Tematyka kresowa w naszej prasie

W „Naszym Dzienniku” z dnia 5-6 stycznia br. ukazał się artykuł
Wojciecha Wybranowskiego pt. „Smert, smert Lachom!” ze względu na
wagę tego artykułu dla bieżącego dochodzenia prowadzonego przez IPN
w Lublinie, zamieszczamy za „Naszym Dziennikiem” wstęp do tej
publikacji:
„Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie
brutalnych mordów, popełnionych na ludności polskiej w województwie
wołyńskim w latach 1939-45 przez zbrojne bandy ukraińskie. Ze wstępnych
ustaleń śledztwa wynika, że co najmniej 60 tysięcy polskich mężczyzn,
kobiet i dzieci, mieszkańców około tysiąca miejscowości stało się ofiarami
zabójstw, tortur i prześladowań, popełnianych przez członków UPA. –
Atakowano uśpione wsie, mordowano za pomocą siekier, wideł, i kos –
zeznają świadkowie tamtych wydarzeń. W 1943 roku wymordowano całą
polską ludność wioski Parośla – zginęło ok. 150 Polaków. W Porycku
rozstrzelano kilkudziesięciu Polaków uczestniczących we Mszy Świętej.”

Zainteresowanych szczegółami opisanej zbrodni odsyłamy do
całego tekstu w „Naszym Dzienniku”. Można zwrócić się również do
nas – wykonamy ksero i prześlemy zainteresowanym.
Również w „Naszym Dzienniku” z dn. 9 stycznia br. ukazał się artykuł
Roberta Popielewicza pt. „Odszkodowania za mienie pozostawione na
Kresach – Szukają sprawiedliwości”. Całość zamieszczamy poniżej.
„Zabużanie, bezskutecznie starający się o uzyskanie ekwiwalentu za
mienie pozostawione na terenach byłych Kresów Wschodnich, mogą
dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa deklaruje, że wszystkie osoby,
które należycie udokumentują swoje roszczenia , otrzymają pomoc prawną.
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Bezskuteczne starania Zabużan o uzyskanie ekwiwalentu za mienie
pozostawione na terenach byłych Kresów Wschodnich zmusiły ich do
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Pierwsze pozwy przeciwko
Skarbowi Państwa o realizację tych rekompensat wpłynęły do
warszawskiego sądu okręgowego w grudniu 2001 roku. Uzasadnieniem ich
roszczeń są przede wszystkim ratyfikowane przez Polskę umowy
międzynarodowe. Zdaniem organizacji zrzeszających Kresowian,
Ministerstwo Skarbu Państwa i jego delegatury – przedstawiciele terenowej
administracji rządowej oraz rządowych agend robią wszystko, aby ich
prawnie respektować.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli Skarbu państwa
apeluje do wszystkich Zabużan o przyłączenie się do rozpoczętych działań
sądowych. Według Stowarzyszenia, takich osób może być w Polsce ok. 50
tys., a z wyliczeń resortu Skarbu Państwa wynika, że może to być nawet
liczba 90 tys. Władze Stowarzyszenia zadeklarowały, że wszystkie osoby,
które należycie udokumentują swoje roszczenia, otrzymają pomoc prawną.
Zdaniem Zabużan, zaproponowana przez nich zasada rekompensowania
roszczeń ze składników mienia Skarbu Państwa (nieruchomości, akcje) ma
funkcję ochronną wobec budżetu, gdyż w innym przypadku realizacja
roszczeń odszkodowawczych może skutkować wypłatami z budżetu
państwa w gotówce. Przeciętne roszczenie wynosi ok. 600 tys. zł, jeśli to
pomnożymy przez liczbę Zabużan – 50 tys., osób to wysokość należnych
odszkodowań może sięgnąć nawet 30 mld zł.
Na prośbę naszych Czytelników zamieszczamy poniżej wykaz
oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu
Państwa.
Oddział w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64 p. 10, 00-322 Warszawa tel. (22) 8262041
w. 233, dyżury: poniedziałki godz. 18.00-19.00, piątki godz. 10.00-11.00

Oddział w Elblągu
ul. Saperów 7 m. 9
82-300 Elbląg

tel. (55) 233 82 62

Oddział w Gdańsku
ul. Piastowska 90 D m. 87
80-352 Gdańsk
tel. (58) 553 6491

Oddział w Jeleniej Górze
ul. Wyczółkowskiego 10 m. 7
58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 764 97 76
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Odział w Katowicach
ul. Sądowa 1
40-012 Katowice

tel. 0606 70 587

Oddział w Krakowie
ul. Emilii Plater 6/8
30-009 Kraków

tel. (12) 6336574

Oddział W Legnicy
ul. Jordana 21 m. 4
59-200 Legnica

tel. (76) 862 57 82

Oddział w Gorlicach
ul. Kołłątaja 11 m. 21
38-300 Gorlice
tel. (18) 352 25 63

Oddział w Olsztynie
ul. Partyzantów 72
10-501 Olsztyn

tel. (89) 526 74 94

Oddział w Opolu
ul. Hubala 5 A m. 15
45-266 Opole

tel. (77) 455 59 19

Oddział w Poznaniu
ul. Czwartaków 19 m. 1
61-495 Poznań

Oddział w Świdnicy
ul. Leśna 8 m. 3
59-100 Świdnica

tel. (74) 853 56 22

Oddział w Obornikach Śląskich
ul. Witosa 29
55-035 Oborniki Śląskie tel. (71)310 34 80
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„WROCŁAWSKA GAZETA POLSKA” w pierwszym numerze
tegorocznym opublikowała dwa artykuły związane z naszym
stowarzyszeniem pt. „Ocalić od zapomnienia i pomagać rodakom na
Kresach Wschodnich” oraz artykuł redaktora naczelnego Antoniego
Lenkiewicza o książce Antoniego Tomczyka – „Abyśmy mogli wybaczyć”.
Przedruk ww. artykułu zamieszczamy na stronach 51-53 naszego biuletynu.
Zachęcamy do czytania tej patriotycznej gazety. Niżej podajemy
warunki prenumeraty.
„WROCŁAWSKA GAZETA POLSKA” to miesięcznik. Prenumerata
możliwa jest od każdego numeru a cena z kosztami przesyłki 3,50 za
egzemplarz. Adres: ul. Wieczysta 77/33, 50-550 Wrocław.
Nr konta PKO III O/Wrocław 56 10205242-12831 0069
Tel./fax 336-70-44, e-mail: gazetapolska@poczta.onet.pl

Jerzy Szymański
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