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MAJOWE INSPIRACJE 

Po zimowej szarzyźnie maj powitał nas świeżą zielenią drzew 

oraz bogactwem kolorów różnorodnych kwiatów. Zakwitły też 

kasztany, co oznacza że nadszedł czas egzaminów maturalnych, 

które w bieżącym roku rozpoczęły się 5. maja i trwały do końca 

miesiąca. Ileż to lat upłynęło od czasu, kiedy my również 

przeżywaliśmy tremę egzaminacyjną? 

W kwartalniku nawiązujemy do edukacji polskiej młodzieży 

w mrocznych latach wojny. Okupanci likwidując fizycznie 

inteligencję i drastycznie ograniczając szkolnictwo polskie, zmierzali 

do przekształcenia naszego narodu w zasoby zniewolonej siły 

roboczej. Tajne nauczanie młodzieży prowadzone we wszystkich 

rejonach okupowanego kraju, było niezwykle ważnym frontem walki 

o przyszłość Polski. Wydaje się, że ta forma przeciwdziałania 

polityce okupantów nie jest do tej pory należycie udokumentowana. 

Toteż zwracamy się do Czytelników z propozycją zamieszczania 

w KRESOWYCH STANICACH własnych doświadczeń w tej 

dziedzinie. Warto także pisać o szkolnictwie okresu 

międzywojennego, a szczególnie o patriotycznym wychowaniu 

młodzieży szkolnej, które tak pięknie zaowocowało w czasie wojny. 
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Maj przypomina nam bohaterstwo polskiego żołnierza w walce 

o Monte Cassino. Nie zamieszczamy artykułu okolicznościowego, 

ale z wielkim szacunkiem przenosimy się myślami do tych, którzy 

polegli w boju na włoskiej ziemi i do tych, którym dane było 

zwycięstwem zakończyć wojnę. 

Ogólnopolski Komitet Obchodów 65. Rocznicy Ludobójstwa 

Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludności Polskiej, zaprosił nas na 

Sesję Naukowo-Historyczną i Forum Organizacji Kresowych oraz 

Kombatanckich, zaplanowane na 17-18 maja br. W trzecim numerze 

Kresowych Stanic postaramy się zamieścić treść ciekawszych 

wystąpień z Sesji. 

Realizując uchwałę VI. Światowego Zjazdu, zobowiązującą 

zarząd Stowarzyszenia do organizacji wycieczek na Kresy w latach 

parzystych, przygotowaliśmy zbiorowy wyjazd na Białoruś i Litwę, 

zaplanowany od 25 do 31 maja. Zwiedzanie miejsc bliskich naszym 

sercom z pewnością zainspiruje uczestników do pisemnych relacji, 

które drukować będziemy na stronach naszego kwartalnika. 

Polecamy artykuły zamieszczone w bieżącym, drugim numerze 

naszego pisma, a szczególnie te, które są kontynuacją publikacji 

zamieszczonych w numerze poprzednim: Wandy Sułkowskiej-

Myśliwiec, Ireny Jankowskiej, Heleny Sitkowskiej Jędrzejak, Janiny 

Sułkowskiej-Gładuń, Antoniego Lenkiewicza, Franciszka 

Korczyńskiego i inne. 
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