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NASZE SPRAWY 
Witamy najserdeczniej uczestników VI Światowego Zjazdu i życzymy 

wszystkim przyjemnych chwil spędzonych razem, w miłej i serdecznej 
atmosferze, jaką będziemy się starali Wam zapewnić. Tegoroczny Zjazd 
jest zdecydowanie uboższy w takie wydarzenia jakim było dwa lata temu 
odsłonięcie pomnika, czy jeszcze wcześniej poświęcenie sztandaru 
Stowarzyszenia. Nie ma już znakomitego zespołu „Prawnuki”. Chcemy 
jednak zapewnić w imieniu całego zespołu organizacyjnego, że i na tym 
Zjeździe postaramy się by wszyscy byli zadowoleni i mile wspominali 
nasze spotkanie tak samo jak wszystkie dotychczasowe. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 

486. Maria Gaffney z d. Kozubska, os. Sarny Dorotycze, pow. Sarny, 
córka osadnika 

487. Wanda Kania z d. Sawicka, os. Wola Strzelecka, pow. Krzemieniec, 
córka osadnika 

488. Wojciech Giec, os. Ostrówka, pow. Luboml, syn osadnika 
 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia od 1 czerwca 2007 r. do 31 lipca 
2007 r. 
Jankowski Józef 50 zł Szczepanik Anna  24 zł 
Kuba Bogusław 24 zł Więcławska Teresa 44 zł 
Bykowska Filomena 24 zł Kornecka Józefa 34 zł 
Słaby Mieczysław 24 zł Strzałka Krystyna 24 zł 
Szewczyk Maria 24 zł Bielska Irena 40 zł 
Adamus Zbigniew 100 zł Migut Weronika 30 zł 
Szymański Jakub 150 zł  
 

*** 
Poszukiwania: 
Prawnuk osadnika wojskowego sierż. Dominika Więckowicza z Osady 
Kuropol w powiecie Postawskim woj. Wileńskie, zwraca się z uprzejmą 
prośbą o kontakt wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat tej osady 
(oraz sąsiedniej – Sowczyn), osadników tam zamieszkałych oraz ich losów. 
Piotr Węckowicz, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul 1 Sierpnia 11 m. 2, 
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mail: p.weckowicz@smbystrzyca.pl 
telefon kom. 608 590 261 
 

*** 
Zapraszamy na nasze otwarte zebrania zarządu. Oto najbliższe terminy 
zebrań do końca 2007 roku: 24 września, 29 października, 26 listopada i 17 
grudnia. Wszystkie zebrania odbywają się w Warszawie przy ul. 
Poznańskiej 13 m 7 o godz. 16.00. 
Pełnimy stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od godz. 
15.00 do 17.00. 
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