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NASZE SPRAWY 
Szanowni członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia! 

Zbliża się III Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cy-
wilnych Kresów Wschodnich, który jak wiemy odbędzie się w dniach 1-2 
września 2001 w Warszawie. Pragniemy i uważamy za swój obowiązek 
podzielić się spostrzeżeniami jakie Zarządowi Stowarzyszenia nasunęły się 
w trakcie organizacji omawianego Zjazdu. 

Otóż wśród zgłaszających się uczestników na Zjazd zgłosiło się wiele 
osób będących potomkami osadników, lecz nie zrzeszonych w naszym 
Stowarzyszeniu. Pytaliśmy kilka osób o przyczynę tego stanu. A oto odpo-
wiedzi: 
a) nie wiedziałem, że takie Stowarzyszenie istnieje, gdy się dowiedziałem 

wstępuję, proszę o deklarację członkowską, 
b) nie docierają do nas żadne informacje ani kwartalnik KRESOWE STA-

NICE, 
c) jako emeryci nie mamy pieniędzy na składki, chociaż są niskie (2 zł za 

miesiąc), 
d) podeszły wiek, choroba nie skłania mnie do zajmowania się polityką, 
e) jest tyle organizacji kresowych, że nie wiemy które co reprezentują, 

a do wielu Związków nie ma sensu należeć, bo to też kosztuje, składki 
itp., 

f) nie spotkałem się z działalnością osadników w Polsce, nie mam żad-
nych kontaktów. 

Rzeczywiście, są to istotne sprawy, które Zarząd powinien w miarę 
możliwości pilnie starać się rozwiązać. Wobec powyższego stanu rzeczy 
Zarząd Stowarzyszenia wstępnie, do czasu omówienia całokształtu ww. 
spraw na Zjeździe proponuje: 

1. Zwrócić się jeszcze przed Zjazdem do uczestników Zjazdu, którzy się 
zgłosili a nie są członkami Stowarzyszenia z propozycją przystąpienia 
do naszego Stowarzyszenia i osoby te zwolnić do końca 2003 r z pła-
cenia składek, jeśli nie mogą ich płacić z uwagi na problemy porusza-
ne w punktach c, d. 

2. Członkom Stowarzyszenia, już należącym lecz będących w trudnej sy-
tuacji materialnej obniżyć składki do 1 zł miesięcznie lub w ogóle ich 
zwolnić z uiszczania składek, jeśli wystąpią z następującym wnio-
skiem: 
– Nie jestem w stanie płacić składki członkowskiej, proszę o zwolnie-
nie z tej opłaty, członkiem Stowarzyszenia chcę pozostać (stosowny 
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druk do wypełnienia zostanie rozesłany). 
*** 

Witamy w naszym gronie nowych członków: 
Janina Dzisko z d. Gubarewicz, os. Ostęp, gm. Białogróda, pow. Lida, cór-
ka osadnika, Polska 
Maria Kalisz z d. Bokta, os. Wola Hetmańska, pow. Podhajce, córka osad-
nika, Polska 
Barbara Mączko z d. Migut, os. Chrynów, gm. Grzybowica, pow. Włodzi-
mierz Wołyński, wnuczka osadnika Bohdana Grajpela, Polska 

*** 

Z opóźnieniem otrzymaliśmy wiadomość o odejściu na wieczną wartę 
Pana Stanisława Gubernata, syna osadnika z osady Weteranówka, 
gm. Białozórka na Wołyniu. 

Cześć Jego Pamięci 

*** 
Jeszcze jeden temat zasygnalizowany przez naszego członka, czytelnika 

Kresowych Stanic. W „NASZYCH SPRAWACH” zamieszczamy wykaz 
darczyńców i wśród podanych sum podajemy kwoty po 2 zł. Wynika to 
z następującego wyliczenia: jeśli ktoś wpłaca kwotę 50 zł, za składki 24 zł 
i prenumeratę 24 zł, a pozostałych 2 zł nie określa. My uznawaliśmy to 
jako dar (zresztą nie tylko my, ale np. miesięcznik KARTA też podaje jako 
dar 2 zł). Jednak przyznajemy naszemu czytelnikowi rację i te 2 zł od dzi-
siaj będziemy zaliczali do składek. 

*** 
W ostatnim czasie Stowarzyszenie przekazało: 

− 300 zł w formie zapomogi dla córki osadnika oczekującej na polskie 
obywatelstwo, 

− 400 zł na kolonie dla dzieci polskich z Ukrainy. Pieniądze na ten cel 
ufundowali: artysta malarz pan Marek Krauss – 300 zł i pani Stanisła-
wa Terlikowska, córka osadnika z osady Armatniów – 100 zł. 

*** 
Najbliższe otwarte zebrania Zarządu, na które wszystkich serdecznie 

zapraszamy, odbędą się 27 sierpnia, 24 września, 29 października i 26 li-
stopada. Są to ostatnie poniedziałki każdego miesiąca. Zebrania odbywają 
się o godz.1600 w Klubie Oficerskim w Warszawie przy ul Rakowieckiej 7 
(II piętro, mała sala konferencyjna). 


