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CZYTALIŚMY POLECAMY 
Poniżej prezentujemy trzy kolejne książki opublikowane 

w 2010 roku, których wydawcą jest Stowarzyszenie Rodzin Osadni-
ków Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. 

 
 

Zbigniew Tomaszewski 

GDZIE SIĘ KOŃCZĄ SZEROKIE 
TORY I NADZIEJA 

Tory i nadzieja kończyły się w Paw-
łodarze – mieście wojewódzkim w pół-
nocno-wschodnim Kazachstanie. W rejon 
ten w 1940 roku, w siedmiu transportach 
zostało wywiezionych w sumie 8511 
obywateli polskich. Autor (syn policjanta 
zamordowanego w Katyniu) wywieziony 
jako 11-letni chłopiec, doświadczył 
wszelkich konsekwencji wywózki, łącznie 

z ciężką pracą w kopalni. Po powrocie do kraju i po ukończeniu stu-
diów medycznych poświęca się pracy zawodowej, mając wiele suk-
cesów jako wieloletni ordynator Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego w Lubaniu. 

 
 

Tadeusz Albert Kułakowski 

KAZACHSTAŃSKIE TULIPANY 
Wspomnienia zesłańca 
Wydanie II poszerzone 

Książka jest nie tylko opowieścią 
o losach zesłanego w dalekie stepy Ka-
zachstanu, ale również historią rodziny 
z kresowej ziemi nowogródzkiej. Jej ol-
brzymim walorem jest rozdział fotografii 
i dokumentów w sepii i kolorach. 
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Autor (syn oficera Wojska Polskiego, zamordowanego w Ka-
tyniu) jest aktywnym działaczem naszego Stowarzyszenia, a także 
Związku Sybiraków i innych organizacji kombatanckich. Tadeusz 
Kułakowski jest także projektantem konstrukcyjno-budowlanym obu 
pomników marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie oraz pomni-
ka Sybiraków na Powązkach – Golgoty Wschodu. 

 
 

Jan Bułka 

WSPOMINAM DAWNE LATA 
Jan Wiesław Bułka – Kresowianin, 

urodził się w 1936 roku w Mościskach 
(woj. lwowskie). Przeżywszy okupację 
sowiecką i niemiecką, w sierpniu 1955 
roku wraca z całą rodziną na tereny obec-
nej Polski. Po ukończeniu Politechniki 
rozpoczyna pracę w przemyśle. Mimo ści-
słego umysłu wciąż znajdował czas na 
sztukę, do której zamiłowanie zrodziło się 
w nim już w dzieciństwie. Rzeźbił, rzeź-
bił, rzeźbił… Prace autora można zoba-

czyć w wielu kościołach w Polsce, a gros z nich opuściło ojczyznę 
znajdując swoje miejsce u Polaków na obczyźnie. 

 
 
Książki te można zakupić w siedzibie Stowarzyszenia lub za-

mówić: telefonicznie (022) 810-36-39, albo wysyłając e-mail na ad-
res mlwojcik@wp.pl 
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