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OD REDAKCJI 
 

VIII Światowy Zjazd Rodzin Osadników 
Wojskowych Kresów Wschodnich przeszedł do historii. 
3 i 4 września 2011 roku w gościnnych murach Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spotkali 
się potomkowie osadników wojskowych i zaproszeni 
goście. Relację ze Zjazdu przedstawiamy na stronach 8-31. 

11 listopada świętowaliśmy 93. rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Dzień ten ustanowiono Świętem 
Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku 
(Dz.U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny 
światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 
1937 i 1938. Osadnicy wojskowi wraz z całymi rodzinami 
w bardzo godny i podniosły sposób uczestniczyli w 
różnego rodzaju spotkaniach, paradach i akademiach. 
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 
oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne 
przejawy polskości, było niemożliwe. W czasach PRL 
wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję 
manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione 
przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez 
Służbę Bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada 
zostało przywrócone przez Sejm ustawą z 15 lutego 



KRESOWE STANICE 7 

1989 r., lecz pod nieco zmienioną nazwą – Narodowe 
Święto Niepodległości. 

W tym numerze KRESOWYCH STANIC znajdziemy 
ciąg dalszy cyklów i artykułów znanych już naszym 
Czytelnikom: Z przedwojennej prasy osadniczej – część 26 
(str. 32), Generałowie Wojska Polskiego wśród 
śmiertelnych ofiar sowieckiego totalitaryzmu – część VII 
(str. 51) i Kalendarium polskich zmagań z Rosją Sowiecką 
– cz. 33 (str. 60) autorstwa Antoniego Lenkiewicza oraz 
wywiad z Adolfem Pilchem – dowódcą zgrupowania 
cichociemnych – cz. 5 (str. 143). Druga i ostatnia część 
„Starego Dworu” kończy ciekawe wspomnienia spisane 
przez Stefana Cezarego Perkowicza. 

Wśród nowych pozycji szczególnie polecamy 
pierwsze rozdziały książki Ludomira Kitajewskiego 
Podróż w nieznane (str. 102) wydanej w 2001 roku w 
USA, tylko w wersji angielskiej. Michał Bronowicki 
proponuje nam artykuł pt. Likwidacja więzień NKWD na 
Kresach Wschodnich. Jak zwykle przedstawione fakty i 
dołączone fotografie polecamy uwadze wszystkich 
czytelników (str. 96). Zofia Wilk – Rydz Śmigły (str. 67) i 
Mieczysław Metler – Skrzydlate przesłanie (str. 119), to 
uznani autorzy KRESOWYCH STANIC. 

Z okazji Bożego Narodzenia życzymy naszym 
Czytelnikom zdrowych, spokojnych świat i przyjemności z 
lektury KRESOWYCH STANIC. 
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