Ambasador Republiki Chorwacji z wizytą u Prezydenta Krakowa
2014-03-31
28 marca 2014 r. nowo mianowana Ambasador Republiki Chorwacji, Andrea Bekić w
towarzystwie Konsula Honorowego Chorwacji w Krakowie Pawła Włodarczyka złożyła wizytę
Prezydentowi Miasta Krakowa.

Spotkanie miało nie tylko kurtuazyjny, ale i roboczy charakter, gdyż lista
planowanych przedsięwzięć chorwacko-krakowskich jest bogata. Kreśląc plany na
przyszłość Andrea Bekić odwołała się do wielowiekowych związków historycznych
pomiędzy Krakowem i Małopolską a Chorwacją. Mówiła nie tylko o historycznych
kontaktach między obydwoma narodami, o tym, że Polska i Chorwacja miały nawet
wspólnego króla Ludwika Wielkiego Węgierskiego, ale i o długiej tradycji wzajemnej
życzliwości między Zagrzebiem i Krakowem.
Otóż, po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Zagrzebiu w 1880 r., Kraków w
przyjacielskim geście zorganizował zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców i przekazał
je na odbudowę zniszczonego miasta. Ukazał się album „Kraków Zagrzebiowi", w
którym znalazły się rysunki, utwory poetyckie i dramatyczne, a także aforyzmy
najważniejszych galicyjskich pisarzy, artystów i polityków tamtego okresu, cieszący
się ogromną popularnością – w ciągu kilkunastu miesięcy pojawiły się trzy wydania, a
cała kwota została przekazana na odbudowę Zagrzebia.
Związków i wspólnych biografii polsko-chorwackich jest bardzo wiele, dlatego
Ambasador Bekić planuje pod koniec 2014 r. zorganizować sympozjum poświęcone
polsko-chorwackim związkom na przestrzeni wieków. Chciałaby w czasie swojej
kadencji spopularyzować historyczne związki między naszymi narodami i na tej
podstawie budować przyszłe projekty kulturalno-turystyczne. Plany kulturalne
ambasady obejmują dwie wystawy: fotograficzną i malarską, poświęconą nowemu
realizmowi w malarstwie chorwackim.
Zgodnie z prośbą Ambasador Prezydent Majchrowski zadeklarował wsparcie przy
organizacji obydwu wystaw, a także przy realizacji projektu „3 x Chorwacja"
organizowanego w Krakowie już 20 maja 2014 r. W tym dniu w Krakowie gościć będą
przedstawiciele Zadaru, Splitu i Puli, którzy przedstawią turystyczne atrakcje swoich
miast i regionów, a także otworzą dla mieszkańców Krakowa stoiska z tradycyjnymi
produktami chorwackimi. Tego dnia, w Filharmonii Krakowskiej o godz. 19:00 wystąpi
znana chorwacka wiolonczelistka Ana Rucner z kwartetem.
Andrea Bekić wraz z Konsulem Włodarczykiem zaprezentowali także plany
zagospodarowania terenu nad Wisłą, obok mostu Kotlarskiego, wstępnie nazywanego
Parkiem Chorwackim, a także projekt „Sport i kultura", w ramach którego miałby
zostać zorganizowany wyścig kolarski Tour de Pologne 2015 po raz pierwszy także
na terenie Chorwacji. Przewidziano rozpoczęcie wyścigu w Zagrzebiu a zakończenie w
Krakowie. Projekt miałby łączyć sport i kulturę – czyli m.in. promować Rok
Witkiewiczowski 2015 (w przyszłym roku mija setna rocznica śmierci Stanisława
Witkiewicza, który zmarł w chorwackim Lovran k/Opatiji).
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