NASZE SPRAWY
W związku z licznymi zapytaniami jakie otrzymaliśmy z Kanady, USA
i Wielkiej Brytanii, odnośnie podania ścisłego terminu IV Światowego
Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych, w roku 2003, co zdaniem proszących o informację jest niezbędne dla odpowiedniego ustalenia swych
urlopów, terminów odwiedzin rodzin i wyjazdów do Europy w powiązaniu
z datą IV Zjazdu, uprzejmie informujemy, że:
- Stowarzyszenie zorganizuje IV Światowy Zjazd w pierwszej połowie września 2003 r. Najprawdopodobniej będzie to w dniach 6 i 7
września 2003 roku (sobota- niedziela), na terenie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
- Jednak z uwagi na odległy termin nie posiadamy jeszcze podpisanych stosownych umów.
- Dokładną datę IV Zjazdu postaramy się podać najpóźniej w numerze 1/2003 Kresowych Stanic.
***
Redakcja przeprasza Nasz czytelnik p. Tadeusz Kralski z Wielkiej
Brytanii nadesłał artykuł p. Katarzyny Stróżewskiej „Obrona Zamościa w
1920 r” zamieszczony w Dzienniku Polskim; proponując jego opublikowanie w Kresowych Stanicach. Dokonując przedruku w numerze 2/2002 naszego kwartalnika opatrzyliśmy artykuł krótką informacją; „Na podstawie
materiału z Dziennika Polskiego nadesłanego przez Tadeusza Kralskiego”.
Informacja ta nie jest ścisła, bowiem Dziennik Polski przedrukował ww.
artykuł z biuletynu Przeszłość i Pamięć nr 4 (17) 2000, wydawanego przez
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wszystkich zainteresowanych
bardzo przepraszamy.
***
Witamy w naszym gronie nowych członków:
Maria Julita Bodzińska z d. Kretowicz, os. Dziadkowicze pow. Lida,
córka osadnika – Polska
Janina Januszko, os. Janopol pow. Wołkowysk, córka osadnika – Polska
Maria Kurkiewicz z d. Habersack os. Maczki Wołyńskie, pow. Łuck,
córka osadnika – Polska
Maria Halina Olczak z d. Januszko, os. Janopol pow. Wołkowysk, córka
osadnika – Polska
Leokadia Ślusarczyk z.d. Wasilewska os. Alba, pow. Kosów Poleski,
córka osadnika – Kanada
KRESOWE STANICE

113

Leopold Witkowski, os. Poniatówka, pow. Zdołbunów, syn osadnika –
USA.
***
Nie zapominajmy o nich
W grudniu ubiegłego roku, na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia, przeprowadziliśmy na Grodzieńszczyźnie akcję charytatywną. Wytypowanym przez Związek Polaków na Białorusi wręczaliśmy po 20 lub 30
USD. Fundusz zgromadzony został spontanicznie przez grono członków
naszego Stowarzyszenia. Opisując wzruszający przebieg akcji w Kresowych Stanicach (nr1/2002) wspomnieliśmy, że będziemy odwoływać się
do wrażliwych serc i ofiarności naszych Czytelników, by podobną akcję
przeprowadzić w latach następnych. Listę ofiarodawców, jako pierwszy,
otworzył pan Witold Ursyn-Niemcewicz. Oczekujemy na kolejne dowody
współczucia rodakom żyjącym w niedoli. Nazwiska ofiarodawców będziemy publikować w kwartalniku. Jesteśmy pokoleniem, które zaznało
dużo biedy i wielu cierpień. Pamiętamy jednak, że nawet w najbardziej
złych czasach spotykaliśmy dobrych ludzi, którzy wspierali nas, chociaż
sami niewiele posiadali. Dla nas skończył się już ponury czas cierpień i
beznadziei, ale dla wielu Polaków na Kresach wciąż on trwa. Dlatego nie
zapominajmy o Nich.
Ostatnio Stowarzyszenie przekazało 80 USD, po 20 USD, dla czterech
potomków osadników Sybiraków w Lachowiczach, pow. Baranowicze
oraz 100 zł na kościół w Nowopołocku na Białorusi.
***
Lista nr 4 wpłat na sztandar Stowarzyszenia:
Lista obejmuje okres od 13.03 do dnia 9.07.2002.
Tadeusz Wojtyto – 12 zł, Stanisława Maliszewska – 100 zł, Józefa Kornecka – 30 zł, Wacław Ożarowski – 30 zł, Helena Domagała – 20zł, Wacław Ludziś – 50 zł, Helena Kowal – 16 zł, Leszek Chyćko – 12 zł, Maria
Kalisz – 12 zł, Witold Ursyn Niemcewicz – 50 zł, Mieczysław Sekieta –
25 zł, Jerzy Szymański – 100 zł, Bolesław Siemiątkowski – 200 zł, Jerzy
Baluch – 50 zł, Zofia Brandt – 22 zł, Halina Derwich Ćwirko – 1000 zł,
Jan Rudziński – 100 zł, Stanisław Klęk – 20 GBP, Mieczysław Klęk – 20
GBP, Leokadia Ślusarska – 20 dol. kan., Stanisław Labuda – 20 dol. kan.,
Julian Lang – 20 dol. kan., Michał Jagodziński – 20 dol. kan., Jan Szklarz
– 20 dol. kan., Irena Domecka – 100 dol. kan., Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów koło nr 6 w Edmonton Kanada – 200 dol. kan.
***
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Na budowę kościoła w Klecku pow. Nieśwież na Białorusi w podanym
wyżej czasie wpłacili:
Halina Derwich Ćwirko – 500 zł, Teresa Napierała – 55 zł.
***
Lista darczyńców na działalność Stowarzyszenia (okres od 13.03. do
11.07.2002):
Marek Krauss – 200 zł, Leopold Walczewski – 12 zł, Stanisława Maliszewska – 36 zł, Józefa Kornecka – 46 zł, Irena Mazur – 16 zł, Henryka
Dobosz – 10 zł, Helena Meleszkiewicz – 40 zł, Wacław Ożarowski – 22
zł, Mieczysław Sekieta – 25 zł, Witold Ursyn-Niemcewicz – 50 zł.
***
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Szczególne podziękowania kieruję do Pań z Kanady: Heleny Derwich Ćwirko za hojność darów, oraz
Pani Janiny Muszyńskiej za nowych prenumeratorów i spontaniczność naszych rodaków z Edmontom w Kanadzie podczas zbiórki na Sztandar, oraz
przepraszamy za kłopoty natury technicznej wymagające zmiany czeków,
które uchroniły nas od znacznych kosztów bankowych, tak zwanej prowizji jaką bank nalicza od każdego czeku.
***
Dziękujemy Pani Elwirze Bartoszek (przy okazji przepraszamy za
przekręcenie nazwiska na liście ofiarodawców na sztandar w nr 2/2002) za
wyszukiwanie nowych członków i prenumeratorów, za piękne listy, które
bardzo często otrzymujemy. Oto fragmenty jednego z nich: „Zachęciłam
swoją przyjaciółkę Julitę Bodzińską, też bibliotekarkę do wstąpienia w
szeregi Stowarzyszenia. Jej Dziadek był osadnikiem wojskowym na Wileńszczyźnie. Zaprosiłam Julitę do swojego domu. Przyjedzie za tydzień i
pewno wypełni deklarację i blankiet opłat. W poniedziałek 11 bm wybieram się do Związku Sybiraków. Może kogoś zachęcę. Już przeczytałam nr
1 KRESOWYCH STANIC z wielkim, jak zawsze zainteresowaniem. Artykuł p. Jerzego Szymańskiego, Prezesa Stowarzyszenia pt. „Tragiczne daty
Kresowe – 10 luty 1940 roku” wstrząsnął nami do głębi. Ja przeczytałam
go kilkakrotnie. Przeczytały go moje dzieci i starsze wnuki: 14-letnia Kasia i 13 letni Tomek. Kasia powiedziała: „To wspaniała, choć tragiczna
lekcja historii.” Tomek był zaszokowany liczba deportowanych Polaków.
W tym artykule mogę odczytać losy mojej rodziny. W III etapie 29 czerwca 1940 r. wywieziono moją Mamę, Jej Matkę, Jej młodszego Brata i
mnie, 2-letnią wówczas dziewczynkę z osady Szarkowszczyzna w nieznane. Okazał się nim łagier Siewierna Korgowa koło Archangielska. Była to
jedna Wielka Nędza te 6 lat zesłania. Głód, gnębiące nas choroby, strach,
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wszy, pluskwy itp. W Siewiernej Mama i Jej Brat pracowali przy wyrębie
tajgi, a w lecie na sianokosach. Po tzw. amnestii wywieziono nas na Syberię do Barnaułu nad rzekę Ob. Mieszkaliśmy z rosyjską rodziną w ziemiance, razem 7 osób w jednej ciasnej izbie. W styczniu 1944 r przeżyliśmy tragedię. Umarł Brat Mamy, a mój ukochany Wujek Tadeusz . Miał
wtedy tylko 31 lat. W czerwcu 1946 roku boso i z małym węzełkiem w ręku wróciliśmy we trzy do Polski.”
***
Otwarte zebrania Zarządu odbywają się w Domu Polonii w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 (pokój nr 6 na parterze), w ostatni
poniedziałek miesiąca o godzinie 1615.
Najbliższe terminy zebrań: 30 września, 28 października 25 listopada,
16 grudnia.
Zapraszamy
***
Z żałobnej karty naszego Stowarzyszenia

Śp. Józef Zarzycki
Odszedł na wieczną wartę z naszych szeregów.
Urodzony 24.02.1924 roku, syn osadnika Aleksandra
z osady Jodkiszki, gm. Bieniakonie, pow. Lida
Ostatnio zamieszkały w Białymstoku
Cześć Jego pamięci!

Śp. Janusz Surwiłło
Sybirak. Urodzony w osadzie Łuszczyce na Polesiu
Syn osadnika Antoniego z osady Łuszczyce, pow. Brześć n. Bugiem
Zmarł 20 czerwca 2002 roku w Szczecinie
Cześć Jego pamięci!
Mieczysław Wójcik
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