Refleksje po III Światowym Zjeździe Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów
Wschodnich
W dniach 1-2 września 2001 roku obradował w Warszawie
III Światowy Zjazd Rodzin Osadniczych Kresów Wschodnich.
Był to już kolejny Zjazd, zwoływany zgodnie z Uchwałą I Zjazdu co
dwa lata. Poprzednie odbywały się także w Warszawie w latach: 1995 r –
I Zjazd, 1999 r – II Zjazd.
Następny IV odbędzie się w 2003 roku – miejsce i ścisły termin ustali
Zarząd Stowarzyszenia w styczniu 2003 r, podając odpowiednią informację
w KRESOWYCH STANICACH.
Szczegółowa informacja sprawozdawcza z odbytego Zjazdu zawarta
została na pierwszych stronach tego numeru wraz z pełną listą uczestników
i innych istotnych dokumentów Zjazdowych.
Zarząd Stowarzyszenia i Kierownictwo Zjazdu składa wszystkim
uczestnikom serdeczne podziękowanie za udział w Zjeździe, za dobre
słowa wypowiedziane pod adresem organizatorów, za głosy w dyskusji
podczas obrad, za zrozumienie i przychylność, za podjęcie stosownych
uchwał zjazdu. Szczególne słowa uznania i wdzięczności należy się tym
uczestnikom, którzy nie szczędząc trudu i czasu a także kosztów, przybyli
na Zjazd z odległych kontynentów: z Australii, USA, Kanady lub
W. Brytanii. W naszym przekonaniu są to szczere patriotyczne zachowania
świadczące, że mimo oddalonych miejsc obecnego zamieszkania nie
stanowiło to przeszkody w łączności z Ojczyzną Ojców, i przodków. Są to
dowody tęsknoty i miłości do Ziemi Kresowej, do tego co zostało za
„żelazną kurtyną”, co w tak zbrodniczy i przewrotny sposób zostało nam
odebrane i przy pomocy naszych rzekomych sojuszników i sąsiadów
sprzedane perfidnie Stalinowi w Jałcie. O tych haniebnych poczynaniach
nie możemy nigdy zapomnieć.
Dziękujemy Wam nasi ziomkowie i sąsiedzi z osad Kresowych, za
dowody patriotyzmu, za pamięć o tych co zostali „TAM” na zawsze,
zamęczeni, zamordowani, prochy których bezimiennie kryje ziemia
„imperium wszelkiego zła”. Niech miłosierny Bóg da Im wieczny
odpoczynek w chwale wiekuistej a w naszych sercach zachowa trwałą
pamięć tych bohaterów.
Dziękujemy Wam za wszystko co dotychczas uczyniliście i nadal
czynicie dla chwały Ojczyzny, za Waszą patriotyczną postawę Polaka.
KRESOWE STANICE

101

Wierzymy, że po powrocie do miejsc obecnego zamieszkania będziecie
Państwo „Ambasadorami” naszej pamięci osadniczej i Kresowej sprawy
pod każdym względem, że utrzymacie łączność z nami jak i między sobą,
pisząc do KRESOWYCH STANIC. Będziemy Wam radzi i wdzięczni za
każde słowo skierowane do Ojczystego Kraju, za wspomnienia –
zachęcamy, piszcie do naszego kwartalnika, opublikujemy, czekamy.
Chcemy wierzyć i wyrażamy nadzieję, że za dwa lata (jeśli tylko zdrowie
nam pozwoli) ponownie się spotkamy na kolejnym Zjeździe, że zachęcą
Państwo także innych znanych Wam osadników i ich dzieci, wnuków do
wstępowania w nasze szeregi, do prenumeraty Kresowych Stanic.
Czekamy na wasze listy, artykuły do kwartalnika, zachęcamy do pisania
osobistych i organizacyjnych wspomnień , do wzajemnej korespondencji.
Łączymy wyrazy szacunku i poważania, przesyłamy najlepsze życzenia
długich lat w dobrym zdrowiu i wszelkiego dobra dla Was Państwo,
Waszych Rodzin i Bliskich.
Sekretarz (-) Mieczysław Wójcik
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Prezes (-) Jerzy Szymański
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