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NASZE SPRAWY 
Najważniejszy punkt programu tegorocznej działalności Stowarzyszenia 

mamy za sobą. VII Zjazd przeszedł do historii jako jeden z bardziej 
udanych. A zawdzięczamy to wszystko coraz mniejszej grupie osób 
społecznie działających, która z oczywistych powodów rekrutowana jest 
tylko z terenu Warszawy. Wszystkim wymienionym w sprawozdaniu ze 
zjazdu i anonimowym współtwórcom sukcesu bardzo serdecznie jeszcze 
raz dziękujemy. 

*** 
23 listopada br. w Teatrze Wielkim odbył się koncert galowy 

„ZACZĘŁO SIĘ W POLSCE” zorganizowany z okazji zakończenia 
Obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert ten 
dedykowany był Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu 
Prezydentowi II Rzeczypospolitej z okazji Jego 90. rocznicy urodzin. 

Była to wspaniała patriotyczna impreza zwieńczająca zakończenie wielu 
imprez które się odbyły w roku 2009, organizowana przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękujemy organizatorom za 
pomysł, dobór miejsca i profesjonalnych wykonawców oraz skierowane do 
nas zaproszenie. 

*** 
Decyzją Zarządu, wysokość składki członkowskiej i opłaty za 

prenumeratę kwartalnika na 2010 r. pozostają bez zmian i wynosić 
będą odpowiednio 36 zł i 40 zł. 

*** 
Kolejnym, pozytywnym zjawiskiem w działalności naszego 

Stowarzyszenia jest systematyczne zwiększanie się liczby prenumeratorów 
kwartalnika. Następuje taka sytuacja, że członków ubywa, 
a prenumeratorów przybywa. W większości nowymi czytelnikami są osoby 
o rodowodzie kresowym, ale nie jest to regułą. Można też wyciągnąć 
jeszcze inny wniosek, że po prostu wydajemy dobre pismo, trafiające do 
szerszego gremium. W każdym razie jest się z czego cieszyć i niech tak 
zostanie. 

*** 
Uwaga Sybiracy – Pawłodarczycy. Ustalony został termin XII Zjazdu 

na dzień 26 do 30 czerwca 2010 r. Miejsce bez zmian – ośrodek wczasowy 
Jantar w Rewalu. Pozostałe szczegóły zainteresowani otrzymają w 
korespondencji bezpośredniej. W imieniu organizatorów serdecznie 
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namawiamy do jeszcze liczniejszego uczestniczenia, w tej wspaniałej 
imprezie. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 

513. Antoni Badowski os. Laskowicze Wlk. pow. Prużana   syn osadnika, 
514. Alicja Kaczorowska os. Laskowice Wlk. pow. Prużana wnuczka 

osadnika, 
515. Adamina Kaczorowska os. Laskowice Wlk. pow. Prużana 

prawnuczka osadnika, 
516. Jolanta Duchniaka os. Niewirków pow. Równe wnuczka osadnika, 
517. Stanisław Szydło os. Dębina-Kolendziany pow. Czortków syn 

osadnika, 
518. Magdalena Marszczycka os. Dębina-Kolendziany pow. Czortów 

prawnuczka osadnika. 
*** 

Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 sierpnia do 30 
listopada 2009 r.: 

Paszkowska Zofia 100 dol kan. Sebastiański Tadeusz 300 zł 
Dolińska Romana 50 zł Krzystofiak Roman 50 zł 
Cilińska Katarzyna 15 zł Grzybowski Ryszard 100 zł 
Mączka Stefan 200 zł Ordynska Irena 100 USD 
Kerr Roman 100 zł Strzałka Krystyna 24 zł 
Wiśniewska Alfreda 10 zł Konieczna Kazimiera 24 zł 
Związek Weteranów Polskich (Kanada)  180 dol kanadyjskich 
Marszczycka Magdalena 24 zł Walkowiak Janina 24zł 
Sajczuk Teodozja                    10 zł   Plebanek Kujawa Regina 30 zł 
Hurtownia Artykułów Przemysłowych w Ełku 100zł 
Szydło Stanisław 24 zł Szczerkowski Robert 10 zł 
Szymański Kazimierz 180 zł Dach Tadeusz 24zł 

*** 
Wpłaty na Fundusz Wydawniczy w okresie od 1 sierpnia do 30 
listopada 2009 r.: 
Bielska Irena 100 zł 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Oto 

najbliższe terminy zebrań: 28 grudnia 2009, 25 stycznia, 22 lutego 2010 r. 
czyli w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00 w lokalu 
stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Poznańskiej 13 m 7. 
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Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od 
godziny 15.00 do 17.00. 

*** 
Na opłatek osadniczy zapraszamy 16 stycznia, w sobotę o godzinie 
11.00. 

Z uwagi na szczupłość pomieszczenia lokalu przy ul. Poznańskiej 
prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału telefonicznie. 

*** 
Przypominamy też, że 10 lutego 2010 r. o godz. 18.00 jak zwykle 

w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, odprawiona będzie 
Msza święta w intencji pomordowanych osadników wojskowych. 


