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Namysłów, marzec 2011

Od lat jakże długich i trudnych
Wciąż ta sama na sercu troska:
Że tam gdzieś - zostały trzy ziemie:
Wileńska, Wołyńska i Lwowska.
Jak w nowych Księgach
Pielgrzymstwa,
Genezis naszego tułactwa:
Trzy ziemie. Trzy ofiary
Największego na świecie łajdactwa.
Feliks Konarski Ref - Ren

3 grudnia 2010 roku w Namysłowie powstało Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.
Planowano utworzyć tylko koło, lecz ilość osób, które przybyły
na spotkanie założycielskie wystarczyła do utworzenia oddziału.
Wśród zebranych przeważały osoby pochodzące z dawnych
Kresów, ale zauważyć można było też osoby młodsze, dla
których Kresy to kraina przodków, kraina znana z opowiadań
lub kart naszej historii.
Na pierwszym spotkaniu podjęto uchwałę o powołaniu
władz nowopowstałego oddziału TMLiKPW.
Prezesem Oddziału TMLiKPW został wybrany Jarosław
Iwanyszczuk, jego zastępcami zostali: Lesław Mikluszka
i Arkadiusz Oleksak. W skład Zarządu weszli także Maria
Świeboda, Barbara Fita-Zubrzycka, Adam Zając i Ignacy
Nowak.
W skład Komisji Rewizyjnej
wybrano Danutę
Wybranowską jako przewodniczącą oraz Marię Lubczyńską,
Artura Masiowskiego i Tadeusza Bagińskiego.
Natomiast członkami Sądu Koleżeńskiego zostali - jako
przewodniczący Edward Wybranowski wraz z Edwardem
Śnieżkiem i Wiesławą Jaźwą.
Cele
dotyczące
działalności
oddziału
TMLiKPW
w Namysłowie, jakie określono w czasie dyskusji członków to
przede wszystkim głoszenie prawdy historycznej o terenach
potocznie zwanych Kresami, podkreślanie ich związku z Polską
na przestrzeni minionych wieków a także wkładu jaki wnieśli
Polacy w rozwój i świetność tamtych ziem.
Nie można, a nawet nie godzi się zapomnieć tragedii, jaką
przeżyli nasi dziadowie w okresie II wojny światowej i po jej
zakończeniu z rąk ukraińskich nacjonalistów, w czasie mordów
dokonywanych na Wołyniu, Podolu, na terenach Małopolski
Wschodniej czy tragizmu jaki przeżywali ludzie wypędzani
z rodzinnych stron.
Sprawa upamiętnienia w dowolnej formie tych trudnych
i bolesnych czasów jest jednym z priorytetów działań
towarzystwa.

Nie możemy też zapomnieć o naszych rodakach, którzy
pozostali po tamtej stronie granicy, a którym żyje się w wielu
wypadkach bardzo ciężko, czy też o polskich kościołach, które
w wielu wypadkach skupiają wokół siebie miejscową polonię
stając się nielicznymi już niestety ostojami polskości. Im także
chcemy w miarę swoich możliwości pomagać. Pierwsze kroki
już poczyniliśmy. Pierwsze paczki i pomoc materialna wysłane
zostały do Parafii pw. św. Mikołaja w Mikołajowie koło Lwowa i
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu.
I choć dzisiaj temat Kresów powraca, staje się coraz
modniejszy, to jeszcze niedawno, bo kilka lat temu cichutko
bez skargi odchodził w zapomnienie Lwów, Stanisławów,
Tarnopol czy Krzemieniec. Pojawiały się tylko one w rodzinnych
wspomnieniach stając się dla osób młodszych daleką,
abstrakcyjną rzeczywistością. Dlatego póki żyją jeszcze ostatni
świadkowie pamiętający „magię Kresów” nie można pozwolić,
aby pamięć o tamtych czasach, tamtych ludziach i tamtych
ziemiach uleciała gdzieś wraz z pogonią za pokusami
codziennego życia.

Zamek w Kamieńcu Podolskim

OGŁOSZENIA
Wysokość składek członkowskich za okres jednego miesiąca:
1 zł. – dla młodzieży i studentów
2 zł. – dla emerytów i rencistów
3 zł. – dla osób pracujących
Członkowie zarządu pełnią dyżury w każdy piątek w godzinach 10.0012.00, w ratuszu – pok. nr 19 a, (II piętro)
Telefon kontaktowy Zarządu TMLiKPW – 511 05 46 91
Strona internetowa – www.namyslow-kresy.pl
Adres e-mail – kresowiacy@op.pl
Numer konta BS Namysłów: 89889000010008968520000001
Podziękowania:
Zarząd Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo – Wschodnich w Namysłowie, składa serdeczne
podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie w pierwszych dniach
naszej działalności:
Krzysztofowi Kuchczyńskiemu – burmistrzowi Namysłowa,
Wandzie Mycy – naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego UM w
Namysłowie,
prof. Stanisławowi Sławomirowi Niciei,
Władysławowi Dziedzicowi – firma „Dziedzic”,
Arturowi Masiowskiemu – prezesowi „EKOWOD” Sp. z o.o.
Andrzejowi Galli – prezesowi Namysłowskiego Centrum Zdrowia,
Zdzisławowi Bąkowi – prezesowi Banku Spółdzielczego w Namysłowie,
Adamowi Zającowi – dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
Michałowi Ilnickiemu – staroście namysłowskiemu,
Michałowi Wilczyńskiemu – informatykowi w UM w Namysłowie,
Krzysztofowi Matuszkowi – firma „Matuszek”,
Piotrowi Lechowiczowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4.
Zarząd
TMLiKPW Oddział
w Namysłowie

