OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy, mimo dużych trudności,
których nie szczędził naszemu wydawnictwu rok 2012,
oddajemy w Wasze ręce czwarty numer KRESOWYCH
STANIC. Piętnaście lat temu, w grudniu 1997 roku, tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia ukazał się numer
pierwszy naszego kwartalnika. Redaktorem naczelnym od
samego początku, przez wiele lat był nieodżałowany
Antoni Tomczyk. Dla przypomnienia podajemy ówczesny
skład zespołu redakcyjnego: Edmund Bosakowski, Tamara
Klupińska, Felicja Konarska, Wiktoria Rózgowa i Janusz
Szuba. Numer ten pod względem objętości nie był
imponujący – liczył tylko 36 stron, druku nieodpłatnie
podjęły się Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Z obawą,
jak zostanie przyjęty przez czytelników, pierwsze
egzemplarze do wysyłki pakowaliśmy w szare koperty.
I tak od 15 lat, corocznie przed Świętami Bożego
Narodzenia, do rąk naszych czytelników trafiają kolejne
KRESOWE STANICE.
W dwóch pierwszych artykułach: Alfredy Ferschke
Dzieciństwo na Wołyniu, wspomnienia z Syberii i czasy
powojenne (str. 8) i Edwarda Metlera Wojenne Boże
Narodzenie na Obczyźnie (str. 18) znajdują się opisy Świąt
Bożego Narodzenia spędzone z dala od domu, widziane
oczyma autorów, którzy w te szczególne w swej symbolice
święta wspominali z tęsknotą czasy, gdy świętowali je
w ojczyźnie, w otoczeniu bliskich.
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11 listopada dla upamiętnienia 94. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach od
rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię,
obchodziliśmy
Narodowe
Święto
Niepodległości.
Specjalnie na tę okazję poetka Teresa Boguszewska
napisała dla nas piękny wiersz pt. Marsz Niepodległości
(str. 166).
Ryszard
Klich
–
członek
naszego
Stowarzyszenia opisuje w artykule Wrocławska radosna
parada niepodległości (str. 168) obchody święta w swoim
mieście.
W grudniowym wydaniu KRESOWYCH STANIC
szczególnie rekomendujemy tekst naszego redakcyjnego
kolegi
Michała
Bronowickiego
Zarys
dziejów
chrześcijaństwa na historycznych Kresach Wschodnich
(str. 32). Autor przedstawia, jak na przestrzeni wieków
rozwijały się główne nurty wyznaniowe na obszarach
definiowanych współcześnie jako rubieże niegdysiejszego
państwa polskiego.
W
cyklu
Czytaliśmy,
polecamy
(str. 130)
przedstawiamy książkę dr Joanny Wieliczki-Szarkowej
Czarna Księga Kresów. Drukujemy również pierwszy
rozdział tej książki.
Gorąco polecamy lekturę znanych, stałych cyklów
i zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami,
przemyśleniami i refleksjami pozostałych autorów.
Redakcja
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