KRESY W FOTOGRAFII
Od redakcji:
W rozdziale „KRESY W FOTOGRAFII” pragniemy zamieszczać nadesłane przez
państwa zdjęcia przedstawiające kresowe miasta, wsie, osady i ludzi tam żyjących. Zdjęcia
powinny zawierać krótki, ale w miarę możliwości pełny opis (rok, miejsce, imiona i
nazwiska osób). Prosimy o przysyłanie oryginałów, bądź ich dobrych kopii.
Maria Rey z domu Podhorska
Zapewne odnaleziona fotografia z dawnych lat lepiej niż długa opowieść odtworzy i
przypomni znane miejsca i przeżyte chwile.
Odpowiadając na propozycję redakcji „Kresowych Stanic” przekazuję zdjęcie
zrobione w lipcu 1938 roku na Osadzie Krechowieckiej.
Na przeciwko naszej szkoły był przystanek autobusowy przy drodze wybudowanej i
obsadzonej drzewami dzięki staraniom i wspólnej pracy osadników.

Oto treść napisu z tablicy przystanku widocznego na tym zdjęciu:

Os. KRECHOWIECKA
Przystanek autobusowy
RÓWNE TUCZYN
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{godziny}
W grupie stojących na przystanku osób są dwie malarki: Imola Łoś (w szarym
kostiumie) i Maria Berezowska (w czarnym kostiumie ), obie czekają z bagażami na autobus
z Tuczyna do Równego, aby stamtąd powrócić pociągiem do Warszawy. Właśnie skończyły
żmudne malowanie fresków na ścianach w naszym nowym kościele w Karłowszczyźnie.
Wraz z rodziną odprowadza je prezes Osady Krechowieckiej Bolesław Podhorski, pierwszy
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od prawej strony (na ręku trzyma płaszcze odjeżdżających pań). Jego żona Elżbieta
Podhorska stoi z lewej strony (w ciemnym kapeluszu i jasnym płaszczu). Bliżej stoją córki:
od lewej strony Irena P., Anna P., Marta Berezowska córka malarki, oraz Maria P. (z
warkoczami) trzyma za rączkę najmłodszą siostrę, dwuletnią Halszkę P.
Droga uwieczniona na tym zdjęciu była naszą dumą i radością. Połączyła
miejscowości wschodnie znad Horynia z zachodem, a teraz łączy jedynie serca. Nasze życie
tam też było przystankiem... Dla wielu rodzin nicią łączącą nas razem są nadal drogi z
różnych stron świata. Ważne jest abyśmy na tych drogach życia czuli się zawsze jedną,
wielką rodziną związaną miłością Ojczyzny.
Poniżej przedwojenna reklama linii autobusowych. Do takiego autobusu mogły wsiąść
nasze znajome malarki.
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