NASZE SPRAWY
Zakończył się VIII Zjazd. W ocenie uczestników był imprezą udaną, a nawet „był ucztą duchową” jak napisał nam jeden
z uczestników. Cieszymy się jako organizatorzy, ale także martwimy się, bo w stosunku do poprzednich był to kolejny zjazd
z coraz mniejszą liczbą uczestników. Taka jest jednak kolej rzeczy.
Mniejsza liczba uczestników wpłynęła ujemnie na ogólne
finansowe, końcowe saldo. Jakie są tego powody? Przede wszystkim koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie itp.)
w Warszawie są w porównaniu do reszty kraju bardzo wysokie.
Wyliczenie opłacalności kalkulowaliśmy „na styk” przy założonej
liczbie 135 uczestników, by cena wyjściowa była zachęcająca,
a nie odstraszająca. Niestety, rzeczywista liczba uczestników była
mniejsza, co w rezultacie dało saldo ujemne.
***
Wnioskowana przez Zarząd i zaakceptowana przez uczestników Zjazdu nowa stawka członkowska od nowego, 2012 roku,
wynosi 5,00 zł miesięcznie (60 zł rocznie) została zatwierdzona
i od nowego roku jest obowiązująca. Inne uchwały i wnioski zamieszczamy w sprawozdaniu ze Zjazdu.
Jest to decyzja trudna i niepopularna. Dlatego też bardzo
długo z nią zwlekaliśmy. Jednak duży ubytek członków (ze
względu na wiek) oraz ogromny, bo o 128 % wzrost kosztów
opłaty za lokal Stowarzyszenia zmusił nas do jej podjęcia.
Wspomniane okoliczności spowodowały szybki i znaczny odpływ
oszczędności Stowarzyszenia, zgromadzonych w latach wcześniejszych. Koniecznością stało się wobec powyższego zatwierdzenie w uchwałach i wnioskach Zjazdu nowej stawki członkowskiej.
***
W dniu 4 sierpnia 2011 r. odbył się I Walny Zjazd Delegatów
Związku Osadników z udziałem kuratora społecznego prof. Wiesława Wysockiego. Zjazd miał na celu wybór władz (po śmierci prezesa Antoniego Tomczyka) oraz kontynuację działań zmierzających
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do zarejestrowania w sądzie Związku Osadników na prawach statutu
z 1936 r. Dopiero po takim zarejestrowaniu Związku Osadników zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.
Działania Zarządu Stowarzyszenia, które są prowadzone od II
Zjazdu, a więc od 1999 roku i które będą kontynuowane przez Związek Osadników mają na celu odzyskanie Domu Związku Osadników
przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Działania w tej sprawie są podejmowane (i zawsze były), za aprobatą i poparciem naszych członków.
Dla przypomnienia, w 1999 r. zwróciliśmy się do ówczesnego
rektora Akademii Sztuk Pięknych – rektora Adama Myjaka o przydzielenie Stowarzyszeniu pokoi na lokal Stowarzyszenia. Odpowiedź
była negatywna.
Wszystkie osoby obecnie prowadzące tę sprawę to potomkowie osadników, osoby kompetentne i uprawnione do takich roszczeń.
***

Odznaczeni medalem Dziedzictwo
Kresów Wschodnich
W czasie VIII Zjazdu, Kapituła Medalu Dziedzictwo Kresów
Wschodnich odznaczyła niżej wymienione osoby:
Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa,
Jerzy Baluch – syn osadnika z osady Maczkowce na Wołyniu.
Aktywny członek naszego Stowarzyszenia, autor książki „Życie
na stos rzucone”,
Klara Rogalska – Sybiraczka od trzeciego pokolenia. Aktywny
działacz społeczny na terenie Białegostoku, działająca i niosąca
pomoc Polakom mieszkającym na Białorusi,
Józef Gawlak – syn osadnika z osady Skomorucha na Polesiu,
Sybirak, żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino,
Władysław Szwender – Kresowiak, Sybirak, Kombatant, uczestnik bitwy pod Monte Cassino,
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Helena Klajn – córka osadnika, Sybiraczka, Kombatant II wojny
światowej,
Tadeusz Kołudzki-Stobbe – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej,
Zofia Teliga-Martens – córka osadnika z osady Wola Rycerska
pow. Krzemieniec, inicjatorka i wykonawczyni sprowadzenia do
Polski 63 rodzin Polaków z Kazachstanu, uzyskała dla nich
wszystkich mieszkania,
Łucja Grabowska – Prezes Stowarzyszenia Grodnian im. Elizy
Orzeszkowej,
Aneta Hoffmann – Dyrektor na Polskę Fundacji Kresy-Syberia,
Zofia Rosińska – córka osadnika z osady Kościuszków na Wołyniu, Kierownik zespołu artystycznego „Ad Rem”, który tak udanie prezentował się nam podczas ostatnich naszych Zjazdów,
Anna Szlenkier – córka osadnika z osady Krechowieckiej na
Wołyniu, aktywny członek naszego Stowarzyszenia,
Zygmunt Zarębski – syn osadnika z osady Lerypol, pow. Grodno, aktywny członek Stowarzyszenia.
***
Czytaliśmy, polecamy...
Informujemy naszych Członków i Czytelników, że ukazała się
i jest do nabycia poprzez nasze
Stowarzyszenie kolejna książka Felicji Konarskiej Wołyń – moja tęsknota i inne miniaturki. Autorka
jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Dotychczas ukazały się dwie
książki autorstwa pani Felicji – Liście na wietrze i Kolory w szarości.
Stały się one dużym sukcesem.
Szczególnie ta pierwsza, która wydawana była trzykrotnie, raz także
w języku angielskim.
W prezentowanej książce autorka niejako sięga do korzeni, do
KRESOWE STANICE

175

czasu krótkiego dzieciństwa na Wołyniu, osadnictwa i przeżyć
z tym związanych. Książkę bardzo polecamy.
Cena książki wraz z kosztami przesyłki to 30 zł.
***
21 września br. uczestniczyliśmy w uroczystości nadania Bibliotece Publicznej (Warszawa Praga Południe przy ul. Meissnera)
imienia Zygmunta Jana Rumla
Uroczysta sesja naukowa, poczty sztandarowe oraz jej uczestnicy stworzyli uroczystość niespotykaną. A wszystko to poprzedzone
zostało mszą świętą, której przewodniczył i wygłosił homilię Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej abp Henryk Hoser.
W sesji naukowej uczestniczyli przedstawiciele nauki i kultury:
prof. Wiesław Wysocki, dr Janusz Gmitruk, Bożena Gorska, Ewa
Kaniewska, Ksenia Bagniewska, dr Tadeusz Samborski. Władze
miasta Warszawy reprezentował burmistrz dzielnicy Praga Południe
– pan Tomasz Kucharski. Wiersze poety czytał Stanisław Górka.
Już samo wybranie patrona i nadanie bibliotece imienia Zygmunta Jana Rumla, kresowianina, syna osadnika, poety, żołnierza,
męczennika, bohatera, jest dla nas wydarzeniem bardzo radosnym.
Stowarzyszenie, a także Kresowy Ruch Patriotyczny od ponad
5 lat nieprzerwanie stara się bez skutku o nadanie jednej z ulic warszawskich imienia Zygmunta Jana Rumla.
Sylwetkę bohatera, autorstwa prof. Feliksa Budzisza, wielokrotnie prezentowaliśmy w kwartalniku KRESOWE STANICE.
Współpracujemy od lat z członkiem rodziny bohatera panią Ewą Kaniewską. Dwukrotnie wydaliśmy tomik wierszy Zygmunta Jana
Rumla pt. Dwie Matki. W grudniu 2008 roku w Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta Warszawy została
odsłonięta tablica upamiętniająca Zygmunta Jana Rumla, fundatorem
tablicy było nasze Stowarzyszenie.
Być może nasze starania o przybliżenie tak pięknej i bohaterskiej postaci, symbolu walki i męczeństwa w końcu przyniosły efekt,
jakim jest nadanie bibliotece publicznej imienia Zygmunta Jana
Rumla. Cieszymy się bardzo. Z Dyrekcją Biblioteki współpracujemy
na co dzień i utrzymujemy bardzo przyjazne stosunki, a w sprawach
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kresowych bibliotekę będziemy wspierać w miarę naszych możliwości.
W czasie uroczystości Kapituła Medalu Dziedzictwo Kresów
Wschodnich odznaczyła następujące osoby:
Feliks Budzisz – profesor, kresowiak, autor który przywrócił nam
pierwszy postać Zygmunta Jana Rumla,
Bożena Gorska – pisarka, autorka książki Krzemieńczanin,
Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Ruchu Ludowego, autor
książki o Z. J. Rumlu,
Lidia Dziwak-Gutkowska – działacz społeczny powiatu Legnickiego, promotor Kresów Wschodnich,
Ewa Kaniewska – członek rodziny poety, autorka opracowań i wyboru wierszy dwóch wydań tomiku poezji Z. J. Rumla Dwie Matki,
Tomasz Kucharski – burmistrz dzielnicy Warszawy Praga Południe,
Felicja Kurowska – działaczka kresowa ze wsi Rogów Legnicki.
Wierna tradycji kresowej, promuje ją wśród mieszkańców wsi,
Mirosława Majewska – dyrektor Biblioteki Zygmunta Jana Rumla,
inicjator, organizator, przyjazna dusza dla kresowian,
Małgorzata Maziarz – wicedyrektor Wydziału Kultury miasta Legnicy, wspiera problematykę kresową,
Janina Mazur – radna powiatu Legnickiego, dyrektor szkoły Podstawowej w Bieniowicach gm. Kunowice, organizator konkursów recytatorskich wierszy Z. J. Rumla,
Adam Sikorski – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Legnica, wspiera od wielu lat przedsięwzięcia kresowe,
Tadeusz Samborski – poseł II i IV kadencji Sejmu RP, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, od kilkudziesięciu lat działa ofiarnie na rzecz przywracania i utrwalania miejsc Pamięci Narodowych na ziemiach byłych Kresów Wschodnich RP,
Wincenty Ronisz – reżyser, autor filmów dokumentalnych Poeta
Nieznany, Kresy – Arkadia i Piekło
***
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Witamy w naszym gronie nowych członków:
533. Stanisław Marian Buchta, os. Helenówka, pow. Włodzimierz
Woł., wnuk osadnika Antoniego Kulawika
***
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 sierpnia
do 30 października 2011
Szymańska Barbara
200 zł Sudzik Wanda
20 zł
Sućko Halina, Stanisław
100 zł Drozdowicz Maria
24 zł
Pawłowska Fiutak Maria
10 zł Indyka Mariola
60 zł
Krupa Władysław
325 zł Kownacki Krzysztof
70 zł
Dudek Czesław
70 zł Krauze Aleksander
70 zł
Figlarz Jerzy
70 zł Wójcik Mieczysław
70 zł
Szyprowscy Maria i Steven 480 zł Bielska Irena
24 zł
Kozakowski Jan
60 zł Tarnawska Czesława
50 zł
Szczepanik Anna
25 zł Grzybowski Ryszard 100 zł
Dolińska Romana
50 zł Ordyńska Irena
100 zł
Mnich Kazimierz
45 zł Szlenkier Anna
100 zł
Borowy Wanda
100 zł Brodowicz Jacek
158 zł
Brodowicz Maria
158 zł
Dziękujemy Pani Felicji Konarskiej za przekazanie 10 szt.
swojej najnowszej książki „Wołyń – moja tęsknota i inne miniaturki”.
***
Z ostatniej chwili:
Zarząd Gospodarki Nieruchomościami Warszawa Śródmieście
wypowiedział nam lokal przy ul Poznańskiej 13 m. 7 z terminem
nieprzekraczalnym do końca br., nie dając pierwotnie propozycji lokalu zastępczego. Dopiero po interwencji u burmistrza Warszawy
Śródmieście otrzymaliśmy pisemną zgodę na wyszukanie lokalu
z oferowanych przez miasto lokali użytkowych w konkursie jak i poza konkursem. W wyniku poszukiwań znaleźliśmy lokal przy alei
Armii Ludowej (część trasy Łazienkowskiej). Lokal o ogólnej powierzchni ok. 48 m2, a więc mniejszy od tego na Poznańskiej
o 13 m2, ale za to z centralnym ogrzewaniem.
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Lokal ten będziemy wynajmować sami, bez Klubu Podole
z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, a więc będziemy musieli sami opłacać czynsz i inne
świadczenia. Przewidywane koszty będą większe. Minusem jest
również to, że musimy dokonać sami remontu, a to kolejne wydatki.
Nasz Senior Tadeusz Kułakowski na ostatnim zebraniu zaproponował ogłosić w tej sprawie zbiórkę pieniężną, co niniejszym czynimy. Zobowiązał się poprowadzić ją wśród warszawiaków, członków naszego stowarzyszenia. Wszystkich ofiarodawców
zachęcamy do wpłaty na ten cel.
Oto nowy adres siedziby naszego Stowarzyszenia:
Al. Armii Ludowej 30 m 2, 00-609 Warszawa
Niech nazwa ulicy nie zniechęca do wpłat na naszą nową siedzibę.
***
Zapraszamy do nowego lokalu na otwarte zebrania zarządu
Stowarzyszenia. Oto najbliższe terminy: 30 stycznia, 27 lutego
2012 r. w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00.
Pełnimy też stałe dyżury: sekretariat i redakcja w każdy
czwartek od godziny 15.30 do 17.30.
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