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OD REDAKCJI 
 

Wydając 52. numer KRESOWYCH STANIC wkroczyliśmy 
razem z Czytelnikami w 2011 rok, mając niezłomną nadzieję, 
że będzie on bardziej pomyślny od tego, który przeminął. 
Tragedia smoleńska oraz docierające do Polski echa 
powszechnego kryzysu obudziły w nas troskę o dalsze 
pomyślne funkcjonowanie Stowarzyszenia. Ograniczone 
zostały dotacje na fundusz wydawniczy kwartalnika, 
podniesiono czynsz za wynajmowany przez nas lokal przy ulicy 
Poznańskiej itp. Pomimo przytoczonych trudności (a także 
przewlekłych chorób nielicznych członków zarządu) udało się 
nam zrealizować założony plan przedsięwzięć. 

Zgodnie z uchwałą uczestników VI Zjazdu 
zorganizowaliśmy w roku 2010 autokarową wyprawę 
historyczną na Kresy Południowo-Wschodnie szlakiem 
dziedzictwa polskiej kultury i chwały polskiego oręża. Nie było 
to łatwe przedsięwzięcie, głównie z powodu braku dostatecznej 
liczby osób deklarujących swoje uczestnictwo, toteż dość długo 
nie mieliśmy pewności czy wyprawa dojdzie do skutku, czy 
zadanie nie przekracza naszych możliwości. Jednakże 
koleżanka Wanda Kostro, powołana na kierowniczkę 
wycieczki, wykazując duże zaangażowanie i zdolności 
organizacyjne, zdołała doprowadzić przygotowania 
organizacyjne do pomyślnego finału i autokar z uczestnikami 
historycznej podróży punktualnie wyruszył z placu Bankowego. 
Takt i osobista kultura koleżanki Wandy sprawiły, że 
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tygodniowa podróż historyczna przebiegała w miłej atmosferze, 
za co otrzymaliśmy wiele podziękowań. 

Wydanie czterech numerów kwartalnika było dla nas 
głównym zadaniem. Wprawdzie dwa ostatnie numery ukazały 
się z pewnym opóźnieniem, z przyczyn wyżej wspomnianych, 
ale plan wydawniczy zdołaliśmy wykonać. 

Przedmiotem wieloletniej działalności Stowarzyszenia jest 
próba odzyskania praw do Domu Osadnika, zbudowanego 
w Warszawie przez naszych przodków – osadników 
wojskowych. Wprawdzie dotychczasowe spotkania robocze 
i liczna korespondencja nie przyniosły oczekiwanego przez nas 
rezultatu, jednak nie rezygnujemy z dalszych prób. 

Rok 2011 rozpoczęliśmy uczestnicząc 10 lutego 
w uroczystej Mszy św. zamówionej przez Stowarzyszenie 
w kościele pw. Św. Stanisława Kostki, na Żoliborzu. Mszę św., 
w 71. rocznicę pierwszej masowej deportacji, w której 
wywieziono na „nieludzką ziemię” rodziny osadników, 
celebrował ks. kanonik Tadeusz Bożełko, który po śmierci ks. 
prałata Zygmunta Malackiego objął tutejsze probostwo. Ksiądz, 
którego rodzina wywodzi się z Wileńszczyzny, wygłosił 
patriotyczną homilię, nawiązując do zasług frontowych 
i cywilizacyjnych osadników wojskowych na Kresach 
Wschodnich. W poczcie sztandarowym wystąpili: płk Bolesław 
Siemiątkowski, Wanda Kostro i Bożenna Kacpura. Modlitwą 
i złożeniem wieńców przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
przy pomniku „W HOŁDZIE OSADNIKOM WOJSKOWYM 
KRESÓW WSCHODNICH” zakończono uroczystości 
rocznicowe. 

Nasz plan działania na rok bieżący jest dość obszerny. 
Jednym z głównych przedsięwzięć będzie przygotowanie VII 
Światowego Zjazdu. Prace organizacyjne polegające m.in. na 
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rezerwacji miejsc hotelowych, sali na obrady plenarne, 
podpisaniu umów na usługi gastronomiczne itp., są już 
zaawansowane. Informacje bardziej szczegółowe podajemy 
w rozdziale „Nasze sprawy” i w dołączonej wkładce. 

Prowadzimy ambitną działalność wydawniczą. Jesteśmy 
wydawcą książek o tematyce kresowej, a kwartalnik 
KRESOWE STANICE zapewnia nam łączność z Czytelnikami 
rozproszonymi w różnych krajach świata. W bieżącym roku 
wydanie czterech numerów kwartalnika traktujemy jako ważne 
zadanie, które będzie wykonane pomimo rysujących się 
trudności. Wewnątrz numeru drukujemy stałe pozycje jako ich 
ciąg dalszy oraz kilka artykułów tematycznie nowych. Pierwszy 
artykuł „otwierający” numer poświęcony jest rejsowi jachtu 
żaglowego z Gdyni do Tallina, upamiętniającemu wyczyn 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, który we wrześniu 1939 r. 
przebił się przez blokadę niemiecką i dotarł do Estonii, gdzie 
został internowany. Pierwsza strona okładki ozdobiona 
plakatem z wyprawy jachtem do Tallina szlakiem ORP „Orzeł”. 
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