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NASZE SPRAWY 
Rozpoczynam od podziękowań skierowanych do pani Marii Wandy 

Patyny. Pani Maria przysłała do naszej Izby Pamięci kompletne 
i oryginalne materiały dotyczące aktu nadania ziemi, ubezpieczeń itp., 
pisząc: „(...) przesyłam w załączeniu bardzo drogie memu sercu dokumenty 
mojego ojca Franciszka Michalskiego zamieszkałego do wojny w 1939 r. 
na osadzie wojskowej Sarny-Dorotycze, celem udowodnienia zasług i pracy 
na terenach Kresów Wschodnich. Dokumenty te uległy pewnemu 
zniszczeniu w czasie tułaczki mojej Rodziny (bez Ojca) wywiezionej do 
Związku Radzieckiego (10.02.1940-31.03.1942), a następnie do lipca 1947 
przebywającej w Afryce Wschodniej (obecnie Tanzania) z Mamą Antoniną 
Michalską. Bracia: Roman zginął 12.05.1944 pod Monte Cassino, Tadeusz- 
zginął na ORP „Orkan” dnia 8.10.1943 r. Ojciec w okresie okupacji 
przebywał w woj. kieleckim – działając w AK.” 

Chcielibyśmy żeby przytoczony przykład zdopingował innych naszych 
członków do większego zdecydowania w przekazywaniu pamiątek 
rodzinnych związanych z działalnością osadnictwa wojskowego na Kresach 
Wschodnich. Czas ucieka, pamiątki które są dla nas ważne, niejednokrotnie 
dla młodego pokolenia mogą nie mieć żadnego znaczenia. Młodzi nie mają 
obecnie czasu na te sprawy, są pochłonięci nauką i pracą. Dlatego naszą 
rolą jest zachować te wszystkie pamiątki, by mogli do nich wrócić, kiedy 
do tego dojrzeją. 

*** 
Styczeń w środowisku kresowym i kombatanckim, jest okresem 

organizowania „opłatka”. W tym czasie uczestniczyłem aż w pięciu 
opłatkach. Wszystkie te spotkania były niezwykle udane, choć każde z nich 
było zupełnie inne i miało swój odrębny klimat. Na jednym jako gość 
nawet czułem się intruzem, ale ze zrozumiałych względów, bo tam 
wszyscy znali się od dziecka, a ja ich znam dopiero od kilku lat. 

Przytoczony przykład udanych, choć różnych opłatków, sprowadza się 
do pytania czy organizacje kresowe mają się integrować czy nie? 
Powszechnie głoszone jest hasło integracji uzasadniane tym, że 
rozczłonkowani tracimy na sile. 

Jestem za integracją środowisk kresowych, ale z zachowaniem 
niezależności działania poszczególnych stowarzyszeń i towarzystw, 
w ramach swoich statutowych zadań i celów. Nie wszystkie jeszcze 
zrealizowaliśmy. Wiadomo, że jest nas coraz mniej, a będzie jeszcze mniej. 
Być może kiedy zostanie nas tylko garstka, integracja nastąpi 



KRESOWE STANICE 148 

z konieczności. Ale jeszcze nie teraz. Z naszego własnego podwórka widać, 
jak przerzedzają się nasze spotkania opłatkowe. Do niedawna martwiliśmy 
się jak pomieścić niespodziewanych uczestników w naszym skromnym 
lokalu na Poznańskiej, a ostatni nasz opłatek jeśli chodzi o uczestników – 
trzeba to ze smutkiem stwierdzić, był mocno już przerzedzony. 

*** 
Uważni czytelnicy „Naszych Spraw” (a było ich kilkunastu), zgłaszając 

swój udział w VI Światowym Zjeździe Rodzin Osadników Wojskowych 
i Cywilnym Kresów Wschodnich, zwrócili mi uwagę, zadając pytanie 
dlaczego napisałem że „być może to nasze ostatnie spotkanie na Zjeździe”. 
Kochani, nam – organizatorom, ani chęci, ani siły nie zabraknie na 
organizację kolejnych Zjazdów. Wszystko zależy od Was – od Waszej 
obecności, a wiem z dotychczasowych rozmów z Wami, że się często 
wahacie zastanawiając się czy zdrowie pozwoli itp. Z drugiej strony mamy 
też i takie przykłady jak Pani Felicji Szałaśnej, która na V Zjazd 
przyjechała z pielęgniarką, ponosząc przy tym dodatkowe koszty. Jak więc 

Opłatek osadniczy 
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nie organizować Zjazdu dla takich pasjonatów? Prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie uczestnictwa w Zjeździe osób chcących zarezerwować pokoje. 
Na 3 miesiące przed rozpoczęciem Zjazdu zostaliśmy zobowiązani przez 
SGGW do podania ilości i konfiguracji pokoi. 

*** 
Gratulujemy Panu Michałowi Kacprzykowi z Płocka, który na 

Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Bodziaka obronił pracę doktorską 
z tematu bliskiego naszym sercom p.t. Osadnictwo wojskowe 1920-1939. 
Przejęcie przez państwo ziemi na Kresach Wschodnich i nadanie jej 
żołnierzom. 

W uzgodnieniu z panem doktorem, redakcja ma zamiar w najbliższych 
numerach kwartalnika zamieścić kilka jego artykułów. 

Wiadomość ta może zdopinguje naszych kolegów do zakończenia 
swoich prac, czego im życzymy, bo pracę rozpoczęli dużo wcześniej. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
401. Bogdan Przewłocki, os. Szwoleżerów, pow. Równe, syn osadnika, 
480. Leonard Jaworski, os. Prochody, pow. Pińsk, syn osadnika. 
Przepraszam za opóźnienie z powitaniem pana Bogdana Przewłockiego 
w gronie naszych nowych członków. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia od 10 listopada 2006 do 1 lutego 
2007 roku: 
Łoziński Marian 10 zł Ludzis Wacław 24 zł 
Dynaryński Zygmunt 10 zł Czarkowska Stanisława 24 zł 
Sadowska Wójcik Sabina 24 zł Nycz Władysław 24 zł 
Ryszkiewicz Anna 60 zł Polkowski Tadeusz 24 zł 
Patyna Wanda 24 zł Dobosz Halina 24 zł 
Jerzykiewicz Wanda 20 zł Barski Bolesław 5 zł 
Czyżewicz Czesław 24 zł Olczak Halina 24 zł 
Konarski Wawrzyniec 400 zł Rochmankowski Tadeusz 24 zł 
Nowicki Piotr 24 zł Krynicki Zbigniew 24 zł 
Onoszko Jan 45 zł Dobrzycka Franciszka 24 zł 
Mazurek Irena 24 zł Migut Krystyna 24 zł 
Łój Maria 24 zł Maciejewska-Lauer Teresa 24 zł 
Kaczanowska Irena 54 zł Bartoszek Elwira 24 zł 
Buczyński Henryk 24 zł ks. Sosnowski Jan 60 zł 
Zapałowicz Kazimierz 4 zł Małachowski Januariusz 44 zł 
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Gordon Irena Władysław 38 zł Łapińska Helena 24 zł 
Komański Henryk 24 zł Ordyńska Irena 44 zł 
Janowska Maria 44 zł Opęchowska Irena 4 zł 
Rorbach Maria 24 zł Misztal Wincenty 24 zł 
Buczyńska Olbromska Wanda56 zł Herman Mirosława 24 zł 
Patyk Stefan 4 zł Małmyga Irena 50 zł 
Misztal Mirosław 24 zł Stramski Bolesław 24 zł 
Musiał Leszek 50 zł Szymański Grzegorz 39 zł 
Kownacki Krzysztof 40 zł Klub Żeglarski 50 zł 
Wiśniewski Tadeusz 24 zł Klęk Stanisław 70 zł 
Zielonka Kazimiera 100 zł 

*** 
Wpłaty na fundusz wydawniczy od 11 listopada 2006 do 1 lutego 
2007 .r 
Puchalska Alicja 40 zł Krysiński Zygmunt 10 zł 
Kurzymski Szczepan 24 zł Ciszewska Elżbieta 1204 zł 
Dobosz Henryka 44 zł Gnitecka Renata 24 zł 
Zielonka Kazimiera 60 zł 

*** 
Na budowę kościoła w Klecku na Białorusi od 11 listopada do 1 lutego 
2007 r. 
Szymański Grzegorz 150 zł 

*** 
Przypominamy tym wszystkim Państwu którzy jeszcze nie dokonali 
wpłat, że opłaty za rok 2007 składki członkowskiej i prenumeraty 
kwartalnika pozostają bez zmian i wynoszą: roczna składka 
członkowska 36 zł, a prenumerata KRESOWYCH STANIC 40 zł. 

*** 
Zapraszamy na nasze otwarte zebrania Zarządu. Oto najbliższe terminy 
zebrań w roku 2007: 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca. 
Wszystkie zebrania odbywają się na w Warszawie przy ul. Poznańskiej 13 
m 7 o godz. 16.00. 
Roczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę 
14 kwietnia o godz. 12.00. 
Pełnimy stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od godz. 
15.00 do 17.00. 
Z powodu braku zainteresowania odwołujemy dodatkowe dyżury w soboty, 
które były wprowadzone tytułem próby. 

*** 
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W 67. rocznicę pierwszych wywózek na Syberię, 10 lutego 2007 roku, 
została odprawiona, w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na 

warszawskim Żoliborzu, msza św. Piękną homilię wygłosił ks. Stanisław 
Małkowski – wnuk osadnika. Po mszy zebrani wraz z księżmi i pocztem 
sztandarowym Stowarzyszenia, udali się pod grób księdza Jerzego 
Popiełuszki i pomnik „W hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów 
Wschodnich”. Odmówiono modlitwy i złożono wiązanki kwiatów. 

Msza św. w 67 rocznicę pierwszych wywózek 


