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NASZE SPRAWY 
Na wstępie zamieszczamy jeden z interesujących komentarzy, 

jakie napływają do Redakcji, w związku z jubileuszem naszego 
kwartalnika. 

Bierzemy dziś do ręki 50. numer kwartalnika KRESOWE 
STANICE i razem z Zarządem Stowarzyszenia oraz zespołem 
redakcyjnym przeżywamy doniosły jubileusz, bo wydanie 
pięćdziesięciu numerów kwartalnika przy wielu obiektywnych 
trudnościach – trzeba uznać za duży sukces garstki ludzi ogarniętych 
pasją upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich i losów 
osadników. 

Jestem od niedawna członkiem Stowarzyszenia i czytelniczką 
KRESOWYCH STANIC, które są bardzo interesujące i cieszą się 
wielką poczytnością nawet w środowisku nie związanym korzeniami 
z Kresami Wschodnimi. 

Wysoka wartość historyczna artykułów zamieszczanych 
w kwartalniku, moim zdaniem, polega na tym, że autorzy nie 
powołują się na cudze publikacje, a piszą o własnych przeżyciach, 
bądź opisują wydarzenia których byli świadkami. W ten sposób 
KRESOWE STANICE zawierają materiały źródłowe, tchnące 
autentyzmem, stają się dokumentem ilustrującym tragiczne losy 
Polaków na Kresach Wschodnich. Uważnie czytam każdy numer 
kwartalnika, często wypożyczam je znajomym i skrupulatnie 
gromadzę w domowej biblioteczce. 

Jako wierna czytelniczka jestem przekonana, że doczekamy się 
kolejnego setnego jubileuszu, czego sobie i zarządowi 
Stowarzyszenia serdecznie życzę. 

Wanda Kostro 
 
Dziękujemy za tak piękną laurkę z okazji wydania 50. numeru 

KRESOWYCH STANIC. Uzupełnimy ją tylko o kilka szczegółów, 
które należy przypomnieć. 

Pierwszy numer ukazał się na Boże Narodzenie w 1997 roku z 
okładką czarno-białą jako półrocznik (po roku zamieniony na 
kwartalnik) i miał 36 stron, nakład niewiele mniejszy od obecnego – 
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600 egzemplarzy. W sumie, te 50 numerów +1 numer specjalny, 
dwujęzyczny, to razem 6844 stron. A grubość tego „opasłego 
tomiska” przekracza 0,5 metra. 

Pierwszy Zespół redakcyjny to: Antoni Tomczyk (Redaktor 
naczelny), Edmund Bosakowski, Tamara Klupińska, Felicja 
Konarska, Wiktoria Rózga, Janusz Szuba. W ciągu tych prawie 
trzynastu lat zespół redakcyjny wielokrotnie się zmieniał, ale trzon 
zespołu pozostał ten sam, dotyczy to: 

– redaktora naczelnego – Antoniego Tomczyka, 
– redaktora technicznego – Janusza Szuby, 
– korektora – Tamary Klupińskiej. 
Ta ciągłość pracy zespołu redakcyjnego jest źródłem naszego 

sukcesu, ale nie głównym, bo głównym jesteście Wy wszyscy 
członkowie, autorzy tekstów, czytelnicy i prenumeratorzy 
KRESOWYCH STANIC. 

Członkowie redakcji KS i Zarządu. Od lewej: Mieczysław Wójcik, 
Jadwiga Kot, Antoni Tomczyk, Janusz Szuba i Wanda Kostro 
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I jeszcze jedno, w słowie od redakcji, w numerze 1. w 1997 
roku – Felicja Tais Konarska napisała: „Drodzy czytelnicy! Nasz 
redakcyjny zespół to nie profesjonaliści. Nasza praca płynie z 
dobrych chęci do działania” a także „Okrzepło przekonanie, iż 
obowiązkiem naszym jest kultywowanie pamięci o naszych 
rodzicach, o Osadach gdzieśmy się rodzili, gdzie biegło nasze 
beztroskie, szczęśliwe dzieciństwo”. 

Dziś w dniu jubileuszu możemy powiedzieć, że z tych życzeń i 
oczekiwań kwartalnik w całości się wywiązał i dalej będzie tak 
czynił. 

*** 
Termin VIII Zjazdu na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest 

potwierdzony przez SGGW, zaproponowane są dwa terminy: 27-
28.08.2011 r. lub 3-4.09.2011 r. Wybraną datę VIII Zjazdu podamy 
w numerze świątecznym, po uzyskaniu potwierdzenia – Zgody 
SGGW. 

*** 
Dotychczas zdawało się, że światowy kryzys gospodarczy 

ominie nasz kraj, nic bardziej błędnego, pomału dosięga on nas 
wszystkich, a także organizacje społeczne takie jak i nasze 
Stowarzyszenie. Bo jak inaczej to nazwać, jeśli na przykład czynsz 
za wynajem lokalu miasto podnosi nie o 10 czy 15 procent, ale 
o 125%. Od nowego roku znowu ma być doliczany podatek VAT do 
kosztów druku wydawnictw, czyli też do KRESOWYCH STANIC. 
Zgodnie z uchwałą VII Zjazdu opłaty za składki i prenumeratę 
pozostawiliśmy bez zmian i decyzję w tej sprawie podejmiemy na 
VIII Zjeździe. Kochani Czytelnicy, nie obrażajcie się proszę, jeśli 
razem z kwartalnikiem pomyłkowo trafia po raz drugi blankiet opłat 
z numerem naszego konta, to jest rzadki błąd, częściej kwartalnik 
jest wysyłany przez rok, dwa bez żadnej opłaty i odzewu z drugiej 
strony, to też staramy się zrozumieć. 

*** 
Pierwszą decyzję zarząd podjął odnośnie zmiany lokalu, po 

rozmowach z burmistrzem i zarządem gospodarki nieruchomościami 
rezygnujemy z samodzielnego lokalu, na rzecz pokoju (ale za to 
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z ogrzewaniem centralnym). Jesteśmy na etapie negocjacji 
z kombatantami Mokotowa. Szczegóły negocjacji oraz ich wynik 
omówimy w następnym numerze KRESOWYCH STANIC. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
526. Karolina Dybczak os. Puzieniewicze, pow. Stołbce, córka 

osadnika Jana Czarnoty 
527. Kempa Jadwiga os. Kowel, pow. Kowel, synowa osadnika 

Władysława Kępy 
528. Maria Szyprowska os. Radziwiłłów, pow. Dubno, córka 

osadnika Franciszka Miłka 
529. Steven Szyprowski os. Radziwiłłów, pow. Dubno, zięć 

osadnika Franciszka Miłka 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 czerwca do 
31 maja 2010 r.: 
Migut Krystyna 24 zł Oborzyńska Irena 24 zł 
Kuba Bogusław 74 zł Kornecka Józefa 44 zł 
SkoczylasTadeusz 38 zł Domagała Helena 24 zł 
Skowyra Rozalia 24 zł Wierzba Grażyna 10 zł 
Mikulicz Sergiusz 50 zł Bujalska Irena 50 zł 
Klub brydżowy 50 zł 

*** 
Wpłaty na działalność wydawniczą Stowarzyszenia: 
Irena Bielska 100 zł 

*** 
Na opiekę cmentarza Orląt Lwowskich i innych cmentarzy 

wojennych na ziemi Lwowskiej – od uczestników wycieczki na 
Kresy, organizowanej przez Stowarzyszenie przekazano kwotę 
~325 zł (w różnej walucie). 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia. Oto 
najbliższe terminy zebrań: 25 października, 29 listopada, 27 grudnia 
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(to zebranie może się odbyć w nowej siedzibie), czyli w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 w lokalu Stowarzyszenia 
w Warszawie przy ul. Poznańskiej 13 m 7. 
 
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od 
godziny 15.00 do 17.00. 
 

Mieczysław Wójcik 


