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NASZE SPRAWY 
Bardzo przepraszamy tych wszystkich prenumeratorów KRESOWYCH 

STANIC, którzy otrzymali źle złożone egzemplarze nr 3/2000. Zobowiązujemy się 
wymienić wszystkim, tym z Państwa którzy opłacając prenumeratę roku 2001 
zaznaczą, że egzemplarz nr 3 jest zły. Prosimy nie odsyłać złych egzemplarzy. 

Drugą niedobrą wiadomością jest to że, podnosimy opłatę za prenumeratę 
Kresowych Stanic  do 24 zł rocznie. 

Decyzja naprawdę trudna – spowodowana jest wzrostem ceny: druku, papieru 
i opłaty pocztowej. Obecnie koszt druku wraz z papierem (tyle zapłaciliśmy za nr 
3/2000) wynosi 5,32zł + opłata pocztowa 1,40 zł, razem daje to 6,72 x 4 numery 
rocznie = 26,88 zł. A jeszcze jest zapowiadane od nowego roku wprowadzenie 
podatku VAT od czasopism, którego dotychczas nie płaciliśmy. Zwiększyliśmy 
objętość do ponad stu stron (bo staramy się być na bieżąco z nadsyłanymi od 
Państwa artykułami). Poprawiliśmy też szatę graficzną i wprowadziliśmy 
paginację. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 

Henryk Jagielski os. Budowla, gm. Żydomla, pow. Grodno, syn osadnika,  Polska 
Edmund Biniewski os. Poniatówka, gm. Chorów, pow Zdołbunów, syn os. Polska 

*** 

Pan Marek Łozowski z Iłowy nadesłał nam smutną wiadomość o odejściu na 
wieczną wartę Pani Kazimiery Małachowskiej, córki osadnika z osady 
Kościuszków gm. Połanka, na Wołyniu  -  Cześć Jej pamięci. 

*** 
Zarząd Stowarzyszenia, po przeprowadzeniu przedmiotowych konsultacji, 

ustalił – stosownie do wniosku II Światowego Zjazdu Osadników o zwoływaniu 
zjazdów co dwa lata, że III Światowy Zjazd odbędzie się w dniach 1 i 2 września 
2001 w Warszawie. Zasady organizacyjne będą podobne. Szczegóły zostaną 
opublikowane w następnym numerze KS. 

Powyższy termin podajemy z wyprzedzeniem, pomni uwag i próśb 
uczestników poprzedniego zjazdu, aby mogli odpowiednio, bezkolizyjnie układać 
swe plany na rok 2001. 

Apelujemy o liczny udział w Zjeździe. Dołożymy starań by Zjazd wypadł 
jeszcze korzystniej, lepiej od poprzedniego. W Zjeździe mogą wziąć udział nie 
tylko osadnicy i ich potomkowie. Zapraszamy wszystkich którym droga jest 
pamięć i troska o Kresy. 

*** 
Dziękujemy Panu Jarosławowi Zaleskiemu (Piekarnia Mazowiecka z ul. 

Chłodnej w Warszawie) za dar 500 zł na szkoły na Wołyniu. 
A oto pozostali darczyńcy: 
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Józefa Świątkowska – 56 zł, Irena Glaas – 12 zł, Władysław Nycz – 50 zł, 
Zdzisław Miładowski – 5 zł, Józef Zarzycki – 6 zł, Wanda Olbromska – 12zł, 
Henryk Komański – 90 zł, Zofia Daniszewska – 6 zł, Genowefa Walkusz – 26 zł, 
Gena Gradowska Ziaja – 100 zł, Zygmunt Krysiński – 10 zł. 
Małgorzata i Grzegorz Szymańscy – 100 $ na budowę kościoła w Klecku. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, tym bardziej gorąco, że sporo naszych 
członków wcale nie płaci składek członkowskich, a przecież apelujemy o płacenie 
składek i o prenumeratę KRESOWYCH STANIC w każdych Naszych Sprawach. 
Pisaliśmy też, że jeśli ktoś nie może, to zwolnimy, czy też zawiesimy opłaty na 
pewien okres. Zgłosiła się tylko jedna osoba, a składek w dalszym ciągu nie płaci 
ponad 30 % naszych członków. 

*** 
Pani Stanisława Terlikowska nadesłała nam zdjęcia z uroczystości jaka odbyła 

się 14 VIII 2000 r na Warszawskich Powązkach w rocznicę Bitwy Warszawskiej 
15 VIII 1920 r. Zdjęcie poniżej przedstawia Apel Poległych. 

*** 
Informujemy naszych członków, że wszystkie Zebrania Zarządu są zebraniami 

otwartymi, na które wszystkich zapraszamy. Zebrania te odbywają się na II piętrze 
małej sali w Klubie Oficerskim w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 7, zawsze 
w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16-19. Najbliższe zebranie odbędzie się 
18 grudnia 2000 roku. 

*** 
Coroczne spotkanie opłatkowe odbędzie się 6 stycznia (sobota) 2001 roku 

o godz. 1100. 
*** 
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Redakcja przeprasza Panią Janinę Smogorzewską za niepełne informacje 
zamieszczone w nr 3/2000 KS w artykule „Osadnicze biografie”- „Smoczkiewicz 
Dezydery (Dezyderiusz)”. 

Autorem jest Pani Janina Stobnak-Smogorzewska. Biografia ukazała się 
w „Polskim Słowniku Biograficznym”, tom XXXIX/2, zeszyt 161, str.207. 

*** 
Wszystkim zesłanym na Sybir poświęcony jest pomnik, który 20 września 2000 

roku uroczyście odsłonił kardynał Henryk Gulbinowicz na placu Strzeleckim we 
Wrocławiu. Żelbetonowa rzeźba ma wysokość 12,5 m. Na uroczyste odłoniecie 
przyjechali sybiracy z całej Polski. W mszy wzięli udział m.in. premier Jerzy 
Buzek, wicemarszałek sejmu Jan Król, prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski. 
Autorem pomnika jest białostocki artysta Jarosław Perszko. 

*** 
Poniżej informujemy o bardzo chwalebnym czynie naszej członkini Pani 

Barbary Powroźnik z Jasła. 
Dwa dni przed Wigilią przyjechała do Jasła repatriantka z Archangielska - 

Konstancja Strusiewicz. Otrzymała jednopokojowe mieszkanie z kuchnią 
i łazienką. O jej sprowadzeniu zdecydowała Rada Miasta uchwałą z 18 czerwca 
1998 roku. Pani Konstancja urodziła się w 1921 roku w okolicy Kamienia 
Podolskiego. W 1930 wraz z rodzicami i dwiema siostrami została wysiedlona do 
wsi Uskra pod Archangielskiem. W kilka lat później NKWD rozstrzelało jej ojca, 
w tym samym czasie zmarła matka. Odtąd Konstancja musiała  opiekować się 
młodszymi siostrami, pracując nawet przy wyrębie lasu. 

Sprowadzenie Pani Konstancji Strusiewicz do Jasła było możliwe dzięki 
staraniom Barbary Powroźnik (z Bilewiczów). Ich rodziny spotkały się w Rosji 
w 1940 roku: w trakcie zesłania mieszkały w tej samej wsi. Obie rodaczki 
odnalazły się dzięki książce Barbary Powroźnik „Między nocą rozpaczy a świtem 
nadziei”. Poniżej zdjęcie z powitania Pani Konstancji w Polsce na dworcu 
Centralnym w Warszawie. 


