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NASZE SPRAWY 
IX Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kre-

sów Wschodnich jest już historią, pełne sprawozdanie z imiennym 
wykazem uczestników, jest zamieszczone oddzielnie na początku te-
go numeru. 

W opinii większości uczestników był to jeden z lepszych Zjaz-
dów, tak pod względem programu jak i samej organizacji. Przekro-
czyliśmy też liczbę 100 uczestników, co było warunkiem organizacji 
zjazdu w Auli Kryształowej. Saldo wydatków w stosunku do wpły-
wów jest minusowe, trochę poniżej 2000 zł, ale preliminarz IX Zjaz-
du nie przewidywał tak rozbudowanego programu części artystycz-
nej Zjazdu, na którą wydaliśmy ponad 2500 zł. 

*** 

18 sierpnia br. w siedzibie SPK Koło nr 6 w Edmonton Kanada 
– podczas uroczystych obchodów Święta Żołnierza, na wniosek Ka-
pituły zostali uhonorowani medalem „Dziedzictwo Kresów 

Udekorowani medalem stoją od lewej: Czesław Kuczkowski, Jan Kazi-
mierz Kucy, Janina Muszyńska, Henryk Lang, Józef Gawlik 
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Wschodnich” panowie Czesław Kuczkowski – długoletni skarbnik 
Koła SPK nr 6, oddany działacz w wielu organizacjach polonijnych, 
oraz Jan Kazimierz Kucy – Prezes Towarzystwa Polskich Wetera-
nów. 

Medale i Dyplomy wręczył Prezes SPK Koło nr 6 Henry 
Lang, w asyście Członków Kapituły. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków 
548. Bogusław Krasicki – os. Laskowicze Wielkie, pow. Prużana, 
woj. poleskie, wnuk osadnika Jana Kucharczyka 
549. Wiesław Matysiak – wnuk osadnika Jana Matysiaka z pow. 
Żółkiew, woj. lwowskie (brak osady) 
550. Leokadia Nowik – os. Zababie, pow. Prużana, woj. poleskie, 
córka osadnika Michała Nowika 
551. Jadwiga Mikos – os. Berdówka, pow. Nowogródek, woj. no-
wogródzkie, córka osadnika Bonifacego Sankowskiego 
552. Mieczysława Mikos Skarżyńska – os. Berdówka, pow. Nowo-
gródek, woj. nowogródzkie, córka osadnika Bonifacego Sankow-
skiego 
553. Kazimiera Marciniak – os. Jagiellonów, powiat Łuck, woj. 
wołyńskie, córka osadnika Kazimierza Justkowskiego 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 16 sierp-
nia do 30 października 2013 roku: 
Karolina Kędzia-Wojciechowska   100 zł 
Mirosława Szamotuła-Kądziel   100 zł 
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezw. Narodzenia 
Najświętszej Marii z Twardogóry   100 zł 
Zofia Mertens   100 zł 
Janina Walkowiak   100 zł 
Weronika Migut   20 USD 
Janina Lang   25 CAD 
Jadwiga i Władysław Aksamit    50 USD 
Jerzy Krukowski   25 CAD 
Koło SPK nr 5 Edmonton    250 CAD 
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Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie (zamiast kwiatów 
na trumnę ś.p. Władysława Wasylkiewicza) 100 CAD 
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dodatkowe wspar-
cie kasy Stowarzyszenia. 

*** 
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Leokadii Nowik – autorce 

książki pt. A ja to tak pamiętam z Kresów przez Sybir do Białegosto-
ku za przekazanie do sprzedaży 5 egzemplarzy, co stanowi dodatko-
wą kwotę 150 zł na działalność Stowarzyszenia. Dziękujemy także 
Pani Leokadii za zgodę na dodruk 40 egzemplarzy książki. Książkę 
tę można już zamawiać, przypominamy – kosztuje 30 zł. 

*** 
Dom Polski w Nowogródku i Stowarzyszenie Nowogródzian 

zwraca się powtórnie z prośbą o dotację finansową, tym razem na 
wykonanie instalacji sanitarnej (woda, kanalizacja) i przyłączenie do 
budowanej kanalizacji miasta. Będzie to ostania sprawa przy remon-
cie Domu, bo jak wiemy dzięki wsparciu naszych członków i czytel-
ników KRESOWYCH STANIC z kraju i zagranicy remont domu Pol-
skiego został pomyślnie zakończony. 

Z podziękowaniem Tadeusz Kułakowski 
 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca na godzinę 16.00. Najbliższe zebrania odbędą się: 30 
grudnia 2013 r., 27 stycznia, 24 lutego i 31 marca 2014 r. 
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od 
godziny 15.00 do 17.00. 
W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy spotykamy 
się w dowolnie umówionym terminie, w lokalu Stowarzyszenia przy 
Alei Armii Ludowej 30 m. 2. 


