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NASZE SPRAWY 
Zarząd Stowarzyszenia i Redakcja KRESOWYCH STANIC serdecznie 

dziękuje wszystkim naszym członkom, prenumeratorom i sympatykom 
oraz instytucjom i urzędom za indywidualnie i zbiorowo nadesłane życze-
nia świąteczne i noworoczne, za pamięć i życzliwe wsparcie, za słowa za-
chęty, które napływały pod naszym adresem. 

Dziękując, jednocześnie przepraszamy, że ze względu na ilość (co nas 
bardzo cieszy) tej korespondencji nie jesteśmy w stanie jej opublikować. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
Janina Prusińska, os. Zachorce Duże, pow. Dubno, wnuczka osadnika 
Mieczysław Magda, os. Nowojelnia, pow. Nowogródek, syn osadnika 
Irena Krawczyk Magda, os. Nowojelnia, pow. Nowogródek, synowa 
osadnika 
Barbara Kacpura, os. Pieniunga, pow. Wołkowysk, siostrzenica osadnika 
Teresa Więsławska Smólska, os. Planta Murowana, pow. Pińsk, córka 
osadnika 
Szczepan Kurzymski, os. Rawa Mazowiecka, pow. Rawa Mazowiecka, 
syn osadnika 
Krystyna Okunowicz Sztajner z d. Rataj, os Rokitno, pow. Krzemieniec, 
córka osadnika 

*** 
Jak informowaliśmy w poprzednich „Naszych Sprawach” decyzją za-

rządu, składki i prenumerata na rok 2002 pozostają na dotychczasowym 
poziomie. Chcę zaznaczyć, że składka członkowska w wysokości 2 zł na 
miesiąc pozostaje nie zmieniona od początku działalności Stowarzyszenia 
tj. od października 1996 roku, wtedy to członkowie założyciele na pierw-
szym zebraniu ustalili taką stawkę. Decyzja została podjęta i dotrzymamy 
jej, mimo ogólnie wszystkim znanej „dziury budżetowej”, chociaż o spon-
sorów jest coraz trudniej a raczej wcale ich już nie mamy. 

Apelujemy więc gorąco do wszystkich Państwa o płacenie składek 
i prenumerowanie KRESOWYCH STANIC. Niestety ostatnio w tej spra-
wie obserwujemy tendencję spadkową. I tak gdy w roku 2000 składki opła-
ciło 73% członków, w roku 2001 opłaciło tylko 63,5% , a na bieżący rok 
2002 na zarejestrowanych 371 członków na dzień 10 stycznia br. składki 
opłaciło 74 osoby. Jest to naprawdę bardzo mało w porównaniu do lat 
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ubiegłych z tego samego okresu. Istnieje jeszcze inna praktyka, wielu na-
szych członków przestało płacić składki a opłaca jedynie prenumeratę 
KRESOWYCH STANIC. Wiadomo, że kalkulacja wydawnicza nie jest opar-
ta na samej prenumeracie bo wpływy z niej są za małe. Uzyskiwaliśmy 
tzw. dotacje celowe z urzędów centralnych, ale i tu w roku ubiegłym zda-
rzył się przypadek, że mimo podpisanej już umowy pieniędzy nie otrzyma-
liśmy. Dlatego też szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy nie tylko 
płacą regularnie składki i prenumeratę, to jeszcze w miarę swoich możli-
wości przekazują dodatkowe datki, które przedstawiają się jak niżej. 
Lista nr 2 wpłat na sztandar stowarzyszenia (obejmuje okres od 2 września 
2001 do 3 stycznia 2002). 
Zygmunt Krysiński – 20 zł, Stanisława Drajewicz – 12 zł, Franciszka Do-
brzycka – 22 zł, Krystyna Pawlak – 50 zł, Zbigniew Bartosz – 30 zł, Szcze-
pan Kurzymski – 52 zł, Tadeusz Skoczylas – 52 zł, Zbigniew Krynicki – 10 
zł, Edmund Biniewski – 12 zł, Zygmunt Woś – 52 zł, Bolesław Stramski – 
50 zł, Karolina Sarnowska –  20 zł, Genowefa Walkusz – 52 zł, Józef 
Jankowski – 12 zł, Zofia Bonikowska – 20 zł, Jadwiga Zdanek – 12 zł, 
Leokadia Niedzielska – 10 zł, Mieczysław Dedejczyk Macieliński – 26 zł, 
Zygmunt Maguza – 30 zł. 

Razem 544 zł. 
Łącznie dotychczas wpłacono 1024 zł i 20 USD. 

Na budowę kościoła w Klecku na Białorusi w ostatnim czasie wpłacili: 
Teresa i Tadeusz Napierała – 100zł, Janina Wojciechowicz – 52 zł, Stani-
sława Drajewicz – 40 zł, Bogusław Szymański – 200 zł, Krystyna Naleziń-
ska – 5 USD. 

Osoby które przekazały ostatnio podane niżej kwoty na działalność Stowa-
rzyszenia (stan na 3.01.2002): 
Irena i Władysław Gordon – 28 zł,  Renata Dębicka – 10 zł, Mieczy-
sław Słaby – 7 zł, Henryka Dobosz – 10 zł, Maria Łój – 32 zł, Czesława 
Dorożyńska – 10 zł, Zofia Zawisza – 10 zł, Stanisława Czarkowska – 10 zł, 
Walenty Świderski – 10 zł, Anna Szczepanik – 30 zł, Elwira Bartosik – 21 
zł, Wanda Buczyńska Olbromska – 10 zł, Helena Łucja Łysy – 10 zł, Ma-
rian Zawiski – 10 zł, Józefa Kornecka – 50zł, Leszek Chyćko – 47 zł, Ste-
fan Mączko – 212 zł, Karolina Sarnowska – 5 zł, Wiesława Brzezińska – 
250 zł, Jerzy Junosza Kowalewski – 12 zł, Zygmunt Woś – 50 zł, Bolesław 
Stramski – 52 zł, Bronisław Pawełkowicz – 52 zł, Aleksander Szymański – 
300 zł, Wanda Jerzykiewicz –  10 zł, Leokadia Niedzielska – 12zł, Marek 
Krauss – 50 zł, Barbara Ursyn Niemcewicz – 100 zł, Witold Ursyn Niem-



KRESOWE STANICE 109
 

cewicz – 32 zł, Adam Drozd – 52 zł, Felicja Szałaśny – 22 zł, Alfreda Fer-
schke – 30 zł, Aleksander Balawejder – 50 zł, Alicja Kołtonowska – 16 
USD, Stanisław Klęk – 10 USD, Mieczysław Klęk – 10 USD, Lech Solecki 
– 20USD. 
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy. 

*** 
W ostatnim czasie przekazaliśmy 590 USD na działalność charytatywną 

dla Polaków zamieszkałych na Grodzieńszczyźnie. Piszemy o tym w repor-
tażu pt. „Nie zapominajmy o nich” na stronie 87. 

Na kościół w Torczynie na Wołyniu przekazaliśmy 200 zł. 
*** 

Najbliższe terminy zebrań: 
9 marca (sobota) godzina 10,00 zebranie roczne Sprawozdawcze – II piętro 
klubu oficerskiego ul. Rakowiecka 7 w Warszawie, 
25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia itd. (ostatnie poniedziałki miesiąca) godz. 
16.00 – otwarte zebrania Zarządu, II piętro klubu oficerskiego ul. Rako-
wiecka 7 w Warszawie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. 

*** 
W dniu 12 stycznia w sobotę odbyło się nasze kolejne coroczne spotka-

nie opłatkowe. Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. 
*** 
Stowarzyszenie nasze wydało na wła-

sne potrzeby reprint (przedruk kompute-
rowy) albumu MARSZAŁEK PIŁSUD-
SKI z cyklu „Świat w obrazach”, wydane-
go w 1932 roku. Zawiera on 21 stron tek-
stu Wacława Sieroszewskiego i 113 zdjęć 
znanych i mniej znanych głównie 
J. Bułhaka przedstawiające Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz miejsca i ludzi z 
nim związanych. Opracowania dokonał p. 
Janusz Szuba, a oryginału udostępniła 
p. Maria Rey. Osoby zainteresowane pro-
simy o szybki kontakt telefoniczny z p. M. 
Wójcikiem –  
tel. (022) 810-36-39). 

Informujemy w dalszym ciągu 
o możliwości zamawiania książek, autor-
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stwa Pani Barbary Powroźnik Bilewicz i Jerzego Berhardta oraz Antoniego 
Tomczyka. O pozycjach tych informowaliśmy w nr 4/2001 Kresowych 
Stanic. 
Posiadamy też ograniczoną ilość egzemplarzy „Wykaz osad i podział ad-
ministracyjny Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej z mapami”. 

*** 
Materiały do biuletynu można nadsyłać również za pomocą poczty elek-

tronicznej na adres: 
januszszu@acn.waw.pl 

Mieczysław Wójcik 
ERRATA 
W numerze 4/2001 (15) KRESOWYCH STANIC zakradł się błąd. Na str. 22 
w wierszu 9 zamiast Hnatkowski Adam powinno być Hnatkowski Włady-
sław. Za wynikłą pomyłkę przepraszamy. 
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