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NASZE SPRAWY 
VIII Zjazd odbędzie się w dniach 3-4 września 2011 roku. 

Termin jest już zarezerwowany w grafiku SGGW. Szczegółowy 
program, koszty uczestnictwa oraz druki zgłoszeń zostaną za-
mieszczone w najbliższych KRESOWYCH STANICACH. 

*** 
Kończy się rok 2010, kolejny rok działalności naszego Stowa-

rzyszenia. A ponieważ schyłek roku to zwyczajowo czas podsumo-
wań i ocen, chcielibyśmy przedstawić ten miniony rok z naszej per-
spektywy. 

Nie namyślając się długo, możemy powiedzieć, że był to dla 
Stowarzyszenia czas bardzo trudny. Nasuwa się również przykra 
konkluzja, że nic nie wskazuje na to, by sytuacja uległa poprawie, 
zachodzi za to obawa, że może ona ulec wręcz pogorszeniu. Powo-
dów do tak pesymistycznych ocen i wniosków jest kilka: 

– Ubywanie w sposób naturalny członków, podczas gdy no-
wych przybywa za mało. Daje się to odczuć szczególnie na terenie 
Warszawy, gdzie trzeba rąk do pracy przy wszelkiego rodzaju ak-
cjach np. wysyłce kwartalnika, organizacji opłatka, czy Zjazdu, 
a szczególnie obsady pocztu sztandarowego. Cierpi na tym prestiż 
Stowarzyszenia – z braku pocztu sztandarowego w uroczystościach 
państwowych (takich jak 3 Maja, 11 listopada, Dzień Wojska Pol-
skiego) – wyznaczonych przez Zarząd jako obowiązkowe.  

– Organizacja Zjazdów to ogromne przedsięwzięcie, zawsze 
wiązało się z dużym wysiłkiem osób zajmujących się ich logistyką 
i koordynacją, obawiamy się że z wyżej wymienionych powodów 
zorganizowanie VIII Zjazdu przysporzy nam znacznie więcej trudno-
ści niż dotąd.  

– Do problemów zasadniczych dołączają się też bolączki dnia 
codziennego, losowe, takie jak choroby poszczególnych członków 
redakcji Kresowych Stanic, które ostatnio miały wpływ na opóźnie-
nia w wydaniu naszego kwartalnika.  

– Nadal borykamy się z kłopotliwą sytuacją lokalową, wg sta-
nu na dziś wygląda ona następująco: 
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Negocjacje z kombatantami z Mokotowa są zawieszone. 
Z ZGN Warszawa Śródmieście podpisana została nowa umowa na 
lokal „Poznańska” – ze stawką o 126% wyższą niż dotychczas, mimo 
zastosowania przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami taryfy dla 
Kombatantów (po interwencji u burmistrza Warszawy Śródmieście). 
Dodatkowo nasz współużytkownik – Klub Podole, rażąco skurczył 
się osobowo i nie jest w stanie płacić połowy kosztów. 

Reasumując, z zaoszczędzonych pieniędzy Stowarzyszenie jest 
w stanie płacić tak wysoki czynsz przez rok, może półtora, co będzie 
dalej, czas pokaże. 

Sprawy finansowe zarząd odkłada do omówienia i podjęcia de-
cyzji na VIII Zjeździe. Jednocześnie czynione będą poszukiwania lo-
kalu tańszego, o mniejszej powierzchni. 

Do pozytywów (bo przecież na szczęście i one istnieją) należy 
zaliczyć bardzo udaną wycieczkę na Kresy zorganizowaną przez na-
sze Stowarzyszenie, uczestniczenie w imprezach patriotyczno-
kombatanckich, na które zapraszane jest Stowarzyszenie lub osoby 
ze Stowarzyszenia imiennie.  

Do sukcesów Stowarzyszenia należy zaliczyć też zaproszenie, 
i to dwukrotne, pani Janiny Smogorzewskiej i pana Mieczysława 
Wójcika przez Program 3 Polskiego Radia do dyskusji na tematy 
kresowe (ze szczególnym uwzględnieniem roli osadnictwa wojsko-
wego), a także opublikowanie krótkiego wywiadu Mieczysława 
Wójcika dla „Rzeczypospolitej” (niestety, brak autoryzacji tekstu jest 
w tym wypadku poważnym minusem, który umniejsza wartość tego 
osiągnięcia). Należy wspomnieć, że gazeta „Rzeczpospolita” po-
święciła cały dodatek kolorowy osadnikom wojskowym. Powinno 
nas to cieszyć, i cieszy, ale nie do końca – jest na tej radości spora 
rysa – mianowicie kompletnie został pominięty temat Stowarzysze-
nia, naszej działalności, nasz pomnik, czy kwartalnik. I jeszcze nie 
najładniej postąpiła ta sama gazeta w stosunku do pani Janiny Smo-
gorzewskiej. Artykuł został dosłownie przepisany z książki „Kreso-
we Osadnictwo Wojskowe 1920-1945”, bez przywołania autorki 
i źródła pochodzenia! 
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Mimo wszystko na tle innych organizacji społecznych i kom-
batanckich nasze Stowarzyszenie działa sprawnie, nie bacząc na kło-
poty i przeciwności. Pomaga nam w tym m.in. bezpośredni kontakt 
z naszymi członkami i Czytelnikami KS. Przy okazji dziękujemy 
Wam za okazywane nam uznanie. Jest to dla nas duże wsparcie i za-
chęta do dalszej wytężonej pracy. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 września 
do 30 listopada 2010 r.: 
Ciszewska Elżbieta 24 zł Sokołowska Bożenna 24 zł 
Skawińska Anna 24 zł Bułka Jan 100 zł 
Kędzia Joanna 174 zł Skrzypecki Piotr 24zł 
Sukiennik Józef 50 zł Klich Ryszard 24 zł 
Wiśniewski Tadeusz 50 zł Klub Brydżowy 50 zł 
Szyprowscy Maria i Steve 200 zł Pachniewicz Janusz 200 zł 
Mikulicz Sergiusz 50 zł Tarnawska Czesława 80 zł 
Sebastiański Ted 170 CAD 

Podziękowania dla Pani Czesławy Tarnowskiej, która nie mając 
blankietu opłat, przesłała nam znaczki pocztowe. 
Kułakowski Tadeusz przekazał na Stowarzyszenie 50 egz. książki 
„Kazachstańskie tulipany”. Stanowi to wartość ponad 1000 zł. 
Lista wpłat na działalność Stowarzyszenia umieszczona w poprzed-
nim numerze, obejmuje okres od 1 maja do 31 sierpnia br., za prze-
oczenie przepraszamy. 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia, oto 

najbliższe terminy: 27 grudnia, 31 stycznia i 28 lutego, czyli w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00 w lokalu Stowarzy-
szenia przy ul. Poznańskiej 13 m 7. 

Opłatek osadniczy odbędzie się w sobotę, 15 stycznia 2011 ro-
ku. Zapraszamy!!! 

Pełnimy też stałe dyżury: sekretariatu i redakcji w każdy 
czwartek od godziny 15.00 do 17.00. 


