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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w roboczej I Ogólnopolskiej Konferencji Kresowej
pt. Zachować pamięć – organizacje kresowe w Polsce, która odbędzie się 15 i 16 czerwca
2012 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Celem konferencji jest wymiana
doświadczeń oraz integracja szeroko rozumianych środowisk kresowych, a więc
stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i nauki zajmujących się zachowaniem oraz
przekazywaniem historii o dawnych Kresach Rzeczypospolitej, a zwłaszcza zebranie
podstawowych danych o zainteresowanych podmiotach.
Wiele już minęło lat od chwili przesunięcia granic Rzeczypospolitej na zachód.
Niezmiennie nie brak jednak wśród nas wielu, którzy wracają myślami i pamięcią do
kresowych korzeni swych rodzin i bliskich, do istniejącego na Kresach dziedzictwa
kulturowego, o które należy dbać, podobnie jak o pamięć. A jest ona niezmiernie bliską
Działowi Lwowa i Historii Kresów Południowo-Wschodnich, działającemu przy Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu, przez który w 1945 roku przebiegała jedna z głównych tras
repatriacji, nie tylko ze Lwowa, ale nawet z Wilna i Nowogródka.
W dzisiejszej rzeczywistości, kiedy Polska (podobnie jak Litwa) jest jednym z krajów
Unii Europejskiej, właśnie my, nasze środowisko, które zna Kresy, może być niezwykle
ważnym podmiotem działań zbliżających nas ze społecznościami wschodnich sąsiadów
Rzeczypospolitej. Sprawa to niesłychanie istotna, nie tylko związana z obywatelską troską
o pamięć i prawdę, naszymi korzeniami, ale również łącząca się z jakże aktualną i bliską nam
ideą poszanowania wielokulturowości, odmienności językowych i religijnych. Tak rozumiano
to, zapewne, w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to właśnie w miastach
i miasteczkach na Kresach obok świątyni katolickiej istniała prawosławna, a także bożnica
żydowska, nierzadko również meczet.
Podczas konferencji planujemy referaty programowe i komunikaty, a ponadto
proponujemy Państwu prezentację ośrodków i instytucji, które zajmują się problematyką
szeroko rozumianych kresów i kultur pogranicza (referaty – do 20 min., komunikaty – do 15

min., przedstawienie posterów). Naszym zamierzeniem jest stwierdzenie, ilu nas – Kresowian
- jest, określenie bliższych i dalszych celów działalności. Naszym zamierzeniem jest
podniesienie potrzeby pamiętania o Kresach, w imię pamięci, ale też porozumienia
i przyszłości. Planujemy także po konferencji wydanie informatora z danymi o wszystkich
organizacjach i podmiotach, którym Kresy i pogranicza kultur są bliskie.
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