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NASZE SPRAWY 
Podane w numerze 1. KRESOWYCH STANIC przyczyny wy-

dawania naszego periodyku w zmniejszonym nakładzie i ogranicze-
nie wydawania w 2016 roku do 2 zamiast 4 numerów, są nadal 
aktualne. 

W tym roku nie otrzymaliśmy znikąd żadnej dotacji. Nie za-
wiedli nas tylko Członkowie Stowarzyszenia i Czytelnicy KRESO-
WYCH STANIC. 

Dziękujemy bardzo wszystkim wymienionym i nie wymienio-
nym (od czasu zamknięcia numeru upłynęło trochę czasu) w rubryce 
„Wpłaty na działalność Stowarzyszenia”. Bez tych wpłat nie mieli-
byśmy perspektywy działania w przyszłym roku. Wydawanie KRE-
SOWYCH STANIC uzależniamy od zgromadzonych funduszy. Jeżeli 
nie otrzymamy dofinansowania, wydamy dwa numery – pierwszy 
około czerwca lub przed planowanym Zjazdem Rodzin Osadników 
Wojskowych Kresów Wschodnich, drugi pod koniec roku. Wszyscy 
prenumeratorzy, którzy wpłacili pieniądze na rok 2016, otrzymają 
w roku 2017 dwa numery KRESOWYCH STANIC. 

*** 
Druga bardzo ważna sprawa to XI Zjazd Rodzin Osadników Woj-
skowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Zazwyczaj prace nad 
zjazdem rozpoczynają się z początkiem roku. Obecnie zastanawiamy 
się nad formułą, miejscem, czasem trwania i datą zjazdu. Bardzo 
ważna jest przewidywana frekwencja. Informacja o XI Zjeździe zo-
stanie podana i wysłana na początku przyszłego roku wraz kartą 
zgłoszenia i programem. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia: 
Łysy Łucja 50 zł Bonikowska Zofia 50 zł 
Misztak Mirosław 300 zł Szumowski Tadeusz 140 zł 
Witkowski Henryk 50 zł Rutczyński Edward 100 zł 
Kocur Irena 50 zł Walkowiak-Hasiuk Janina 50 zł 
Kuczyńska Anna 60 zł Malinowski Bernard 100 zł 
Tomaszewski Tadeusz 60 zł Piszewska Agnieszka 100 zł 
Ściepuro Jolanta Ewa 60 zł Baluch Jerzy 100 zł 
Piszewska Agnieszka 100 zł Bernard Malinowski 100 zł 
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Dziękujemy bardzo wszystkim darczyńcom, którzy wpłacili 
dodatkowe pieniądze, a które szczególnie w tym trudnym roku po-
zwoliły nam, w miarę bezpiecznie, zbilansować ujemne saldo. Prze-
praszamy, jeżeli może kogoś nie zamieściliśmy w wykazach wpłaca-
jących, przez niedopatrzenie, choć staraliśmy się być uważni. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim prenumeratorom 
za zrozumienie zaistniałej sytuacji, w wyniku czego otrzymali tylko 
dwa numery KRESOWYCH STANIC w 2016 roku. 

Te same warunki działania czekają nas być może i w przy-
szłym roku. 

*** 

W dniu 13.06.2016 (święto patronalne św. Józefa), delegacja 
Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kre-
sów Wschodnich RP w składzie: I wiceprezes Jan Rudziński, 
Agnieszka Piszewska i Bernard Edward Malinowski, udała się do 
Drohiczyna na zaproszenie tamtejszego biskupa ordynariusza Tade-
usza Pikusa. Celem wyjazdu było uczestnictwo w uroczystościach 
imieninowych ks. bpa ordynariusza – seniora Antoniego Dydycza, 
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oraz uhonorowaniu Go Medalem Dziedzictwa Kresów Wschodnich 
za Jego wieloletnią działalność i posługę duszpasterską niesioną na-
szym rodakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. W związku 
z przejęciem ordynariatu drohiczyńskiego przez ks. bpa Tadeusza 
Pikusa i podjęciem różnorodnych działań na rzecz naszych rodaków 
na Wschodzie w/w medalem odznaczony został obecny duszpasterz 
drohiczyński. 

*** 
Członek naszego stowarzyszenia Wacław Wierzbicki z USA 

wziął udział w patriotycznych uroczystościach. 

W niedzielę, 15 maja br. w kościele Św. Pryscylli w Chicago 
odprawiona została Msza św. w intencji 72. rocznicy zwycięskiej bi-
twy o Monte Cassino. Na Mszy św. obecni byli weterani II wojny 
światowej, a wśród nich uczestnicy bitwy o Monte Cassino. W nabo-
żeństwie uczestniczyło wiele organizacji polonijnych. 

 

72. rocznica bitwy o Monte Cassino, Wacław Wierzbicki w pierwszym 
rzędzie drugi od prawej 
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11 września 2016 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej płk. Antoniemu Szackiemu „Bohunowi”, 
wybitnemu dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Tablica została 
wmurowana w świątyni Ojców Cystersów w Willow Springs 
(przedmieścia Chicago). 

 
*** 

Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca na godzinę 16.00. Najbliższe zebrania odbędą się 
30 stycznia i 27 lutego 2017 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. 
 
Na spotkanie opłatkowe zapraszamy do siedziby naszego stowarzy-
szenia 14 stycznia, godz. 11:00. 
 
Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostanie podany 
w oddzielnym komunikacie. 
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Z żałobnej karty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W osobie zmarłego, naszego ko-
legi płk. Bolesława Siemiątkow-
skiego utraciliśmy: aktywnego 
kolegę, członka założyciela na-
szego Stowarzyszenia, współ-
twórcę pomnika W Hołdzie Osad-
nikom Wojskowym Kresów 
Wschodnich, ojca chrzestnego 
i inicjatora powstania naszego 
Sztandaru. Ostatnio pełniącego 
funkcję Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej i prezesa Związku 
Osadników. 

Kol. Bolesław Siemiątkowski – 
Kawaler orderu Virtuti Militari, 
jak to się mówi „kochał mundur, 

a mundur kochał Jego”. Reprezentował nas i Klub Kawalerów orderu 
Virtuti Militari na większości uroczystości Państwowych tzw. Rocz-
nicowych, czy innych okolicznościowych. 

Rodzinie zmarłego składamy kondolencje. 

Śp. Bolesław Siemiątkowski 
Urodzony 17 stycznia 1925 r. na osadzie wojskowej 

Aksamitowszczyzna, gm. Bieniakonie, pow. Lida 
Syn osadnika wojskowego Bolesława Siemiątkowskiego 

Zmarł 16 listopada 2016 r. 
Cześć Jego pamięci! 


