NASZE SPRAWY
Wszystkim naszym członkom i prenumeratorom KRESOWYCH STANIC serdecznie dziękujemy za nadesłane życzenia Wielkanocne. Prosimy
wybaczyć, że nie robimy tego indywidualnie.
***
W ostatnim numerze przekazaliśmy informacje o naszym IV Światowym Zjeździe Rodzin Osadników Kresów Wschodnich. Otrzymaliśmy
od Państwa propozycje uatrakcyjnienia Zjazdu np. przez zorganizowanie w
drugim dniu wyjścia dla chętnych do teatru lub na operę. Jesteśmy w stanie
sprostać tym postulatom, wymaga to jednak pokrycia dodatkowych kosztów. My jako organizatorzy gwarantujemy autokar który zawiezie i przywiezie uczestników z teatru lub opery. W celu zorientowania się w ilości
chętnych prosimy by wypełniając kartę zgłoszenia w uwagach zaznaczyć i
potwierdzić powyższe. Przypominam, że termin zgłoszenia uczestnictwa w
Zjeździe upływa 15 czerwca br., a termin wpłaty 15 lipca.
***
Informujemy, że uległy zmianie numery naszych kont bankowych.
Adres i nazwa banku pozostają te same.
Oto nowe numery:
Nr konta złotówkowego:
11 18300004 00000045 50030791
Nr konta dewizowego:
11 18300004 00000045 50110119
***
Witamy w naszym gronie nowych członków:
Tadeusz Polkowski, os. Dęby Biernackiego, pow. Nowogródek, syn osadnika,
Janina Wanda Skawińska z d. Ostafin, os. Zboryszów Nowy, pow. Horochów,
córka osadnika,
Jadwiga Martyna z d. Ostafin, os. Zboryszów Nowy, pow. Horochów, córka
osadnika,
Zofia Pękalska z d. Rosik, os. Wolice, pow. Włodzimierz, córka osadnika,
Mirosława Herman z d. Polkowska, os. Dęby Biernackiego, pow. Nowogródek,
córka osadnika.

***
Lista nr 7 wpłat na sztandar Stowarzyszenia (okres od 31 stycznia do 28
kwietnia 2003)
Stanisława Kropielnicka
Helena Romana Dolińska
Czesław Łuniewski
January Małachowski
Barbara Mączko
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5 zł
76 zł
8 zł
32 zł
52 zł

Wanda Skawińska
Irena Kocur
Stanisława Kilian
Leokadia Kozaczuk
Krystyna Migut

20 zł
10 zł
100 zł
40 zł
20 zł
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Anna Szafałowicz
Mieczysław Sekieta
Stanisława Czarkowska
Irena Oborzyńska
Zofia Zawisza
Janina Jancz
Józefa Kornecka
Adam Drozd
Feliks Lachman

12 zł
12 zł
30 zł
26 zł
30 zł
22 zł
28 zł
500 zł
10 zł

Bronisława Drozd
Kazimierz Szymański
Władysław Nycz
Irena Hensol
Mirosława Herman
Zofia Daniszewska
Maria Łój
ks. Jan Sosnowski

27 zł
18 zł
32 zł
12 zł
20 zł
52 zł
32 zł
22 zł

Uchwałą III Zjazdu realizowaną przez Zarząd jest fundacja Sztandaru
Stowarzyszenia. Pierwszą informację o zbiórce na ten cel zamieściliśmy w
numerze 4/2001 (15) KRESOWYCH STANIC.
Na naszym IV Zjeździe kończymy akcję Sztandar Stowarzyszenia.
Dziękujemy wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania naszego
Sztandaru. Ofiarność w kraju i za granicą, a szczególnie w Kanadzie była
wielka i spontaniczna. Każdy kto wpłacił na ten cel, otrzyma specjalne podziękowanie w którym zamieściliśmy rysunek i krótką historię powstawania naszego sztandaru. Do aktu erekcyjnego sztandaru zostanie dołączona
pełna lista ofiarodawców. Tak jak pisaliśmy w numerze 4/2001 KRESOWYCH STANIC, osoby które wpłacą najwyższe kwoty, będą upamiętnione
imiennymi gwoździami wbitymi w drzewiec. Tych gwoździ na dzień dzisiejszy zamówiliśmy 30 szt. Uroczyste wbijanie gwoździ odbędzie się podczas pierwszego dnia IV Zjazdu.
***
Lista naszych darczyńców na działalność na działalność Stowarzyszenia (obejmuje okres od 31 stycznia do 28 kwietnia 2003):
Barbara Ursyn Niemcewicz
Stanisława Maliszewska
Bronisława Pawełkiewicz
Henryka Dobosz
Szczepan Kurzymski
Tadeusz Skoczylas
Irena Mazurek
Leokadia Kozaczuk
Irena Oborzyńska
Łucja Helena Łysy
Józefa Świątkowska

50 zł
73 zł
52 zł
8 zł
52 zł
48 zł
15 zł
10 zł
22 zł
18 zł
52 zł

Bolesław Stramski
48 zł
Irena i Władysław Gordonowie 74 zł
Helena Romana Dolińska 12 zł
Irena Kocur
28 zł
Franciszka Dobrzycka
62 zł
Helena Skoczylas
26 zł
January Małachowski
40 zł
Stanisława Czarkowska 22 zł
Konrad Harasimowicz
52 zł
Zofia Zawisza
22 zł
Helena Domagała
22 zł

Ponadto ofiarowali: Stanisława Maliszewska – 100 zł na kościół w Klecku,
Bronisława Drozd – 25 zł na kościoły i ks. Stanisław Małkowski – 100 zł
dla ks. Gmitrzuka i kleryków w Rzymie.
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Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie, dziękujemy
***
Miło nam jest powiadomić, że członek naszego Stowarzyszenia inż. Kazimierz Szymański z Krakowa, działając na podstawie upoważnienia proboszcza i rady parafialnej w Klecku, potwierdzonego przez księdza kardynała Świątka, a także za zgodą księży proboszczów krakowskich kościołów
w Nowej Hucie zebrał w dniach 4 stycznia i 23 lutego br. kwotę 13.800 zł i
105 USD co po wymianie złotówek w banku dało łączną kwotę 3.570 USD
i 40 centów oraz 50 euro centów. Dziękujemy koledze Kazimierzowi Szymańskiemu za inicjatywę i wielodniowe trudy przy zbieraniu datków na
budowę kościoła w Klecku. Kolega Szymański zapewnił nas, że nadal będzie w innych kościołach Krakowa zbierał datki na ten cel. Dziękujemy też
serdecznie wszystkim parafianom kościołów w Nowej Hucie za złożone
ofiary serca na budowę kościoła w Klecu. Należy nadmienić, że kol. Kazimierz Szymański w dniach zbiórki na każdej Mszy Św., za zgodą księży
proboszczów, przemawiał do uczestników Eucharystii, informując o budowie kościoła na Białorusi w dawnym województwie nowogródzkim i potrzebie dalszej zbiórki na ten cel.
W dniu 10 kwietnia br. podczas bytności ks. Erwina Wieczorka (proboszcza z Klecka) w Warszawie powyższa kwota tj. 3570 USD została mu
przekazana. Przekazano też. kwotę 702 USD od naszego Stowarzyszenia (z
darów imiennych naszych członków). Łącznie ks. Proboszcz Erwin Wieczorek otrzymał 4.202 USD. Budowa kościoła została rozpoczęta, zatwierdzony został projekt budowlany, ogrodzono plac robót, dokonano zasilania
placu robót w energię elektryczna i rozpoczęto przygotowania do wykopów
fundamentów.
***
Zabużanie wygrali
Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził ponad 600 tys. zł rodzinie Edwarda
Rz. tytułem odszkodowania za tzw. mienie zabużańskie. Sąd uznał, że państwo polskie ponosi odpowiedzialność za zaniechanie opublikowania w
Dzienniku Ustaw tzw. Umów republikańskich, na podstawie których powodowie mogliby dochodzić swoich roszczeń dlatego państwo powinno
zapłacić odszkodowanie. Przy ustalaniu wysokości sąd uznał, że jego zaniżanie nie jest celowe, ponieważ państwo nie może ponosić korzyści na skutek swojego zaniedbania. Jest to już drugi tego typu wyrok, jaki zapadł w
ostatnich dniach w krakowskim sądzie w sprawie mienia zabużańskiego.
NASZ DZINNIK 8.04.2003
***
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W dalszym ciągu zbieramy wpłaty na książkę Janiny Smogorzewskiej –
Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945 r. Samo wydanie książki trochę się opóźnia za co przepraszamy. Przypominamy, że cena książki wynosi 54 zł (w tym opłata pocztowa). Autorka zrezygnowała z honorarium, a
cała pieniężna nadwyżka ze sprzedaży przekazana zostanie na pomoc dla
Polaków w krajach byłego Związku Radzieckiego.
***
W dniu 8 marca 2003 odbyło się roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Wkroczyliśmy w ostatni rok kadencji naszego Zarządu. Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego udzieliło Zarządowi absolutorium i zatwierdziło budżet na rok 2003.
Walne zebranie ustaliło:
- na rok 2004 pozostawić składkę członkowską bez zmian tj. 2 zł miesięcznie;
- z uwagi na dodatkowe koszty ponoszone a związane z opłatą pocztową
i zwiększeniem objętości kwartalnika do 124 stron, podnieść cenę
prenumeraty kwartalnika od roku 2004 z 6 do 7,50 zł a rocznie do
30 zł oraz prenumeratę zagraniczną do 24 USD.
Pomimo niezmienionej składki członkowskiej od początku powstania
naszego Stowarzyszenia procent płacących co roku obniża się i za ubiegły
rok wynosił 60,6%. Na koniec roku 2002 mieliśmy 406 członków. Wszystkim tym którzy wspierają nas, płacąc regularnie składki serdecznie dziękujemy.
***
Podajemy najbliższe terminy otwartych zebrań Zarządu: 30 czerwca, 28
lipca, 25 sierpnia. Jest to zawsze ostatni poniedziałek miesiąca. Zebrania
odbywają o godz. 16.00 przy ul. Poznańskiej 13.
Stałe dyżury pełnimy:
- sekretariat – w każdy czwartek miesiąca
godz. 13.00-16.00
- redakcja – w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca
godz. 16.00-18.00
***
Errata
W numerze 4/2002 witając nowych członków omyłkowo podaliśmy nazwę
osady Pana Stanisława Rybickiego. Poprawna nazwa osady to Stachowskie.
Mieczysław Wójcik
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