Felicja Tais Konarska
SŁOWO OD REDAKCJI
Szanowni Koledzy, Przyjaciele, Czytelnicy!
Po długich latach milczenia i niebytu Osadników Wojskowych i Cywilnych z
Kresów Wschodnich nareszcie możemy zawołać: - Jesteśmy!
I oto oddajemy w Wasze Serca na Wasze ręce Biuletyn - „Stanice Kresowe”
- nasze osadnicze pismo.
Przekazujcie do nas, na adres Redakcji, Wasze uwagi, spostrzeżenia i co
chcielibyście w nim widzieć, o czym czytać.
Opisujcie, zachowane we wdzięcznej pamięci wspomnienia z tamtych lat,
byśmy z dumą mogli powiedzieć naszym potomkom, iż Ojcowie nasi - żołnierze
ukochanego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego - nie za darmo otrzymali ziemie na Kresach Rzeczypospolitej.
Powróćmy myślami do naszego Pierwszego Światowego Zjazdu, który odbył
się w Warszawie ponad dwa lata temu, 16-17 września 1995 r. Złóżmy należny
ukłon i podziękowanie jego inicjatorom - potomkom osadników kresowych zamieszkałym w Londynie i w innych miastach kuli ziemskiej.
Dzięki nim, po przeszło pięćdziesięciu latach, rozrzuceni po całym świecie,
spotkaliśmy się w Ojczyźnie. Odnaleźli się dawni sąsiedzi, znajomi ze zsyłek,
odżyły wspomnienia, nawiązały się nowe kontakty i przyjaźnie. Serdeczne listy
lecą z jednego krańca Oceanu na drugi. Okrzepło przekonanie, iż obowiązkiem
naszym jest kultywowanie pamięci o naszych rodzicach, o Osadach gdzieśmy się
rodzili, gdzie biegło nasze beztroskie, szczęśliwe dzieciństwo.
Powołaliśmy Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych z
Kresów RP, któremu prezesuje pan Jerzy Szymański. Zaczyna się praca, do
współudziału w której zapraszamy wszystkich chętnych.
Słowa gorącej podzięki za opiekę i udostępnienie lokalu przy ul. Rakowieckiej 7 na zebrania i spotkania Stowarzyszenia kierujemy do Dowództwa i Pracowników JW 2063.
Drodzy Czytelnicy! Nasz redakcyjny zespół to nie profesjonaliści. Nasza praca płynie z dobrych chęci do działania.
Wasze wypowiedzi publikowane będą w takiej formie w jakiej je napiszecie,
dlatego też za poglądy polityczne Redakcja Stanic Kresowych odpowiedzialności
nie bierze.
A ponieważ Biuletyn nasz ukazuje się w najpiękniejsze święto - Boże Narodzenie - składamy wszystkim Potomkom Osadników Kresowych, ich rodzinom i
najbliższym najserdeczniejsze życzenia radosnych, szczęśliwych świąt oraz do
siego 1998 roku!
KRESOWE STANICE
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