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OD REDAKCJI 

KRESOWE STANICE witają serdecznie uczestników VII. 
Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych 
Kresów Wschodnich. Cieszymy się bardzo, że zdążyliśmy 
przygotować kwartalnik na czas Zjazdu tak, aby trzeci tegoroczny 
jego numer trafił do teczek zjazdowych. 

Obecny – siódmy Zjazd będzie miał szczególnie uroczystą 
oprawę, bowiem przypada w 70. rocznicę nieudanej próby 
ujarzmienia naszego narodu przez hordy hitlerowskie i agresorów 
sowieckich. Nasz Zjazd wpisuje się w program obchodów tej 
rocznicy symbolizując umiłowanie wolności i niezłomność 
patriotycznego ducha rodzin osadników wojskowych Kresów 
Wschodnich. 

Warto tu wspomnieć, że uczestnicząc w obchodach 
rocznicowych byliśmy zaproszeni do zaprezentowania działalności 
Stowarzyszenia przed publicznością Domu Spotkań z Historią 
(DSH) w Warszawie. Starannie przygotowane wystąpienia Janiny 
Smogorzewskiej, Janusza Szuby i Michała Bronowieckiego, w dniu 
22 lipca br., stały się wielkim sukcesem Stowarzyszenia. Następne 
wystąpienie Stowarzyszenia w DSH zostało zaplanowane na 
przełom stycznia i lutego 2010 roku. 

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
(UdsKiOR) doceniając naszą dotychczasową działalność, zaprosił 
przedstawicieli Stowarzyszenia na lipcową wyprawę autokarową, 
upamiętniającą losy polskich oficerów internowanych w Rumunii 
i na Węgrzech jesienią 1939 roku. Nawiązaliśmy kontakty robocze 
z Polonią na Bukowinie i na Węgrzech, które zaowocują ciekawymi 
artykułami w KRESOWYCH STANICACH. 
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Artykuł wprowadzający Michała Bronowickiego (str. 7) 
poświęcamy zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości po 
123. latach niewoli pod zaborami, eksponując sylwetki trzech 
wielkich Polaków, którzy w walce o wolność ponieśli wybitne 
zasługi. 

Na stronie 135 zamieszczamy relację z wyprawy autorstwa 
Marcina Śmietanki, pracownika UdsKiOR. 

Antoni Lenkiewicz na stronie 15 kontynuuje interesujący 
temat „Premierzy II RP represjonowani przez władze sowieckie”. 

Polecamy też artykuł autorstwa Ewy Kaniewskiej „Anna 
i Zygmunt” – przepiękne wspomnienie o miłości Zygmunta Rumla 
i jego żony Anny na stronie 55. 

Warto również przeczytać na str. 151 o planowanym założeniu 
Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, do którego powstania 
i zbiorów mogą się Państwo aktywnie przyczynić. 

Jesteśmy przekonani, że trud autorów i zespołu redakcyjnego 
spotka się z dobrą oceną Czytelników. 
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