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NASZE SPRAWY

Koleżanki i Koledzy! Wraz z pierwszym numerem biuletynu „Kresowe
Stanice” w Wasze ręce oddajemy stały kącik „Nasze sprawy” poświęcony
sprawom bieżącym, Waszym głosom i listom, w których wyrażacie Wasze opinie,
dzielicie się wrażeniami, zgłaszacie nowe inicjatywy.

Począwszy od tego numeru ukazywać się będzie półrocznik, na którego treść
składać się będą prace z zakresu tematyki Kresów Wschodnich, nadsyłane przez
naszych Członków z kraju i z zagranicy, jak również przez osoby związane ze
Stowarzyszeniem poprzez swoje zainteresowanie naszą „Małą Ojczyzną”.

Pragniemy Państwa powiadomić, że aktualnie - rzec można - powstaje dla
nas i dla historii osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich wiekopomne
dzieło. Mgr Marek Niewiadomski, z Olszewa Borek, zbiera materiały do pracy
doktorskiej na temat osadnictwa wojskowego. Cytuję fragment listu, w którym
pisze do naszego Stowarzyszenia: „Zwracam się do rodzin osadników wojskowych
z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej o pomoc w gromadzeniu materiałów do
pracy doktorskiej na temat „Osadnictwo wojskowe na Kresach Wschodnich
Drugiej Rzeczypospolitej 1921-1940”. Pragnę zachować w ludzkiej pamięci
pionierów postępu rolniczego i kulturalnego oraz polskości na Kresach, ludzi
ciężko wykuwających swój codzienny los. Będę wdzięczny za wszelkie informacje
o życiu codziennym osadników, za wspomnienia, pamiętniki, kopie dokumentów
urzędowych i korespondencję, opisy i szkice osad, wykazy osadników, itp.”

Razem z Państwem cieszymy się, że taka praca została podjęta. Miłą dla nas
niespodzianką było to, że licealista z Hrubieszowa - Krzysztof Klejszmit, -
otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie historycznym „Ojczyzna moich przodków
- Wołyń”, praca do której zostały mu udostępnione materiały archiwalne kol.
Edmunda Bosakowskiego.

Na łamach Kresowych Stanic pragniemy również dać wyraz naszym
związkom z rodzinami osadników wojskowych zamieszkującymi za granicą, a to
w USA, w Kanadzie, w Australii - wszędzie gdzie ich losy wojenne zaniosły - w
tym z Ogniskiem Rodzin Osadników Kresowych w Wielkiej Brytanii, jak również
z Polakami żyjącymi aktualnie na Kresach Wschodnich.

Informujemy Państwa, że w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al.
Solidarności 62, od 17 września br. do dn. 17 stycznia 1998 r czynna jest wystawa
„Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - Ziemia i Ludzie”. Wystawa ta poświęcona
jest życiu na Kresach. Obszerną recenzję zamieszczamy w bieżącym numerze
biuletynu. Obecna wystawa - jak i poprzednia „Sybir 1940-1956” została
zorganizowana przy aktywnej współpracy z Muzeum Niepodległości członków
naszego Stowarzyszenia. Nasza współpraca z Muzeum Niepodległości nastąpiła z
inicjatywy pełnomocnika muzeum p. Romana W. Rybickiego we wrześniu 1995 r.
Zaznaczyć wypada, że na obu wystawach znalazła się spora liczba eksponatów
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dotyczących osadnictwa wojskowego na Kresach. Kolejną wystawą ma być
„Osadnictwo na Kresach Wschodnich”. Zapraszamy do udziału poprzez
nadsyłanie materiałów na adres Stowarzyszenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim kolegom za żywe zainteresowanie
sprawami Stowarzyszenia, serdeczność, jak też i za głosy krytyczne, które
wyrażacie w Waszych listach. Dziękujemy też kol. Bogusławowi Mączce z
Londynu za wykonanie i dostarczenie nam 100 kaset wideo z I Światowego
Zjazdu Rodzin Osadników, a kol. Tadeuszowi Walczakowi za udostępnienie po
bardzo obniżonych cenach II tomu książki Z Kresów Wschodnich RP na
wygnanie. Dziękujemy również p. Teresie Radziszewskiej z Zamościa, prof.
Józefowi Golemie z Rzeszowa, Edwardowi Wróblowi z Rzeszowa oraz Teresie
Mansolf z Torunia, za bardzo ciekawe materiały, które wykorzystamy w kolejnych
numerach Biuletynu. Pani Janinie Biernackiej z Ostrowca Świętokrzyskiego
dziękuję za słowa krytyki. Pragniemy podkreślić raz jeszcze, że czekamy na
Wasze propozycje i inicjatywy. Pamiętajmy, że Stowarzyszenie to my wszyscy i od
nas wszystkich, a nie tylko od Zarządu zależy, czy nasza działalność będzie
prężna i ciekawa. Słowa uznania należą się kol. Genowefie Kalinowskiej z
Bydgoszczy i kol. Tadeuszowi Janowczykowi z Lublina za ich wysiłki zmierzające
do utworzenia lokalnych Ognisk Stowarzyszenia.

Listy nadesłali również: Józefa Świątkowska z Nowej Soli, Irena Gordon z
Lublina, Łucja Myk ze Świdnika, Stefan Cybulski z Lądka Zdroju, Zygmunt
Królikowski ze Smolic, Stanisława Szczucka z Ostrowa Wielkopolskiego, Maria
Janowska z Gdańska, Genowefa Walkusz ze Słupska, Barbara Bogdanowicz z
Rybna, Wanda Siemiginowska ze Świdnika, Antonia Wierzel z Legnicy, Tadeusz
Kuraszkiewicz z Krakowa, Czesław Zagórski z Nysy, Zuzanna Florczak z
Gorzowa Wielkopolskiego, Marek Łozowski z Iłowej, Teresa Jakubiak ze
Stargardu Szczeińskiego, Stanisława Czarkowska z Bytomia, H. Meleszkiewicz z
Gdyni, Bożena Sokołowska z Katowic, A. Stachura z Kołobrzegu, Karolina
Sarnowska z Sochaczewa, Zofia Mazkiewicz z Purdy i Kazimierz Zapałowicz z
Łodzi. Za wszystkie listy serdecznie dziękujemy - dostarczą one tematów do
rozmów na naszych spotkaniach.

Witamy w naszym gronie nowych członków: Stanisławę Czarkowską,
Genowefę Kalinowską, Krystynę Ostrowską, Michalinę Oleszczuk, Stefana
Patyka, Tadeusza Skoczylasa, Kazimierz Zapałowicza, Adama Stachurę i Zofię
Zawisza.

Nie możemy też zapomnieć o tych, którzy w ostatnim okresie odeszli od nas:
Stanisława Spychalska, Alina Groszek, Wanda Szymanowicz i dr Irena Kurzej -
Pytel. Cześć ich pamięci!

Wydanie biuletynu będziemy finansować z funduszy pochodzących ze
składek członkowskich, dzięki czemu będzie on wysyłany wszystkim członkom
Stowarzyszenia bez dodatkowych opłat.

Serdecznie pozdrawiamy Do Siego Roku!


