Z OSTATNIEJ CHWILI

Nie Bandera a król Danyło
Lwowskie lotnisko, przygotowywane na przyszłoroczne EURO 1012, będzie nosić nazwę Daniela
Halickiego – króla Rusi panującego w XIII wieku. Legendarnego założyciela Lwowa. Decyzję taką
podjął rząd, po wysłuchaniu odpowiedzialnego za przygotowania Ukrainy do mistrzostw Borysa
Kolesnikowa. Decyzja rządu zatwierdziła wniosek w tej sprawie zgłoszony przez mera Lwowa Andrija
Sadowego.

Lwowskie lotnisko jeszcze przed przebudową oraz lwowski stadion, fot. Wikipedia
Przy wyborze patrona lwowskiego lotniska kierowano się min sondą internetową, w której król
Daniel wyprzedził Stepana Banderę, lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, który forowany był
przez lwowskich radnych z nacjonalistycznej partii Swoboda. Była to kolejna nieudana próba nazwania
tak znaczącego obiektu we Lwowie imieniem kata narodu polskiego. Trudno sobie wyobrazić, by polska
reprezentacja piłkarska grająca mecz z naszymi sąsiadami lądowała we Lwowie na lotnisku im. Stepana
Bandery, a sam mecz rozgrywała na stadionie im. Stepana Bandry.
Po zgrzytach związanych z otwarciem Cmentarza Orląt, koordynowanymi próbami likwidacji
polskich pomników we Lwowie czy odsłanianym pod dyktando ukraińskich nacjonalistów pomnikiem
zamordowanych we Lwowie POLSKICH PROFESORÓW w lipcu tego roku, jest to krok, który pozwala
z maleńką nadzieją patrzeć na przyszłość naszych wzajemnych stosunków. Obyśmy kolejny raz nie
żałowali!!!
Konają lwowskie zbiory Ossolineum
W 2010 roku rajcy lwowscy przekazali grekokatolikom dawny rzymskokatolicki Kościół św.
Piotra i Pawła popularnie zwany Kościołem Jezuitów, mieszczący się w samym centrum Lwowa. Po roku
1945 i wyjeździe Polaków ze Lwowa, kościół zamieniono na magazyn książek (ok. 2.3 mln woluminów)
i szczególnie cenny zbiór polskiej prasy z XVIII i XIX w., oraz unikatowy, prawie kompletny zbiór prasy
z okresu II Rzeczypospolitej. Nadszedł czas fizycznego przekazania świątyni wiernym, ale sposób w jaki
się to dzieje budzi grozę wśród historyków, miejscowych Polaków oraz byłych mieszkańców Lwowa.
Żołnierze stojący w szeregu rzucają sobie bezcenne książki, związane sznurkiem w pakunki, jak
worki kartofli, książki lądują w kątach ciężarówki, rozpadają się, gdy ktoś nie złapie paczki i upadnie ona
na chodnik. Wypadające pojedyncze kartki upychane są w przypadkowe miejsca. Przechodnie oraz
dziennikarze chcący udokumentować „barbarzyńców” przy pracy są brutalnie przeganiani. A co
najgorsze nikt nie chce powiedzieć, gdzie ten skarb kultury polskiej jest przewożony! A przecież są to
zbiory dawnego Ossolineum, które nie miały szczęścia być przewiezione do Wrocławia wraz z
opuszczającymi po II wojnie Lwów jego mieszkańcami. Gromadzone przez 65 lat książki należą obecnie
do Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.
Wszystko po to, by zdążyć do 6 grudnia, do obchodów 20 rocznicy powstania Sił Zbrojnych Ukrainy,
wtedy w kościele mają się odbyć pierwsze nabożeństwa.

To kolejny przykład traktowania śladów polskości przez naszych przyjaciół zza wschodniej granicy. Aż
ciśnie się na usta: jeśli te książki to dla was problem, to nie niszczcie ich! Możecie zrobić świąteczny
prezent w dowód wciąż deklarowanej przez was przyjaźni swoim sąsiadom zza zachodniej granicy, za
który będą oni wdzięczni wam dozgonnie!

Kościół Jezuitów we Lwowie. Obok sposób w jaki przechowywane są skarby kultury polskiej we
Lwowie fot. Wikipedia i Kresy24.pl

OGŁOSZENIA
21 września 2011 roku, odbyło się w Namysłowskim Ośrodku Kultury spotkanie z Mieczysławem
Kołodką – autorem wydanej ostatnio książki pt „Tak wyrasta się na człowieka”, zorganizowane przez
nasz oddział i NOK.
W spotkaniu wzięli udział także Tadeusz Bednarczuk, Kazimierz Łukawiecki oraz Mieczysław
Szczepaniak, którzy promowali swoje książki o Kresach.
W pierwszej części spotkania wystąpił zespół „Namysłowianie” ze swoim kresowym repertuarem .
Po spotkaniu można było nabyć książki o tematyce kresowej, uzyskać wpisy dedykacyjne oraz
porozmawiać z ich autorami.
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 10.00 - 12.00, w Ratuszu – pok. nr 19a,
(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
INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zgłoszenia na Noworoczne Spotkanie (styczeń 2012 r.) do dnia 30.12.2011 r. w biurze TML z
wpłatą 25 zł od osoby.
2) Zapisy na wycieczkę (Kresy 2012 r. – I połowa czerwca) do dnia 30.03.2012 r. w biurze TML z
wpłatą zaliczki 300 zł od osoby.

