
KRESOWE STANICE 27 

UCHWAŁY ZJAZDU 
W drugim dniu na zakończenie obrad Zjazd na wniosek powołanej Komisji ds. 

Uchwał i wniosków przyjął jednomyślnie następujące uchwały: 

   Uczestnicy Zjazdu w Łazienkach pod pomnikiem Fryderyka Chopina 
    Fot. Stanisława Terlikowska 



KRESOWE STANICE 28 

Uchwały zatwierdzone i przyjęte do realizacji przez II Światowy 
Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych 

w dniu 5 września 1999r w Warszawie 
 
Komisja Wniosków w składzie: 
przewodniczący  -  - Tadeusz Walczak 
sekretarz  - Wiktoria Rózga 
członkowie  - Zofia Rosińska 

- Janusz Szuba 
- Zbigniew Bartosz 
- Maria Rey 
- Antoni Tomczyk 
- Jerzy Kondziela 
- Krzysztof Kądziela 
- Janina Smogorzewska 
- Bronisława Kacperek 

 
W dniu 5 września 1999 r II Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojsko-

wych i Cywilnych po dokładnym przeanalizowaniu, przedyskutowaniu, naniesie-
niu poprawek (zawartych w protokole) do przedstawionych przez ww. Komisję 
wniosków przyjął drogą głosowania sześć niżej wymienionych postulatów do re-
alizacji: 
1. Udzielanie Polakom zamieszkałym na dawnych wschodnich ziemiach Polski 

wszelkiej pomocy szczególnie pod względem: krzewienia kultury polskiej, na-
uki języka polskiego i folkloru. 

2. Wszelką pomoc charytatywną i inne kontakty z Polakami za wschodnią grani-
cą, organizacje nasze powinny prowadzić samodzielnie. 

3. Zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia w Warszawie do dalszego prowadzenia 
rozmów z władzami Akademii Sztuk Pięknych w celu uzyskania stosownych 
pomieszczeń na użytek Stowarzyszenia. 

4. Drugi Światowy Zjazd Rodzin Osadników ·Kresowych proponuje zorganizo-
wanie następnego Zjazdu we wrześniu 2001 roku i kolejne zwoływać co dwa 
lata. 

5. Drugi Światowy Zjazd Rodzin Osadników Kresowych zaleca zarządom: kra-
jowemu i w Wielkiej Brytanii kultywowanie pamięci o kresowym osadnictwie 
wojskowym. 

6. II Światowy Zjazd Rodzin Osadników Kresowych apeluje do wszystkich 
członków Stowarzyszenia, aby w miarę możliwości podczas pobytu na zie-
miach przodków starali się nawiązywać z miejscowymi narodowymi organiza-
cjami kulturalnymi lub muzeami kontakty i dostarczać im materiały informa-
cyjne o osadnictwie wojskowym na ich terenie. 

 
Do zobaczenia na następnym III Zjeździe w roku 2001 - zapraszamy. 


