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NASZE SPRAWY 
Witamy bardzo serdecznie uczestników, kolejnego – już VII Zjazdu 

Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. 
Witamy Was z tym większą radością, że jeszcze nie dalej niż miesiąc 

temu zanosiło się na kompletną klapę jeśli chodzi o liczbę uczestników 
Zjazdu, liczba zgłoszeń nie przekraczała bowiem 50. osób. Na szczęście 
przez ostatnie 3 tygodnie wszystko wróciło do normy, a „spóźnialscy” 
w ostatniej chwili potwierdzili swoje uczestnictwo, co dało nam liczbę 
uczestników VII Zjazdu ponad 150 osób. 

 
*** 

22 lipca br. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie przy ulicy Karo-
wej 20, pod znamiennym tytułem „Ci co szable zamienili na lemiesze” 
Stowarzyszenie nasze (przy pełnym komplecie na sali) z dużym sukcesem 
zaprezentowało się warszawiakom. Powodzenie jakim cieszyło się spotka-
nie zawdzięczamy przede wszystkim osobom prowadzącym: 
Pani Janinie Smogorzewskiej – Historia Osadnictwa Wojskowego, 
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Kol. Michałowi Bronowickiemu – Życie na Osadach, 
Kol. Januszowi Szubie – Działalność Stowarzyszenia. 

Bardzo serdecznie im dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek włożony 
w przygotowanie tak udanego spotkania. To wspaniała promocja naszego 
Stowarzyszenia. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
507. Wiesław Pawłowski, os. Woławel, pow. Drohiczyn, wnuk os. 
508. Jarosław Pawłowski, os. Woławel, pow. Drohiczyn, prawnuk os. 
509. Mieczysław Soroka-Korczyc, os. Żelwa, pow. Wołkowysk, wnuk os. 
510. Antoni Bernhard, os. Skrzypliwo, pow. Wołożyn, syn os. 
511. Janusz Zajączkowski, os. Poczajów, pow. Krzemieniec, wnuk os. 
512. Stefan Wiśniowski, osada Warszawka, pow. Brody, wnuk os. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 czerwca do 
31 lipca 2009 r.: 
Napierała Teresa 24 zł Jaworski Leonard 60 zł 
Ursyn Niemcewicz Barbara 100 zł Skowyta Rozalia 60 zł 
Migut Krystyna 24 zł Janowska Maria 60 zł 
Misztal Franciszek 40 zł Domagała Helena 24 zł 
Korbut Krystyna 40 zł Kornecka Józefa 44 zł 
Szewczyk Maria 24 zł Nowak Halina 64 zł 
Studziński Edward 24 zł Obożyńska Irena 24 zł 
Krysiński Zygmunt 10 zł Siemiginowska Wanda 24 zł 
Szklarski Wacław 50 zł Tarnowska Wiesława 35 zł 
Szewczyk Maria 40 zł Szymański Aleksander 224 zł 
Korościk Hanna 24 zł 
Solecki Lech 78 USD Migut Weronika 10 USD 
Muszyńska Janina 100 $ Kan. Witwicka Jadwiga 20 $ Kan. 
Sebastiański Tadeusz 115 $ Kan. 

*** 
Wpłaty na Fundusz Wydawniczy w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 
2009 r.: 
Krysiński Zygmunt 20 zł 

*** 
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Jeszcze Pamiętamy… 
Poniżej zamieszczamy plan osady wojskowej Bortnica-Kraśnica. Osada 

ta znajdowała się w powiecie Dubieńskim na Wołyniu. Plan ten, (wykona-
ny z pamięci) otrzymaliśmy z Kanady, od pana Zbigniewa Pęcaka, syna 
osadnika. 

Apeluję do wszystkich tych, którzy jeszcze choć trochę pamiętają swoje 
osady, o nadsyłanie takich planów osad z podaniem nazwisk osadników. 
Plany osad stanowią dokument historyczny, doskonale uzupełniają wszel-
kie opowiadania życia na osadach. 
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Czytaliśmy, polecamy 
Nie wszyscy nasi członkowie wiedzą, że Stowarzyszenie nasze oprócz 

wydawania kwartalnika, jest wydawcą książek dla naszych członków i 
sympatyków. Kalkulacja każdego wydania oparta jest na zasadzie kosztów 
druku, przygotowania komputerowego i korekty + drobny datek na działal-
ność Stowarzyszenia. Właśnie obchodzimy skromny jubileusz, z okazji 
wydania przez wydawnictwo Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojsko-
wych i Cywilnych Kresów Wschodnich kolejno: 9, 10 i 11 książki z na-
szym osadniczym logo. 

Poniżej prezentujemy trzy ostatnio wydane książki: 

 
Irena Bujalska, „Tak było” 
Książka o tematyce wspomnieniowej, z zesłania i pobytu w latach 1940-
1946 w Kazachstanie. Zawiera obszerny wątek o represjach za odmowę 
przyjęcia obywatelstwa ZSRR przez matkę autorki, więzionej jeszcze przez 
10 lat. 
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Stefan Król, „Nie tylko wiersze” 
„Wielu mędrców religii, filozofii, nauki stara się wykryć, poznać i 
odpowiedzieć na pytanie, jakie stawia ludziom przyroda, ich umysł i 
uczucia. Ja za pomocą wierszy zamierzam zajrzeć poza zasłonę świa-
ta i spotkać się z jego tajemnicami.” 
(-) Autor 
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Edmund Henryk Bakuniak, „Kresowe rodziny Armii Krajowej. Ro-
dzina Bakuniaków” 
„Opracowanie ma wartość poznawczą i informacyjną, ukazuje głę-
boki patriotyzm całych rodzin polskich wykazany w okresie wojny w 
trudnych warunkach wołyńskich”. 

Ze słowa wstępu prof. dr hab. Władysława Filara 
 
Książki można nabyć w Stowarzyszeniu, zamawiając telefonicznie (022) 
810-36-39, lub pocztą email: mlwojcik @wp.pl 
 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliż-

sze terminy zebrań do końca 2009 roku: 28 września, 26 października, 30 
listopada i 28 grudnia, czyli w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o go-
dzinie 16.00 w lokalu stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Poznańskiej 13 
m 7. Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od 
godziny 15.00 do 17.00 

mailto:@wp.pl

