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Czytaliśmy - polecamy 
Tytuł:  CZERWONA MSZA CZYLI UŚMIECH STALINA 
Autor:  Bohdan Urbankowski 
Wydawca: Alfa, Warszawa 1988 

 
W 1998 r. ukazało się drugie 
wydanie (trzykrotnie rozszerzo-
ne, I i II tom) książki autorstwa 
Bohdana Urbankowskiego pt. 
„CZERWONA MSZA CZYLI 
UŚMIECH STALINA”. W 
latach 1995-96 jej pierwsze 
wydanie było wielkim bestselle-
rem. 

Książka stanowi syntezę kul-
tury sowieckiej w Polsce na tle 
okupacji i powstania antyso-
wieckiego rozpoczętego w 1944 
r. „Akcją Burza” a trwającego aż 
do r. 1957. Autor dużo miejsca 
poświęcił sprawom konspiracji 
pod obydwoma okupacjami a 
głównie bohaterom walk w tra-
gicznym przebiegu powstania 
antysowieckiego, skierowanego 
przeciwko sowieckiemu okupan-
towi (wojska radzieckie i 
NKWD), podległym mu oddzia-
łom Ludowego Wojska Polskie-
go, KBW, UB, MO, ORMO 
oraz innym zdrajcom narodu 
polskiego. 

Przedstawił także sylwetki głównych komunistycznych twórców PRL i kreato-
rów władzy w powojennej Polsce. 

Książka bardzo potrzebna, wyjaśnia i prostuje wiele spraw i faktów z naszej hi-
storii celowo gmatwanych i przekręcanych przez „władzę ludową”. 

Jest jeszcze do nabycia w niektórych księgarniach. 
Zofia Wilk 
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POSZUKIWANIA 

 
Zdjęcie nadesłała nam Alicja Kołtonowska-Pączek z Anglii. Przed szkołą w 

Katerburgu, pow. Krzemieniec na Wołyniu (rok 1936/37) uczniowie i grono 
nauczycielskie. Po lewej stronie stoją pan Kustosz – organista i jednocześnie 
nauczyciel śpiewu oraz kierownik szkoły Potdubny. Siedzą: pop, wice 
kierowniczka i nauczycielka matematyki. Może ktoś rozpozna siebie lub 
znajomych? Czekamy na informacje. 

 
 

CIEKAWOSTKI 
W ramach cyklu „Sanktuaria Maryjne” Poczta Polska 

wprowadziła 09.07.1999 r. do obiegu dwa znaczki pocztowe. 
Jednym z nich jest znaczek za 70 gr. Przedstawia on 
neoklasycystyczny posąg Najświętszej Marii Panny Pani 
Jazłowieckiej z kaplicy sióstr niepokalanek pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Szymanowie. Figura wykonana został w 
Rzymie dla kaplicy domu macierzystego zgromadzenia sióstr 
niepokalanek w Jazłowcu na Podolu. 10 sierpnia 1883 r. 
arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił figurę. 
Uroczystej koronacji w imieniu ojca świętego dokonał prymas 

Polski August Hlond 9 lipca 1939 r. Po II wojnie światowej, w 1946 r. figura przewieziona 
została do kaplicy domu generalnego zgromadzenia w Szymanowie. 
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Redakcyjna korespondencja 
Na wstępie tego listu pragnę podziękować za przesyłanie mi kwartalnika 

KRESOWE STANICE. 
Dla mnie jest to znakomita lektura o interesujących mnie sprawach. Mało jest 

wydawnictw tak rzetelnie ukazujących życie osadników wojskowych. Jestem 
wnukiem legionisty Piłsudkiego i dzięki Wam życie moich przodków jest jeszcze 
bardziej bliskie. Przyznaję, że mimo wielkiego zainteresowania mam poczucie 
braku wielu wiadomości o tamtych czasach. Bardzo doceniam waszą pracę w tym 
kierunku. Jednak obecne czasy często dają przykład niedoceniania walki naszych 
przodków. Jest to bolesne bo dotyczy to Polski. Używa się historii tamtych lat do 
osiągnięcia celów politycznych, zapomina się jednocześnie o ludziach, 
stowarzyszeniach patriotycznych. Za takie uważam Stowarzyszenie Rodzin 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. 

Na zakończenie życzę państwu zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu 
prywatnym i w stowarzyszeniu. 

Szczęść Boże           Marek Łozowski, Iława 
 

 
Wyjaśnienie 

W odpowiedzi Pani Janinie Smogorzewskiej, na uwagi dotyczące wykazu osad 
i osadników Kresów Wschodnich zawarte w KRESOWYCH STANICACH nr 
2/99 (5): 

1. W sprawozdaniu polustracyjnym z 1929 r. sporządzonym przez Wydział 
Osad Żołnierskich brak jest konkretnej informacji stwierdzającej 
jednoznacznie, że lustrowane były wybiórczo działki osadnicze zwane 
osadami a nie osady składające się z kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu 
działek. Wszystkie inne dokumenty archiwalne odnoszą się do całych osad. 

2. Ogniska były to najniższe ogniwa Związku Osadników. Obejmowały 
najczęściej nie jedną lecz kilka osad np. z terenu jednej gminy. Wg wykazu 
ognisk dla wysyłania „Polski Zbrojnej” z VI 1933 r. było ich 100. Faktem jest 
jednak, że w niektórych dokumentach utożsamia się ognisko z osadą np. 
wykaz ognisk osadników wojskowych na terenie województwa wołyńskiego 
(brak autorstwa) ognisko oznacza osadę. 

3. Polecone wydawnictwo „Skorowidz Miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej” Książnicy Naukowej niestety nie zawiera wszystkich potrzebnych 
nam informacji dotyczących osad wojskowych. Nazwy osad naszego 
zestawienia są zawarte w imiennych listach – wykazach, zatwierdzonych do 
nadziału ziemi osadników skierowanych do poszczególnych powiatów i osad 
które znajdują się w Archiwum Wojskowym. 

Bardzo dziękujemy Pani Janinie Smogorzewskiej za udzielone uwagi. 
Zofia Wilk 


