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NASZE SPRAWY 
Napływają, choć na razie dość skromnie, materiały, dary, pamiątki do 

naszej Izby Pamięci. Pomysł zorganizowania takiej Izby zaproponowano 
podczas V. Zjazdu. Dość obszernie na ten temat informowaliśmy Państwa 
w numerze 32 naszego kwartalnika. Dzisiaj jako pierwszym, dziękujemy 
Panom Stanisławowi Świerczowi z Wielkiej Brytanii i Wacławowi 
Wierzbickiemu ze Stanów Zjednoczonych, którzy przekazali nam swoje 
materiały, książki i inne przedmioty. 

*** 
Informuję również wszystkich, że zrealizowany został inny postulat 

(wniosek) uczestników V Zjazdu, a mianowicie zakład grawerski wypro-
dukował na nasze zamówienie metalowy znaczek ZOS – wierną kopię 
przedwojennej odznaki Związku Osadników. Dotychczas, jedyny taki zna-
czek był w posiadaniu Pani Janiny Smogorzewskiej i właśnie dzięki Jej 
zgodzie mogliśmy zamówić wykonanie kopii tej odznaki. Obecnie znaczek 
ten można zamówić w cenie 25 zł wraz z opłatą pocztową. 

 
*** 

Nasza współpraca z bratnim Ogniskiem Rodzin Osadników Kresowych 
w Londynie na przestrzeni ostatnich lat układała się wzorowo. Zawdzię-
czamy to jego Prezesowi Panu Ryszardowi Grzybowskiemu i Pani Danucie 
Gradosielskiej – sekretarzowi tej organizacji. Niestety Pani Danuta (jedna 
z czterech osób założycieli Ogniska) ze względu na stan zdrowia zrezy-
gnowała z dalszego pełnienia funkcji sekretarza. Wyrażamy Pani Danucie 
serdeczne podziękowanie za owocną współpracę, życzymy poprawy zdro-
wia i dalszego wspierania działalności patriotycznej w naszym środowisku 
osadniczym. 

Metalowy, przykręcany znaczek ZOS o wymiarach 18x20 mm 
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*** 
Do niniejszego numeru dołączony jest APEL do wszystkich Państwa, z 

prośbą o przesłanie ankiety (po wypełnieniu) do Pani Janiny Smogorzew-
skiej lub na adres Stowarzyszenia. Sprawa dotyczy losów naszych rodzin – 
ich wojennych strat osobowych wśród osadnictwa wojskowego w latach 
1939-1940. Jest to naprawdę ostatni moment by uzupełnić informację o 
swojej rodzinie, o zmarłych w wyniku wojny zarówno o członkach rodzin 
jak i innych znanych osobach z osadniczego środowiska. Praca Pani Janiny 
Smogorzewskiej nad opracowaniem książkowym z tego tematu są bardzo 
zaawansowanie i jest to naprawdę ostatni dzwonek by dosłać informacje o 
swojej rodzinie. W imieniu Autorki będziemy bardzo wdzięczni. Mile wi-
dziane zdjęcia z okresu 1939-1946 r. 

*** 
Dziękuję Pani Barbarze Powroźnik za przesłanie 20 swoich książek do 

rozprowadzenia wśród naszych członków, a uzyskane dochody przezna-
czyć na działalność Stowarzyszenia. 

*** 
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy (dodatkowo oprócz skła-

dek i prenumeraty) dokonali wpłat na naszą działalność lub na fundusz wy-
dawniczy. Oczekuje nas kolejny wydatek związany z wymianą okien w na-
szej siedzibie przy ul. Poznańskiej i każda złotówka się przyda. 

*** 
Uwaga: Od dnia 1 października 2006 r. zmieniają się numery konta w 
naszym Banku. Oto nasz nowy numer: 
46 2360 0005 0000 0045 5003 0791 

Nowe blankiety opłat z nowym numerem konta dołączamy do ni-
niejszego numeru KRESOWYCH STANIC. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 

479 Joanna Kędzia, os. Laskowicze Wielkie, pow. Prużany, córka osadni-
ka 

*** 
Oto lista nr 7 wpłat na pomnik za okres od 2 maja do 1 sierpnia 
2006 r.: 

Solecki Lech 50 USD Kowalewski Junosza 24 zł 
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. 

*** 
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Wpłaty na działalność Stowarzyszenia od 2 maja do 15 sierpnia 
2006 r.: 

Szymański Jakub 100 zł Ćwirko Derwich Helena 210 zł 
Pawełkiewicz Bronisława 24 zł Jancz Janina 24 zł 
Konieczko Kazimiera 24 zł Siemiginowska Wanda 24 zł 
Szczepanik Anna 24 zł Ursyn Niemcewicz Barbara 100 zł 
Czernik Maciej 60 zł Nowak Halina 60 zł 
Hajduk Jerzy 50 zł Skrzypecki Piotr 24 zł 
Łoźna Regina 24 zł Kornecka Józefa 44 zł 
Bodzińska Julita 24 zł Ordyńska Irena 430 zł 
Konarski Wawrzyniec 530 zł Niedzielski Henryk 70 zł 
Dobrzycka Franciszka 14 zł Kędzia Joanna 59zł 
Strzałka Krystyna 24 zł Ożarowski Wacław 74 zł 
Sieczkowski Piotr 60 zł Wspólnota Mieszkaniowa 
  Poznańska 11 100 zł 

*** 
Wpłaty na fundusz wydawniczy od 2 maja do 15 sierpnia 2006 r.: 

Szymański Aleksander 1000 zł Szymański Jakub 300 zł 
Solecki Lech 50 USD 
 

*** 
Wpłaty na budowę kościoła w Klecku od 2 maja do 15 sierpnia 2006 r.: 

Szymański Aleksander 500 zł Szymański Jakub 800 zł 
Szymański Kazimierz1800 zł – ze zbiórki kościelnej w Nowej Hutcie 
(Kraków) 
Solecki Lech 50 USD 
 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliższe 
terminy zebrań: 
30 października, 27 listopada i 18 grudnia o godz. 1600. 

Pełnimy stałe dyżury: 
sekretariat i redakcja KRESOWYCH STANIC – w każdy czwartek od 14.00 
do 16.00. 

*** 
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Do kupienia 
Książki: 
Antoni Tomczyk – „Uciekając przed łomotem kolb” 20 zł 
Felicja Konarska – „Liście na wietrze” wyd. III 20 zł 
 – „Kolory w szarości” 20 zł 
Bolesław Dańko – „Bez układów” 18 zł 
Barbara Tokarska – „Otynijskie gawędy i wspomnienia” 20 zł 
Barbara Powroźnik – „Między nocą rozpaczy – a świtem nadziei” 10 zł 
Plakietki Związku Osadników i sztandaru stowarzyszenia 8 zł/szt. 
Pomnik Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich –  
obrazek w ramce  10 zł 
Pamiątkowe teczki zjazdowe z IV i V Zjazdu 3 zł/szt. 
Zeszyt nr 1 Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach woj. wołyńskiego 40 zł 
Zeszyt nr 2 Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach woj. nowogródzkiego 32 zł 
Zeszyt nr 3 Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach woj. białostockiego 32 zł 
Zeszyt nr 4 Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach woj. wileńskiego 32 zł 
Zeszyt nr 5 Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach woj. poleskiego 32 zł 
Kasety video i płyty DVD – film z przebiegu V. Zjazdu wraz 
z uroczystością odsłonięcia i poświęcenia pomnika, 30 zł/szt. 
Kasety video i płyty DVD – film z występem zespołu „Prawnuki” 
w czasie Zjazdu  30 zł/szt. 
Kolorowe mapy, reedycja z map przedwojennych 10 zł 
Polska mapa fizyczna 1:1 250 000 i operacyjne w skali 1:300 000: 
Stanisławów, Mińsk, Sarny, Łuniniec, Pińsk, Tarnopol, Łuck, Lwów, Ko-
wel, Wilno, Wilejka, Królewiec, Brześć n/Bugiem, Nowogródek (chwilo-
wo wyczerpany Kowel i Wilejka). 
Archiwalne numery KRESOWYCH STANIC  6 zł/szt 
Pocztówki z „Pomnikiem Osadników” 3 zł 
 
Metalowy znaczek ZOS (nowość) 25 zł 


