Nowa Książka o Namysłowie !
5 lutego 2016 r. nakładem
wydawnictwa Namislavia ukazała się
najnowsza
publikacja
książkowa
poświęcona
dziejom
Ziemi
Namysłowskiej. Lata 1945-47, czyli
trudne polskie początki w powiecie
namysłowskim opisuje praca Mateusza
Magdy. Autor jest instruktorem
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, na
co dzień związanym z budynkiem Izby
Regionalnej. Jednocześnie to potomek
Kresowiaków z Kosowa Huculskiego i
tematyka przesiedleń Polaków w okolice
Namysłowa jest jednym z ważniejszych
aspektów poruszanych w książce.
Trudno o lepszy tytuł dla tej książki.
Każdy człowiek gdzieś w głębi serca
przechowuje tęsknotę do miejsca
swojego
urodzenia,
zachowanych
krajobrazów z dziecięcych lat i historii,
które na jawie powracają jak natrętna
mucha i nie pozwalają zapomnieć. Ale
zapominać przecież nikt nie chce.
Uciekinierów, osadników, przesiedleńców i
autochtonów zmuszonych opuścić swą
ojcowiznę łączy jedna wspólna cecha, z
różnych względów, wszyscy oni zmuszeni zostali do opuszczenia tego, co mieli najcenniejsze, tego co sami
zbudowali i do szukania dla siebie nowego miejsca na ziemi, do założenia nowego gniazda. Zawsze trudno
jest, zaczynać od nowa, gdy niepewność zagląda w oczy. Bohaterami tej książki są ludzie, którzy tworzyli
historię Namysłowa - tę przedwojenną, tę z okresu wojny oraz ci, którzy wykuwali podwaliny pod
współczesny Namysłów. Miasta są nie tylko zagospodarowaną przestrzenią do życia jego mieszkańców.
Każde miasto wypełniają ludzkie przeżycia, które powodują, że o nich pamiętam. I o tym jest ta książka. O
historii miasta, którą tworzą tysiące małych ludzkich historii, które pozwalają uciekać i powracać, budować
i burzyć, a także kochać i nienawidzić. Fenomen tych postaw polega na tym, że dotknięci tą chorobą
zarażają drugie, a nawet trzecie już pokolenie. I dlatego trzeba mieć tę książkę, do której będą wracać nie
tylko miłośnicy historii.
Arkadiusz Oleksak
Publikację "Uciekinierzy, osadnicy, przesiedleńcy, autochtoni. Ziemia Namysłowska lat 1945-1947 w
relacjach i wspomnieniach mieszkańców" zakupić można w wydawnictwie Namislavia (Plac Wolności 1)
lub bezpośrednio u autora (e-mail: mateusz.magda@vp.pl).
Z powodu dużego zainteresowania książką planowany jest dodruk kolejnych 100 egzemplarzy.

