NASZE SPRAWY
Szczegółowe i obszerne sprawozdanie z naszego, ze wszech miar
udanego VI Zjazdu, zamieszczone jest na początku numeru, jako
opracowanie zbiorowe redakcji. Pozostaje jedynie w imieniu organizatorów
podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Zjazdu
tak wysoko ocenionego przez jego uczestników.
***
Jednym z wniosków uchwalonych podczas ostatniego Zjazdu,
a przyjętego przez Zarząd do realizacji, jest organizacja w roku 2008
wycieczki na Kresy.
Wycieczki będą organizowane w latach parzystych, wtedy kiedy nie
będzie Zjazdu.
W 2008 roku, w dniach od 4 VI do 10 VI (6 dni) planowana jest
pierwsza wycieczka na trasie Warszawa-Wilno-Grodno-NowogródekWarszawa. Orientacyjny koszt, obejmujący przejazd, zakwaterowanie
i wyżywienie wynosi 350 zł i 50 €. Na dzień dzisiejszy nie znamy opłat
za wizy na Białoruś z racji wejścia Polski do układu z Schengen.
Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona do 54 (tyle osób mieści się
w autokarze). Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce jest
wpłacenie na konto Stowarzyszenia zaliczki w wysokości 150 zł od
osoby do końca lutego 2008 roku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości odwołania
wycieczki z powodu małej liczby zgłoszeń.
***
Na ostatnim zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 29 października
2007 r. rozpatrywano przyjęte przez Zjazd uchwały i wnioski, które Zarząd
przyjmie do realizacji. Niestety nie udało się (z powodu małej liczby
uczestników) potraktować Zjazdu jako nadzwyczajnego walnego zebrania
Stowarzyszenia. Tym samym upadły proponowane zmiany statutowe takie
jak: dopisanie do preambuły, że jesteśmy spadkobiercami Osadników
Kresowych (choć to jest oczywiste), że Zjazd jest nadrzędnym organem
Stowarzyszenia oraz że pełnić funkcję na jednym stanowisku w Zarządzie
można przez trzy kadencje, a nie jak teraz, dwie.
Oto przyjęte do realizacji uchwały i wnioski:
Zjazd zaleca
o Kapitule Medalu Dziedzictwo Kresów Wschodnich uwzględnienie
przy nadawaniu medalu, członków Zarządu (bo przecież oni
najaktywniej pracują),
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w latach parzystych (kiedy nie ma Zjazdu) organizować wycieczki
na Kresy Wschodnie,
o wspieranie budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich,
o wystąpić do prezydenta RP o pośmiertne odznaczenie Orderem
Orła Białego Zygmunta Jana Rumla – bohatera, patriotę, poetę
i żołnierza oraz wystąpić do władz miasta Warszawy o nazwanie
jego imieniem jednej z ulic w Warszawie,
o wspierać indywidualne wydawnictwa (w miarę możliwości
Stowarzyszenia) naszych członków.
***
Dziękujemy Panu Wacławowi Wierzbickiemu z Chicago za przesłanie
nam kolejnej porcji swoich materiałów do naszej Izby Pamięci. Na ich
podstawie sporządziłem następujące zestawienie:
o

Wykaz poległych żołnierzy II Polskiego Korpusu na Zachodzie
z województwa Nowogródzkiego na cmentarzach: Monte Cassino, Loreto,
Bolonia i Casamassima z podziałem na powiaty:
Pow. Baranowicze
Pow. Nieśwież
Pow. Słonim
Pow. Szczuczyn

25
17
10
26

Pow. Lida
Pow. Nowogródek
Pow. Stołpce
Pow. Wołożyn

40
22
24
40

W sumie z woj. Nowogródzkiego na ww. cmentarzach pochowano 204
osoby. Przeglądając nazwiska, należy stwierdzić, że znaczącą grupę
stanowią osadnicy wojskowi i ich synowie.
***
Informuję wszystkich Państwa, że opłaty za składki członkowskie
i prenumerata za rok 2008 pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio
36 zł za składki i 40 zł za prenumeratę na kraj i 28 USD za granicę.
***
Informujemy, a dotyczy to szczególnie tych wszystkich, którzy nie
byli na Zjeździe, że z okazji 10-lecia Stowarzyszenia wydaliśmy numer
specjalny (232 stron) KRESOWYCH STANIC w wersji dwujęzycznej
(polsko-angielskiej). Po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości
15 zł otrzymają go Państwo razem z numerem 1 (40) roku 2008.
***
Witamy w naszym gronie nowego członka:
489. Tomasz Frączek os. Zapust Stary, pow. Łucki, prawnuk osadnika
***
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Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 sierpnia do 30
października 2007 r.:
Nowak Halina
124 zł
Kędzia Joanna
124 zł
Maśkiewicz Zofia
24 zł
Ordyńska Irena
400 zł
Ćwirko Derwich Helena
225 zł
Hensolt Irena
30 zł
Puchalska Alicja
24 zł
Grzybowski Ryszard 100 zł
Zielonka Kazimiera
60 zł
Bielska Irena
20 zł
Jadwiga i Walter Aksamit 100 USD
Jerzy Bohdan Dedejczyk-Macieliński
50 Euro
Ognisko Rodzin Osadników Kresowych w Londynie 1 332 zł ze
szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z wybiciem medalu
Dziedzictwo Kresów Wschodnich
Wszystkim wspierającym nas ponad składki i prenumeratę, Zarząd
bardzo serdecznie dziękuje. Pozwala to nam spokojnie realizować
wszelkie inicjatywy i wnioski płynące od Was.
***
Zapraszamy na nasze otwarte zebrania Zarządu. Oto najbliższe terminy
zebrań: 26 listopada i 17 grudnia w 2007 roku, oraz 28 stycznia w 2008
roku.
Nasz coroczny wspólny Opłatek Osadniczy odbędzie w sobotę
12 stycznia 2007 r. o godz. 11.00. Bardzo serdecznie zapraszamy.
***
Jak zwykle w rocznicę pierwszej wywózki na Sybir, a tym razem
będzie to niedziela 10 lutego 2008 r., w kościele pw. św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu, na godz. 10.00 została zamówiona
Msza św. w intencji zmarłych osadników i ich rodzin. Po złożeniu
wieńca przy pomniku W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów
Wschodnich, udajemy się wszyscy do lokalu Stowarzyszenia przy ul
Poznańskiej 13 m 7, gdzie odbędzie Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Stowarzyszenia w pierwszym terminie o godz. 12.00.
***
Pełnimy stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od godz.
15.00 do 17.00.

***

KRESOWE STANICE

149

Do kupienia:
Można u nas zamawiać następujące wydawnictwa: książki, mapy, płyty,
pamiątki:
POZYCJE POGRUBIONE I ZAZNACZONE GWIAZDKĄ TO
NOWOŚCI
Książki:
*Antoni Tomczyk

„Abyśmy mogli wybaczyć”, wyd. II rozszerzone 25 zł
„Uciekając przed łomotem kolb”
20 zł
*Jerzy Baluch
„Życie na stos rzucone”
25 zł
*Stanisław Fudali „Osiemdziesiąt miesięcy w kleszczach sierpa i młota”36 zł
Felicja Konarska
„Liście na wietrze” wyd. III
20 zł
„Kolory w szarości”
20 zł
Bolesław Dańko
„Bez układów”
5 zł
Barbara Tokarska
„Otylińskie gawędy i wspomnienia”
15 zł
Plakietki Związku Osadników i z Sztandarem Stowarzyszenia
Znaczek ZOS – replika przedwojennego znaczka Związku Osadników

8 zł
20 zł

*Płyta DVD – Film z przebiegu VI Zjazdu – dzień pierwszy
*Płyta DVD – Film z przebiegu VI Zjazdu – dzień drugi
*Płyta DVD – Film z części artystycznej VI Zjazdu
*Płyta muzyczna – piosenki VI Zjazdu
*Płyta CD – do odtwarzania w DVD – pokaz zdjęć z VI Zjazdu
*Płyta CD – do odtwarzania w PC – pokaz zdjęć z VI Zjazdu

20 zł
20 zł
20 zł
15 zł
15 zł
15 zł

Osadnicy Wojskowi Kresów Wschodnich w osadach (wykaz)
Zeszyt nr 1
woj. Wołyńskie, płyta CD
Zeszyt nr 2
woj. Nowogródzkie, płyta CD
Zeszyt nr 3
woj. Białostockie, płyta CD
Zeszyt nr 4
woj. Wileńskie, płyta CD
Zeszyt nr 5
woj. Poleskie, płyta CD
Wszystkie 5 zeszytów jak wyżej, płyta CD

15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
50 zł

Archiwalne numery KRESOWYCH STANIC

po 6 zł

*Numer Specjalny KRESOWE STANICE (dwujęzyczny – pol.-ang.)

15 zł

Kolorowe mapy, reedycja przedwojennych map przedwojennych
po 10 zł
Polska mapa fizyczna 1:1 250 000 i operacyjne w skali 1 : 300 000: Stanisławów,
Sarny, Łuniniec, Tarnopol, Łuck, Lwów, Kowel, Wilno, Mińsk, Kowel,
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Królewiec, Nowogródek, Wilejka (chwilowo wyczerpany), Grodno w skali
1: 100 000.
Posiadamy też archiwalne płyty DVD z V Zjazdu oraz pocztówki z Pomnikiem
Osadników.

Numer specjalny KRESOWYCH
STANIC – dwujęzyczny

Wydanie II książki Antoniego
Tomczyka „Abyśmy mogli
wybaczyć”
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