Ogólnopolski Komitet Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa
dokonanego na ludności polskiej Kresów Wschodnich RP
wraz z Światowym Kongresem Kresowian
zapraszają do wzięcia udziału w

XIV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian
na Jasną Górę - 6 lipca 2008
Ten Zjazd, wpisany w kalendarz ogólnopolskich
obchodów 65 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na
ludności polskiej Kresów Wschodnich RP będzie zjazdem szczególnym.
Razem ze Światowym Kongresem Kresowian organizuje go w tym roku
Ogólnopolski Komitet Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa - działający
pod przewodnictwem wicemarszałka sejmu Jarosława Kalinowskiego.
Uznając wyjątkowość chwili Komitet apeluje o jedność wszystkich
organizacji kresowych i współdziałanie w obchodach 65 rocznicy
ludobójstwa na Kresach, traktując tę jedność jako patriotyczny
obowiązek.
Jasna Góra czeka na Kresowian ! – To hasło przyświeca nam co roku.
Dziś dodajemy: Jasna Góra czeka na nas wszystkich, na Polaków,
którym droga jest pamięć o Rodakach, co życie swe oddali właśnie za to
i tylko za to, ze byli Polakami.
Udział w Zjeździe może wziąć KAŻDY, kto czuje potrzebę bycia z nami
w tym szczególnym miejscu i w takiej chwili. Każdy też, czy to z Kresów
czy ze Śląska, z Pomorza czy Wielkopolski, z Chicago, Melbourne czy
Ottawy – będzie przyjęty przez organizatorów jak członek wielkiej
kresowej rodziny. Nie wysyłamy imiennych zaproszeń ze względu na
ostatnie problemy ze strajkującą pocztą. W dobie Internetu i szerokiej
możliwości informacji medialnej – liczymy, że tą drogą dotrzemy do
zainteresowanych i zmobilizujemy do udziału w Zjeździe Kresowian, ich
Przyjaciół i Sympatyków.
Jasnogórskie uroczystości w niedzielę 6 lipca zainauguruje
o godz. 9.30 w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej msza św. w
intencji naszych Rodaków pomordowanych przez OUN UPA na Kresach
Wschodnich. Homilię wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
O godz. 11.00 w Sali Papieskiej rozpocznie się Forum Kresowe.
Otworzą je odczyty:
Dr Jacka Wilczura „Polska i Ukraina; Polacy Ukraińcy - AD 2008”
Prof. Józefa Wysockiego „Polska racja stanu, a mniejszości
narodowe”

Organizatorzy uroczystości nie ograniczają programu Forum tylko do
wystąpień naukowców i honorowych gości. Otwarte Forum Kresowe co
roku jest miejscem wypowiedzi dla wszystkich uczestników, stąd też głos
będzie mógł zabrać każdy, kto zechce wnieść swój wkład do skarbca
naszej zbiorowej, narodowej pamięci i podjąć trud przekazywania tej
wiedzy kolejnym pokoleniom..
Patronem tegorocznych uroczystości jest Zygmunt Jan Rumel,
rozszarpany końmi przez banderowców parlamentariusz, wysłany do
rozmów z przywódcami UPA - dowódca okręgu VIII BCh i AK Wołyń,
poeta.
Leopold Staff mówił do matki Zygmunta - Anny Rumlowej: „Niech pani
strzeże tego chłopca, to będzie wielki poeta”.
Jarosław Iwaszkiewicz w wiele lat po śmierci Zygmunta Rumla pisał
o nim: „Był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament
ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem”.

Wiersze Zygmunta Rumla usłyszymy w części artystycznej Zjazdu
podczas Koncertu Jasnogórskiego, w którym wystąpi również chór Gloria
Dei z Wrocławia pod kier. Romualda Trembickiego.
Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich,
którym droga jest pamięć o Kresach i Rodakach, co życie swe oddali
tylko za to, że byli Polakami. Zachęcamy oddziały Towarzystwa
Miłośników Lwowa, Wilnian, Wołynian, stowarzyszenia kresowe i
kombatanckie - do organizowania, wzorem bytomskiego oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa, zbiorowych wyjazdów na tę,
szczególnie znaczącą w tym roku – uroczystość na Jasnej Górze.
Wierni narodowej pamięci bądźmy w tym dniu razem!
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