NASZE SPRAWY
10-11 kwietnia br. odbyły się zorganizowane przez Ośrodek KARTA Dni
Sybiraka. Pierwotnie na miejsce obchodów zaplanowano Dom Spotkań
z Historią przy ul. Karowej 20, jednak w ostatniej chwili zostały one
przeniesione (z powodów niezależnych od organizatorów) do Pałacu
Staszica.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Memoriał
z Moskwy, z Aleksandrem Gurianowem na czele oraz grupa archiwistów
z Archangielska. A wszystko to stało się możliwe za sprawą zakończenia
cyklu wydania 7 książek z indeksu deportowanych w Obwodzie
Archangielskim oraz jednej w Obwodzie Wołogodzkim. Obecnie
w przygotowaniu są książki o deportowanych do obwodów
Mołotowskiego, Kirowskiego i republiki Komi. Pełny indeks
deportowanych każdy z nas może teraz przeglądać w internecie na stronie:
indeks@karta.org.pl
Należy wyrazić słowa podziękowań dla pań z KARTY – Indeks
Represjonowanych oraz ludziom z Memoriału za wykonanie tak ogromnej
pracy. Niestety równie dobrych wieści nie mamy odnośnie deportowanych
do Kazachstanu, ponieważ jest to w tej chwili niezależne państwo a żadne
prowadzone przez Memoriał próby dotarcia do materiałów NKWD
z Kazachstanu, ówczesnej republiki ZSSR, nie przynoszą pozytywnych
efektów.
Podczas spotkania panie archiwistki z Archangielska odpowiadały na
pytania o to, co zawierały teczki personalne deportowanych
(Udostowierenie) – były to często zdjęcia osobiste, a nawet akty nadawcze
ziemi osadnikom.
***
Realizujemy obecnie uchwałę VII Zjazdu o organizacji wycieczek na Kresy
w latach, kiedy nie odbywa się Zjazd. Jedziemy na Białoruś i Litwę.
Wyjazd odbywa się w zaplanowanym terminie, pełne sprawozdanie
zamieścimy w następnym numerze.
***
Dziękujemy tym wszystkim którzy odpowiedzieli na zamieszczoną przez
nas ankietę Związku Sybiraków Oddział z Łodzi (napłynęła dość pokaźna
liczba odpowiedzi).
***
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Witamy w naszym gronie nowych członków:
493. Helena Biniewska, os. Poniatówka, pow. Zdołbunów, synowa
osadnika,
494. Tadeusz Jankowski, os. Karłowicze, pow. Drohiczyn Poleski, wnuk
osadnika,
495. Gustaw Dach, os. Zastawie, pow. Zdołbunów, syn osadnika,
496. Tadeusz Dach, os. Zastawie, pow. Zdołbunów, wnuk osadnika,
497. Tomasz Szuba, os. Budowla, pow. Grodno, prawnuk osadnika,
498. Maria Kałasznikowa – wnuczka Białorusina, który ukrywał w swojej
zagrodzie osadników narażając tym samym własne życie,
499. Michał Bronowicki, os. Hallerowi, pow. Równe, prawnuk osadnika.
500. Zofia Kryłowa, Polka mieszkająca obecnie na Białorusi
***
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 16 lutego 2008 r.
do 30 kwietnia 2008 r.:
Zapałowicz Kazimierz
50 zł
Winiewicz Wanda
74 zł
Janowczyk Tadeusz
24 zł
Włodarczyk Henryk
24 zł
Jaworski Leonard
25 zł
Bernhard Jerzy
24 zł
Ursyn Niemcewicz Barbara
100 zł
Łysy Łucja
49 zł
Drożyńska Czesława
50 zł
Górczak Mechlińska Maria 24 zł
Kozaczuk Leokadia
24 zł
Hensolt Irena
30 zł
Giluk Henryk
124 zł
Konarski Wawrzyniec 250 zł
Ciszewska Elżbieta
24 zł
Skoczylas Helena, Tadeusz 28 zł
Wojciechowicz Janina
74 zł
Konieczna Kazimiera
24 zł
Musiał Leszek
40 zł
Dobosz Henryka
39 zł
Kocur Irena
24 zł
Głuszek Krystyna
24 zł
Ptaszyńska Danuta
24 zł
Szymański Kazimierz
24 zł
Jancz Janina
24 zł
Szymański Leon
24 zł
Maskiewicz Zofia
24 zł
Maziarz Maria
100 zł
Mazurek Maria
14 zł
Łapiński Tadeusz
24 zł
Mączka Barbara
24 zł
Adamus Zbigniew
50 zł
Rochmankowski Tadeusz
24 zł
Tomczyk Antoni
55 zł
Sieczkowski Piotr
135 zł
Grupa prenumeratorów
Bielska Irena
60 zł
z Edmonton w Kanadzie418 zł
Dolińska Romana
28 zł
Misztal Mirosław
74 zł
Onoszko Tomasz
60 zł
Szewczyk Maria
24 zł
Misztal Franciszek
24 zł
Dynarski Zygmunt
60 zł
Nycz Władysław
24 zł
Harasimowicz Konrad 24 zł
Bonikowska Zofia
24 zł
Powroźnik Barbara
24 zł
KRESOWE STANICE

149

Korbut Krystyna
40 zł
Wszystkim wspierającym nas wpłatami Zarząd bardzo serdecznie
dziękuje, a szczególnie tym, którzy wpłacają ponad sumę składek
i prenumeraty.
***
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliższe
terminy zebrań: 30 czerwca, 28 lipca i 25 sierpnia 2008 r., czyli w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 16.00.
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od
godz. 15.00 do 17.00.

Z wizytą w bratnich organizacjach
Tym razem przedstawiamy Stowarzyszenie Nieświeżan i Przyjaciół 27
Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Jest to Stowarzyszenie bardzo
nam bliskie, z uwagi na to, że wielu naszych członków należy do obu
Stowarzyszeń, a nawet zasiadają we władzach Zarządów.
Okazją do bliższego spotkania było zaproszenie nas na organizowany
przez nieświeżan wernisaż z okazji wystawy „Kresy – ziemia naszego
dzieciństwa”, wystawy z przepięknymi zdjęciami, które zostały wykonane
podczas ostatnich dwóch podróży na Kresy w latach 2006 i 2007. Autorami
tych zdjęć są panowie Jan Lewandowski, Jarosław Sliźień i Franciszek
Wróblewski.
A teraz oddajmy głos Pani Danucie Nowakowskiej, która podczas
otwarcia wspomnianego wernisażu, przedstawiła ponad 15-letnią
działalność Stowarzyszenia, którego prezesem był pierwotnie Ryszard
Grzesiński (obecnie jest nim Jerzy Butkiewicz).
Nieśwież to nieduże, historyczne miasteczko założone w średniowieczu,
na naszych polskich Kresach Wschodnich, rodowe gniazdo książąt
Radziwiłłów. Ale Nieśwież i Ziemia Nieświeska to również nasza ziemia
rodzinna – nas kresowian. Tam się urodziliśmy, wychowaliśmy,
chodziliśmy do szkół, tam zawiązaliśmy młodzieńcze przyjaźnie. Tam też
przeżyliśmy tragiczne wydarzenia II wojny światowej, w tym 3 okupacje.
Po wojnie, kiedy Ziemia Nieświeska została włączona do Związku
Radzieckiego (obecnie Białoruś) byliśmy zmuszeni opuścić nasze rodzinne
strony i znaleźć nowe miejsce do życia w Polsce. Ale miłość do tej ziemi,
przyjaźnie zadzierzgnięte w czasach naszej młodości pozostały wśród nas
na zawsze. I mimo, że jesteśmy rozproszeni po całym kraju i za jego
granicami, zawsze pamiętamy o sobie nawzajem, o naszych bliskich,
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Wernisaż z okazji wystawy „Kresy – ziemia naszego dzieciństwa”

którzy tam pozostali i spoczywają na kresowych cmentarzach i o tych
wszystkich Polakach, którzy tam jeszcze żyją kultywując polską tradycję i
kulturę.
15 lat temu powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Nieświeżan
i Przyjaciół 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Dodam, że
w Nieświeżu przed wojną stacjonował 27 Pułk Ułanów, który był chlubą
miasteczka.
Nasze Stowarzyszenie prowadzi bardzo aktywną działalność w różnych
dziedzinach:
− Utrzymujemy przede wszystkim ścisłą więź ze Związkiem Polaków
w Nieświeżu i z Domem Polskim „Reduta”,
− Wspomagamy niedzielną szkółkę języka dla polskich dzieci
i dziecięcy zespół taneczny,
− Wyposażamy w książki dział polski miejskiej biblioteki,
− Organizujemy corocznie pobyt grupy nieświeskich dzieci na
wakacjach w Polsce.
− Pomiędzy Nieświeżem a polskimi Puławami jest podpisana
i funkcjonuje umowa o przyjaźni i współpracy.
− Tu, na miejscu, w Warszawie organizujemy co miesiąc
przyjacielskie spotkania nieświeżan i ich rodzin.
KRESOWE STANICE
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Zdjęcie z wystawy przedstawiające Kuropaty kryjące ćwierć miliona
zamordowanych tutaj przez stalinowskie NKWD Polaków i Białorusinów

−

−
−
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Prowadzimy działalność wydawniczą – wydaliśmy już 2 tomy
„Nieświeskich Wspomnień” oraz piękny tomik poezji „Nieśwież
w sercu i w snach. Pamiętnik dla Ciebie”. Redagujemy także
w jednym z tygodników dodatek „Echo Nieświeża”.
Podtrzymujemy bardzo miłe kontakty z kresowianami rozsianymi
po całym świecie – od Kanady po Australię.
Organizujemy też turystyczne wyprawy w inne regiony naszych
dawnych Kresów celem ich bliższego poznania. Ważnym
wydarzeniem był uroczysty zjazd koleżeński z okazji 15-lecia
istnienia naszego Stowarzyszenia. Zjazd potwierdził życiową
maksymę, że „im jesteśmy starsi, tym coraz mocniej i częściej
wracamy sercem i wspomnieniami do kraju naszego dzieciństwa”.
A wyrazem tego są nasze coroczne pielgrzymki do rodzinnej Ziemi
Nieświeskiej, gdzie uczestniczymy czynnie w różnych spotkaniach
i uroczystościach organizowanych przez tutejszą Polonię.
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