Danuta Gradosielska (Wielka Brytania)

Spotkanie rodzin osadników kresowych
Tradycyjne zimowe spotkanie
kresowej braci osadniczej odbyło
się 3 marca 2001 r. w klubie Orła
Białego na Balham w Londynie.
Było smutne, ponieważ w lutym, po
długich cierpieniach, zmarła nasza
koleżanka Bronia Kacperek, od
1994 r. prezes Ogniska Rodzin
Osadników Kresowych. Otworzył
je sekretarz Jerzy Kondziela podając program. Następnie przewodnictwo objął Ryszard Grzybowski, wiceprezes, pod nieobecność p.o. prezesa Czesława Pukacza. Przywitał
obecnych, szczególnie tych, którzy
po raz pierwszy uczestniczyli w
spotkaniu. Wezwał do powstania i
uczczenia minutą ciszy oraz modlitwą pamięć tych, którzy odeszli,
m.in. Bronię Kacperek (Bielińską) z
osady Reymontów, M. Błażewską
(Wilczyńską) z os. Reymontów,
Kazimierza Ciępkę z os. Rejtanów,
Janusza Górala z os. Krechowieckiej, Kazimierę Kowalewską (Żebrowską) z os. Wola Piłsudska i
wszystkich, którzy odeszli w ciągu
tułaczych lat. Cześć ich pamięci!
Podczas spotkania czytano wiersze na temat naszej tułaczej doli
wyrażające tęsknotę za Ojczyzną.
Wiersze czytali: Beaty Obertyńskiej
„W bydlęcym wagonie” – D. Gradosielska, Ireny Lamprycht „Album
ze starej szuflady” i autora nieznanego „Czas zaoszczędzony” – Cz.
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Grzybowska, własne utwory – T.S.
Radwan-Walczewski,
Ref-Rena
„Trzy ziemie ojczyste” – W. Saternus.
Po posiłku pogadankę wygłosiła
J. Smogorzewska, nasza stała referentka. Mówiła o Święcie Młodzieży Osadniczej – „Święcie Pieśni,
Muzyki i wychowania fizycznego”,
Ognisk (burs) i Gimnazjów Związku Osadników. Święto Pieśni i Muzyki to impreza o charakterze międzyogniskowym. Poprzednie Święta Pieśni odbywały się kolejno od
1935 r: w Warszawie, Wilnie,
Równem i Brześciu. Ostatnie święto miało miejsce w Grodnie,
w maju w czasie Zielonych Świąt
w 1939 r. Na pierwszym Święcie
Pieśni było zaledwie 120 śpiewaków w trzech zespołach, a na ostatnim 1500 w 30 zespołach. Ambicją
organizatorów ZO było podniesienie poziomu podejmowanych prac
i rozszerzenie ich działalności na
całą Polskę. Stało się inaczej. Referentka przypomniała, że w 5 święcie z gimnazjum w Równem udział
wzięli nasi członkowie: kol. Janina
Stobniak (Smogorzewska), kol. Stefan B. Mączka i kol. T. Walczak.
Następnie głos zabrała niżej podpisana. Mówiła o dwóch spotkaniach
z posłem Williamem Hague, przewodniczącym partii konserwatywnej i wręczeniu mu naszej książki
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„Stalin's Ethnic Cleansing in Eastern Poland”, przetłumaczonej na
język angielski. Na kolejnym spotkaniu zadała pytanie w ramach
„On the spot” dotyczące poparcia
rozszerzenia Unii Europejskiej,
a w tym i Polski przez Wlk. Brytanię. Otrzymała odpowiedź, że osobiście William Hague i Partia popiera rozszerzenie UE. Danuta
przekazała mu przez sekretarkę
„Dziennik Polski” ze wspomnianym artykułem z dołączonym przekładem na język angielski oraz oryginał
zdjęcia
zamieszczonego
w „Dzienniku Polskim”.
Loteria fantowa, która stanowi
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miłą rozrywkę i wspiera kasę organizacji, była ostatnim punktem naszej imprezy. Loterię wspólnie
przeprowadzili: J. Smogorzewska,
Cz. Grzybowska i niżej podpisana,
a losy wywoływał R. Grzybowski.
Na zakończenie kol. Grzybowski
podziękował sekretarzowi Jerzemu
za zorganizowanie spotkania, koleżankom i kolegom za pomoc,
a obecnym za przybycie. Rozchodziliśmy się z żalem i z nadzieją
spotkania się we wrześniu na 3
Zjeździe osadników w Warszawie,
lub 15-16 września na 17 spotkaniu
w Fenton.
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