OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce pierwszy
w roku 2013 numer KRESOWYCH STANIC. Został on całkowicie
sfinansowany
przez
Stowarzyszenie
Rodzin
Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Nasze wystąpienie
o finansową dotację do instytucji, która powinna służyć pomocą,
spotkało się z odmową. Być może ci, którzy decydują o wspieraniu
naszej działalności, podejmą właściwy werdykt (na co liczymy). Jest
jeszcze na to czas, ponieważ mamy dopiero początek roku.
Podjęliśmy jednak niełatwą decyzję, aby wydać obecny numer
własnym sumptem. Mając w pamięci opóźnienia w drukowaniu
naszego kwartalnika, wynikające ze zwłoki w decyzji o jego
dofinansowaniu w roku 2012, nie chcieliśmy by nasi Czytelnicy
znowu czekali. Nie wiemy jeszcze czy dofinansowanie dostaniemy,
nie wiemy też ile numerów KRESOWYCH STANIC uda nam się
wydać z własnych zasobów finansowych.
W roku 2013, zbiega się kilka okrągłych rocznic wydarzeń,
które w historii naszego kraju miały znaczenie fundamentalne. 150
lat temu, 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim wybuchło
Powstanie Styczniowe. W tym niepodległościowym zrywie przeciw
90 tysiącom (pod koniec 1863 roku, 300 tysiącom) carskich
żołnierzy, wystąpiło ponad 20 tysięcy słabo uzbrojonych
powstańców. Trwało od jesieni 1864 roku. Ogarnęło swym
zasięgiem nie tylko Królestwo Polskie, ale również wschodnie
terytoria Rzeczypospolitej inkorporowane (na skutek jej rozbiorów)
do Imperium Rosyjskiego. Temu tematowi poświęcone są artykuły
Michała Bronowickiego Powstanie styczniowe na Litwie i Rusi
(str. 9) i Antoniego Lenkiewicza 150. ROCZNICA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO 1863-1864 (str. 19).
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10 luty 2013 r., to 73. rocznica pierwszych wywózek
osadników wojskowych i ich rodzin. Tego dnia, o godz. 18.00
w kościele p.w. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu
odprawiono Mszę świętą w asyście naszego pocztu sztandarowego,
a przy pomniku „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów
Wschodnich” odmówiono modlitwy, złożono wieńce i zapalono
znicze.
Rocznicę masowych deportacji osadników w głąb Związku
Sowieckiego
upamiętniają
historyczne
studium
Michała
Bronowickiego Lutowa Wywózka (str. 24), wspomnienia Tadeusza
Tomaszewskiego, związane z wywózką i pobytem na zesłaniu Sybir
w oczach dziecka (str. 31) i Dzieciństwo na Wołyniu, wspomnienia
z Syberii i czasy powojenne, autorstwa Alfredy Freschke (str. 54).
2013 rok, to także 60. rocznica śmierci dyktatora i ludobójcy
Józefa Stalina. Odejście tego, który dla Polaków był symbolem
nieszczęścia i zniewolenia, jest również ważną datą, którą można
porównać do pierwszego małego kamyka, lawiny zmian,
prowadzących nas do wyzwolenia się z jarzma sowieckiego dyktatu.
O relacji świadków ostatnich chwil dyktatora oraz reakcjach
i reperkusjach jakie wywołała jego śmierć można przeczytać
w artykule Andrzeja Brzezika, Krzysztofa Kurka i Michała
Bronowickiego Śmierć Stalina (str. 92).
Rekomendujemy także artykuł Mieczysława Metlera Książka
lotów Jima Ayersa, pilota bombowca B-24 Liberator (str. 97), który
jest uzupełnieniem historii poznanej we wcześniejszych publikacjach
naszego kwartalnika.
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI serdecznie dziękujemy za
głoszenie Ewangelii, za pielgrzymkę do Polski, za każde słowo
skierowane do nas po polsku, za beatyfikację Jana Pawła II.
Życzymy dobrego zdrowia i wielu łask Bożych.
Pozdrawiamy również nowego papieża Franciszka, którego
pontyfikat witamy z nadzieją i radością.
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