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NASZE SPRAWY 
Wszystkim naszym członkom i prenumeratorom Kresowych Stanic którzy 
nadesłali życzenia Świąteczne i Noworoczne składamy serdeczne podzię-
kowania. Z uwagi na mnogość tych życzeń nie jesteśmy w stanie indywi-
dualnie odpowiedzieć – prosimy o zrozumienie i przepraszamy. Dzięki sto-
krotnie za wszystkie życzenia i dobre słowa. 

Zarząd Stowarzyszenia i Redakcja Kresowych Stanic 
*** 

Świąteczna korespondencja była imponująca i nie kończyła się na samych 
życzeniach a dotyczyła podziękowań za dotychczasową pracę Zarządu, za 
pracę Redakcji i treści zawarte w KRESOWYCH STANICACH. Była też 
jedna uwaga krytyczna za którą też dziękujemy. 

*** 
Dziękujemy księdzu Władysławowi Czajce z Równego na Wołyniu za na-
desłane życzenia świąteczne i wspaniałą homilię. 

*** 
Po raz kolejny „Nasz Dziennik” na swoich łamach prezentuje ostatni numer 
naszego kwartalnika KRESOWE STANICE”. Nie jest to tylko wzmianka, 
ale wysoka ocena a także opis treści artykułów. Bardzo dziękujemy. 

*** 
A więc mamy nowe miejsce spotkań w Warszawie przy ul Poznańskiej 
13 (lokalizacja i plan na ostatniej stronie kwartalnika). Wynajmujemy 
lokal od Administracji Domów Komunalnych wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschod-
nich – Klub PODOLE. Wszystkie nasze spotkania i zebrania odbywać 
się będą wyłącznie w tym nowym miejscu. Dojazd dla wszystkich jest 
bardzo wygodny. Ulica znajduje się w samym centrum Warszawy (jest 
to ulica równoległa do Marszałkowskiej), niedaleko dworca Centralne-
go. Adres do korespondencji pozostaje bez zmian. Podajemy go jak 
zwykle w stopce na drugiej stronie okładki. 
Na ul. Poznańskiej 13 będziemy również pełnić stałe dyżury: 
• sekretariatu w każdy czwartek miesiąca godz. 13.00-16.00 
• redakcji w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00 

*** 
Wieczyści Zabużanie 

Znowelizowana przez Sejm ustawa o prawie własności nieruchomości 
przedłużyła o 4 lata możliwość nieodpłatnego nabywania prawa własności 
przez użytkowników wieczystych nieruchomości na ziemiach zachodnich 
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i północnych. Przed nowelizacją prawo to miało obowiązywać tylko do 24 
października 2002 r. Powodem przedłużenia były zatory czasowe przy za-
kładaniu ksiąg wieczystych i wpisach do nich. Rozpatrzone będą zarówno 
te wnioski, które już zostały złożone, jak i te, które dopiero wpłyną. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
Helena Janina Łapińska zd. Polkowska, os. Delatycze (Dęby Biernac-
kiego), pow. Nowogródek, córka osadnika, Polska 
Jadwiga Kot zd. Polkowska, os. Delatycze (Dęby Biernackiego) pow. 
Nowogródek, córka osadnika, Polska 
Felicja Krystyna Tarkowska zd. Fetter, os. Stanisławów, córka osadnika, 
Polska 
Witold Czerwonka, os. Parszewicze, pow. Pińsk, syn osadnika, Polska 
Wincenty Misztak os. Mylsk, pow. Łuck, syn osadnika, Polska 

*** 
Lista nr 6 wpłat na sztandar Stowarzyszenia (okres od 22 października 
2002 roku do 30 stycznia 2003 roku): 
Regina Sujkowska – 192 zł, Wanda Jerzykiewicz – 20 zł, Wanda Patyna – 
28 zł, Halina Maleszkiewicz – 10 zł, Alicja Hensel – 30 zł, Urszula Ada-
mus – 36 zł, Leokadia Łapińska – 52 zł, Edmund Biniewski – 22 zł, Halina 
Olczyk – 50 zł, Henryk Giluk – 50 zł, Elwira Batroszek – 32 zł, Tomasz 
Nowacki – 20 zł, Janina Dzisko – 52 zł, Józef Jankowski – 32 zł, Walenty 
Świderski – 46 zł, Zofia Bonikowska – 98 zł, Lubomir Pasella – 44 zł, 
Adam Wieczorek – 18 zł, Witold Ursyn Niemcewicz – 52 zł, Jadwiga Zda-
nek – 12 zł, Leszek Chyćko – 32 zł, Jan Onoszko – 10 – zł, Halina Dobosz 
– 50 zł, Mieczysław Słaby – 30 zł, Stanisława Kulik – 52 zł, Alfreda Fer-
schke – 34 zł, Halina Czwarnowska – 12 zł, Bronisława Cupiał– 12 zł, Da-
nuta Dębicka – 12 zł, Helena Hryncewicz – 50 zł, Wanda Wiśniewska – 12 
zł, Stefan Patyk – 8 zł, Maria Rorbach – 12 zł, Zdzisław Miładowski – 20 
zł, Władysław Hnatkowski – 20 zł, Aneta Świętochowska – 50 zł, Marian-
na Tomaszewska (Szuba) – 76 zł, Lech Solecki – 50 USD, Władysław 
Krupa – 30 USD. 

*** 
Lista darczyńców na działalność Stowarzyszenia (okres od 22 paździer-
nika 2002 roku do 30 stycznia 2003 r.): 
Zofia Dróżka Cendrowska – 50 zł, Alicja Hensel – 22 zł, Wawrzyniec Ko-
narski – 2250 zł, Zofia Leks – 12 zł, Czesław Krugliński – 76 zł, Henryk 
Giluk – 76 zł, Elwira Bartoszek – 32 zł, Józef Jankowski – 20 zł, Wanda 
Jerzykiewicz – 10 zł, Felicja Szałaśny – 48 zł, Mirosław Kaczmarek – 48 
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zł, Lubomir Pasella – 44 zł, Maria Spitzbach – 12 zł, Leszek Chyćko – 22 
zł, Mieczysław Słaby – 22 zł, Sylwester Kłusek – 32 zł, Irena Kaczanowska 
– 48 zł, Leon Szymański – 52 zł, Barbara Spicewicz – 18 zł, Stefania Wa-
siewicz – 8 zł, Janina Wojciechowicz – 52 zł, Krystyna Pawlak – 40 zł, 
Krystyna Strzałka – 52 zł, Irena Opęchowska – 48 zł, Wacław Ożarowski – 
12 zł, Wanda Buczyńska Olbromska – 52 zł, Wincenty Misztal – 7 zł, Cze-
sława Dorożyńska – 52 zł, Zdzisław Miładowski – 18 zł, Piotr Sieczkowski 
– 26 zł, Helena Meleszkiewicz – 30 zł. 
Oraz na kościół na Wołyniu Renata Sujkowska – 50 zł. 
Wszystkim darczyńcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, planu-
jąc budżet, taką ofiarność musieliśmy przewidzieć i nie omyliliśmy się 
dziękujemy. 

*** 
W dniu 11 stycznia w sobotę, w naszej nowej siedzibie (ul Poznańska 13), 
odbyło się kolejne coroczne spotkanie opłatkowe. Grano i śpiewano kolę-
dy, jedliśmy również smaczny makowiec. Spotkanie upłynęło w miłej i ro-

dzinnej atmosferze. Niestety tym razem nie było nas zbyt wiele, przeszko-
dziły zapowiadane silne mrozy, panująca grypa i nie wszyscy znali nasz 
nowy adres. 

Uczestnicy spotkania opłatkowego w naszej nowej siedzibie 
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*** 
IV Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 
Wschodnich odbędzie się 6 i 7 września 2003 roku. Na 3 stronie okładki 
zamieszczamy wstępny program Zjazdu oraz oddzielnie jako wkładkę druk 
zgłoszenia i warunki uczestnictwa w Zjeździe. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie u sekretarza Stowarzyszenia – p. M. Wójcika. 
Dalsze informacje nt. Zjazdu zamieścimy w następnym numerze KS. 

*** 
W dalszym ciągu dołączmy blankiet opłat z pozycją: książka Janiny Smo-
gorzewskiej – „Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945 r.” zachęca-
jąc wszystkich którzy jeszcze nie wpłacili. Szczegółowy wykaz rozdziałów 
podawaliśmy w poprzednim numerze 4/2002 Kresowych Stanic. Dodatko-
wo informujemy, że wszyscy którzy wpłacą do dnia 30 marca zostaną wy-
mienieni w książce na liście subskrybentów. Dla przypomnienia podajemy, 
że cena książki wynosi 54 zł (w tym opłata pocztowa), autorka zrezygno-
wała z honorarium jak i innych kosztów a wszelkie nadwyżki ze sprzedaży 
książki przekazane zostaną na pomoc dla Polaków w krajach byłego 
Związku Radzieckiego. 

*** 
Podajemy najbliższe terminy otwartych zebrań Zarządu: 24 luty, 31 ma-
rzec, 28 kwiecień, 26 maj (zawsze ostatni poniedziałek miesiąca godz. 
16.00), miejsce spotkania Poznańska 13. 

*** 
Zgodnie z paragrafem 7 pkt. 3 Statutu naszego Stowarzyszenia niniejszym 
informujemy naszych członków, że coroczne Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 8 marca 2003 r., w sobotę 
na ulicy Poznańskiej 13 w pierwszym terminie o godz. 10.00 wg. nastę-
pującego porządku: – rejestracja osób przybywających na zebranie, – 
otwarcie zebrania, – odczytanie projektu porządku dziennego, – sprawoz-
danie z działalności Zarządu za rok 2002 część ogólna i finansowa, – spra-
wozdanie redakcji Kresowych Stanic, – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
– dyskusja, – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania, – głosowanie nad 
udzieleniem absolutorium, – przyjęcie budżetu na rok 2003, – sprawy róż-
ne, – wolne wnioski, – zakończenie zebrania, – odśpiewanie Roty. Ser-
decznie zapraszamy i prosimy o jak największy udział członków. 
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*** 

Z żałobnej karty naszego Stowarzyszenia – niestety rubryka ta zagościła 
u nas na stałe. 
 

Śp. Leokadia Ślusarska 
Córka osadnika wojskowego Michała Wasilewskiego 

z osady Alba pow. Kossów Poleski 
Zmarła 8 listopada 2002 w Toronto w wieku 78 lat 

 

Śp. Eugeniusz Jaskóła 
Syn legionisty, osadnika wojskowego z osady Władysiń pow. Grodno 

Zmarł 20 lipca 2002 w Bydgoszczy 
 

Śp. Irena Lamprycht 
Córka legionisty, osadnika wojskowego z osady Milanowicze pow. Kowel 

Zmarła w grudniu 2002 roku w Toronto – Kanada 
 

Panią Leokadię Ślusarską poznałem niedawno, z racji wstępowania do 
naszego Stowarzyszenia w lipcu 2002 r. Zdecydowanie postanowiła po-
wrócić do Polski i już mieszkała razem z nami pod Warszawą w Michali-
nie, ale jeszcze pojechała do dzieci do Kanady, by im pomóc. Nagły atak 
serca i wszystko się skończyło. 

Losy Rodziny Jaskółów drukowaliśmy w nr1/4 1999 Kresowych Stanic 
autorstwa Teresy Mausolf-Jaskóły (siostry zmarłego) w artykule pt. „Pisa-
ne nam było życie”. 

Wiadomość o śmierci pani Ireny Lamprycht otrzymaliśmy od p. Kry-
styny Wojciechowskiej – redaktor naczelnej „Wołyń Bliżej”. 

 
Rodzinom zmarłych składamy kondolencje. 

Mieczysław Wójcik 


