NASZE SPRAWY

10 lutego br. przypadała 68 rocznica wywózki na Sybir Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych z Kresów Wschodnich. W tej
intencji została odprawiona msza św. w kościele p.w. św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu. Homilię podczas mszy św. wygłosił ks. prałat
Zygmunt Malacki. Po mszy zostały złożone wieńce przy grobie ks.
J. Popiełuszki i przy naszym pomniku „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym
Kresów Wschodnich. Ta część uroczystości połączona była z modlitwą
odczytaną przez prowadzącego nabożeństwo księdza.
***
Tego samego dnia o godzinie 12.30, w naszej siedzibie przy
ul. Poznańskiej 13, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia za okres 4 letniej kadencji (lata 2004-2008).
Otwarcia zebrania, zagajenia i powitania przybyłych, dokonał Prezes
Antoni Tomczyk, który dalsze prowadzenie zebrania przekazał
sekretarzowi Mieczysławowi Wójcikowi. Zaproponowany porządek obrad
został przyjęty bez uwag, następnie przystąpiono do przedstawiania jego
punktów. Sprawozdanie ogólne wygłosił prezes Antoni Tomczyk,
omawiając okres czteroletniej kadencji, kadencji odznaczającej się
niewątpliwie dużymi sukcesami. Do sukcesów tych należy zaliczyć: udane
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organizacje V. i VI. Zjazdów Rodzin Osadników Wojskowych Kresów
Wschodnich, zebranie funduszy i postawienie pomnika „W Hołdzie
Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich” i ustanowienie medalu
„Dziedzictwo Kresów Wschodnich” oraz odznaczenie nim pierwszej
grupy osób podczas VI Zjazdu. Kontynuacja wydawania naszego
kwartalnika KRESOWE STANICE, który w okresie mijającej czteroletniej
kadencji przyozdobił swoją szatę graficzną i zwiększył objętość. W okresie
sprawozdawczym wydano też specjalny numeru KRESOWYCH STANIC
w wersji polsko-angielskiej. Prowadzenie strony internetowej
Stowarzyszenia, inicjowanie pogadanek, prelekcji i spotkań autorskich w
szkołach z młodzieżą. To są znaczące sukcesy naszego Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe za rok 2007 przedstawił Mieczysław Wójcik.
Stowarzyszenie zamyka kolejny rok saldem dodatnim, które wyniosło
1.632,35zł, mimo dużych kosztów związanych z organizacją zjazdu,
ustanowieniem medalu i dodatkowego wyposażenia lokalu. Osiągnęliśmy
to wszystko, dzięki uzyskaniu dodatkowych dotacji na Zjazd i kwartalnik.
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Szczegółowe sprawozdanie w imieniu redakcji KRESOWYCH STANIC
przedstawił Janusz Szuba, sprawozdanie dotyczyło nie tylko redagowania
kwartalnika ale również redagowania naszej strony internetowej.
Pani Maria Rey, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego stwierdziła, że
żadnych spraw Sąd Koleżeński nie rozpatrywał.
Otwierając dyskusję M. Wójcik stwierdził, że nie wszystko tak dobrze
wygląda, jak w przedstawionych sprawozdaniach. Głównie chodzi o to, że
coraz mniejsze grono osób angażuje się do pracy organizacyjnej
Stowarzyszenia, co z kolei utrudnia wymienność członków Zarządu
podczas wyborów. Toteż stwierdzić można, że do sukcesów
Stowarzyszenia przyczynia się praca tej samej garstki pasjonatów, których
można wyliczyć na palcach jednej ręki.
Niepokój musi budzić w sprawozdaniu finansowym pozycja „składki
członkowskie”. Odczytana kwota 7.258 zł na pierwszy rzut oka nie budzi
zaniepokojenia, ale jeśli ją podzielimy przez 36 zł (roczna składka) to
dowiemy się, że składki opłaciły tylko 202 osoby czyli ok. 60%, a jeśli
porównamy to z ubiegłym rokiem, to dowiemy się, że w roku 2006
płacących składki było 270 osób czyli, że w przeciągu roku zaprzestało
płacenia składek (z różnych przyczyn) 68 osób. Jest to bardzo niedobry
objaw i sygnał, że wykruszamy się w sposób naturalny, którego głównym
powodem jest wiek. Na szczęście pozostali członkowie, a jest ich coraz
więcej, wnosząc opłaty zaokrąglają sumy w górę, o czym świadczy coraz
dłuższa lista wpłat na działalność Stowarzyszenia, którą załączamy poniżej.
Po dyskusji uczestnicy zebrania przyjęli do realizacji większość wniosków
zaproponowanych podczas VI. Zjazdu, a mianowicie:
• Zjazd zaleca Kapitule Medalu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”
pilne uwzględnienie samej kapituły przy nadawaniu tego medalu,
• W latach (parzystych) kiedy nie są organizowane zjazdy,
organizować wycieczki z rodzinami na Kresy Wschodnie,
• Wspierać budowę „Pomnika Pomordowanym na Kresach
Wschodnich przez OUN-UPA”,
• Wnioskować wspólnie z Batalionami Chłopskimi do prezydenta
RP o pośmiertne odznaczenie Orderem Orła Białego bohatera,
patriotę, poetę, żołnierza, syna osadnika – Zygmunta Jana Rumla,
• Wspierać wydawnictwo indywidualne,
• Wprowadzić stosowne zmiany statutowe.
Niestety zbyt mała liczebność uczestników podczas ostatniego VI
Zjazdu nie pozwoliła nam zmienić statutu w żadnej pozycji. Przypomnę, że
chodziło nam głównie o to by Zjazd był z uwagi na liczebność uczestników
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najważniejszym organem statutowym. I z tego też powodu nasze
kadłubowe (liczba uczestników 17 osób) Walne Zebranie Sprawozdawczowyborcze jest nadal najważniejszym organem Stowarzyszenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Siemiątkowski,
odczytał protokół komisji z wnioskiem o udzielenie Zarządowi wotum
zaufania. Wniosek został przegłosowany. Następnie przystąpiono do
wyborów nowego zarządu Stowarzyszenia. W głosowaniu oddzielnym na
prezesa zebrani jednogłośnie wybrali Antoniego Tomczyka. Pozostali
członkowie zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
wybrani zostali też jednogłośnie.
Ukonstytuowane składy władz Stowarzyszenia na nową kadencję w
latach 2008-2012 przedstawiają się następująco:
prezes
Antoni Tomczyk
I wiceprezes Janusz Szuba
II wiceprezes Mieczysław Wójcik
sekretarz
Jan Rudziński
skarbnik
Jadwiga Kot
członkowie: Jerzy Baluch, Zofia Wilk, Włodzimierz Mikke,
Władysław Hnatkowski.
Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – Bożena Kacpura
członkowie: Tadeusz Kułakowski, Janusz Pachniewicz.
Sąd Koleżeński: przewodniczący Bolesław Siemiątkowski
członkowie: Anna Szlenkier, Krystyna Ostrowska.
Po wyborach nowego Zarządu Stowarzyszenia odbyło się zgodnie z
uchwałą VI. Zjazdu, odznaczenie medalami Dziedzictwo Kresów
Wschodnich członków Kapituły tego Medalu oraz osób zasłużonych dla
sprawy popularyzacji dziedzictwa Kresów Wschodnich, dodatkowo
zgłoszonych.
Oto wykaz odznaczonych z krótkimi notami biograficznymi.
Ks. Prałat Zygmunt Malacki – proboszcz parafii p.w.
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, wielki patriota
i miłośnik Kresów Wschodnich. Autor wszystkich
homilii wygłaszanych podczas uroczystych mszy
świętych w intencji osadników podczas naszych
zjazdów, a także mszy świętych w intencji osadników
odprawianych 10 lutego (data pierwszych wywózek na
Sybir w 1940 r).
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Witold Karpyza – urodzony w 1913 r. w Zieniowcach
pow. Wołkowysk. Siostrzeniec osadnika. Mieszkaniec
bursy osadniczej w Grodnie. Przedwojenny podharcmistrz
Harcerstwa RP II RP.

Włodzimierz Mikke – syn osadnika, urodzony w 1926 r.
na os. Kościuszków, pow. Łuck na Wołyniu. Sybirak,
członek założyciel Stowarzyszenia i wieloletni członek
Zarządu
Stowarzyszenia.
Uczestnik
wszystkich
6 Światowych Zjazdów Rodzin Osadników Wojskowych
oraz aktywny ich współorganizator.
Barbara Powroźnik – urodzona w 1929 r. na osadzie
wojskowej Międzygórze, pow. Nowogródek – działacz
społeczny, Sybiraczka – autorka znanej książki „Między
nocą rozpaczy a świtem nadziei” mającej kilka wydań
i dodruków. Wygłasza od dziesięciu lat prelekcje dla
młodzieży szkolnej.

Maria Rey – urodzona w 1926 r. na osadzie
Krechowieckiej. Członek założyciel i wieloletni członek
Zarządu Stowarzyszenia, a ostatnio przewodnicząca Sądu
Koleżeńskiego.

Jerzy Butkiewicz – urodzony w 1932 r. w Nieświeżu,
działacz społeczny. Prezes Stowarzyszenia Nieświeżan
i Przyjaciół 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego.
Czynnie uczestniczy w utrzymaniu Domu Polskiego
„Reduta” w Nieświeżu.
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Tadeusz Sebastiański – urodzony na osadzie Bakonówka,
pow. Horochów na Wołyniu, Sybirak – junak i uczeń
szkoły Lotniczo-Technicznej w Egipcie, a od lutego
1943 r. absolwent i żołnierz Polskich Sił Powietrznych.

Kmdr Henryk Kalinowski – urodzony w 1925 r. w Krzemieńcu, kombatant
i działacz społeczny, Kawaler Orderu Virtuti Militari i szeregu odznaczeń
państwowych. Wiceprezes Ogólnopolskiego Komitetu Budowy pomnika
ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej
Kresów Wschodnich.
Mieczysław Wójcik – urodzony w 1933 r. w Wołożynie,
bratanek i siostrzeniec osadników wojskowych, Sybirak,
długoletni sekretarz naszego Stowarzyszenia.

Jan Rudziński – urodzony w 1954 r. wnuk osadnika
wojskowego Juliana Suprynowicza z osady Narucewicze
pow.
Nieśwież,
członek
założyciel
naszego
stowarzyszenia i wieloletni członek zarządu, a ostatnio
Wiceprezes Zarządu. Przewodniczący budowy naszego
pomnika „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów
Wschodnich.
Ppłk mgr inż. Bolesław Siemiątkowski – urodzony
w 1925 r. na osadzie wojskowej Aksamitowszczyzna
pow. Lida. Zasłużony żołnierz SZP i AK na Kresach.
Kawaler Orderu wojennego Virtuti Militari oraz szeregu
innych orderów i odznaczeń, którymi został
udekorowany
jako
wieloletni
przewodniczący
stowarzyszeń
kombatanckich,
katolickich
i samorządowych, w tym Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.
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Janusz Szuba – urodzony w 1952 r. w Warszawie. Wnuk
osadnika wojskowego Stanisława Szuby z osady
Budowla pow. Grodno. Członek założyciel i wieloletni
wiceprezes naszego Stowarzyszenia, Od początku
powstania naszego kwartalnika jest jego redaktorem
technicznym.

Antoni Tomczyk – urodzony w 1932 r. na osadzie
wojskowej Lerypol pow. Grodno. Wieloletni wiceprezes
a ostatnio
prezes
Stowarzyszenia
oraz
jego
współzałożyciel. Od początku powstania naszego
kwartalnika jest jego redaktorem naczelnym.

***

Wycieczka na Kresy
Śladami Wielkich Polaków na Białoruś i Litwę
25-30.05.2008 r.
Dzień I
Godz. 8.00 – spotkanie uczestników – parking przy Sali Kongresowej
w Warszawie. Godz. 8.15 – wyjazd w trasę: Warszawa – Białystok –
Bobrowniki – Wołkowysk – Słonim – Nowogródek.
Zwiedzanie na trasie: Słonim – miasto przez wiele lat związane z rodziną
Ogińskich, z siecią kanałów należących do systemu wodnego Kanału
Ogińskiego; kościół pw. św. Andrzeja, zespół klasztorny bernardynek;
synagoga. Przejazd na nocleg do Nowogródka, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II
Po śniadaniu – zwiedzanie Nowogródka: dworek – Muzeum Adama
Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt
litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub
Władysława Jagiełły z Zofią Olszańską, a w wiele lat później chrzest
Adama Mickiewicza. Wyjazd do Brzozówki – słynna huta szkła
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„NEMEN”, Lidy – mury dawnego zamku obronnego księcia Gedymina;
kościół parafialny. Powrót do Nowogródka, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości: Mir – zespół
zamkowo-parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od
1994 r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO;
zabytkowa zabudowa rynku. Nieśwież – zespół pałacowo-parkowy, dawna
rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów; kościół katolicki p.w. Bożego Ciała
fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka,
Ratusz. Hruszówka – pozostałości dworu Tadeusza Rejtana, bohatera sejmu
porozbiorowego z 1773 r. Zaosie – zrekonstruowany zespół dworski w
dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi
Mickiewiczowi. Jezioro Świteź. Powrót do Nowogródka, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień IV
Po śniadaniu – wyjazd do Grodna przez Szczuczyn, Skidel-Lerypol,
Żydomla. Zwiedzanie Grodna, spotkanie z przewodnikiem miejscowym
oraz zwiedzanie m.in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor
Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, cerkiew
prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży. Bohatyrowicze – grób Jana i
Cecylii, grób powstańców z 1863 r., chwila zadumy nad Niemnem.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień V
Po śniadaniu – wyjazd przez Druskienniki – zwiedzanie uzdrowiska.
Przyjazd do Wilna. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym; zwiedzanie
Starego Miasta: klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, Uniwersytet
Wileński z kościołem św. Jana; Katedra Wileńska z kaplicą Królewską i
podziemiami, zwiedzanie Kościoła św. Piotra i św. Pawła na Antokolu ze
wspaniałymi stiukowymi rzeźbami, cmentarza na Rossie. Obiadokolacja;
zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer po Starym
Mieście.
Dzień VI
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem miejscowym; zwiedzanie Starego
Miasta: Ostra Brama, kościół św. Teresy, cerkiew św. Ducha. Wyjazd do
Trok – zwiedzanie zamku gotyckiego na wyspie, poczęstunek pierogami
karaimskimi (kibiny) w karczmie karaimskiej w Trokach, wyjazd do Polski
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– przejście graniczne w Ogrodnikach; planowany powrót do Warszawy ok.
godz. 20.00.
Cena wycieczki – 640 zł/os. Cena zawiera: przejazd autokarem,
zakwaterowanie – hotel w Grodnie, Wilnie – pokoje 2,3-osobowe
z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Nowogródku – pokoje 2-3-4-osobowe
z łazienkami, wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji
w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, obsługa pilota na całej
trasie i przewodnika miejscowego, ubezpieczenie polskie NNW i KL;
podatki miejscowe.
CENA nie zawiera:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
• wizy białoruskiej – 10 euro,
• obowiązkowego białoruskiego ubezpieczenia kosztów leczenia –
ok. 20 zł.
Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy:
• paszport – ważny min. 6 miesięcy,
• kolorowe zdjęcie,
• wypełniony wniosek wizowy.
Są jeszcze wolne miejsca, wszelkie pytania zgłaszać do Mieczysława
Wójcika tel. (022) 810-35-39. Opłatę za wycieczkę i wizę + ubezpieczenie
należy opłacić do dnia 30 marca br. Wypełniony wniosek wizowy (wg
załączonego wzoru) wraz z paszportem i upoważnieniem należy przesłać
listem poleconym lub dostarczyć osobiście) na adres biura turystycznego
Raytan tour, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok 118.
***
Witamy w naszym gronie nowych członków:
490. Ryszard Klich os. Wnuczkowie, pow. Szczuczyn, wnuk osadnika
491. Hanna Korościk z d. Matysiak, os. Żerebkowicze pow.
Baranowicze, córka osadnika
492. Marian Januszkiewicz, os. Annopol, pow. Prużany, syn osadnika

***
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 listopada 2007 r.
do 15 lutego 2008 r.:
Studziński Edward
64zł
Marzojty Marian
80zł
Leks Zofia
60zł
Szałaśna Felicja
24zł
Daniszewska Zofia
24zł
Majchrzak Aleksander
24zł
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Konarski Wawrzyniec
Pasella Lubomir
Napierała Teresa
Ludzis Wacław
Sadowska Wójcik Sabina
Dobosz Halina
Maciejewska Lauer Teresa
Przewłocki Bogdan
Golema Józef
Komański Henryk
Gordon Irena, Wacław
Polkowski Tadeusz
Łapińska Leokadia
Ryszkiewicz Hanna
Łoźna Regina
Kurzymski Szczepan
Buczyński Henryk
Dobrzycka Franciszka
Januszko Janina
Łój Maria
Bykowska Filomena
Herman Mirosława
Pawlak Krystyna
Krajewska Zdzisława
Wiśniewska Wanda
Jerzykiewicz Stefania
Dudek Władysław
Kułakowski Tadeusz
Zielonka Kazimiera

800zł
74zł
24zł
24zł
24zł
24zł
24zł
74zł
24zł
24zł
34zł
24zł
44zł
60zł
24zł
40zł
59zł
74zł
50zł
24zł
24zł
24zł
20zł
10zł
24zł
14zł
74zł
24zł
60zł

Kaczanowska Irena
Drajewicz Stanisława
Szczerkowski Robert
Jakimowicz Ryszard
Ożarowski Wacław
Krynicki Zbigniew
Janowska Maria
Stramski Bolesław
Wierzbicki Romuald
Rorbach Maria
Stanuch Krystyna
Kilian Stanisława
Szafałowicz Anna
Ferschke Alfreda
Mączka Izabella
Jankowski Józef
Małachowski January

44zł
24zł
24zł
100zł
44zł
24zł
24zł
24zł
104zł
24zł
24zł
100zł
24zł
24zł
24zł
24zł
44zł
Buczyńska Olbromska Wanda 44zł
Łapińska Helena
44zł
Spicewicz Barbara
24zł
Wasiewicz Stefania
24zł
Czyżewicz Czesław
24zł
Trąbski Tadeusz
60zł
Grygier Tadeusz
25zł
Bartoszek Elwira
24zł
Wiśniewski Tadeusz
24zł
Baluch Jerzy
24zł
Ignatowski Władysław 24zł
Bielska Irena
20zł

Wszystkim wspierającym nas wpłatami ponad sumę składek i
prenumeraty Zarząd bardzo serdecznie dziękuje.
***
Zamiast erraty – przepraszamy za błędy które popełniliśmy w ostatnim
(39) numerze kwartalnika. Otrzymaliśmy w tej sprawie sporo telefonów,
dziękujemy za zwrócenie uwagi, wszyscy mamy jeden wspólny cel – by
nasz kwartalnik był coraz lepszy. Nasze usprawiedliwienie to pośpiech,
bowiem w czasie opracowywania numeru dwóch członków zespołu
redakcyjnego przebywało w szpitalu.
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***
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliższe
terminy zebrań: 31marca, 28 kwietnia, 26 maja 2008 r.
Pełnimy stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od godz.
15.00 do 17.00.

Szanowni Czytelnicy KRESOWYCH STANIC!
Drogie Rodziny Osadników z Kresów Wschodnich II RP!
W 1992 r. Redakcja łódzkiego rocznika MY, SYBIRACY
rozpoczęła drukowanie w odcinkach KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
ZMARŁYCH W ZSRR W LATACH 1940-1956 POLSKICH
ZESŁAŃCÓW, WIĘŹNIÓW I ŁAGIERNIKÓW.
W kolejnych wydaniach naszego periodyku ukazało się już około
3000 biogramów zmarłych na nieludzkiej ziemi polskich obywateli.
Prawie drugie tyle czeka na wydrukowanie.
Jako Sybirak, a jednocześnie redaktor ww. biogramów wiem, że
bardzo wielu osadników i ich najbliższych umierało na zesłaniu
i w obozach. Warunki bowiem, w jakich po 10 lutego pamiętnego
1940 roku przyszło im żyć, pracować i umierać były najokrutniejsze
spośród wszystkich kolejnych trzech deportacji. Proszę zatem
wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili, a zostawili swoich
najbliższych na zawsze w ziemi „imperium zła, upodlenia, głodu
i poniewierki”)*, aby wypełnili ankiety o wiadomych im zmarłych
i przysłali je na adres podany w załączonym druku.
Miło mi poinformować zainteresowanych, że prawdopodobnie
w niedługim czasie ukaże się wydawnictwo z biogramami
wszystkich zmarłych zebranych na podstawie przysłanych nam
ankiet, a także niektórych książek wspomnieniowych i naukowych
opracowań. Wiadomością taką był łaskaw podzielić się ze mną pan
Jerzy Rossowski, redaktor biuletynu MY, SYBIRACY
)* Ryszard Kapuściński – IMPERIUM

Stanisław Jacoń
/redakcja biogramów do Księgi Pamiątkowej
dla biuletynu MY, SYBIRACY/
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Zaginiona rodzina
Rodzina osadnika wojskowego Władysława Piotrowskiego:
1. Feliksa Piotrowska z d. Pyrska córka Antoniego – żona, ur. w 1897 r.
w m. Obuchowicze,
2. Ludwik Piotrowski – syn, ur. w 1929 r. w osadzie Budowla,
3. Stanisława Piotrowska – córka, ur. w 1932 r. w osadzie Budowla,
4. Janek Piotrowski – syn, ur. w 1935 r. w osadzie Budowla
zamieszkała w osadzie Rokicie, gm. Żydomla, pow. Grodno została
wywieziona 10 lutego 1940 r. do ZSRR Mołotowskaja obł., Dobrijańskij
rejon, Mechaniczeskij lesopunkt, ul. Lenina 21.
Ostatnia informacja od ww. rodziny pochodzi sprzed 22 czerwca 1941 r.
Wywiezionej rodziny poszukuje rodzina Wiśniewskich zamieszkała we wsi
Mścichy, Gm. Radziłów, pow. Grajewo, woj. Podlaskie.
Osoby posiadające jakąkolwiek informację o poszukiwanej rodzinie
proszone są o przekazanie jej na adres:
Tadeusz Wiśniewski, ul. Galileusza 27, 01-482 Warszawa.
tel. (022)683 85 42 lub (022)498 30 31
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