Od redakcji
Mijający rok okazał się czasem niezwykłej i niechcianej próby. Pozbawieni dotacji ze strony państwa, nie byliśmy w stanie publikować
KRESOWYCH STANIC w dotychczasowym rytmie kwartalnym, ani
nakładzie. Zmuszeni zostaliśmy do podjęcia decyzji o zmianie trybu
wydawniczego na półroczny. To nie jedyny problem, z jakim mamy
do czynienia jako zespół odpowiedzialny za przygotowanie każdego
kolejnego numeru. Wciąż trudno nam wypełnić postulaty związane
z modyfikacją formuły pisma, nadal też borykamy się
z niedostatkiem materiałów, autorów oraz niemożnością poruszania
spraw bieżących, najbardziej aktualnych dla środowisk kresowych.
Nie ułatwi tego obniżenie częstotliwości wydawania naszego periodyku, a tym bardziej przedłużający się kłopot z dofinansowaniem.
Postanowieniem Zarządu nie chcemy rezygnować z publikowania
KRESOWYCH STANIC w wersji papierowej na rzecz jedynie elektronicznej, którą można przy znacznie zredukowanych kosztach
upowszechniać w internecie. Nie sposób jednak nie wspomnieć o takiej możliwości w kontekście dalszego funkcjonowania bez środków
wystarczających na pokrycie produkcji i kolportażu pisma. Niemniej
przyjmujemy to za ostateczność. W nadchodzącym roku planujemy
utrzymać sześciomiesięczny rytm wydawniczy, jakkolwiek nie zdołamy tego osiągnąć bez zewnętrznego wsparcia. Tym samym znów,
w wyjątkowych okolicznościach, musimy zaapelować do naszych
Czytelników i zwrócić się z prośbą o pomoc. Wierzymy, że wspólnie
uda nam się przezwyciężyć narastające problemy i znaleźć efektywny sposób na szybkie pozyskanie finansów od podmiotów państwowych, do których zamierzamy na nowo wystąpić o dotacje.
Niezależnie od wszystkich przeszkód, niebagatelne znaczenie ma dla
nas utrzymanie atrakcyjności pisma, jak również jego urozmaicanie
nowymi tematami. Zachowujemy więc stałe rubryki i po raz pierwszy korzystamy ze źródeł internetowych, tj. artykułów publikowanych na zasadzie wolnej licencji, na podstawie której możliwy jest
druk tekstów ogólnodostępnych „w sieci”. W dużym stopniu skłaniamy się też w kontekście 2017 roku do poszerzenia treści
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KRESOWYCH STANIC o publicystykę i udostępnienie naszych łamów grupom promującym ważne inicjatywy historyczne – zaprzyjaźnionym organizacjom, bądź instytucjom kultury. Pozwoli to,
przynajmniej częściowo, wypełnić deklarację dotyczącą informowania Czytelników o sprawach najbardziej istotnych i aktualnych dla
środowiska Kresowian.
Za niespełna 10 miesięcy czeka nas kolejny Światowy Zjazd Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Mamy
nadzieję, że do tego czasu nasza sytuacja ulegnie wyraźnej poprawie,
zarówno w kwestii możliwości wydawniczych, jak i budżetu całego
Stowarzyszenia. Wierzymy również, że razem z uczestnikami Zjazdu
zdołamy wypracować ewentualną metodę wyjścia z impasu,
w którym znaleźliśmy się wespół z innymi licznymi organizacjami
społecznymi. Zbliżające się wybory do Zarządu naszego Stowarzyszenia, w tym konieczne uzupełnienia jego personalnego składu, który wraz z odejściem zasłużonych członków zmienił się w ostatnich
miesiącach, stanowić mogą zarazem szansę na zaangażowanie nowych osób, realnie wspierających bieżące prace. Ważne wydaje się
bowiem by każdy z nas czuł się odpowiedzialny za Stowarzyszenie
i mógł przyczyniać się do powiększania jego dorobku.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy w nadchodzącym roku
przede wszystkim zdrowia oraz niesłabnącej energii. Oby kolejne 12
miesięcy przyniosło nam wiele pozytywnych przeżyć i pozwoliło
z radością spotkać się na wrześniowym Zjeździe. Niech nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia przebiegną w serdecznej, rodzinnej atmosferze, niech będą okazją do refleksji i kultywowania pięknych
polskich tradycji wśród bliskich. Do siego roku!

Redakcja

6

KRESOWE STANICE

