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NASZE SPRAWY 
IX Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 
Wschodnich odbędzie się 31 sierpnia i l września 2013 roku. 

Program Zjazdu, zaproszenie i karta zgłoszenia zostaną dołą-
czone do pierwszego numeru KRESOWYCH STANIC w przyszłym 
roku i zamieszczone na stronie internetowej. 

Wszyscy powinniśmy wziąć udział w naszym Zjeździe!!! 
*** 

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu i Kresowy Ruch Patrio-
tyczny zaprosili nas na uroczystość dekoracji Orderem Polonia Ma-
ter Nostra Est osób szczególnie zasłużonych dla Polski. 

Uroczystość odbyła się 10 listopada 2012 r. w Galerii Porczyń-
skich w Warszawie przy Placu Bankowym 1. 

Informujemy, że wśród odznaczonych był nasz kolega Janusz 
Szuba – Wiceprezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny KRESO-
WYCH STANIC, kwartalnika który wydawany jest nieprzerwanie od 
15 lat. Nasz kolega – obecnie jako redaktor naczelny, pracuje przy 
nim od samego początku. 

Udekorowani orderem Polonia Mater Nostra Est 
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Gratulujemy i cieszymy się wspólnie, bo przecież każde uzna-
nie, wyróżnienie przypisujemy w pierwszym rzędzie osobie, ale i na-
szemu Stowarzyszeniu, tym bardziej że w tym przypadku ranga tego 
orderu jest wysoka. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 paździer-
nika do 30 listopada 2012 roku: 
Drozdowicz Maria – 100 zł 

*** 
Wpłaty na Dom Polski w Nowogródku: 
Drozdowicz Maria, 150 zł  Mączko Izabela, 50 zł 

*** 
Zapraszamy na najbliższe otwarte zebrania zarządu 28 stycznia i 25 
lutego 2013 r. na godzinę 16.00. 
Zapraszamy również na opłatek osadniczy 16 lutego 2013 r. w sobo-
tę, o godzinie 11.00. 
Pełnimy stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od go-
dziny 15.00 do 17.30. W szczególnych przypadkach dla osób spoza 
Warszawy spotykamy się w dowolnie umówionym terminie w lokalu 
Stowarzyszenia. 

 
 

Wspomnienia 
Odszedł od nas Ktoś bliski, bliski nam wszystkim 

Kończyłam już składanie mojego to-
miku wierszy o Ks. Jerzym pt. „Błogosła-
wiony, który chodził między nami”, musia-
łam jeszcze otrzymać zgodę od autorów 
zdjęć na ich publikację. Zadzwoniłam do 
pana Erazma Ciołka, bardzo serdecznie od-
niósł się do mojej prośby, mówiąc, że zdję-
cia lepiej wyjdą z oryginałów niż z przedru-
ków. Spotkaliśmy się w księgarni. Jak 

wszedł, przeleciała mi taka myśl, że wygląda jak szeryf z dobrego 
amerykańskiego westernu. Wręczył mi passe-partout z trzema zdję-
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ciami oraz płytkę! Okazał mi wprost niezwykłą życzliwość i otwar-
tość. Elegancję, serdeczność i widoczną chęć pomocy odczułam jako 
bliskość osoby o dużej wrażliwości. Miesiąc później nadeszła smutna 
wiadomość o Jego śmierci. W mojej pamięci pan Erazm Ciołek po-
zostanie jako wielki szeryf kultury i wolności, pozostaną też jego 
piękne zdjęcia wielkich ludzi. 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie. 

 
Panu Erazmowi Ciołkowi 

Jest takie zdjęcie: 
Kapłan podaje komunię 
człowiek – człowiekowi 
a między nimi 
Pan Jezus w Hostii maleńkiej 
zdjęcie obiegło świat cały 
jest w muzeach wystawach 
w niejednym brewiarzu 
na pocztowych znaczkach 
i zawsze wzrusza 

Kapłana zamordowano 
w okrutny sposób 
a Bóg Go stworzył 
by uczył miłości 

autor tego zdjęcia 
Pan Erazm Ciołek 
wrażliwy wrażliwością wielkich 
już idzie do Pana 

Ksiądz Jerzy otworzy ramiona 
i jak Świętym przystało 
zaprowadzi do Boga. 

Teresa Boguszewska 
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Śp. Tadeusz Marszał 
16 II 1920 r. – 8 XI 2012 r. 

Tadeusz Marszał urodził się l6 lutego l920 r. w Olesku. 
13 kwietnia 1940 r. z matką i siostrą został wywieziony z Oleska do 
Bajgunusu obł. pawłodarska w Kazachstanie. 

Tadeusza zatrudniono w warsztatach mechanicznych oddalo-
nych od Bajgunusu o 1,5 km. 15.II.1941 r. w sobotnie popołudnie 
wracał z pracy do swojego baraku. Już od rana zaczęła się burza 
śnieżna i nasilała się z każdą godziną, nikt go nie uprzedził o niebez-
pieczeństwie grożącym w stepie podczas burianu. Tadeusz uważał, 
że drogę do baraku zna na pamięć, lecz już po kilkunastu metrach 
stracił orientację. Zmęczony poszukiwaniem drogi i zmaganiem 
z wichurą usiadł i zasnął. Dopiero w poniedziałek rano Kazach wiózł 
dzieci do szkoły które pomyślały, że widzą wilka, a to Tadeusz poru-
szał się na kolanach. Skutki dwu dni spędzonych podczas burzy 
śnieżnej w stepie okazały się tragiczne, a następstwa pozostały na ca-
łe życie. Po wielomiesięcznym pobycie w pawłodarskim szpitalu i 
zaopatrzeniu ortopedycznym skutków odmrożeń, kiedy przywrócono 
mu chęć do życia, został zatrudniony w Delegaturze Ambasady RP w 
Kaczyrach, był także mężem zaufania w Bajgunusie. Dla nas Pawło-
darczyków Tadeusz był „ojcem”, to On jako kierownik ostatniego – 
IV transportu Polaków z okręgu pawłodarskiego w czerwcu 1946 r. 
szczęśliwie przywiózł nas do Polski. Po powrocie ukończył Wydział 
Prawa na Uniwersytecie Łódzkim i zamieszkał w Łodzi. Tadeusz 
wielokrotnie uczestniczył w zjazdach Klubu Pawłodarczyka. 
Za swoją długoletnią pracę był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – 15.IX.I976 r., Złotym Krzyżem Zasługi 
– 10.XI.1965 r., Honorową Odznaką Towarzystwa Walki z Kalec-
twem – 28.XI.1972 r., Honorową Odznaką Zasłużony Dla Spółdziel-
czości Inwalidów – 9.VII.1981 r., Honorową Odznaką Miasta Łodzi 
dla Województwa Miejskiego Łódzkiego – lipiec 1982 r., Krzyżem 
za Zasługi Związku Inwalidów Wojennych RP – 24.VI.2011 r., oraz 
wieloma innymi odznaczeniami. 
Drogi Przyjacielu, już dziś brakuje nam Ciebie, spoczywaj w pokoju. Kole-
żanki i Koledzy Pawłodarczycy, uczestnicy Zjazdów Klubu 1999-2012 
                                                                                     Poznań, listopad 2012 
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Śp. Tadeusz Barański 
22 X 1928 r. – 1 XI 2012 r. 

Tadeusz Barański urodził się 22 października 1928 r. w Mirze, 
na ziemi nowogródzkiej. 13 kwietnia 1940 r. został wywieziony z 
Iwy pow. Lida z matką i dwiema siostrami do Krasnokutska obł. 
pawłodarska w Kazachstanie. W czerwcu 1946 r. z ostatnim trans-
portem Polaków z Pawłodaru wrócił do Polski i zamieszkał w Łob-
zie. Tadeusz był członkiem Klubu Pawłodarczyka od pierwszego 
zjazdu (marzec l999) pozostaje w naszej pamięci jako serdeczny Ko-
lega, niezmiernie zaangażowany w przygotowania corocznych zjaz-
dów. 

Jest współautorem Kroniki Zjazdów Klubu 1999-2005 – ency-
klopedii działalności Klubu Pawłodarczyka. 

Ogromny był wkład pracy Tadeusza w zorganizowanie 
17.VI.2005 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łobzie sympozjum 
pt. „Losy Polaków na nieludzkiej ziemi w czasie II wojny świato-
wej”. W uroczystym sympozjum wzięło udział kilkaset osób z wiel-
kim udziałem młodzieży. 

Podczas VIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Mu-
zeum Golgoty Wschodu w Białymstoku została zorganizowana wy-
stawa obrazująca działalność Klubu, jej współautorem był Tadeusz. 
W Muzeum Pawłodarczycy mają swoją stałą ekspozycję gdzie są 
medale okolicznościowe, dyplomy, kroniki wg projektu Tadeusza, 
który na każdy zjazd przygotowywał dla wszystkich uczestników 
znaczki z logo oraz identyfikatory. Znaczny wkład pracy wniósł 
w przygotowania do ufundowania sztandaru Klubu. 

Dziś Drogi Tadziu Sztandar Klubu Pawłodarczyka pochyla się 
nad Twoim grobem, a my pozostajemy w głębokim żalu. 
SPOCZYWAJ W POKOJU. 
Koleżanki i Koledzy Pawłodarczycy – Uczestnicy Zjazdów Klubu 
1999-2012. 

Poznań, listopad 2012 r. 
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Z żałobnej karty 
 

Śp. Józef B. Pieniążek 
Kresowiak, Sybirak, inżynier, kadet junak 

mecenas kultury 

urodzony w 1928 roku 

zmarł w lipcu 2012 roku w Londynie 

Cześć Jego Pamięci! 

 

Śp. Franciszek Misztak 
Syn osadnika wojskowego, 

kawalera orderu Virtuti Militari Józefa Misztaka 

urodzony 1 stycznia 1930 roku na osadzie Mylsk 

zmarł 18 października 2012 roku w Szczecinie 

Cześć Jego Pamięci! 

 

Śp. Tadeusz Marszał 
Pawłodarczyk, ofiara sowieckich prześladowań Polaków 

uhonorowany wieloma odznaczeniami 
urodzony 16 lutego 1920 roku w Olesku 

zmarł 1 listopada 2012 roku w Łodzi 

Cześć Jego Pamięci! 

 
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia 


