NASZE SPRAWY
Minęło już ponad trzy miesiące od II Światowego Zjazdu Rodzin Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Myślami wciąż
jednak wracamy do tych dni na warszawskim Ursynowie, przeżytych w gronie
braci osadniczej, do spotkań po wielu latach niewiedzy i jakby zapomnienia o tych,
których nagle, niespodziewanie spotkaliśmy: sąsiadów i przyjaciół z dawnych
„swoich” osad kresowych, zza Buga, nizin niemeńskich, okolic Horynia, Prypeci,
od wzgórza Bony, z miejsc naszych poetów i wieszczy, od Naroczy i od Tej, co w
Ostrej Świeci Bramie, z dala, gdzie słychać szum Prutu i Czeremuszu.
Wspominaliśmy ubiegłe lata tułacze, spędzone w łagrach za kręgiem polarnym,
w ziemlankach Kazachstanu, w fiordach Narwiku i piaskach Libii, tułaczce po
afrykańskich szlakach. Wspominaliśmy tych, którzy zostali umęczeni,
zamordowani na nieludzkiej ziemi i tych co w swej wędrówce do Polski spoczęli
na cmentarzach innych kontynentów, u podnóży klasztoru Benedyktynów, Bolonii,
na polach bitew we Francji, Normandii - wszędzie tam, gdzie wiodła droga do
umęczonego i oczekującego nas Kraju. Niech spoczywają w pokoju - niech im
obca ziemia będzie lekka. Z bólem serc i tęsknotą wspominaliśmy naszą ojcowizną
kresową.
Nadal poczta przynosi listy pełne wspomnień i podziękowań za zorganizowanie
zjazdu. Uczestnicy zapewniają, że będą pamiętać i czekać na następne zjazdy.
***
Pamiętając o odbytym zjeździe, nie zapominajmy wszakże o chwili obecnej,
która niesie ze sobą nowe problemy i inne zadania. Myślimy już o następnym
zjeździe, który zgodnie z ustaleniami, odbędzie się we wrześniu 2001 roku.
Szczegóły przygotowań, miejsce zjazdu itp. informacje będziemy przekazywali w
kwartalniku KRESOWE STANICE.
***
Stopniowo przystępujemy do realizacji Uchwał Zjazdu - na łamach
KRESOWYCH STANIC będziemy podawać informacje na ten temat.
***
Kolejna ważna sprawa to redagowanie i rozpowszechnianie KRESOWYCH
STANIC w roku przyszłym i latach następnych. Zachęcamy członków
Stowarzyszenia, sympatyków KRESOWYCH STANIC do wspólnego redagowania
kwartalnika i troski o jego los. Proponujemy: piszcie wspomnienia, reportaże,
artykuły polemiczne, recenzje i wszystko to, co dotyczy tematyki osadniczej.
Zapraszamy, czekamy, będziemy publikowali. Jest oczywiste, że nadsyłane do
redakcji materiały powinny być w miarę możliwości: maszynopisem, pismem
komputerowym lub napisane odręcznie lecz czytelnie i podpisane imieniem i
nazwiskiem z podaniem adresu. Redakcja zastrzega sobie zwyczajowe prawo
dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Recenzje książek i czasopism o tematyce
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kresowej, wojennej, kombatanckiej itp., będziemy promowali z tym, że otrzymamy
bezpłatnie jeden egzemplarz danego wydawnictwa przeznaczony dla naszej
biblioteki.
***
Prenumerata KRESOWYCH STANIC. Uprzejmie przypominamy i prosimy już
uiszczać prenumeratę na rok 2000. Cena prenumeraty rocznej pozostaje nie
zmieniona, mimo znacznej podwyżki opłat pocztowych, szczególnie przy wysyłce
za granicę, jest to bardzo kosztowne, przekraczając nawet trzykrotnie cenę
prenumeraty rocznej krajowej. Koszt prenumeraty (cztery kwartalniki z przesyłką)
wynosi w kraju 20 zł, za granicę 20 $ USA. Załączamy przekaz wpłaty.
Zachęcamy do prenumeraty, gwarantuje to regularne otrzymywanie
kwartalnika, prosimy też o zachęcanie do prenumeraty innych członków i
sympatyków, dziękujemy.
Posiadamy jeszcze archiwalne wydania KRESOWYCH STANIC: 1/97 i 1/98,
2/98. Cena za egzemplarz wynosi 6 zł.
***
Składki członkowskie - rok dobiega końca, chcielibyśmy prosić o regulowanie
składek na bieżąco, jeśli jest możliwe, to za cały rok lub półrocze. Członkowie
którzy rzeczywiście nie mogą uiszczać składek w pełnej wysokości mogą się
ubiegać o zwolnienie całkowite lub częściowe obniżenie składki. Warunkiem jest
zwrócenie się do Zarządu Stowarzyszenia z krótkim umotywowanym wnioskiem.
Rozpatrzymy, powiadomimy, zawsze przychylnie. Podobnie powinni postąpić Ci
członkowie, którzy zalegają już od kilku lat. Jesteśmy skłonni umorzyć kilkuletnie
zaległości, jeżeli zadeklarują bieżącą opłatę składek. Przypominamy, że wpisowe
członkowskie wynosi jednorazowo 5 zł - a składka miesięczna 2 zł. Dziękujemy za
przychylność i za pozytywny stosunek do naszych potrzeb - składki członkowskie
to główne źródło utrzymania naszego Stowarzyszenia.
***
Zgodnie z Uchwałą Zjazdu przyjmujemy imienne wpłaty, darowizny i zapisy
majątkowe przeznaczone na odbudowę kościołów, kaplic, finansowanie placówek
oświatowych i wychowawczych (szkół, harcerstwa) na Ziemiach Wschodnich.
Mogą to być świadczenia na konkretne dobroczynne określone cele - wpłaty, które
wpłyną na nasze konto bankowe, będziemy drogą legalną przekazywać
obdarowanym na te cele, powiadamiając (dowodem odbioru) naszych
dobrodziejów, sponsorów. Można też przekazywać do ogólnego przeznaczenia uczynimy wszystko, by sprawiedliwie dzielić, w miarę możliwości według
zasadnych potrzeb. Na odwrocie blankietu wpłaty prosimy kwoty wpłacone
wykazywać w pozycji „sponsorowanie”, podając cel wpłaty lub przesyłając nam
odrębny list, informujący tematycznie w tym względzie. Wszystkim ofiarodawcom
składamy staropolskie „Bóg zapłać”.
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***
Witamy w naszym gronie nowych członków. Od lipca przybyło nam 26
członków. Są to:
Maria Łój
z/d Zarębska
Lerypol
Anna Sackiewicz Steckiewicz z/d Wizgird
Sarny Dorotycze
Tadeusz Wiśniewski
Rokicie
Ludwika Zielska
Weteranówka
Józef Jankowski
Krechowiecka
Wanda Piotrowska
z/d Cebeterewicz
Zaturce
Deoniza Długosz
z/d Kuba
Koszyłowo i Suszki
Bogusław Kuba
Koszyłowo i Suszki
Aniela Małek
pisze pracę magisterską o osadnikach Kresów Wschodnich
Janusz Kozłowski
Zabielicze
Elżbieta Ciszewska
z/d Kozicka
Milanowicze
Edmund Henryk Bakuniak
Wola Piłsudskiego
Bogdan Boczoń
Babinka
Alicja Hensel
z/d Maguza
Chrynów
Brunon Trych
Biały Dwór
Irena Sabina Kaczanowska
z/d Tyburek
Willa Nowa
Stanisław Klęk
Budowla
Helena Zasada
z/d Jopek
Piłsudczyzna
Rozalia Skowyra
z/d Wołodźko
Nadbrzeż
Maria Andrzejczak
z/d Wołodźko
Nadbrzeż
Barbara Strzałkowska
z/d Ślizowska
Czarnków
Halina Jankowiak
z/d Gazda
Edward Studziński
Woławka
Janina Jancz
z/d Studzińska
Woławka
Krystyna Lisiecka
z/d Jancz
Woławka
Halina Okoń
z/d Kaczmarska
Krechowiecka

córka
córka
siostrzeniec
córka
syn
synowa
wnuczka
wnuk
syn
córka
syn
syn
córka
syn
córka
syn
córka
córka
córka
córka
córka
syn
córka
wnuczka
córka

***
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę:
Leokadia Kulesza z/d Dąbrowiecka - żona osadnika z Kosowa Poleskiego, Stefan
Cybulski z osady Krechowiecka, Janina Fuchs z/d Gąsiorowska z osady
Weteranówka.
Rodzinom zmarłych wyrażamy wyrazy współczucia - niech odpoczywają w
pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.
***
Terminy zebrań:
· Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze - 29.04.2000, godz. 10.00
· Opłatkowe - 8.01.2000, godz. 11.00
· Terminy miesięcznych zebrań Zarządu w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
godz. 16.00
Wszystkie zebrania odbywają się w Warszawie na ul. Rakowieckiej 7
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