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IX ŚWIATOWY ZJAZD RODZIN OSADNIKÓW 
WOJSKOWYCH I CYWILNYCH 

KRESÓW WSCHODNICH 
Przygotowaniem Zjazdu zajął się powołany w czerwcu komitet 

organizacyjny w składzie: przewodniczący Janusz Szuba, Wanda 
Kostro, Jadwiga Kot, Mieczysław Wójcik, Jan Rudziński, Tadeusz 
Kułakowski, Czesław Skarżyński, Zygmunt Zarębski i Michał Bro-
nowicki. Jako motto uroczystego spotkania, które zostało zaplano-
wane na przełom sierpnia i września, członkowie komitetu wybrali 
fragment wiersza zamordowanego przez rezunów Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii (UPA), młodego poety Zygmunta Jana Rumla: 
Przepływały gdzieś chmury / szemrającym potokiem / ostruganych na 
wióry / śpiewających obłoków. Wkrótce, już po raz kolejny, w swo-
ich gościnnych progach powitała uczestników, mająca swoją siedzi-
bę przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie, Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego (SGGW). Jej kanclerz, dr inż. Władysław 
Skarżyński, przyjął zaproszenie Stowarzyszenia i był obecny na ob-
radach. 

W piątek, 30 sierpnia, rozpoczęła się rejestracja przybywają-
cych licznie przedstawicieli rodzin osadniczych. Odbywała się na 
parterze akademika Hilton, gdzie blisko 90% uczestników Zjazdu 
znalazło zakwaterowanie. Już pierwsze spotkania gości obfitowały 
w wyrazy wzajemnej sympatii i niekłamaną radość, wiele dojeżdża-
jących do stolicy osób znało się bowiem od dawna i długo czekało na 
ponowną możliwość bezpośredniego kontaktu. Spora część zjazdo-
wiczów przyjechała z osobami towarzyszącymi, bądź też ze swoimi 
córkami, synami i wnuczkami. Na ich przykładzie widać więc było 
wyraźnie, że pamięć o przeszłości trwa wśród osadniczych rodzin 
i przekazywana jest młodszym pokoleniom. Już w trakcie rejestracji 
można było załatwić wiele istotnych spraw np. opłacić zalegle skład-
ki, kupić książki historyczne, zaprenumerować kwartalnik KRESO-
WE STANICE. 

W sobotę, o godzinie 10.30, uczestnicy i zaproszeni goście ze-
brani w Auli Kryształowej SGGW, usłyszeli komendę: „Proszę po-
wstać! Sztandar Stowarzyszenia wprowadzić!”. Pułkownik Bolesław 
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Siemiątkowski, jako chorąży, przewodniczył uroczystemu wejściu 
pocztu sztandarowego. W momencie, gdy na scenie oddawał honor 
przybyłym gościom, odśpiewano hymn narodowy. Zjazd został 
otwarty. Jego przewodniczącym wybrano redaktora naczelnego 
KRESOWYCH STANIC i jednocześnie sekretarza Stowarzyszenia Ja-
nusza Szubę, który na wstępie odczytał długą żałobną listę zmarłych 
– członków naszej organizacji, którzy od czasu ostatniego zjazdu 
odeszli na wieczną wartę. Wszyscy zebrani odmówili w ich intencji 
modlitwę, po czym nastąpiło powitanie honorowych gości: radcę Ja-
na Piotra Sobolewskiego – reprezentującego Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, dr. inż. Władysława Skarżyńskiego – 
kanclerza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Łucję Gra-
bowską – prezesa Stowarzyszenia Grodnian im. Elizy Orzeszkowej, 
Anetę Hoffmann – dyrektor Fundacji Kresy-Syberia, Zbigniewa Li-
pińskiego – redaktora „Myśli Polskiej”, Marcina Ładę – wiceprezesa 

Poczet sztandarowy 
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Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej 
Polskiej, Mirosławę Majewską – dyrektor Biblioteki Publicznej im. 
Zygmunta Jana Rumla, Bolesława Mieczkowskiego – przewodniczą-
cego Rady Krajowej Środowisk Żołnierzy Polskich Oddziałów Sa-
moobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP, płk. Jana Nie-
wińskiego – prezesa Kresowego Ruchu Patriotycznego, dr. Tadeusza 
Samborskiego – przewodniczącego Ruchu Stowarzyszeń Regional-
nych Rzeczpospolitej Polskiej, zastępcę dyr. Departamentu Kultury, 
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckie-
go, prof. Bogusława Smyrskiego – prof. Akademii Sztuk Pięknych, 
prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego – prof. Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, członka Światowej Rady Badań nad 
Polonią, przewodniczącego Komisji Historycznej Światowego 
Związku Żołnierzy AK. 

W celu sprawnego prowadzenia obrad przewodniczący Janusz 
Szuba zaprosił do stołu prezydialnego następujące osoby: prezesa 
Stowarzyszenia Mieczysława Wójcika, wiceprezesa Jana Rudziń-
skiego, drugiego wiceprezesa Michała Bronowickiego,  
płk. Bolesława Siemiątkowskiego – prezesa Związku Osadników, 
Wandę Muszyńską, Ryszarda Grzybowskiego i Wacława Wierzbic-
kiego – reprezentujących rodziny osadnicze z Kanady, Wielkiej Bry-
tanii i USA. Na protokolanta została powołana Bożenna Elżbieta 
Kacpura. Wybrano także Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
Jan Rudziński – przewodniczący, Czesław Skarżyński i Tadeusz 
Trąbski – członkowie. Po omówieniu regulaminu posiedzenia prze-
wodniczący Zjazdu poprosił, by osoby zabierające głos w dyskusji 
wypowiadały się zwięźle. W dyskusji plenarnej wzięli udział: dr inż. 
Władysław Skarżyński, Jan Sobolewski, Łucja Grzybowska, Aneta 
Hoffman, Zbigniew Lipiński, dr Tadeusz Samborski, płk Bolesław 
Mieczkowski, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, płk Jan Niewiń-
ski, Mieczysław Wójcik, płk Bolesław Siemiątkowski, Antoni Bern-
hard, Jan Rudziński i Michał Bronowicki. 

W trakcie obrad nastąpiła ceremonia, której towarzyszył pod-
niosły nastrój, mianowicie dekoracja medalem „Dziedzictwo Kresów 
Wschodnich”, przyznawanym za zasługi w utrwalaniu pamięci o pol-
skim dziedzictwie Kresów Wschodnich oraz popularyzowanie wie-
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dzy o patriotycznej i cywilizacyjnej roli osadnictwa wojskowego. 
Odznaczeniem uhonorowano: prof. Alojzego Szymańskiego, dr. inż. 
Władysława Skarżyńskiego, płk. Bolesława Mieczkowskiego, Hen-
ryka Niedzielskiego, Helenę Łucję Łysy, Przemysława Pogorzel-
skiego, Michała Bronowickiego, Tomasza Karasińskiego, Tadeusza 
Wolaka, Ksenię Walicką-Bagniewską, Ryszarda Sławczyńskiego, 
Stanisława Wołczaskiego, Marię Świdę i Andrzeja Wawrzyckiego. 

Po oficjalnej części Zjazdu rozpoczęła się druga – artystyczna. 
Tomasz Kuba Kozłowski, prowadzący w Domu Spotkań z Historią 
projekt Warszawska Inicjatywa Kresowa, zaprezentował historię tra-
gicznie doświadczonej okrucieństwem ukraińskich nacjonalistów 
wołyńskiej miejscowości, przedstawiając bogato ilustrowany slajda-
mi wykład z cyklu „Opowieści z Kresów”. Jego tytuł brzmiał „Ka-
mienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada.”. Osada ta na-
leżała administracyjnie do gminy Hołowin w powiecie kostopolskim, 

Aula Kryształowa – sala obrad 
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województwo wołyńskie. Jej nazwa wywodziła się z czasów pano-
wania króla Jana Kazimierza, który w wołyńskich lasach polował 
i w dolinie nad rzeką Horyń odpoczywał. Zaprojektowana przez inż. 
Michała Urbanowicza miejscowość powstała jako nowoczesne osie-
dle zakładowe i została zbudowana w latach 20. minionego wieku 
przy Państwowych Kamieniołomach Bazaltu. Ich dyrektorem, aż do 
1940 roku, pozostawał Leonard Szutkowski, zamordowany przez 
Sowietów w Katyniu. W Janowej Dolinie – w pełni zelektryfikowa-
nej, skanalizowanej, posiadającej system wodociągowy i usytuowa-
nej na terenie pięknego sosnowego lasu – na działkach o powierzchni 
600 m2 budowano czterorodzinne wille, w których do wybuchu 
II wojny światowej, na łącznej powierzchni 10 ha, osiedliło się około 
3 tysiące osób. Część piwniczna wszystkich domków została wyko-
nana z kamienia bazaltowego i dopiero na takich fundamentach sta-
wiano dwukondygnacyjne drewniane budynki, mające dwuspadowe 
dachy, pokryte czerwoną dachówką. Ich architektura podobna była 
do modelu fińskiego. Do każdego mieszkania należała działka, którą 
mieszkańcy przeznaczali zazwyczaj na ogródek warzywny lub kwia-
towy. Dramat mieszkańców Janowej Doliny rozegrał się w nocy 
z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek tj. z 22 na 23 kwietnia 1943 
roku. Ukraińcy zamordowali wtedy ponad 600 Polaków nie bacząc 
na ich wiek, płeć i stan zdrowia. Ci, którzy ocaleli, zostali wywiezie-
ni przez żołnierzy armii niemieckiej do Kostopola, skąd część została 
przewieziona w okolice Wrocławia. Obecnie w centrum dawnej pol-
skiej osady, dziś prowincjonalnej wsi ukraińskiej o nazwie Bazalto-
we, znajduje się pomnik ku czci upowców, którzy napadli na Janową 
Dolinę. Fałszujący historię napis na monumencie głosi: „Oddział 
grupy Zahrawa, którym dowodził Dubowyj zlikwidował w dniu 
21-22 kwietnia 1943 r. bazę polsko-niemieckich okupantów Woły-
nia”. Rodziny pomordowanych w dowód pamięci o tym tragicznym 
ludobójstwie ufundowały własny pomnik, jednak w ostatniej chwili 
przed jego odsłonięciem, bez wiedzy rodzin donatorów, ukraińskie 
władze usunęły z napisu datę 23 kwietnia 1943 roku, pozostawiając 
tylko lakoniczne, enigmatyczne dla współczesnych sformułowanie: 
„Pamięci Polaków z Janowej Doliny”. 
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W dalszej artystycznej części Zjazdu, uczestnicy wysłuchali wspa-
niałego koncertu „Pamiętam ciche, jasne, złote dni” w wykonaniu 
sopranistki Anety Augustyniak, która przygotowała arie operowe 
oraz dwie pieśni Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza, 
wykonane przy akompaniamencie Andrzeja Seroczyńskiego. Konfe-
nansjerem jej występu była Hanna Bondarenko. 

Przerwę w obradach przeznaczono na obiad, spotkania kole-
żeńskie i przygotowania do formułowania przez gości wolnych 
wniosków. Stanowiły one ostatnią odsłonę oficjalnej części obrad, po 
której – o godzinie 20.00 – w Auli Kryształowej zamienionej w dużą 
salę bankietową, przy pięknie udekorowanych i suto zastawionych 
stołach, zasiedli obok siebie dawni „kresowi sąsiedzi”, rzadko spoty-
kani przyjaciele, znajomi, koleżanki i koledzy, by snuć wspomnienia 
i konsumować smaczne potrawy. Przy znanych melodiach i piosen-
kach tańczono do późnych godzin nocnych. 

Wystąpienia zaproszonych gości. Przemawia dr. Tadeusz Samborski 
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Zgodnie z przyjętym programem, w niedzielę 1 września, po 
śniadaniu o godzinie 9.00, nastąpił wyjazd autokarami na uroczysto-
ści zewnętrzne. O godzinie 10.00 w parafii rzymsko-katolickiej Bo-
żego Ciała – w kościele konkatedralnym na stołecznym Kamionku 
będącym Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, patronki Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, rodziny osadnicze wzięły udział w uroczystej 
mszy świętej, którą celebrował proboszcz, ks. prałat dr Mateusz Ma-
tuszewski. Warto przy tym nadmienić, że osada Kamion (Kamień) 
istniała już na przełomie XI i XII wieku. Na polach tejże osady miały 
miejsce elekcje dwóch królów polskich: pierwsza wolna elekcja 
związana z wyborem Henryka Walezego w 1573 roku oraz elekcja 
Augusta III Sasa. Ziemie dzisiejszej kamionkowskiej parafii do 1780 
roku należały do kapituły płockiej, lecz wykupił je wtedy panujący 
wówczas król Stanisław August Poniatowski. Obecny budynek ko-
ścioła – pierwotny zburzony został w czasie „potopu szwedzkiego” 
w 1956 roku – wzniesiono w latach 1929–1931 wg projektu inż. 
Konstantego Jakimowicza. Sam Kamionek przyłączono do Warsza-
wy pół wieku wcześniej. 

Po mszy świętej, której liturgia odbyła się w języku łacińskim 
i polskim, wraz z pocztem sztandarowym, zjazdowicze złożyli wią-
zankę kwiatów i zapalili znicze przed Pomnikiem Katyńskim, który 
usytuowany jest przed kościołem. Zaraz potem nastąpił przejazd au-
tokarami i złożenie kolejnych wieńców oraz kwiatów, najpierw przed 
pomnikiem usytuowanym naprzeciw kościoła św. Stanisław Kostki 
na Żoliborzu – „W hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów 
Wschodnich”, a następnie przed Pomnikiem Poległym i Pomordo-
wanym na Wschodzie. W drodze do Wilanowa, uczestnicy Zjazdu 
mogli zobaczyć również niegdysiejszy Dom Osadniczy przy ul. My-
śliwieckiej 8, który przed wojną zajmowały władze Związku Osad-
ników i gdzie znajdowała się bursa dla „osadniczych” dzieci kształ-
cących się w Warszawie. Oprócz tego była w nim kaplica oraz sale 
wystawowe, gdzie mieściła się stała ekspozycja poświęcona pracom 
rękodzielniczym. Od roku 1945 budynek ten zajmuje Akademia 
Sztuk Pięknych. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pałacu w Wila-
nowie oraz pobyt w tamtejszych ogrodach i parku. Wspólnym obia-
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dem i kolacją uczestnicy żegnali się wzajemnie, życząc sobie do-
trwania do kolejnego, tym razem jubileuszowego X Zjazdu, który 
odbędzie się za dwa lata. 
 
Wypowiedzi zabierających głos podczas obrad IX Zjazdu 

Wśród wielu osób uczestniczących w dyskusji w czasie obrad 
plenarnych pierwszym wypowiadającym się był kanclerz Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dr inż. Władysław Skarżyński. 
W swoim wystąpieniu mówił: Uczelnia na terenie której się Państwo 
znajdują, po raz kolejny gości Was w swoich progach. Dla mnie oso-
biście jest to wielkie wyróżnienie, gdyż mogę uczestniczyć w tak nie-
zwykłej uroczystości. Tego rodzaju spotkania, właśnie w tej sali, na-
leżą już do tradycji i historii zarówno po stronie uczelni, jak i Stowa-
rzyszenia, które jest głównym organizatorem już IX Zjazdu Osadni-
ków Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. To Wy – dzieci 

Dekoracja medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” 
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osadników wojskowych – a także Wasze dzieci i wnuki, jesteście nie-
jako kontynuatorami tej miłej tradycji. Wasi ojcowie byli bowiem 
związani z ziemią rolną, kochali ją, pracowali na niej, osiągając 
wspaniałe wyniki i rezultaty. Uczelnia, w której odbywa się Wasz 
zjazd, jest bardzo ściśle związana z gospodarką rolną. Za kilka lat 
(w roku 2016) uczelnia będzie obchodzić 200-lecie swojego istnienia. 
Jej początki sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu 
Agronomicznego w Marymoncie. [Założycielami Instytutu był przede 
wszystkim wielki Polak, patriota, ksiądz, pisarz, publicysta, pedagog 
i pionier spółdzielczości polskiej Stanisław Staszic (1755-1826), któ-
ry w latach 1818-1860 pełnił m.in. funkcję zastępcy ministra oświaty 
w Królestwie Polskim. Był również współzałożycielem Uniwersytetu 
Warszawskiego i szkoły górniczej w Kielcach, która jako Szkoła 
Akademiczno-Górnicza przetrwała dziesięć lat – od 1816 do 1826 
roku. Pragnął, aby dla potrzeb rolnictwa można było kształcić mło-
dzież, przede wszystkim szlachecką, by mogła prowadzić i zarządzać 
nowocześnie swoimi majątkami. To on zlecił Jerzemu Beniaminowi 
Flattowi (1768-1860) objęcie stanowiska dyrektora uczelni, gdyż 
znał on nowoczesne rolnictwo w Szwajcarii i Niemczech, dlatego też 
merytoryczna organizacja szkolnictwa rolniczego znalazła się w jego 
gestii. W roku 1989 do pałacyku na Ursynowie, do dawnej posiadło-
ści hrabiów Krasińskich, została przeniesiona siedziba władz uczelni, 
natomiast od roku 2003 zlokalizowano tam wszystkie jej wydziały, 
tworząc jeden z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich 
w Europie. Nadano mu imię hr. Edwarda Raczyńskiego, który był 
spadkobiercą rodu Krasińskich i podarował ten teren państwu pol-
skiemu na cele edukacyjne. Ponadto z obszarem, na którym mieści 
się obecnie SGGW związana jest nierozerwalnie postać Juliana 
Ursyna Niemcewicza, który w latach 1822-1831 był właścicielem 
tych terenów – przyp. red.] 

Dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło, że mogę wziąć udział 
w tych uroczystościach. Życzę zatem Państwu owocnych obrad – 
powiedział Jan Sobolewski, reprezentujący Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 

Osadnicy wojskowi byli uczestnikami wojny polsko-
bolszewickiej w latach 1919-1921. To oni za walkę o polskość kre-
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sowej ziemi otrzymali ją potem na własność. Pracowali, żyli na niej 
i byli z tego bardzo dumni. Jestem prezesem Stowarzyszenia Grod-
nian im. Elizy Orzeszkowej. Pochodzę z Grodzieńszczyzny i są mi bli-
skie związki ze Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych 
i Cywilnych Kresów Wschodnich. Mamy wiele wspólnych tematów, 
a stowarzyszenie którym kieruję ma już 50 lat – podkreśliła z kolei 
prezes Łucja Grabowska. 
Dzieci pragną pielęgnować i przekazywać pamięć, tradycje i historię 
tamtego okresu. Powołana Fundacja i Muzeum Kresy-Syberia zaj-
muje się bardzo szeroko tematyką osadniczą i kresową, zbiera infor-
macje o losach rodzin osadniczych. Musimy przecież kolejnym poko-
leniom pozostawić możliwie jak największy ślad z tamtych lat, gdyż 
w latach 1944-1989 na temat polskich Kresów Wschodnich nie mó-
wiło się nic. Był to temat tabu. Mam nadzieję, iż za pośrednictwem 
Państwa nasza spuścizna będzie kontynuowana przez przyszłe poko-
lenia. Pamięć o Kresach musi być żywa, trzeba ukazywać bogactwo, 

Wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego „Kamienie wołać będą! Janowej 
Doliny rozkwit i zagłada.” 
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kulturę, tradycję, historię, dramat i tragedię tych ziem, tej części Pol-
ski – mówiła Aneta Hoffmann, dyrektor Fundacji. 

Obrady powinny stanowić morze solidarności z innymi organi-
zacjami. Winna to być jedna rodzina. Organizacje kresowe mają ze 
sobą wiele wspólnego. Osadnicy byli uczestnikami wojny z Rosją so-
wiecką, potem przechodzili męczeństwo, ale ta pamięć i dzieje nie 
zgasły. Przez sześćdziesiąt lat (1939 – 1989) nigdzie w kraju i nigdy 
się na temat Kresów nie mówiło, ani nie pisało. Ludzie odchodzili, 
ale pozostały przekazy w rodzinach, małe zapiski, notatki, wspo-
mnienia. To przetrwało, to przekazali osadnicy swoim dzieciom. 
W tym roku obchodzona była 70. rocznica ludobójstwa dokonanego 
przez UPA na Wołyniu i południowych Kresach Wschodnich. Środo-
wiska kresowe wielokrotnie i uparcie podkreślały, że mordy te winny 
być nazywane po imieniu – było to ludobójstwo dokonane na bez-
bronnej polskiej ludności. Debaty w Sejmie nad projektem ustawy, 
w której miał zostać dokonany zapis, że było to „ludobójstwo” nie 
przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sejm przyjął werdykt, że były to 
czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. Tylko 148 posłów prote-
stowało, wołając że zbrodnia wołyńska to zbrodnia ludobójstwa. 
Środowiska kresowe również nie zgadzają się z opinią sejmowej 
większości. Problem jest też z posadowieniem pomnika. Jest to droga 
przez mękę. Postawiono wprawdzie na końcu Warszawy „jakieś 
coś”, co wcale nie jest pomnikiem, bo to nie jest pomnik prawdy – on 
nic nie mówi! Znajomość spraw kresowych winna być coraz szersza 
w kraju, musimy o to dbać! I to jest nasz wspólny cel – apelował Zbi-
gniew Lipiński, redaktor naczelny „Myśli Polskiej”. 

Tematyka kresowa nie jest dostatecznie obecna w programach 
szkół i instytucjach. Powinna ona pojawiać się w wielu organiza-
cjach i instytucjach rządowych. A idzie to po organizacjach pozarzą-
dowych. To zagadnienie jest dla resortów kultury i polityki zagra-
nicznej. Kresy Wschodnie wniosły ogromny bagaż do dorobku skarb-
ca narodowej kultury. Kresy to był twórczy segment naszej kultury, 
to dziedziczność, to wartości patriotyczne i katolickie. Są Państwo 
strażnikami pamięci, a jest ona niezbędna, bo jest to twórczość naro-
dowa – powiedział dr Tadeusz Samborski, przewodniczący Ruchu 
Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Każde takie spotkanie przeżywam bardzo głęboko, bo całe ro-
dziny były wywożone na Syberię i w inne rejony Związku Sowieckie-
go, i wiele z nich nigdy nie wróciło. Każdy osadnik jest synem ziemi 
kresowej. Jesteście wierni swojej historii i swojej legendzie, że 
uczestniczycie w tych zjazdach. Kierownictwo Stowarzyszenia dokła-
da wielu starań, żeby powstały „ślady pamięci” – te Wasze wspo-
mnienia opisywane w kwartalniku, ta droga Golgoty przebyta na nie-
ludzkiej ziemi to namacalny ślad i dowód. To historia dla pokoleń. 
Każdy Kresowiak musiał być zawsze gotowy do poświęceń na rzecz 
ojczyzny, musiał być zawsze gotowy do walki – mówił płk Bolesław 
Mieczkowski, przewodniczący Rady Krajowej Środowisk Żołnierzy 
Polskich Oddziałów Samoobrony Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Batalionów Wojska Polskiego. 

Stwierdzenie, że dzieci osadników wojskowych nie są osadni-
kami uważam, za wielki absurd. Można bowiem też powiedzieć, że 
dzieci Polaków nie są Polakami. Takie twierdzenie, opinie, czy wnio-

Koncert w wykonaniu sopranistki Anety Augustyniak „Pamiętam ciche, 
jasne, złote dni” 
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ski są kuriozalne. Wiem, że droga służbowa i prawna do legalizacji 
Związku Osadników Wojskowych to trudna droga. Jednak musicie te 
starania dalej kontynuować. Drugą ważną sprawą dla środowisk 
kresowych jest angażowanie się w działalność niepodległościową. 
Dziś wiele jeszcze z tych osób ma różnego rodzaju kłopoty, znikąd 
nie mogą uzyskać pomocy. Potrzeby są jednak ogromne, a procedury 
są trudne i zawiłe – podkreślał prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Mój związek z osadnikami jest emocjonalny. Osadnicy bowiem 
byli awangardą Polski. Mój wujek i jego synowie byli osadnikami 
i byli w armii polskiej na Zachodzie. Kresowy Ruch Patriotyczny, 
którego jestem członkiem, może śmiało stawiać tezę, iż można okre-
ślić go jako wzorowy, bo jest oparty na ciągłości pokoleń. Jesteśmy 
jedynym filarem wielu organizacji, gdyż walczymy o prawdę, bo mó-
wimy o wielkim dramacie i walce, o tragedii Kresów Wschodnich. 
Odczuwamy to bardzo boleśnie, gdyż sprawa ta jest nikczemnie prze-
kłamywana, fałszowana, przeinaczana przez obecne władze polskie. 
Wciąż jesteśmy na drodze walki, bo w Sejmie nie uwzględniono na-
szych wniosków dotyczących tragedii Wołynia w 1943 roku. Zacho-
wanie się posłów – a przede wszystkim prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego – jest haniebne! Przyznaję, że mam mniej żalu do ban-
derowców, w większości niepiśmiennych i napompowanych nienawi-
ścią do Polaków, gdyż wmawiano im, że w ten sposób będą mieli 
„wolną Ukrainę”. Analfabetyzm, pijaństwo, błędne rozpolitykowa-
nie, propaganda, bieda i niewiedza spowodowały, że ludzie ci byli 
biernymi i służalczymi wykonawcami odgórnie podjętych decyzji. 
Dziś, po tylu latach, z dokonań jakie zrobiono w tej materii zarówno 
rząd, prezydent i część parlamentarzystów nie są w niczym lepsi od 
nich. Planujemy w końcu września zorganizować Zjazd Kresowian 
i dokonać pełnej analizy i oceny naszych spraw. Podjąć kroki do sku-
tecznej walki. Przywrócić prawdę, i wielkość polskich Kresów – 
przebogate, wielowiekowe dziedzictwo kulturowe Polski – mówił płk 
Jan Niewiński, prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego. 

Zarówno redakcja KRESOWYCH STANIC, jak też nasze Sto-
warzyszenie zmieniły adres. Obecnie nasza siedziba znajduje się przy 
ulicy Armii Ludowej. Ponieważ w tym roku mijała kadencja naszej 
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działalności, musieliśmy wybrać nowy zarząd. Funkcja prezesa przy-
padła mojej skromnej osobie. Stowarzyszenie liczy 547 członków. 
Jednak tylko 200 osób płaci składki. Zdajemy sobie również sprawę, 
że ludzie odchodzą. Jednak są osoby, które chcą z nami współpraco-
wać, pomagać, którym bliska jest tematyka i historia Kresów. W dal-
szym ciągu redagujemy i wydajemy nasz kwartalnik – informował 
prezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych 
Kresów Wschodnich Mieczysław Wójcik. Przedstawił również nowy 
skład zarządu. 

Tematykę dotyczącą cyfryzacji zbiorów Stowarzyszenia przed-
stawił Michał Bronowicki: Materiały źródłowe trzeba zeskanować, 
opisać, opracować, skatalogować i upowszechniać. Jest to więc pra-
ca na wielu płaszczyznach. Adresatami projektu cyfryzacji są świad-
kowie historii, osoby przekazujące nam swoje wspomnienia i relacje, 
udostępniające swoje prywatne archiwa z fotografiami i dokumenta-
mi, a z drugiej strony korzystający z tego historycy, indywidualni ba-
dacze, dziennikarze, uczniowie, studenci i wszyscy ci, którzy są zain-
teresowani tematyką Kresów Wschodnich oraz osadnictwa wojsko-
wego. Ponadto drugi wiceprezes Stowarzyszenia przybliżył w krót-
kim zarysie dzieje osadnictwa na Kresach, odczytując referat autor-
stwa Janiny Stobniak-Smogorzewskiej. 

Biesiada osadnicza 


