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NASZE SPRAWY 
Szanowni Państwo, drodzy nasi Czytelnicy i Sympatycy, w numerze 

4/2000 KRESOWYCH STANIC przekazaliśmy życzenia z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku. My natomiast otrzymaliśmy wiele indy-
widualnych, pięknych kart z życzeniami. 

Zarząd Stowarzyszenia i Redakcja KRESOWYCH STANIC czuje się w 
obowiązku serdecznie podziękować za pamięć i nadesłane życzenia. Jedno-
cześnie pragniemy się usprawiedliwić, że nie byliśmy w stanie odpowie-
dzieć na wszystkie indywidualne listy i życzenia które do nas wpłynęły. 

Przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie 
Z wyrazami szacunku i poważania 

Prezes, Redakcja KRESOWYCH STANIC, Sekretarz 
*** 

Wielce Szanownej i Drogiej Jubilatce Pani Agacie Borowiec z osady 
Weteranówka, z okazji 100-lecia urodzin Stowarzyszenie i Redakcja KRE-
SOWYCH STANIC składa najlepsze, serdeczne życzenia obfitych łask Bo-
żych i zdrowia na każdy dzień Nowego Roku. 

*** 
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Dnia 21 listopada 2000 r. zmarła w Londynie córka generała „Zazy” – 
Zygmunta Podhorskiego Maria Janina z Podhorskich Bobińska ur. 
24 VI 1928 r. w Grudziądzu, uczennica Sióstr Niepokalanek w Warszawie, 
żołnierz pomocniczej służby AK, ochotniczka PWSK, członek Zarządu 
Polskiego Ośrodka Katolickiego na Ealingu w Londynie, b. prezes koła 
Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego w Londynie. Msza św. żałob-
na odbyła się 4 XII 2000 r. Prochy złożono do grobu Rodziców na cmenta-
rzu w Brompton. 

Pani Maria Bobińska uczestniczyła w naszym poprzednim zjeździe jako 
gorliwa Krechowianka. W 4/2000 KRESOWYCH STANIC, na str. 94 jest 
Jej zdjęcie z ułanami Krechowieckimi. 

Cześć jej pamięci 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 

Zofia Abramajtys – os. Nowosiółki gm. Roś pow. Wołkowysk córka osad-
nika, Polska 
Edward Gwiazdacz – os. Kaborowce gm. Zborów pow. Zborów Błażowa 
syn osadnika, Polska 
Witold Ursyn Niemcewicz – potomek osadników od wielu pokoleń, Polska 

*** 
11 lutego 2001 roku o godzinie 1200 w kościele pod wezwaniem Matki 

Boskiej Loretańskiej na warszawskiej Pradze odprawiona została msza św. 
w intencji wszystkich pomordowanych i zmarłych osadników wojskowych 
i ich rodzin. Przypominamy, że przy głównym wejściu do kościoła znajduje 
się tablica upamiętniająca wszystkich pomordowanych i zmarłych na „Nie-
ludzkiej ziemi”. Mszę zamówiła, jak co roku, pani Stanisława Terlikowska 
– członek naszego Stowarzyszenia. 

*** 
Dziękujemy serdecznie wnukowi osadnika z osady Sienkiewicze gm. 

Dederkały pow. Krzemieniec za hojny dar w kwocie 2500 zł – intencje tego 
daru są Jemu i nam znane. 

A oto pozostali darczyńcy: 
Elżbieta Ciszewska 12 zł, Halina Dobosz 6 zł, Zofia Dobrzyńska 2 zł, Bro-
nisława Drozd 52 zł, Irena Glaas 12 zł, Alicja Hensel 2 zł, Józef Jankowski 
12 zł, Wanda Jerzykiewicz 10 zł, Jerzy Junosza Kowalewski 52 zł, Zbi-
gniew Krynicki 15 zł, Zygmunt Maguza 2 zł, Karolina Sarnowska 11 zł, 
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Bolesław Stramski 52 zł, Zbigniew Świrski 9 zł, Witold Ursyn Niemcewicz 
50 zł, Janina Wojciechowska na kościół w Klecku 52 zł, Zygmunt Woś 
52 zł, Kazimierz Zapałowicz 12 zł, Zygmunt Zarębski 2 zł. 

*** 
Zarząd Stowarzyszenia wraz z powołanym Komitetem Organizacyjnym 

III Światowego Zjazdu Osadników i Ich Rodzin informuje, że Przewodni-
czącym Komitetu został Włodzimierz Mikke. 

Do niniejszego numeru KRESOWYCH STANIC dołączamy KARTĘ 
ZGŁOSZENIA na Zjazd wraz ze szczegółową informacją o kosztach 
uczestnictwa. 

Szczegółowy program Zjazdu zamieścimy w nr 2/2001, który wydany 
będzie w połowie maja b.r. 

*** 
Polskie Towarzystwo Naukowe w Mińsku oraz Związek Polaków na 

Białorusi zorganizowały konferencję naukową nt. „Polacy na Białorusi: 
sytuacja społeczno-polityczna Polaków na terenach wschodnich II Rzeczy-
pospolitej Polskiej w latach 1939-1941”. 

Konferencja odbyła się 21 października 2000 r w Grodnie. Do uczest-
nictwa zaproszono przedstawiciela naszego Stowarzyszenia A. Tomczyka, 
który na konferencji wygłosił referat o tematyce osadniczej. 

Podczas obrad wyrażono gotowość zorganizowania wespół z naszym 
Stowarzyszeniem analogicznej konferencji w Grodnie bądź w Mińsku 
w całości poświęconej problematyce osadniczej. Prosimy Czytelników 
o wypowiedzi w tej sprawie. 

*** 
Stowarzyszenie POLSKA-BIAŁORUŚ w Warszawie zorganizowało w 

dniu 24 stycznia 2001 r zebranie organizacyjne na które zostali imiennie 
zaproszeni J. Szuba i A. Tomczyk. Obydwaj przedstawiciele Stowarzysze-
nia są członkami założycielami Klubu Stołecznego Polska-Białoruś. 
Głównym zadaniem klubu będzie budowa zdrowego nurtu dobrosąsiedz-
kich stosunków polsko-białoruskich w oparciu o współczesne między-
narodowe normy współistnienia wolnych narodów. Do głównych zadań 
Klubu należeć będzie ujawnianie prawdy historycznej o stosunkach polsko-
białoruskich. 

*** 
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Dnia 6 stycznia 2001 roku 
odbyło się spotkanie opłatko-
we. W kawiarni klubu oficer-
skiego gościliśmy około 30 
osób. Byli obecni goście spoza 
Warszawy. Nie zabrakło też 
młodego pokolenia wnuków i 
prawnuków osadników. Go-
spodynią spotkania była Pani 
Maria Rey. Po przełamaniu się 
opłatkiem i życzeniach po-
myślności w Nowym Roku 
wszyscy wspólnie kolędowali.  

 

 

Fot. Zygmunt Zarębski 

 

 

*** 
Roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze – odbędzie się dnia 

24.03.2001 r w sobotę o godzinie 1000, w Klubie Oficerskim, w Warszawie 
przy ul Rakowieckiej 7 na II piętrze, w dużej sali konferencyjnej. Serdecz-
nie i gorąco zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia. 

*** 
Przypominamy naszym członkom, że zebrania Zarządu są zebraniami 

otwartymi, na które wszystkich zapraszamy. Zebrania te odbywają się na II 
piętrze, w małej sali, w Klubie Oficerskim, w Warszawie przy ul Rako-
wieckiej 7, zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 1600. Wyjątko-
wo zebranie lutowe zostaje przesunięte na 1 marca 2001 r. Godzina pozo-
staje ta sama. 

 


