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NASZE SPRAWY

Z dużą przyjemnością przekazujemy Państwu drugi numer
„Kresowych stanic”. Cieszymy się, że przyjęli je Państwo z zadowoleniem,
o czym świadczą dobre oceny i miłe słowa, które do nas napłynęły z kraju i
ze świata, jako że numer nasz zawędrował także do Anglii, Kanady,
Australii i USA. Z listów odczytujemy, że ludzie chcą, aby o nich
pamiętać. Szczególnie ci zagubieni w małych miejscowościach,
pozostawieni sami sobie, którym ubywają najbliżsi, którym za dużo lat
przybyło - a zdrowia ubyło - którym pozostała nostalgia za tym, co
odeszło...

Pierwszy numer przygotowywany był w dużym pośpiechu, składany
dosłownie w ciągu miesiąca. Chcieliśmy, aby był to numer świąteczno-
noworoczny, co się nam zresztą udało, aczkolwiek do wielu osób dotarł
dopiero po świętach.

Przepraszamy za wszelkie usterki, błędy, za amatorstwo - bo też i
amatorami w tym względzie jesteśmy.

Chcemy jednak, aby  to pismo było pismem poważnym, o sensownej i
różnorodnej treści, pismem w dobrym stylu. Z jego przygotowaniem i
wydaniem mamy różne problemy, musimy pokonywać pewne trudności,
mamy jednak dobre chęci i wolę kontynuowania naszego biuletynu.

Tym razem zebraliśmy więcej materiału, stąd też numer ten
przekazujemy Państwu w obszerniejszej edycji i bogatszy w treści.
Staramy się nasze publikacje ilustrować wieloma ciekawymi, już
archiwalnymi zdjęciami, nie zapominamy też o bliskich naszemu sercu
strofach.

Nasze pismo kierujemy głównie do rodzin osadników kresowych, nie
chcemy jednak trzymać się tematyki wyłącznie osadniczej. Wszędzie tam,
gdzie zbierze się grupka ludzi chcących coś ciekawego i sensownego robić
dla upamiętnienia naszych kresowych losów, polecamy podejmowanie
oddolnych inicjatyw. A wszędzie są jeszcze ludzie którym „chce się
chcieć”, pełni zapału i wrażliwości, skłonni do głębszych doznań,
wzruszeń i emocji - bo i bez emocji niewiele życie warte!

Ważnym wydarzeniem w działalności naszego Stowarzyszenia było
walne zebranie członków, które odbyło się 10 stycznia 1998 roku. Z uwagi
na chorobę prezesa, pana Jerzego Szymańskiego, zebranie prowadzili
wiceprezesi: panowie Antoni Tomczyk i Janusz Szuba. Na zebraniu
omówiono dotychczasową działalność Zarządu, jak: opracowanie Statutu,
zarejestrowanie Stowarzyszenia itp. Ponadto w trakcie zebrania
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podkreślono liczne przykłady angażowania się członków Stowarzyszenia w
akcje prowadzone na dawnych Kresach Wschodnich: pomoc w odbudowie
szkół, remontach kościołów i akcjach charytatywnych. Na uwagę zasługuje
ciekawa wypowiedź pana Romana W. Rybickiego, przedstawiciela
Muzeum Niepodległości, który zaapelował, aby Stowarzyszenie
prowadziło ściślejszą współpracę z Muzeum, a w szczególności o
rozbudzanie zainteresowania tą tematyką młodzieży.

Zarząd wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Pana Janusza
Onyszkiewicza, pismo z prośbą o przyjęcie patronatu nad naszym
Stowarzyszeniem. Dnia 30 kwietnia 1998 roku otrzymaliśmy pozytywną
odpowiedź w której resort Obrony Narodowej ze wszech miar popiera
naszą działalność i zainteresowany jest nawiązaniem współpracy.

Stowarzyszenie podejmuje współpracę ze Związkami Polaków na
dawnych Kresach Wschodnich. Środowisko osadników z Białorusi od
szeregu lat utrzymuje kontakty ze Związkiem Polaków w Grodnie.
Wiceprezes Związku, Tadeusz Mokwicz przyjął zaproszenie do
uczestnictwa w naszym Zjeździe w 1999 roku, a ponadto wyraził gotowość
współpracy z redakcją naszego biuletynu.

Piszcie Państwo o swoich poczynaniach i dokonaniach, o tym co na
waszym terenie się dzieje - o waszej powojennej egzystencji. Co ciekawsze
relacje będziemy zamieszczać w kolejnych numerach. Inne wzbogacą
nasze archiwum, a z czasem może uda się nam przygotować i wydać je w
publikacji książkowej.

W bieżącym roku organizujemy dla naszych członków oraz
sympatyków dwa otwarte zebrania w terminach: 19 września godz. 10oo,
oraz 5 grudnia godz. 10oo. Zebrania odbędą się w dużej sali Kasyna
Oficerskiego przy ulicy Rakowieckiej 7 na II piętrze.

Następny numer biuletynu zostanie wysłany do tych członków
Stowarzyszenia, którzy na bieżąco opłacili składki członkowskie. Istnieje
możliwość nabycia odpłatnie dodatkowych egzemplarzy biuletynu podczas
planowanych spotkań.

Witamy w naszym gronie nowych członków: Adelę Bydłowską, Marię
Cieślar, Andrzeja Tyburę, Zofię Karczewską, Franciszka Augustyńskiego i
Eugeniusza Augustyńskiego.

W ostatnim okresie odszedł od nas Aleksander Podgórski. Cześć Jego
Pamięci.

Dziękujemy Państwu za życzenia na 1998 rok, pozdrowienia i
życzliwość, za miłe słowa i zachętę do dalszego działania.
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