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Obljetnica Hrvatska kulturna zajednica iz Wiesbadena proslavila dva desetljeća djelovanja

Hrvatski umjetnik Ivo Cenkovčan i njegov projekt Maksimira

Dječji folklor Hrvatske katoličke misije koji vodi sestra Auksilija Milić svojim je nastupom razveselio okupljene goste marijana dokoza

Već 20 godina žive
hrvatsku kulturu,
jezik i tradiciju
HKZ Wiesbaden osnovan je 2. ožujka 1990. i otad, usko
surađujući s Hrvatskom katoličkom misijom, sustavno radi
na promociji domovine i integriranju u njemačko društvo
Marijana Dokoza

WIESBADEN – U Wiesbadenu je u subotu proslavljena 20. obljetnica osnutka Hrvatske kulturne zajednice. U tom se povodu
gostima proslave obratio
predsjednik društva Ivica
Košak.
– Njemačka je ovih dana
slavila obljetnicu ujedinjena, a mi slavimo 20. godišnjicu naše zajednice. A
dvadesetogodišnja aktivnost zasigurno zaslužuje
priznanje. Mnogo nas ne
živi u domovini, nego smo
razbacani po cijelome svijetu. Gotovo je pola hrvatskog stanovništva iseljeno.
Jedne od najvećih iseljeničkih zajednica su upravo u
Njemačkoj. Prema statistici iz 2008. godine u Njemačkoj živi 223.056 hrvatskih
državljana uz to dolaze
156.804 državljana BiH. U
pokrajini Hessen živi 31.207
Hrvata od toga 1263 u Wie-

Misija i zajednica
brinu se da Hrvati ne
zaborave podrijetlo,
kaže fra Bilokapić

sbadenu, a oko 200 učlanjeno ih je u zajednicu – otkrio
je Košak.
Konzul hrvatskoga generalnog konzulata u Frankfurtu
Damir Sabljak istaknuo je
kako je kroz raznolika društvena, znanstvena i kulturna zbivanja HKZ Wiesbadena potvrdila da su Hrvati
uz integriranost u njemačko društvo zadržali snažnu
svijest o raskoši hrvatske
nacionalne baštine.

Okupljeni oko vrednota
– Kroz sustavan i raznovrstan angažman djelovali
ste promičući vrednote oko
kojih ste okupljeni, a svojim entuzijazmom osjetno
ste pridonijeli razvijanju
iznimno dobrih odnosa između dviju država i naroda
– naglasio je Sabljak i ujedno je zahvalio na dosadašnjem radu te im uz čestitke
zaželio još puno uspjeha.
S nekoliko su se riječi prisutnima obratili i dr. Vera
Gretz-Roth (SPD), dr. med.
Doris Jentsch koja je spomenula kako je iz Hrvatske
poslano nekoliko liječnika u
Wiesbaden te kako to smatra još jednom poveznicom
Hrvata i Nijemaca.
S nekoliko se prigodnih

Iseljeništvo u brojkama
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riječi prisutnima obratio i
Sven Kätschan iz SPD-a te
fra Ante Bilokapić, voditelj
Hrvatske katoličke misije u
Wiesbadenu, koji je naglasio kako misija i zajednica
imaju iste ciljeve.
– Misija i zajednica dva su
krila Wiesbadena, koja imaju zajednički cilj, brinuti se,
svaka sa svoje strane, za Hrvate kako ne bi zaboravili
svoje podrijetlo. Moramo
vjerovati u prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i nadati se kako
će te dvije zajednice još
dugo živjeti u Wiesbadenu
– kazao je fra Bilokapić.
Kroz program je odana i
počast preminulim članovima HKZ-a Wiesbaden, a
prisutne je uveselio dječji
folklor Hrvatske katoličke
misije pod vodstvom časne
sestre Auksilije Milić.

Pozitivan primjer
Hrvatska kulturna zajednica Wiesbadena utemeljena je 2. ožujka 1990. Ima
dvjestotinjak članova, a
ciljevi zajednice su njegovanje i unapređivanje naše
kulture među Hrvatima
Wiesbadena i šire okolice,
povezivanje iseljeništva s
domovinom održavanjem

Na proslavi 20. obljetnice HKZ-a bilo je mnogo uglednika

Publika je sa zanimanjem pratila popratni program proslave

Ideja

Zašto maksimirski stadion ne bi
bio sagrađen u obliku kravate?
a Publika je uživala i u
glazbenim izvedbama
njemačko-hrvatskoga
muškog komornog zbora
Rajna-Majna koji od 1995.
vodi Holger Wittgen. Hrvatski
umjetnik Ivo Cenkovčan

predstavio je jednu od
najuvjerljivijih vizija novoga
maksimirskog stadiona koji
je nazvao Crovata zabavni
centar. A za projekt ga je
inspirirala kravata, hrvatski
nacionalni simbol.

postojećih i stalnim traženjem novih mogućnosti
kulturne, gospodarske,
humanitarne i svake druge
suradnje, povećanje zanimanja za Hrvatsku i postizanje boljeg razumijevanja
hrvatske kulturne baštine
kod njemačkih sugrađana
te promocija hrvatskih interesa u zemlji u kojoj boravi zajednica, uspostavljanje
odnosa međusobna štovanja i tolerancije s pripadnicima drugih kulturnih

sredina, humanitarna i dobrotvorna djelatnost. HKZ
Wiesbadena svojedobno je
imao i svoj glasnik Riječ, koji je prestao izlaziti, ali čije
se izdavanje uskoro namjerava obnoviti.
– 20. godišnjica HKZ-a Wiesbadena pozitivan je primjer nas Hrvata koji smo
povezani s našom domovinom, kulturom, jezikom i
tradicijom. Sve to, daleko
od Hrvatske njegujemo,
pokazujemo i živimo – rekao je predsjednik HKZ-a
Wiesbadena Ivica Košak.
Članice Hrvatske kulturne
zajednice pripremile su bogat domjenak u kojemu su
gosti nakon programa doista uživali.

HKZ je imao i svoj
glasnik Riječ, koji
će uskoro ponovo
početi izlaziti

