NASZE SPRAWY
Ś.P. JERZY KONDZIELA
Syn osadnika wojskowego z osady Kościuszków na Wołyniu
Zmarł 6 października 2001 roku w Londynie w wieku 77 lat
Był Sekretarzem Ogniska Rodzin Osadników Kresowych
w Wielkiej Brytanii
Odszedł od nas człowiek wielkiej szlachetności
Cześć Jego Pamięci
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

***
Nasz III Światowy Zjazd Osadników odbył się i jest już historią. Na początku numeru zamieściliśmy pełne sprawozdanie wraz z referatami. Cieszymy się z wysokiej oceny Zjazdu, dziękujemy za napływające słowa
uznania i podziękowania za nasz trud i pracę. Nie wszyscy wcześniej zgłoszeni mogli uczestniczyć, głównie z powodu choroby.
Pan Kazimierz Szymański z Krakowa (osada Kuchczyce) tak do nas napisał:
„Tak się złożyło, że pomimo zgłoszenia uczestnictwa, tym razem nie
mogę przybyć do Warszawy na nasz Zjazd. Różne są tego powody. Żałuję
bardzo, że nie mogę być razem z Wami wszystkimi i wspólnie jak głosi
motto tego Zjazdu – wspominać naszych Ojców ich pracę i wysiłki w zagospodarowywaniu ziem Kresów Wschodnich. Doceniam trud i wysiłek organizatorów naszego Stowarzyszenia abyśmy nie zapomnieli, aby ten Zjazd
zaistniał, aby doszedł do skutku. Docenią to wszyscy uczestnicy Zjazdu co
zapewne znajdzie wyraz w końcowych uchwałach. Nie mogąc przybyć do
Warszawy – przez cały czas trwania Zjazdu myślami i sercem będę z Wami.
Wszystkim ślę serdeczne wyrazy szacunku i życzenia aby te obrady
przebiegały w miłej serdecznej atmosferze. Życzę dużo miłych wspomnień
i wzruszeń z faktu przebywania razem – w takiej osadniczej wspólnocie.
Życzę owocnych przemyśleń i pokoju serca, targanego tęsknotą do naszych
tamtych pól malowanych.”
Uważam, że wyrażone przez Pana Kazimierza życzenia, spełniły się
a cały Zjazd przebiegł w nastroju serdeczności. Byłem świadkiem i po104
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średnikiem w spotkaniu po przeszło 60 latach Pani Stanisławy Roztropowicz Skubiel z Panem Bolesławem Stramskim z osady Radziwiłłów – widziałem ich serdeczne uściski i łzy w oczach. Widziałem też radość z niespodziewanej pomocy jaką otrzymała Pani Zofia Mertens od Pani Ireny
Ordyńskiej z USA w prowadzeniu domu dla Polaków z Kazachstanu.
Wszystkie te i inne spotkania dokumentują miłą atmosferę naszego Zjazdu
i jednoznacznie wykluczają wcześniejsze obawy naszych kolegów z Londynu, że organizujemy „zebranie publiczne zamiast Zjazdu Osadników”.
A taka opinia została wysnuta na podstawie jednego zdania wydrukowanego w naszym zaproszeniu-zgłoszeniu na Zjazd – „...zapraszamy nie tylko
osadników i ich potomków lecz wszystkich którym jest droga pamięć
i troska o Kresy”.
***
Jednym z uchwalonych przez Zjazd wniosków, przyjętych przez Zarząd
do realizacji jest podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych na
ufundowanie sztandaru Stowarzyszenia – dzięki temu będziemy dostrzegani na uroczystościach państwowych i kombatanckich. W najbliższym
czasie zostanie opracowany i oddany do zatwierdzenia władzom administracyjnym projekt sztandaru, oraz sporządzony kosztorys po zebraniu ofert
z pracowni hafciarskich. Nasi członkowie już na Zjeździe rozpoczęli zbiórkę na sztandar. Są to:
Leokadia Łapińska 50 zł, Janina Muszyńska 100 zł, Maria Domańska 10 zł,
Janina Irla 10 zł, Bronisława Pawełkowicz 20 zł, Helena Domagała 20 zł,
Łucja Helena Łysy 20 zł, Irena Kaczorowska 20 zł Henryk Buczyński 50 zł
Janina Wojciechowicz 50 zł, Czesław Dorożyńska 50 zł Wanda Olbromska
Buczyńska 50 zł, Stanisława Terlikowska 20 zł, Wanda Taranek 20 USD.
Razem zebrano 470 zł i 20 USD. Według wstępnych kalkulacji stanowi to
około jednej dziesiątej wymaganej kwoty. Dlatego apelujemy o dalsze
wpłaty na ten cel. W blankiecie opłat za składki i prenumeratę KRESOWYCH STANIC wprowadziliśmy oddzielną rubrykę poz. 4 Sztandar Stowarzyszenia. Dodatkowo wprowadzamy tzw. imienne gwoździe do sztandaru
z imieniem i nazwiskiem osób, które wpłaciły najwyższe kwoty.
***
Informujemy wszystkich chętnych, że posiadamy w ciągłej wysyłkowej
sprzedaży następujące tytuły książek:
¨ Antoni Tomczyk – „Abyśmy mogli wybaczyć” – 20 zł
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¨ Barbara z Bilewiczów Powrożnik i Jerzy Bernhardt – „... Idziem ... od
Międzygórza poprzez Sybir, po Jasło i Olsztyn” – 30 zł
¨ Szczepan Kurzymuski – „Losy Polaków na terenach Wschodnich
Kresów w latach 1941-1945” – 27 zł
Autorzy ci dali dla Stowarzyszenia duży rabat na każdą z książkę, a dochód ze sprzedaży przeznaczymy na sztandar Stowarzyszenia.
Na ten sam cel przeznaczamy pozostałe pamiątki po III Zjeździe jak:
pocztówki obrazów artysty malarza Marka Kraussa ze specjalnym oznakowaniem daty Zjazdu (2 zł), druki programu z Ułanem Krechowieckim
i alegorią cudu nad Wisłą z 1920 roku (4 zł) oraz kalendarze(10 zł).
***
Dodatkowym owocem III Zjazdu, jest zwiększenie liczebności naszego
Stowarzyszenia o dalszych nowych członków. Witamy ich serdecznie
w naszym gronie:
Jerzy Bernhard, os. Międzygórze pow. Nowogródek, syn osadnika
Elentera Gumowska z d. Krzysztofiak, os. Piłsudczyzna, pow. Kostopol,
córka osadnika
Teresa Maciejewska Lauer z d. Solecka, os. Stanisławów, pow. Lwowski,
córka osadnika
Elwira Michalina Bartoszek z d. Makarska, os. Szarkowszczyzna, pow.
Dzisna, córka osadnika
Bronisława Pawełkowicz z d. Tyburek, os. Willa Nowa, pow. Grodno,
córka osadnika
Piotr Pogorzelski, os. Rokitnianka, pow. Równe, wnuk osadnika
Przemysław Pogorzelski, os. Rokitnianka, pow. Równe, syn osadnika
Maria Rorbach z d. Czyżewicz, os. Horodyszcze, pow. Baranowicze, córka
osadnika
Piotr Skrzypecki, os. Sokołów, pow. Buczacz, syn osadnika
Krystyna Strzałka z d. Sobolewska, os. Netta Kolonia, pow. Augustów,
córka osadnika
Wanda Woźniak z d. Tryll, os. Kraśnica Ułańska, pow. Dubno, córka osadnika
***
Na Budowę kościoła w Klecku na Białorusi wpłacili:
Małgorzata i Grzegorz Szymańscy z Kanady 100 USD (po raz drugi), Barbara i Jerzy Szymańscy 110 USD, Aleksander Szymański 1000 zł, Leon
Szymański 100 zł.
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***
Mamy dla Państwa dwie dobre wiadomości: składki członkowskie
i prenumerata kwartalnika na rok 2002 uchwałą Zarządu pozostają niezmienione. Przypominam, że wynoszą one: składka 2 zł miesięcznie,
a prenumerata roczna KRESOWYCH STANIC – 24 zł na kraj i 20 USD za
granicę. Prosimy o dokonywanie wpłat na rok przyszły, oraz zaległych
składek, opłat za rok bieżący.
***
Najbliższe otwarte zebrania Zarządu, na które wszystkich serdecznie zapraszamy, odbędą się: 17 grudnia (wyjątkowo nie jest to tradycyjnie ostatni
poniedziałek miesiąca), 28 stycznia i 25 lutego 2002 r. Zebrania odbywają
się o godz. 16.00 w Klubie Oficerskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej
7 (II piętro, mała sala Konferencyjna). Na coroczne spotkanie opłatkowe
zapraszamy 12 stycznia (sobota) godzina 11.00. Wstępnie ustala się datę
zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia na 9 marca (sobota) godz.
10.00. Opłatek i zebranie sprawozdawcze odbędą się też w Warszawie przy
ul Rakowieckiej 7.
Mieczysław Wójcik
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