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Prezes Klubu JWONICZ
w Chicago
Szanowny Panie Prezesie!
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu-Zdroju od trzech lat prowadzi
działalność mającą na celu zachowanie w pamięci współczesnych mieszkańców Iwonicza i IwoniczaZdroju dokonań poprzednich pokoleń Iwoniczan i ludzi związanych z naszą Małą Ojczyzną, poprzez
propagowanie ich osiągnięć i dbanie o miejsca wiecznego spoczynku.
Przyjazd do domu rodzinnego wiceprezesa Klubu Pana Kazimierza Janika oraz Jego udział w Drodze
Krzyżowej na Cmentarz Choleryczny zwróciły naszą uwagę na potrzebę nawiązania kontaktu
z Klubem Iwonicz w Chicago. Klimatem do tego stały się prace naszego Stowarzyszenia przy
odnowieniu cmentarza i przygotowania do uroczystości jego poświęcenia w czerwcu br. Więcej na ten
temat w: „Nasza Wspólnota” 191, str.30.
Śledząc charytatywną działalność Klubu, widzimy, jak bardzo Klub wpisał się w historię Iwonicza,
stąd nasza prośba, by również był obecny w wydarzeniach upamiętniających naszych przodków –
ofiar trzech epidemii cholery z XIX wieku, ofiar jakkolwiek odległych czasowo, to jednak mających
wspólne korzenie na iwonickiej ziemi.
Jako młode Stowarzyszenie poczytywalibyśmy sobie za zaszczyt współpracę z Klubem Iwonicz
w Chicago, który znany jest w naszej Gminie ze swojego zainteresowania życiem Iwonicza
i bezinteresownej pomocy w licznych przedsięwzięciach służących rozwojowi naszej miejscowości.
Współpracę postrzegamy jako wymianę informacji o naszych bieżących działaniach, ale chcielibyśmy
też poznać dokonania tych z Państwa, którzy wiele lat temu opuścili Iwonicz. Prosilibyśmy również
o wskazówki, które z osób spoczywających na starym iwonickim cmentarzu, w często zaniedbanych
i zapomnianych grobach, godne są przywrócenia należnego im blasku. My ze swej strony, w ramach
statutowych uprawnień, będziemy nad tymi grobami sprawować szczególną opiekę, a poprzez dostępne
nam media propagować działalność Waszego Klubu.
Bieżącą działalność Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, w tym historię postępu prac
nad renowacją cmentarza cholerycznego, mogą Państwo śledzić na stronie internetowej
www.ocaliwonicz.pl, a korespondencję z nami prowadzić poprzez pocztę o adresie: ocaliwonicz@op.pl
Ten list intencyjny z załącznikami potwierdzającymi zakres działań Stowarzyszenia wraz z wiarą
w dobrą i owocną współpracę, przekazujemy na ręce Wiceprezesa Kazimierza Janika.
Wyrazy należnego szacunku dla Panów Prezesów i całego Zarządu oraz wszystkich członków Klubu
Iwonicz w imieniu członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” przekazują
Rajmund Boczar - prezes

Marek Bliżycki - wiceprezes

