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Tej książki jeszcze nie ma na półkach, będzie dopiero wydana. Zachę-
camy jednak gorąco do opłacenia subskrypcji na pierwszą tak obszerną 
książkę poświęconą osadnictwu wojskowemu. Poniżej podajemy spis treści. 

KRESOWE OSADNICTWO WOJSKOWE 1920-1945 r 
Subskrypcja na książkę Janiny Smogorzewskiej 

Spis treści książki: 
Część I Ustawa o Osadnictwie Wojskowym i przeprowadzenie akcji 
Rozdział 1  Ustawa o nadaniu ziemi żołnierzom 
Rozdział 2  Organizacja i przeprowadzenie akcji 
Rozdział 3  Pomoc państwa 
Rozdział 4  Wstrzymanie akcji osadnictwa wojskowego, 1923 r  

Część II Problemy Życia Osadniczego 
Rozdział 5  Statystyka i geografia osadnicza 
Rozdział 6  Charakterystyka środowiska osadniczego 
Rozdział 7  Akta nadawcze i inne sprawy prawne 
Rozdział 8  Osadnicza gospodarka 
Rozdział 9  Związek Osadników (ZOS) 
Rozdział 10  Oblicze polityczne osadnictwa i jego rola na Kresach 
Rozdział 11  Stosunki osadników z miejscową ludnością 
Rozdział 12  Styl życia osadniczego 
Rozdział 13  Wychowanie i kształcenie młodego osadniczego pokolenia 

Część III Zagłada Osadnictwa Wojskowego 
Rozdział 14  Osadnictwo po wejściu Armii Czerwonej, 17 września 1939 r. 
Rozdział 15  Deportacja i losy na zesłaniu 

Aneksy: Notatki biograficzne członków Zarządu ZOS, tekst ustawy o na-
daniu ziemi żołnierzom i statuty ZOS – streszczenie 

Książka zawiera ok. 380 stron maszynopisu i 60 fotografii. Wydana bę-
dzie na przełomie marca i kwietnia 2003 roku przez wydawnictwo RYTM. 

Cena książki wynosi 54 zł (w tym opłata pocztowa). 
Zgodnie z wolą autorki, która rezygnuje zarówno z honorarium jak i ze 

zwrotu własnych, poniesionych kosztów, wszelkie nadwyżki ze sprzedaży 
książki przekazane zostaną na pomoc dla Polaków w krajach byłego 
Związku Sowieckiego. 

Prosimy o zgłaszanie subskrypcji oraz w miarę możliwości wcześniej-
sze wpłaty na Fundusz Wydawniczy dla pokrycia kosztów druku. Zamó-
wienia imienne wraz z opłatą, prosimy realizować za pomocą naszego 
blankietu z podanym numerem konta, (tak samo jak prenumeratę KRESO-
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WYCH STANIC) z zaznaczeniem „książka: J. Smogorzewskiej”. 
Stowarzyszenie namawia wszystkich naszych członków, prenumerato-

rów KRESOWYCH STANIC i sympatyków Kresów Wschodnich do zama-
wiania tej cennej pracy. Ta książka powinna się znaleźć w każdej biblio-
teczce potomka osadnika. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz Stowarzyszenia – 
Mieczysław Wójcik pod telefonem: (22) 810-36-39 

M.W. 


