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Dorota Czarnocka 

XI	Światowy	Zjazd	Rodzin	Osadników	
Wojskowych	i	Cywilnych	Kresów	Wschodnich	

w	dniach	9–10	września	2017	r. 
Miejscem Zjazdu był kompleks ELGROM w Falentach przy ulicy 
Aleja Hrabska 6. 
 
Rozpoczęcie obrad Zjazdu, sobota, 9 września 2017 r. 

Na hasło: „Proszę powstać – Sztandar Stowarzyszenia wprowadzić” 
na salę wszedł poczet sztandarowy w osobach: Janina Muszyńska 

(osoba, która była w poczcie sztandarowym na pierwszym Zjeździe), 
Jan Rudziński – niosący sztandar i Roman Janiak. 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez uczestników zjazdu 
sztandar zajął miejsce przy stole prezydialnym. 

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia 
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Janusz Szuba – wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników 
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich (SROWiCKW) – 
dokonał otwarcia Zjazdu. 

Janusz Szuba odczytał listę osób, które odeszły na wieczną wartę od 
czasu ostatniego Zjazdu: 

 diakon Czesław Pukacz – z osady Krechowieckiej, pierwszy 
prezes Ogniska Rodzin Osadników Kresowych w Wielkiej 
Brytanii, harcmistrz 

 Henryk Buczyński – z osady Mirampol 
 Bogdan Wojciech Kulesza – z osady Kosów Poleski 
 Mieczysława Gawlak – z osady Koromacha 
 Barbara Powroźnik – z osady Międzygórze, autorka książek 

i artykułów w KS, spotykała się z młodzieżą w wielu szkołach 
 Antoni Benhard – z osady Zabrzezie, aktywny członek 

naszego Stowarzyszenia, niezłomny bojownik o odzyskanie 
Domu Osadnika 

 Bolesław Siemiątkowski – z osady Aksamitowszczyzna, 
członek założyciel, współtwórca pomnika OSADNIKOM 
WOJSKOWYM KRESÓW WSCHODNICH, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezes Związku 
Osadników 

 Leokadia Niedzielska – z osady Weteranówka 
 Zofia Borowska – z osady Dermań 
 Adam Szpon – wodzirej ze Szczecina, zabawiał nas na 

biesiadach osadniczych i na ostatniej w czasie X. Zjazdu. 

Uczestnicy Zjazdu odmówili, w intencji zmarłych, modlitwę „Ojcze 
Nasz” (Modlitwa Pańska). 

Do stołu prezydialnego Janusz Szuba zaprosił: 
1. Czesława Skarżyńskiego, członka Zarządu Stowarzyszenia, jako 
Przewodniczącego Zjazdu, 
2. Mieczysława Wójcika, Prezesa Stowarzyszenia, 
3. Jana Rudzińskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia, 
4. Michała Bronowickiego, sekretarza Stowarzyszenia, 
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5. Dorotę Czarnocką-Cieciurę, która podjęła się roli protokolanta 
Zjazdu. 

Janusz Szuba przekazał prowadzenie Zjazdu kolegom Czesławowi 
Skarżyńskiemu – przewodniczącemu Zjazdu i Michałowi 
Bronowickiemu – sekretarzowi Stowarzyszenia. 
 
Czesław Skarżyński – Przewodniczący Zjazdu przedstawił się w paru 
słowach. Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodzin 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, prezesem 
Fundacji Polonia Union i przypadł mi zaszczyt być przewodniczącym 
XI Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich. 
Jestem wnukiem osadnika wojskowego Stanisława Skarżyńskiego 
z osady wojskowej Martów w powiecie Grodno, uczestnika wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku, Kawalera Orderu Wojennego Virtutti 
Militari, któremu nie dane było doznać trudności zesłania na Syberię, 
nie trafił nawet na listę zamordowanych w Katyniu, bowiem został 
stracony z rąk NKWD dwa dni po zajęciu Grodna przez Armię 

Sala obrad i stół prezydialny 
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Czerwoną, jako jeden z aktywnych obrońców tego miasta. Ja 
urodziłem się w Grodnie już w powojennej Białorusi, lecz od 14 lat 
mieszkam w Polsce, prowadzę – jak już wspomniałem Fundację, która 
kieruje swoje działania do Polonii i Polaków rozsianych po świecie, 
a przede wszystkim ze Wschodu. Pragnę godnie reprezentować 
organizatorów i zarząd naszego Stowarzyszenia. Z góry przepraszam 
za ewentualne błędy i niedociągnięcia, a mój wschodni akcent niech 
będzie przypomnieniem o przynależności wszystkich tu obecnych, 
bądź ich przodków, do ziem dawnych Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. 
 
Powitanie zaproszonych gości 

Jan Rudziński powitał uczestników i przedstawił zaproszonych gości 
Zjazdu: 

• płk Witold Lisowski – Prezes Fundacji Grobu Nieznanego 
Żołnierza 

• Beata Tomecka – Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy 

• płk Jan Gazarkiewicz – Prezes Związku Polskich 
Spadochroniarzy 

• płk Bronisław Maciaszczyk – prezes Klubu Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti Militari 

• mjr Jan Chłopek – członek Klubu Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari 

• wiceadm. Marek Toczek – sekretarz generalny Klubu 
Inteligencji Polskiej 

• prof. Bogusław Smyrski – Akademia Sztuk Pięknych 
• ppłk Mariusz Rutkowski 
• płk Romuald Pryba 
• płk Jan Strzeżek – wiceprezes Światowej Federacji Polskich 

Kombatantów 
• ppłk Henryk Ratyna – Kawaler Orderu Wojennego Orderu 

Virtuti Militari 
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• Łucja Grabowska – prezes Stowarzyszenia Grodnian im. Elizy 
Orzeszkowej 

• kpt. Marcin Łada – wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

• Anna Anders – Senator RP i sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów – nieobecna. Czesław Skarżyński 
odczytał email do Uczestników Zjazdu od p. Anny Anders, 
która niestety w tym dniu była służbowo w Wiedniu. 

• Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego – nieobecny, który nadesłał list do 
uczestników Zjazdu, odczytany przez Jana Rudzińskiego 

• Jacek Gromek – gospodarz miejsca i gość Zjazdu, prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Pruszkowie. 

Przedstawił się i powitał uczestników Zjazdu Jacek Gromek – 
właściciel kompleksu ELGROM w Falentach. 
 
  

Uczestnicy Zjazdu 
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Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Czesław Skarżyński proponuje powołanie Komisji Uchwał 
i Wniosków i zaprasza do niej: Romana Janiaka, Tadeusza 
Kułakowskiego i Jana Rudzińskiego. Uczestnicy Zjazdu zatwierdzili 
skład Komisji. 
 
Referat Zarządu 
Mieczysław Wójcik, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich odczytał 
referat Zjazdu zamieszczony poniżej. 
 

Referat Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Osadników 
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich 

 
Dostojni Goście, Członkowie Stowarzyszenia, Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele! 

XI Światowy Zjazd Rodzin Stowarzyszenia Osadników Wojskowych 
i Cywilnych Kresów Wschodnich przypada na rok, w którym możemy 
szczycić się już ponad dwiema dekadami nieprzerwanej działalności 
oraz jubileuszem 20-lecia wydawania kwartalnika KRESOWE STA-
NICE. Jesteśmy dumni z osiągnięć, jakie w tym czasie stały się na-
szym wspólnym udziałem. Mamy przeświadczenie, że zdołaliśmy su-
miennie wypełniać nasze statutowe cele: upamiętniać i dokumentować 
osadnictwo na Kresach, upowszechniać i popularyzować historię ziem 
wschodnich II RP, kultywować tradycje patriotyczne i niepodległo-
ściowe. 

Wszyscy wiemy, jak istotna jest przeszłość, z której wyrastamy i która 
zarazem uzasadnia funkcjonowanie Stowarzyszenia wśród wielu in-
nych organizacji pozarządowych. Ale złączeni określonymi ideami 
musimy mieć jednocześnie świadomość rangi przyszłości – ona bo-
wiem jest najważniejsza i stanowi dla nas największe wyzwanie. Dla-
tego nie chcemy się dziś skupiać jedynie na minionym, na rekapitula-
cji dotychczasowych sukcesów środowiska osadniczego. Wymienię 
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więc tylko kilka najpoważniejszych, począwszy od formalnego powo-
łania Stowarzyszenia w 1996 roku: 

• Ufundowanie i poświęcenie sztandaru SROWiCKW – 2003 
rok 

• odsłonięcie w Warszawie przed kościołem pw. św. Stanisława 
Kostki pomnika „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów 
Wschodnich” – 2005 rok 

• sukcesywne dokumentowanie losów osadniczych, w tym zai-
nicjowanie Cyfrowego Archiwum Osadnictwa 

• sporządzenie imiennego wykazu osadników wojskowych w 
II RP – 2005 rok 

• ustanowienie medalu DZIEDZICTWO KRESÓW WSCHOD-
NICH – 2007 rok 

• publikacja 75. numerów kwartalnika KRESOWE STANICE 
oraz książek historycznych i wspomnieniowych, w tym opra-
cowania „Straty osobowe kresowego osadnictwa wojskowego 
1939-1945” autorstwa Janiny Stobniak-Smogorzewskiej 
(2015 rok) 

• aktywny udział w uroczystościach związanych z historią ziem 
kresowych, w tym szczególnie coroczne upamiętnianie maso-
wej deportacji w głąb Związku Sowieckiego z 10 lutego 
1940 r. 

• systematyczne, co 2 lata od 1999 roku, organizowanie świato-
wych zjazdów rodzin osadniczych. Ten zjazd jest 10. organi-
zowanym przez SROWiCKW. Numeracja jednak jest inna, 
ponieważ zjazd nr 1 był zorganizowany przez Ognisko Osad-
ników Wojskowych z Wielkiej Brytanii. Stąd obecny zjazd ma 
nr 11. 

• organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów oraz po-
moc Polakom na Wschodzie 

Niemała część spośród ww. dokonań przypadła na ostatnią kadencję 
władz Stowarzyszenia. Dla pełnego obrazu konieczne jest jednak rów-
nież przypomnienie o sprawach, które mimo naszego zaangażowania 
poniosły fiasko. To zwłaszcza nieefektywne wciąż próby włączenia 
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w bieżącą działalność osób wywodzących się z młodego pokolenia, 
a także kwestia odzyskania budynku należącego przed 1939 rokiem 
do Centralnego Związku Osadników. W świetle obowiązujących prze-
pisów nie udało się reaktywować Związku w oparciu o członków ro-
dzin osadniczych, ani pomyślnie zarejestrować powołanego w ten spo-
sób podmiotu jako kontynuatora i spadkobiercy przedwojennej orga-
nizacji. Odejście z naszego grona osób koordynujących poczynaniami 
w tym względzie oraz przeszkody formalno-prawne utrudniły drogę 
do pomyślnej finalizacji starań o zwrot gmachu przy ul. Myśliwieckiej 
w Warszawie. Wobec obecnych trudności prawdopodobnie nie jest 
i nie byłoby to jednak najpilniejsze zadanie nowych władz Stowarzy-
szenia. 
W czerwcu ukonstytuował się skład Zarządu na kolejną czteroletnią 
kadencję. Mając honor nadal pełnić funkcję prezesa naszego Stowa-
rzyszenia, pragnę wymienić pozostałe osoby wyłonione na zebraniu 
wyborczym: 

• wiceprezesi – Jan Rudziński, Janusz Szuba 
• sekretarz Zarządu – Michał Bronowicki 
• skarbnik – Jadwiga Kot 
• członkowie Zarządu – Bernard Malinowski, Czesław Skar-
żyński, Jan Zubelewicz 

Ponadto we władzach znaleźli się: 
• w Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Tadeusz Kułakow-

ski, członkowie – Jerzy Baluch, Roman Janiak 
• w Sądzie Koleżeńskim; przewodniczący Zygmunt Maguza, 

członkowie Sądu Koleżeńskiego – Agnieszka Piszewska, 
Anna Siemiątkowska 

Nowy Zarząd i my wszyscy stajemy dziś przed realnymi problemami 
zasygnalizowanymi już na poprzednim Zjeździe. Fundamentalną kwe-
stią jest budżet Stowarzyszenia. W 2016 roku, wraz z rozwiązaniem 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, straciliśmy instytucjo-
nalne wsparcie finansowe ze strony państwa polskiego. Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oddala nasze wnioski doty-
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czące grantów, a Ministerstwo Obrony Narodowej nie uwzględnia na-
szej organizacji w ramach prowadzonej obecnej polityki historycznej. 
Realna egzystencja Stowarzyszenia zależna jest w efekcie wyłącznie 
od topniejących składek członkowskich oraz indywidualnych dar-
czyńców. Każda wpłacona kwota determinuje nasze „być, albo nie 
być”, dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
w tym najtrudniejszym czasie dzielą się z nami, mając na względzie 
dalsze istnienie środowiska osadniczego – w Warszawie, w Polsce i na 
całym świecie. Pozostaje wszakże pytanie, jak powinniśmy sobie ra-
dzić w obecnej sytuacji? Co zrobić, by kontynuować zagrożoną dzia-
łalność – utrzymanie lokalu (wzrost kosztów czynszu i energii), pro-
wadzenie natłoku spraw administracyjnych, plany wydawnicze, opra-
cowanie zgromadzonych dotąd zasobów? Jest to pierwsze z szeregu 
pytań, na które koniecznie musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć. 

Całkowity brak dotacji zewnętrznych najmocniej uderzył w KRE-
SOWE STANICE, które wydajemy aktualnie własnym sumptem. Na 
poprzednich zjazdach dyskutowaliśmy zagadnienia związane z mody-
fikacją naszego pisma, ulepszeniem jego treści. Ciągły niedobór per-
sonalny skromnej liczebnie redakcji nie pozwolił na wprowadzenie 
w życie sformułowanych postulatów. Co więcej, drastyczna redukcja 
budżetu ograniczyła możliwości publikacji KRESOWYCH STANIC, 
w kwartalnym rytmie. W 2016 i 2017 ukazały się tylko po dwa nu-
mery. Ale nie może to potrwać długo, najdalej na rok. Coraz wyraź-
niejszym widmem jest przeniesienie treści wyłącznie do internetu – na 
nasz domowy portal wymagający wszakże daleko idących, kosztow-
nych, lecz niezbędnych prędzej czy później zmian. To druga rzecz, 
którą chcielibyśmy przedyskutować. 

Obecnie KRESOWE STANICE rozprowadzane są jako: 
1. bezpłatne 

a. obowiązkowe – głównie biblioteki 
b. w decyzji Zarządu – wyjątkowo dla osób których sy-

tuacja finansowa nie pozwala na prenumeratę 
2.  płatne 

a. prenumerata 
b. sprzedaż, przeważnie numerów archiwalnych 
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Przy staraniach o dotacje kłopoty mamy z egzemplarzami rozprowa-
dzanymi w prenumeracie. Najlepiej punktowane są wydawnictwa roz-
dawane darmowo. W związku z tym propozycja Zarządu jest taka, aby 
kosztem podniesienia składek członkowskich rozdawać KS wszyst-
kim członkom i zainteresowanym tematyką osadniczą. Proponujemy 
podniesienie składki członkowskiej do 100 zł rocznie. 

Trzecią sprawą, jak przed dwoma laty, pozostaje problem możliwego 
zaangażowania się nowych osób w działalność Stowarzyszenia – po-
moc w kwestiach bieżących prac lub udział w dostarczaniu treści do 
KRESOWYCH STANIC. Bardzo zależy nam bowiem na współudziale 
wszystkich członków Stowarzyszenia w budowaniu naszej wspólnoty. 
Dziś potrzebne są konkretne deklaracje, ponieważ do następnych 
może zwyczajnie nie być okazji. Jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz 
starsi... Przekłada się to na liczbę uczestników Zjazdów, prenumera-
torów KRESOWYCH STANIC, finanse Stowarzyszenia, możliwości 
reprezentowania rodzin osadniczych na wszelkich uroczystościach 
oraz w poczynaniach i decyzjach szeroko pojmowanych środowisk 
kresowych. Bez młodej generacji kultywującej dziedzictwo osadni-
ków nasz sztandar trafi niebawem do muzealnych gablot. To również 
w tym kontekście nie waham się zadać gremialnie pytania o sens 
i ewentualny kształt organizowania kolejnego Zjazdu, jego formułę 
i frekwencję. A przecież wszyscy mamy dzieci, wnuki, prawnuki, 
czyli potomków zdolnych podjąć pokoleniową sztafetę! Musimy sobie 
zatem odpowiedzieć na pytanie o odpowiedzialność za wspólną 
historię. 

Proponuję następujący porządek dyskusji: 
1. Finansowanie Stowarzyszenia (składki, granty, dotacje pań-

stwowe) 
2. Kształt KRSOWYCH STANIC (rytm wydawniczy, alternatywa 

w internecie) 
3. Działalność Stowarzyszenia (deklaracje współpracy, zaanga-
żowanie młodszej generacji, organizacja XII Zjazdu)  
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Wystąpienia gości 

Bronisław Maciaszczyk – pułkownik – prezes Stowarzyszenia Klubu 
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari (KKOWVM) 
Prezes poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia KKOWVM podjął 9 
sierpnia 2017 r. uchwałę uhonorowania czterech członków 
Stowarzyszenia ROWiCKW odznaką klubową. Odznaki otrzymali 
Mieczysław Wójcik, Jan Rudziński, Bernard Malinowski, Jadwiga 
Kot (odznaki wręczył prezes B. Maciaszczyk) 

Marek Toczek – wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji 
Kresowych i Kombatanckich, sekretarz generalny Klubu Inteligencji 
Polskiej 
Pada propozycja uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polaków poprzez wspólne zorganizowanie uroczystych sesji, 
których celem będzie podniesienie poziomu wiedzy o czynach 
Polaków dla upamiętnienia niepodległości. Stowarzyszenie Rodzin 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich zostaje 
zaproszone do komitetu organizacyjnego. Pada stwierdzenie, że w 
Polsce mieszka 5 mln rodzin związanych z kresami. 

Jan Gazarkiewicz – prezes Związku Polskich Spadochroniarzy (ZPS) 
Członkami są uczestnicy Klubów Spadochroniarzy – jest tam dużo 
młodych ludzi. Wyróżnienia ZPS otrzymali: Jan Rudziński, Bernard 
Malinowski. Wyróżnienia wręczył J. Gazarkiewicz. 

Beata Tomecka – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 
wystąpiła w imieniu Marii Grochowskiej, przewodniczącej 
Stowarzyszenia, która obecnie jest w szpitalu. 

Łucja Grabowska – prezes Stowarzyszenia Grodnian im. Elizy 
Orzeszkowej 
Trzeba pielęgnować pamięć i nie dopuścić, aby przeszłość została 
zapomniana. 

Wystąpił również Tadeusz Trąbski, członek Stowarzyszenia 
ROWiCKW. 
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Odzyskanie domu osadniczego przy ul. Myśliwieckiej. Analiza 
prawna. 

Adwokat Maciej Gałecki przedstawił analizę prawną dotyczącą 
odzyskania przedwojennego domu osadniczego przy ul. 
Myśliwieckiej 8. Według adwokata nie ma podstaw prawnych by 
czynić takie starania. 
Pytanie z sali: Czy Prezydent RP mógłby coś zmienić? Adwokat: nie. 
Pada propozycja p. Beaty Tomeckiej napisania w tej sprawie do 
Strasburga. Adwokat: brak podstaw prawnych. 
Mieczysław Wójcik: Czy Bank mógłby domagać się zwrotu budynku? 
Adwokat: nie. 
Zakończenie dyskusji na temat domu przy Myśliwieckiej 8 
 
Wręczanie odznaczeń 
Tą część obrad poprowadził Michał Bronowicki.  
 
Wykaz osób i instytucji uhonorowanych odznaczeniami podczas 
Zjazdu: 

Medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”: Jan Gazarkiewicz, 
Maciej Maśliński, Jan Ziemiecki 

Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: Jadwiga Kot, Tadeusz 
Kułakowski, Janina Muszyńska, Janusz Szuba 

Krzyżem Czynu Zbrojnego Kresów Płd.-Wsch. II RP: Michał 
Bronowicki, Dorota Czarnocka-Cieciura, Alicja Łazarska, Bronisław 
Maciaszczyk, Jolanta Rudzińska, Czesław Skarżyński, Bronisław 
Smyrski 

Krzyżem Pamięci Banderowskiego Ludobójstwa: Jadwiga Garapich, 
Mirosława Majewska, Janina Muszyńska, Wiesław Ząbek, Stefan 
Barłóg, Klub Inteligencji Polskiej, w którego imieniu odbiera 
Wiceadmirał Marian Toczek 

Medalem „Za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”: Wincenty 
Dowojna, Zygmunt Maguza 
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Odznaką Św. Floriana „Mazovia”: Mieczysław Wójcik, Jadwiga Kot, 
Czesław Skarżyński 

Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom”: Mieczysław Wójcik 

Medalem „Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej” 
w stopniu złotym – Jerzy Baluch, w stopniu srebrnym – Roman Janiak 

Medalem „Wierni Tradycji”: Ryszard Filipski, Agnieszka Piszewska, 
Lech Pietrzak 

Medalem „100 lat urodzin Zygmunta Jana Rumla”: Stanisław 
Barawiecki, Henryk Leopold Kalinowski, Teofil Stanisławski, 
Stanisław Wójcik 

Medalem „Straż Mogił Polskich”: Maria Grochowska, Witold 
Lisowski 

Krzyżem 1050-lecia Chrztu Polski: Jadwiga Kot, Tadeusz Kułakowski 

Medalem XXXV-lecia Związku Żołnierzy WP: Romuald Pryba, 
Henryk Ratyna, Mariusz Rutkowski 

Medalem „Dar Serca”: Jan Chłopek, Roman Janiak, Jadwiga Kot, 
Józef Lisowski, Alicja Łazarska, Monika Rudzińska, Beata Tomecka, 
Mieczysław Wójcik 

Odznaką „Za zasługi dla I Warszawskiej Drużyny Spadochronowej” 
Komandorią – Jan Rudziński, w stopniu złotym – Bernard Edward 
Malinowski 

Honorową odznaką Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militarii: Jadwiga Kot, Bernard Edward Malinowski, Jan Rudziński, 
Mieczysław Wójcik 

Odznaką „Przyjaciel Dziecka”: Katarzyna Możdzeń 
 
W imieniu odznaczonych wystąpił Wiceadmirał Marek Toczek. 
Padły podziękowania za przyznane odznaczenia oraz słowa uznania 
za wspaniałą pracę obdarowanych odznaczeniami. 
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Referat Lwowska nekropolia wygłosił płk doc. dr hab. Witold 
Lisowski. 
 
Czesław Skarżyński przekazuje prowadzenie dalszej części obrad 
Michałowi Bronowickiemu, który proponuje skupienie się na trzech 
tematach: 

• finansowanie Stowarzyszenia 
• przyszły kształt KRESOWYCH STANIC 
• kwestia działalności Stowarzyszenia, młodszej generacji, 

organizacja następnego Zjazdu 
 
Przed dyskusją odczytano uchwały z poprzedniego – X Zjazdu. 
 
Dyskusja: 
Mieczysław Wójcik: chcemy zlikwidować słowo prenumerata 
w stosunku do wydawnictwa „Kresowe Stanice” i włączyć opłatę do 
składki członkowskiej, która wynosić będzie 100 zł. 
Michał Bronowicki: wypowiedź o obecnej sytuacji KRESOWYCH 
STANIC, o możliwości wydawania w formie elektronicznej 
w internecie. 
Wypowiedź z Sali: Biegła znajomość komputera wśród członków 
Stowarzyszenia jest niska, więc nie jest wskazane zamknięcie wersji 
papierowej i przejście na wersję elektroniczną. 
Głos z sali: przegłosować wszystkie trzy punkty. 
Uwaga Michała Bronowickiego: Te punkty to nie są pytania tylko 
problemy do dyskusji. 
Tadeusz Trąbski: Dlaczego w Polsce Ludowej mogliśmy być 
finansowani a teraz czujemy się jak niechciane dziecko? 
Michał Bronowicki: to jest pochodną likwidacji dotowania 
Stowarzyszeń przez obecne władze. 
Mieczysław Wójcik: Ministerstwo Obrony Narodowej wypowiedziało 
współpracę naszemu Stowarzyszeniu. 
Michał Bronowicki zamknął tą część dyskusji, ciąg dalszy po przerwie 
obiadowej, powierzył przewodniczącemu Czesławowi 
Skarżyńskiemu, który zapowiedział następny punkt programu. 



79 

Recital: Podróż na Kresy – utwory muzyki klasycznej w wykonaniu 
Anety Skarżyński – mezzosopran, prowadzenie spotkania Beata 
Bartnicka 
 
Po przerwie obiadowej ciąg dalszy dyskusji rozpoczął Referat 
Michała Bronowickiego – Cyfrowe Archiwum Osadnictwa. 
 
Cd. dyskusji: 
– Janina Muszyńska: uważam, że powinniśmy dołożyć wszystkich 
starań, żeby Kresowe Stanice wyszły w roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Pada prośba, by zapisać to jako wniosek. 
– Tadeusz Trąbski: słowo pisane ma ogromną wartość. Musimy 
walczyć o to by udało się utrzymać pismo, a tym samym dobre imię 
Stowarzyszenia. 
– Janusz Szuba: jestem z Kresowymi Stanicami od pierwszego 
numeru. W przyszłym roku zrobimy wydanie papierowe i umieścimy 

Recital Anety Skarżyński 
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je w Internecie. Może jednak okazać się to ostatnim numerem, jeśli 
nie uzyskamy dotacji. 
Udało się znaleźć sponsora i uda nam się wydać wykaz Osadników 
z mapami. Będzie to ponad 400 stron. 
Apelujemy o nadsyłanie wspomnień, wierszy, notatek, zdjęć, 
informacji zarówno do archiwum jak i w celach opublikowania ich na 
stronach KRESOWYCH STANIC. 
– Jan Jankowski osada Krechowiecka: ja hołduję wydawnictwom 
papierowym więc deklaruję zwiększenie wpłacanych składek i apeluję 
o to do innych. 
Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków w tej sprawie. 
– Beata Tomecka: w stowarzyszeniach określana jest minimalna 
kwota ale każdy sam decyduje czy chce wpłacać więcej. Propozycja 
uchwały na ten temat. 
– Czesław Skarżyński: sprawa przyszłego Zjazdu. Czy ma się odbyć 
i czy w takiej jak ten postaci? 
– Pytanie z Sali: odnośnie domu przy Myśliwieckiej 8 to czy mamy 
informację o liście członków Związku Osadników sprzed wojny? 
– Michał Bronowicki: do tej pory nie było pomysłu odszukania takiej 
listy ale jak widać trzeba się nad tym pochylić i ustalić losy członków 
Związku Osadników. 
– Michał Bronowicki: Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków 
o kontynuowanie działań w sprawie odzyskania domu przy 
Myśliwieckiej 8. 
– Roman Janiak: Zarząd główny Sybiraków też wydaje kwartalnik 
i tez ma kłopoty finansowe z wydawaniem swojego pisma. Czy nie 
można by połączyć tych dwóch pism? 
– Michał Bronowicki: na razie przez rok damy jeszcze radę. 
– Pytanie z sali: czy koło, grupa, klub, fundacja też nie dostaną 
dofinansowania? 
– Michał Bronowicki: to wszystko jedzie na tym samym wózku. 
Zmiana nazwy nam nie pomoże. 
 
Głosowania 
Jan Rudziński jako przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytał propozycje uchwał XI Zjazdu. 
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Każda z Uchwał zastała przegłosowana i przyjęta jednogłośnie. 
Protokół Komisji poniżej. 
 

Warszawa, 09.09.2017 
PROTOKÓŁ 

Komisji do spraw Uchwał 
XI Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych 

i Cywilnych Kresów Wschodnich 
 

Komisja stwierdza przyjęcie przez Zjazd następujących uchwał:  
1. Kontynuowanie organizacji Światowych Zjazdów Stowarzy-

szenia. 
2. Rozpoczynanie Światowych Zjazdów Stowarzyszenia odśpie-

waniem Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków, a kończe-
nie odśpiewaniem Roty. 

3. Zaapelowanie do członków Stowarzyszenia, by propagowali 
członkostwo wśród swoich rodzin. 

4. Kontynuowanie wydawania KRESOWYCH STANIC. 
5. Włączenie opłaty za otrzymywanie KRESOWYCH STANIC 

w składki członkowskie (w wysokości 100,00 zł rocznie). 
6. Zamieszczenie w KRESOWYCH STANICACH zdjęć z XI 
Światowego Zjazdu. 

7. Wystosowanie apelu do członków Stowarzyszenia o dobro-
wolne dokonywanie wpłat na działalność. 

8. Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania Stowarzysze-
nia. 

9. Kontynuowanie prowadzenia i stałe aktualizowanie strony in-
ternetowej Stowarzyszenia. 

10. Stworzenie archiwum cyfrowego osadnictwa wojskowego. 
11. Wydanie w postaci książkowej spisu wszystkich osad i osad-

ników wojskowych. 
12. Zrealizowanie filmu o osadnictwie wojskowym. 
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13. Kontynuowanie starań o zarejestrowanie Związku Osadników 
i odzyskanie Domu Osadniczego lub uzyskanie odpowied-
niego ekwiwalentu. 

14. Wystosowanie petycji do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie przyspieszenia sprowadzania do Polski rodaków, 
szczególnie z Kazachstanu i Syberii. 

15. Wzmożenie działań do oparcia stosunków Polski z Ukrainą na 
prawdzie historycznej, szczególnie dotyczącej ludobójstwa 
dokonanego na Wołyniu, w Małopolsce Południowo-Wschod-
niej i innych rejonach. 

16. Aktywne komentowanie wydarzeń politycznych dotyczących 
naszego środowiska i innych środowisk kresowych. 

17. Wspieranie działań dla wzniesienia Pomnika Ofiar Ludobój-
stwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kre-
sów Wschodnich. 

18. Przyłączenie się do inicjatywy Klubu Inteligencji Polskiej, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Nie-
podległości dotyczącej wspólnych obchodów jubileuszów 
i rocznic niepodległościowych w latach 2017 i 2018. 

Przewodniczący Komisji – Jan Rudziński 
Sekretarz Komisji – Tadeusz Kułakowski 
Członek Komisji – Roman Janiak 

 
Marcin Łada – wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy i prezes 
ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach przekazał medal 100-
lecia na ręce Janusza Szuby, którego pradziadek zakładał ZOR 
w Starych Babicach. 
 
Zamknięcie pierwszego dnia obrad Zjazdu. 
 
Biesiada osadnicza 
Po przerwie odbyła się uroczysta biesiada osadnicza.  
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Niedziela, 10 września 2017 r. drugi dzień Zjazdu Stowarzyszenia 
 
Po śniadaniu w kompleksie ELGROM w Falentach uczestnicy Zjazdu 
przejechali autokarem na Żoliborz do kościoła pw. św. Stanisława 
Kostki. U stup ołtarza spoczęły wiązanki kwiatów, został uroczyście 
wprowadzony sztandar naszego Stowarzyszenia. W poczcie 
sztandarowym wystąpili: Jan Rudziński – chorąży, Dorota Czarnocka-
Cieciura, Marek Rudziński. 
Ksiądz proboszcz Marcin Brzeziński odprawił uroczystą mszę św. 
W intencji osadników wojskowych i uczestników Zjazdu. 
Po zakończeniu mszy uczestnicy Zjazdu zgromadzili się przy grobie 
ks. Jerzego Popiełuszki. W imieniu uczestników Zjazdu odmówiono 
modlitwę, złożono wiązankę i zapalono znicze. 
Następnie wszyscy przeszli pod pomnik „W Hołdzie Osadnikom 
Wojskowym Kresów Wschodnich”, który usytuowany jest naprzeciw 
kościoła po drugiej stronie placu. 

Biesiada osadnicza 
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Po krótkiej modlitwie, w imieniu uczestników Zjazdu, złożono 
wieniec. sztandar oddał cześć Osadnikom. Parę słów wygłosił płk 
Zygmunt Maguza, a kilku uczestników podzieliło się wspomnieniami. 

Następnie uczestnicy autokarem przemieścili się pod pomnik 
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie również złożono 
wiązankę i zapalono znicze. 

Uczestnicy przejechali autokarem na Warszawską Cytadelę, do 
Muzeum Katyńskiego. Oprowadziła nas pani przewodnik 
opowiadając o zbiorach muzeum. Tadeusz Kułakowski opowiedział o 
swoim ojcu, który zginął w Katyniu. Uczestnicy złożyli wieniec 
i zapalili znicze przy symbolicznym pomniku pomordowanych – 
ścianach z nazwiskami poległych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 

Po powrocie do Kompleksu ELGROM w Falentach na uczestników 
czekał obiad. Nastąpiły pożegnanie i życzenia wspólnego 
uczestnictwa w następnym XII Zjeździe za dwa lata. 
  

W czasie mszy świętej 
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Grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

Przed pomnikiem W HOŁDZIE OSADNIKOM WOJSKOWYM KRESÓW 
WSCHODNICH 
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Przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia w Mauzoleum Katyńskim na Warszaw-
skiej Cytadeli 


