
Doredsjednik Damir Borovčak i 
Predsjednik povjerenstva UM1945. za nakladu i promidžbu

Član Hrvatskog žrtvoslovnog društva

ORGANIZATORIMA I  MODERATORIMA
OSMOG HRVATSKOG ŽRTVOSLOVNOG KONGRESA 

Krapina, 09. studenog 2019. 

P R O M E M O R I J A
ZA ZAKLJUČKE I REZOLUCIJU KONGRESA

Poštovani,

U zaključcima 7. hrvatskog žrtvoslovnog kongresa zaključeno je da će se 
"Osmi hrvatski žrtvoslovni kongres održati u Zagrebu, Krapini i Maclju, mjestu  
najbrojnijeg hrvatskog stradanja iz 1945." na tlu Republike Hrvatske. 

(Zbornik radova Sedmog HŽK, Zagreb 2018., str. 779). 
i to na temelju prijedloga iz Pozdravnog govora tadašnjeg predsjednika 
UM1945. pok. Dr. Stjepana Bačića,  kao "dostojan pietet prema žrtvama uoči 75.  
obljetnice strašnih komunističkih zločina" jer je "Macelj sigurno najvažnije  
mjesto u Hrvatskoj za odavanje počasti i pieteta žrtvama poslije drugog svjetskog  
rata."              (Zbornik radova Sedmog HŽK, Zagreb 2018., str. 792).
Ovi su prijedlozi i zaključci prihvaćeni na Godišnjoj skupštini HŽD održanoj u 
Varaždinskim Toplicama 2. listopada 2016. u tč. 8 Zapisnika

(Zbornik radova Sedmog HŽK, Zagreb 2018., str. 781).

SLIJEDOM NAVEDENOG ZAČUĐUJU ČINJENICE:

1. Udruga Macelj 1945. nije zaprimila ni jednu pisanu obavijest o vremenu i 
rasporedu održavanja Osmog kongresa HŽD sve do 24. listopada 2019. 
(e.mail gđa Jadranka Lučić, upit za korištenje DB autorske fotografije), dakle 
doznali smo za datum održavanja Kongresa 14 dana prije održavanja

2. Jučer, na prvom danu Kongresa prilikom Predavanja jedan je od 
sudionika izjavio da je dobio poziv za sastaviti temu i predavanje u ljeto 
ove godine (Ante Čuvalo)



3. Udruga Macelj 1945. je tek 30. listopada 2019. putem e.maila zatražila 
mogućnost i predložila izlaganja za Osmi kongresa HŽD 
(e.mail Damir Borovčak, 30. listopada 2019. za Ante Beljo, predsjednik HŽD)

4. Jučer, na prvom danu Kongresa prilikom Pozdrava uzvanika i gostiju nije 
bilo predviđeno da se Kongresu obrati itko iz Udruge Macelj 1945., kao 
predlagatelji održavanja ovog Kongresa u Krapini, s naglaskom na 75. 
obljetnicu zločina u Macelju. Nažalost niti jedno od uvodnih predavanja 
na otvaranju Kongresa nije bilo vezano uz žrtvoslovne teme u Hrvatskom 
zagorju. 

Slijedom navedenog bilo je potrebno ukazati na nemogućnost utjecaja i dijela 
organizacije Udruge Macelj 1945. zbog potrebnog većeg broja tema i predavača 
ovdje u Krapini na Osmom hrvatskom žrtvoslovnom kongresu, a vezanih za 
žrtvoslovna mjesta na području Hrvatskog zagorja. 

Potrebno je stoga da se ova PROMEMORIJA uvrsti u završne zaključke i 
rezoluciju Osmog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa.

Srdačno Vas pozdravljamo u našim nastojanjima: 
Mražnja NE, osveta NE – želimo samo ISTINU dostupnu javnosti!

Historia est magistra vitae - Povijest je učiteljica života.

Član Hrvatskog žrtvoslovnog društva
i dopredsjednik Udruge Macelj 1945.   
Damir Borovčak


