłku w celu zwyciężenia samego siebie.
Ale również pozwalają mi wyciszyć się, „porozmawiać” ze swoimi myślami, bo tylko tutaj
można uciec od hałasu wielkich miast, świata i ludzi goniących ciągle za niedoścignionym.
Wystarczy czasem się zatrzymać, odwrócić, zreflektować, żeby zobaczyć, że to co najlepsze
jest gdzie indziej. Wystarczy tylko się zatrzymać i wsłuchać w siebie, czy przypadkiem nie
potrzebujemy jednak spokoju, ciszy, delektowania nieskażonym pięknem, wsłuchania w
siebie, zamiast ciągłej pogoni za czymś, czego ciągle będzie nam mało.

Strona druga – Miasto
Uderza mnie podmuch świeżego, ostrego powietrza i niebywały jazgot. Idę z dworca autobusowego, dziesiątki ludzi zaczepiają mnie, proponując nocleg. Czuję Zakopane w pełni.
Dla mnie to miasto to jednak nie tylko Krupówki, chociaż przyznaję się bez bicia, że lubię tę
ulicę. Ale Zakopane to dla mnie przede wszystkim miasto, które pozwalało tworzyć wielkim
artystom, miasto bohemy międzywojennej, miasto kultury. Witkacy, Kazimierz Wierzyński,
Antoni Słonimski, Helena Modrzejewska, Mieczyslaw Karłowicz, Karol Szymanowski, Ludwik Solski, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Magdalena Samozwaniec, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Stanisław Przybyszewski, Julian Tuwim, zastanawiam się czasami,
jakie to magiczne chodzić tymi samymi uliczkami co Oni. Zawsze zawędruję ulicą Kościeliską (najstarszą ulicą Zakopanego, gdzie co krok można spotkać zabytkowe domy i zagrody
góralskie), do Starego Kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku – gdzie spoczywają ludzie związani z Zakopanem i Podhalem, wśród nich wielu zasłużonych dla polskiej kultury.
Kościółek jest bardzo klimatyczny, malutki, zbudowany z drzewa modrzewiowego. Jego
pierwszym proboszczem był ksiądz Stolarczyk pochodzący z mojego rodzinnego miasta –
Tarnowa. Tym bardziej jestem związana z tym miejscem, bo wymodliłam w nim niejeden
zdany egzamin. Cmentarz także jest wyjątkowy. Prawie każdy nagrobek jest tu dziełem
sztuki, a wszystkie stoją w otoczeniu pięknych, starych drzew. Nazwa cmentarza „na Pęksowym Brzyzku“ wywodzi się od nazwiska Jana Pęksy, na którego ziemi cmentarz został
założony, oraz słowa „brzyz“ oznaczającego w góralskiej gwarze urwisko nad potokiem.
Idąc dalej Kościeliską, dochodzę do willi „Koliba” – pierwszego domu w stylu zakopiańskim wybudowanym według projektu Stanisława Witkiewicza dla polskiego ziemianina z
Ukrainy Zygmunta Gnatowskiego. W „Kolibie” jeszcze za życia Gnatowskiego funkcjonował
pensjonat, w którym zatrzymywali się goście przeważnie z lepszych sfer, m.in. w 1902 r.
mieszkała tu Helena Modrzejewska w czasie ostatniego swojego pobytu w Zakopanem. A
teraz ja chodząc po willi dotykam tej samej poręczy, co wybitna aktorka!
Kolejną willą odwiedzaną wielokrotnie przeze mnie jest „Atma”. Mieszcząca się w centrum
Zakopanego, przy ulicy Kasprusie, równie piękna co „Koliba”, ale mniej majestatyczna. Pisząc te słowa słucham muzyki baletu Harnasie. To właśnie w tej willi Karol Szymanowski
– jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, stworzył to dzieło. Zwłaszcza będąc
daleko od Zakopanego słucham utworów inspirowanych Tatrami, czy kulturą podhalańską.
Nazwa „Atma” pochodzi z sanskrytu i oznacza tyle co „dusza”. Czuć w tym miejscu ducha.
Ducha Mistrza, ducha stylu zakopiańskiego, ducha wielkiej historii.
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Willa Oksza. Fot. M. Tryba.

Miejscem, w którym spędziłam najwięcej czasu, gdzie przyglądałam się każdemu drobnemu elementowi, gdzie wchodziłam czasem tylko na chwilkę, żeby wprawić się w dobry
nastrój, jest willa „Oksza“. Dobry nastrój jak zawsze zawdzięczałam pracom Witkacego. W
willi bowiem znajduje się galeria, w której można podziwiać pokaźną kolekcję malarstwa,
grafiki, sztuki użytkowej, rzeźby i fotografii takich twórców jak Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wojciech Weiss, Jan Rembowski, Rafał Malczewski, Stanisław Gałka, Jan Gąsienica
Szostak, Konstanty Laszczka, Wojciech Brzega, Stanisław Sobczak czy Zofia Stryjeńska.
W Zakopanem po prostu żyje mi się pełniej, rozmawia swobodniej, tańczy dłużej i śmieje
głośniej. Od lat czerpię stąd energię – połączenie gór, kultury ludowej i salonów daje mi
twórczy zapłon. Bo tutaj każdy czuje się artystą. Trans, w jaki wprawia mnie bycie w tych
samych miejscach co m.in. Witkacy, jest tak silny, że odczuwam nieustanną radość z obecności tutaj. Fantastyczne otoczenie historii wielkich artystów sprawia, że każdy czuje się tu
wyróżniony.
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Strona trzecia – Teatr

Budynek Teatru im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem. Fot. M. Tryba.

Wbrew pozorom o rzeczach dla nas najistotniejszych najtrudniej się mówi, pewnie dlatego i ja ten temat zostawiłam dopiero na stronę trzecią. Podobno miłość ma różne oblicza.
Troszkę refleksyjnie, chwilami lekko, ulotnie, a po chwili bardziej z temperamentem – pełna
gama emocji, odczuć i ról. Przeżycie to jest zarazem intymne i bardzo indywidualne. Ustosunkowując się do powyższych słów, to co łączy mnie z miejscem przy Chramcówkach 15
można nazwać miłością, a na pewno bardzo silną fascynacją.
Teatr Witkacego! Powiedzieć, że to wyjątkowe miejsce, to jakby nic nie powiedzieć. Miejsce z duszą, teatr magiczny! Myślę, że jego odrębność wynika zarówno z faktu posiadania
nietuzinkowego patrona – Witkacego, jak i z faktu, iż teatr funkcjonuje u podnóża Tatr.
Właśnie to się czuje przebywając w tym miejscu, że teatr i jego twórcy są bardzo mocno
zakorzenieni w przestrzeni, w której egzystują. Na przykład? To chyba jedyny teatr w Polsce, który w swoim repertuarze ma spektakl o sławnym podhalańskim wietrze, który wytłumaczalny meteorologicznie i klimatycznie pozostaje nadal mistyczną tajemnicą, a jego
działanie na człowieka ciągle jest niewyjaśnione. Spektakl w reżyserii Andrzeja Dziuka inspirowany wiatrem halnym i jego wpływem na człowieka.
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Halny przedstawiony zostaje jako metafora, jest pretekstem do ujawnienia tego, co w człowieku jest ważne, ale głęboko ukryte. Wiatr ten odznacza się siłą niszczycielską, ale również inspiruje do zmiany. I właśnie o to chodzi w spektaklach w teatrze Witkacego, żeby
widz wychodził stamtąd po spektaklu szczęśliwy, ale zarazem z jakąś refleksją, zadumą
nad sobą, nad społeczeństwem, poruszony. Aby doznał uczucia metafizycznego, poczucia
„dziwności istnienia“ poprzez teatr. Przedstawienia, często skomponowane z tekstów niedramatycznych, mówią o człowieku wobec Boga, drugiego człowieka, wartości i najważniejszych wyborów. Metafizyka sztuki nie jest tu pustym frazesem. To tak jak w górach,
gdzie wszystko jest ultrauczciwe, ultraprawdziwe.
Wybór patrona też nie był przypadkowy: Witkacy, związany rodzinnie z Zakopanem, pojmował teatr jako sztukę szczególną. To jego teoria Czystej Formy ma wciąż wpływ na tworzone przedstawienia i atmosferę teatru. Ach… jaka to była barwna postać. Jestem nim
samym i jego twórczością zafascynowana od czasów gimnazjum. Malarz, rysownik i fotograf, dramaturg i powieściopisarz, filozof, teoretyk i krytyk sztuki. Witkacy – ekscentryk,
który uczy nas wciąż myśleć, patrzeć szerzej, wychodzić poza stereotypy.
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem usytuowany jest w budynku byłego Zakładu
Wodoleczniczego dr Andrzeja Chramca. W czasach swej świetności w I poł. XX w. był miejscem spotkań elity intelektualno-artystycznej. I teraz, w 2019 r., zapewniam, że każdy, kto
odwiedzi teatr Witkacego poczuje się wyjątkowy; poczuje, że należy do elity i jest oczekiwanym gościem. Bowiem od samego początku teatr ten traktował widzów bardziej jak gości niż klientów, częstując ich na powitanie herbatą. Dla zespołu teatr to przede wszystkim
możliwość spotkania i dialogu z widzem, który jest oczekiwany i serdecznie witany.
Dla mnie to jedno z najważniejszych miejsc w życiu, miejsce, które odczuwam tak mocno.
Zmysły są tam wystawione na odbieranie tak wielu bodźców, również instynktownie. Fortepian z sensualną muzyką, obrazy Witkacego, klimatyczny, wręcz magiczny nastrój teatru,
zapach kawy, to wszystko trzeba poczuć, dopasować oddech do rytmu dwudziestolecia
międzywojennego i pozwolić sercu doświadczać wszystkich pojawiających się emocji! To
wszystko. To krótki zapis moich odczuć względem Tatr, Zakopanego i Teatru Witkacego.
Anna Maria Tryba
Góry. Fot. M. Tryba.
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Ujesen
Zrake sunca lome se i probijaju kroz ljuljuškavu krošnju glomaznog drveta čije se sitno lišće još dan prije moglo smatrati zelenim, a danas ih nagriza žutilo.
Moguće je da će već sutra poneki ukrasti sunčevo
ruho i roditi narančasto. Ali prirodi nisu potrebna
nagađanja.
Ljeto umire, a knjigu odloženu na mirisnom i masivnom drvenom stolu, položenom baš ispod tog
stabla, gađaju suhi listići. Uzimam onaj najplosnatiji jer mi se čini da bi takav najbolje odradio posao i stavljam ga među zadnje pročitane stranice.
Iz čiste zabave vrtim neki drugi šuškavi listić među
prstima. Autor zbirke na prvim stranicama ispisuje
retke o „bijelim od vreline i omamljujućim ljetnim
danima”, baš o onakvima kakve sam tako intenzivno proživljavala ovo ljeto da su mi se u tom trenu
od same pomisli na to niz kralježnicu spustili blagi trnci. Razmišljam kako je sasvim u redu što ovu
knjigu ipak nisam otvorila za takvih dana, kada smisao rečenica često hlapi na vrućini i rasplinjuje se
u bjelilu.
Moje vrijeme za odmor je nerazmetljiv, elegantan
i šutljiv rujan. Rujan koji ovom malenom zakutku
zvuči kao žubor slapa, okretanje drvenog kola, stara kosilica koja s mukom proždire suhu travu i kao
smijeh djece koja zadnji put prije sljedećeg ljeta pokušavaju zaplivati u zeleni dragulj. Ja
imam privilegiranu poziciju; zaposjela sam izduženu i masivnu drvenu građu koja kao da je
rezervirana samo za starosjedioce – i sve što se događa mi je pruženo kao na dlanu. Stranice knjige se miješaju, pretaču i kovitlaju s okusom prepržene kave koja se poslasticom
može smatrati samo u jugoistočnoj Europi, a raskošne rečenice svakodnevice ovog Poljaka
čiju bistrinu nije ugasio ni hrvatski prijevod savršeno sjedaju i talože se u spokoj i jednostavnost ovog mjestašca uz rijeku. U neposrednoj daljini čuje se pokoja riječ izmijenjena
između zaposlenika i zakašnjelog turista, nedovoljna da bi je se nazvalo razgovorom i nedovoljna da bi prekinula savršenu tišinu.
Nekoliko debelih knjižurina koje sam prije ljeta podignula u knjižnici su u mojoj prtljazi za
put pred nekoliko mjeseci izgledale gordo i egzotično. Već nakon nekoliko dana obitavanja
u klimi u koju sam sigurna da ovakvi žanrovi ne putuju često, bilo je jasno da će prespavati
viku, metež i prašinu turista. Usnule su još na početku ljeta zajedno sa mnom, tako savršeno estetski poredane i glomazne, ostavljene da usamljeno snivaju na trošnoj polici iznad
uzglavlja mog još trošnijeg privremenog kreveta. Samo ponetko, tko bi besciljno zalutao
do moje sobe, znatiželjno bi priupitao: „a koliko si ih već pročitala?”, ne znajući da bih u
tom trenutku gutala tjeskobu.
Tijekom ljeta ponekad bih pronašla vremena da šetam kamenim plažama koje mi tijekom
dana nisu bile privlačne. Takve plaže svakih desetak metara izmjenjivale bi se u betonirane
molove, pa u napuštene barove, a zatim bih zastala na nekom mjestu koje mi se učinilo
dovoljno nenametljivo, kako bih gledala u valjajući se žal i plavetnilo koje se jednako rado
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predavalo ružičastom, kao i naposljetku tami. Svaka knjiga proputovala je bar jednom ovaj
put u mojoj kožnoj torbi kada bih svratila do nekog lokala u kojem se kuhala kava, ali rijetko
bih je izvadila da bar uhvati jednu izravnu sunčevu zraku, a kamoli da moj pogled rezonira
misao. Ponekad me zbog snivajućih knjiga obuhvaćala žalost, međutim, onaj glas koji ispire
u sebe dragulje jednom prigodom mi sugerira: određene knjige dolaze u vrijeme kada nam
trebaju i na ono mjesto gdje se uklapaju.
Tek u mojem spokojnom rujnu Schulzove riječi, napisane prije skoro stotinu godina, potekle su i meandrirale kao rijeka kraj koje sam u tom trenutku sjedila. Nikada me nije fascinirala starost predmeta, zbog čega nisam marila za gorući krov Notre-Dame ili odlomljeni
dio slapa koji se nalazio nedaleko od masivnog stola za kojim sam sjedila (a koji je izazvao
galamu lokalne zajednice). Međutim, ono što smatram vrijednim divljenja jest sposobnost riječi da se nakon stoljeća probude i nastave kao da stvorene su za ovo vrijeme. Kada
bih imala tu hrabrost biti spisateljica, nevjerojatno bi mi imponirala činjenica da jedan
dio mene može nastaviti živjeti u drugom čovjeku, na nekom mjestu za koje nikad nisam
saznala niti ću ikada saznati, u mnoštvo oblika koje su sažvakane tuđim iskustvima i doživljajima. I da to opet može postati dio papira. Pisac, ali i prevoditelj književnog djela (što
mnogi često zaboravljaju) mogu postati jedan malen, ali bitan dio mrežice kroz koju osoba
promatra svijet. To bi, bar ponekad, trebao biti dovoljan razlog za sreću.
I tako nekontinuirani tok mojih misli prekida nekoliko uzastopnih pljuskova u vodu. Naginjem se preko drvene ograde jer znam da su djeca ponovno skočila u vodu s drveta na drugoj strani rijeke i želim vidjeti njihovo oduševljenje. Ovoga je puta s njima skočila i majka,
vjerojatno na njihov nagovor, jer, čini se kao da njihova djela dobivaju na važnosti ako to
čine i odrasli. Pokušavam sebe zamisliti kao majku koja skače u vodu, ali izgleda da je to
imalo premalo značenja u tom trenutku, pa misli opet lutaju dalje.
Pogled mi se vraća na Dućane i nastavljam čitati neku rečenicu koju su moje oči nasumično
izabrale i zadovoljna sam jer imam dojam da je upiknuta rečenica baš onaj dio gdje sam
stala. Nakon godine koja je bila prepunjena događajima i uzbuđenjima, rujan nije imao nikakav plan i sve što sam radila bilo je bez očekivanja. Zato je možda baš sada na red došla
ova tanka mala knjižica, u koju se zbog svoje reputacije na fakultetu ne dira osim ako se
baš ne mora. Sve što sam htjela u rujnu je hvatati male scene u nekim polupropusnim svemirima; u koje lako mogu ući ne očekujući baš ništa, ali isto tako ih i napustiti ako mi nisu
bili po volji ili bi mi dosadili. Isto tako sam mogla uzimati i ostavljati Dućane cimetne boje,
kako god je diktirala moja taština i kako god je nalagala dinamika zvukova, pokreta i ostalih
distrakcija u ovoj maloj zelenoj udolini uz rijeku.
Mjesto gdje trenutno sjedim oduvijek je imalo posebno autobiografsko značenje. Doduše
ne uvijek isto kroz ovaj dvadesetpetogodišnji period mog života, zbog čega je tim više bilo
zabavno razmišljati o tome. Usne su mi se izvile u lagani smiješak na pomisao da sam tamo
drijemala kao još nerođena beba, zatim kao dijete koje se učilo plivati, kao djevojka koja
je utiskivala poljupce u obraz najslađe kako je to znala, također kao i smetlarica onog istog
padajućeg lišća, a danas kao apsolventica znanosti koje izgleda – ne trebaju nikome. Na
značenje Schulzovih Dućana pričekat ću još neko vrijeme, bar dok ne okrenem posljednju
stranicu. Iako već su dio mrežice kojom prekrivam svoje malo čarobno mjesto. Mjesto koje
ću, sigurna sam, premrežiti i obojiti svojim misaonim bojama još mnogo puta.
Riječi imaju smisao samo onda kada dođu u odgovarajuće vrijeme.
Mrežnički Brig, rujan 2019.
Tihana Car
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Fotografie w tekście Tihana Car.
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Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu;
Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
10000 Zagreb, Savska 34/36, Hrvatska
Tel: 00385 1/ 49 21 919
e-mail: kopernik@kopernik.hr; rustalka@wp.pl
www.kopernik.hr
https://www.facebook.com/ptkkopernik
Uredništvo/Redakcja:
Urednica/Redaktor: Małgorzata Vražić
Članovi uredništva/Członkowie redakcji: Marek-Mladen Stanojević, Janina Wojtyna-Welle (lektoriranje),
Ewa Zrno (fotograf), Branko Šegota
Distribucija: Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
Naklada: 150 primjeraka
Tisak: Denona Zagreb
Grafička oprema: Ibis grafika, Zagreb
Bilten se izdaje uz financijsku pomoć Savjeta za nacionalne manjine RH te Udruženja Wspólnota
Polska iz sredstava Senata RP. Biuletyn jest wydawany z finansowym wsparciem Rady ds. Mniejszości
Narodowych Republiki Chorwacji oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
U broju su korišteni materijali koje su poslali članovi PKU „Mikolaj Kopernik”. Korištene fotografije i grafike
su javno vlasništvo ili pripadaju PKU „Mikolaj Kopernik”, čine privatnu zbirku i ne podliježu autorskoj
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W obiektywie
Konkurs wakacyjny. Zwycięskie prace

Prace pochodzą z cyklu autorskiego „W BARWACH NARODOWYCH”. Techniki wykorzystane do ich powstania
to grafika komputerowa, filcowanie na mokro, część jest malowana, część zrobiona na drutach lub na szydełku.
Agata Kozłowska

33

Fot. E. Zrno.

Lśniące dreszcze, jak chmury
wędrownych motyli
lecą w wieczność,
gdzie śmierci nie sięga już hydra.
Płynąłbyś, piasku życia,
nieskończoną wstęgą,
gdybym ja cię mierzyła,
marząca klepsydra…
„Klepsydra nad morzem”,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

W następnym numerze:
• Polska Jesień w Zagrzebiu z Witkacym
• Café Kopernik i Bajeczne warsztaty
• Festiwal polskich filmów „Visla”
• Wigilia

