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WITAJCIE!!!
Prezentujemy Wam pierwszy numer Biuletynu Kresy-Syberia. Biuletyn będzie się ukazywał
kwartalnie i poruszane w nim będą kwestie dotyczące Grupę, Fundację, oraz Wirtualne
Muzeum Kresy-Syberia.
Biuletyn będzie kolportowany drogą elektroniczną do wszystkich zwolenników KresySyberia. Oprócz tego wydrukowane kopie będą wysyłane do wybranych instytucji.
Jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę naszego Biuletynu. Propozycje prosimy przesyłać
do końca stycznia na adres e-mailowy: Biuletyn@Kresy-Syberia.org

KONFERENCJA „PAMIĘĆ POKOLEŃ” 2018

W dniach 15-17 września 2018 r. odbyła się nasza 5. konferencja "Pamięć pokoleń". W tym
roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 75. rocznicę
masakry wołyńskiej. Podobnie jak w poprzednich latach naszym miejscem był Dom Spotkań
z Historią w Warszawie. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę uczestników biorących
udział w konferencji. Ponadto wiele osób oglądało wykłady przez Internet. Uczestnicy
przybyli z dosłownie każdego zakątka świata - mieliśmy ludzi z Kanady, USA, Wielkiej
Brytanii, Polski, Szwecji, Rosji, Iranu, Australii i Nowej Zelandii.

Tegoroczni uczestnicy

Konferencję rozpoczął Prezes Fundacji Stefan Wiśniowski odznaczony formalnie
pamiątkowym medalem, który został wybity przez Związek Sybiraków. Pan Pogodziński,
Wiceprezydent Stowarzyszenia, oficjalnie przekazał ten medal Stefanowi.

Mieczysław Pogodziński i Stefan Wiśniowski

Jak powiedział prezes Fundacji Kresy-Syberia pod koniec drugiego dnia, była to najlepsza
konferencja pod względem różnorodności i tematów prelekcji. Podobnie jak uczestnicy,
mówcy przybyli z całego świata. Uczestnicy byli świadkami premiery dwóch filmów:
"Pamięć to nasza ojczyzna" Jonathana Kolodzieja Duranda z Kanady i "Madame" Narges
Kharghani z Iranu. Słyszeliśmy kilka osobistych historii o Sybirakach (Iwona Januszajtis,
Paulina Kaszuba, Tania Sawicka-Mead) i wykładów o Kresach (Tomasz Kuba Kozłowski,

Wojciech Śleszyński), artystach w armii Andersa (Jan Wiktor Sienkiewicz), polskich
obozach dla uchodźców w Afryce i Ameryce (Marcin Kawala) i bardzo pouczający wykład o
tym, jak ludzie radzą sobie z traumą (Amanda Chałupa). Po wykładach nasi prelegenci
odpowiadali na pytania publiczności.

Amanda Chałupa, Tania Sawicka-Mead i Marcin Kawala podczas dyskusji po wykładach

Bardzo ważnym wydarzeniem był drugi dzień konferencji, kiedy podpisano formalne
porozumienie między Fundacją Kresy-Syberia a Muzeum Pamięci Sybiru, aby rozpocząć i
promować współpracę i pomiędzy KSF a Muzeum Pamięci Sybiru.

Wojciech Śleszyński i Stefan Wiśniowski po podpisaniu umowy

Konferencję zakończył Prezes Fundacji Kresy-Syberia, przedstawiając nowych członków
Zarządu Fundacji: Barbarę Gdowski, Iwonę Krasoń, Stanleya Urbana i Marcina Kawalę.
Trzeci dzień przypadł na rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę i nazywany jest Dniem
Sybiraka. Obchody dnia rozpoczęły się w Muzeum Katyńskim z Mszą Świętą odbywającą się
na świeżym powietrzu na terenie Cytadeli Warszawskiej. O godzinie 16.00 członkowie
Kresy-Syberia rozpoczęli Marsz „Pamięć Pokoleń” od Cytadeli do Pomnika Poległych i
Pomordowanych na Wschodzie (spacer około 1/2 km ulicami Warszawy). Transparent
Fundacji Kresy-Syberia był niesiony na przedzie a grupa miała eskortę policji. W trakcie
uroczystości, delegacja Fundacji Kresy-Syberia złożyła wieniec pod Pomnikiem.

Członkowie Kresy-Syberia i polscy weterani z transparentem przy Pomniku

Konferencja odniosła ogromny sukces, ale nigdy by się to nie udało bez koordynatorów
Komitetu Konferencyjnego (Maciej Czarkowski, Marcin Kawala, Iwona Krasoń, Marek
Krasoń i Stefan Wiśniowski), pracowników Domu Spotkań z Historią oraz dwóch tłumaczy
(Anastazia Pindor i Renata Knechciak). Raport z Konferencji opracowała Grace Nagiecka a
oficjalnym fotografem imprezy był Greg Spring – Dziękujemy!!!
Ogłaszamy również, że w dniach 14-17 września 2019 odbędzie się w Warszawie
6. Konferencja Kresy-Syberia „Pamięć Pokoleń”, zapiszcie więc sobie tę datę w
kalendarzach. Serdecznie zapraszamy!!! W przyszłym roku obchodzimy setną rocznicę
ponownego przyłączenia Kresów do Polski i 80-tą rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
Jeśli ktoś chciałby zostać prelegentem na przyszłorocznej konferencji, proszę wysłać
zgłoszenie wraz z tematem prelekcji na adres: Marcin.Kawala@Kresy-Siberia.org .

POTRZEBYJEMY CIEBIE!
WESPRZYJ WIRTUALNE MUZEUM KRESY-SYBERIA
Zawsze rozwijające się od premiery w 2009 roku, Wirtualne Muzeum jest odwiedzane
poprzez Internet przez ponad 100 000 osób z całego świata. Obejmuje już:
– ponad 68 000 osobistych profili na ŚCIANIE HOŁDU
– ponad 16 000 zdjęć i dokumentów w HALI OBRAZOWEJ
– ponad 1000 fragmentów wywiadów z świadkami historii w HALI ŚWIADECTW
– 29 sali wystawowych w 9 GALERIACH HISTORYCZNYCH
– 9 WYSTAW SPECJALNYCH
– setki linków oraz spisów filmów i książek w CENTRUM REFERENCYJNYM.
Jednak, jak zapewne wielu z Was zauważyło, od jakiegoś czasu borykamy się z problemami
technicznymi na naszej stronie. Strona została stworzona 10 lat temu, a jest to sporo czasu w
świecie informatyki, w międzyczasie strona była również ofiarą ataku hakerskiego i oba te
czynniki składają się na fakt, że nasze Wirtualne Muzeum potrzebuje pilnej pomocy. Aby
zabezpieczyć Wirtualne Muzeum i historię, którą zachowuje na przyszłość, musimy go
niezwłocznie naprawić i odbudować, szacunkowo za 50 000 USD.
Poza tej jednorazowej inwestycji, musimy płacić codzienne koszty, jak na przykład:
– hosting serwera (20 000 zł/ rok)
– administracja informatyki (8 000 zł rocznie)
– filmowanie wywiadów z świadkami historii (2000 zł / wywiad)
– przetwarzanie 100 wywiadów jeszcze nie zamieszczonych w Muzeum (60 000 zł)
– skanowanie i katalogowanie historycznych fotografii i dokumentów ( 160 zł / osoby)
– tłumaczenie Galerii i Wystaw z języka polskiego na język angielski (40 000 zł)
– ciągłe dodawanie Wystaw Specjalnych (12 000 zł / wystawe)
– ciągłe dodawanie tysięce osób do Ściany Hołdu (darmowo, ale wymaga czasu od
wolontariuszy).
Możemy wesprzeć tę pracę na kilka sposobów: dobrowolnie poświęcając swój czas, płacąc
roczną składkę w wysokości 40 PLN (lub 4 PLN miesięcznie) – zniżonej o 75% dla
zamieszkałych w Polsce lub w byłym ZSRS – albo też dokonując jednorazową darowiznę. W
Polsce, można darowiznę nawet odliczyć od dochodów osobistych aby obniżyć PIT.
Wszystkie opcje dostępne są na stronie www.kresy-siberia.org/museum/pl/donate/.

Czasem też organizujemy zbiórki w internecie i zawsze są one ogłaszane na naszej grupie
dyskusyjnej: www.facebook.com/groups/KresySiberiaGroup/. I tak 27 listopada, tzw.
GivingTuesday, 80 osób wsparło nas sumą $5177. Do tego dodany został bonus od
GlobalGiving, tak więc w sumie zebraliśmy $6043. Dziękujemy!!! Ale to za mało, żeby
odbudować stronę. Z dwoma tysiącami członków na naszej grupie FB, naprawdę nie trzeba
dużo, żeby pieniądze potrzebne na odbudowę uzbierać. Jak mówi polskie przysłowie: grosz
do grosza, a będzie kokosza!

Tak, już mamy święto Bożego Narodzenia, dlatego w imieniu całego Zarządu Fundacji
Kresy-Syberia oraz naszych administratorów składamy wszystkim członkom Kresy-Syberia,
Kresowiakom i Sybirakom oraz ich dzieciom, wnukom i prawnukom radosnych i rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Życzenia składamy również tym członkom, którzy należą do Kościoła Prawosławnego – oni
zasiądą do wieczerzy wigilijnej wieczorem 6 stycznia a Nowy Rok będą witać w nocy z 13
na 14 stycznia wg kalendarza gregoriańskiego. Życzymy również "Chanuka Sameach"
naszym członkom żydowskim, a szczęśliwego i błogosławionego "Mawlid al-Nabi" naszym
członkom muzułmańskim!
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