OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy przepraszamy za opóźnienie wydania
pierwszego, tegorocznego numeru KRESOWYCH STANIC.
Spowodowane ono było z przejściowymi trudnościami finansowymi.
Pozostałe numery powinny się ukazywać w zaplanowanych
terminach.
10 lutego – rocznica wywózek. W trakcie czterech masowych
deportacji: 10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca 1940 r. oraz 20
czerwca 1941 r. władze sowieckie wywiozły w głąb ZSRR – głównie
na Syberię i do Kazachstanu wielu Polaków. Były to osoby i ich
rodziny, które nie popełniły żadnych przestępstw, ale uznano, że
mogą być groźne dla władzy sowieckiej lub też represjonowano ich
na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Pierwsza wywózka, z 9/10
lutego 1940 roku objęła głównie osadników wojskowych i cywilnych
oraz leśników wraz z rodzinami. W rocznicę tej wywózki w kościele
pw. św. Stanisława Kostki została odprawiona msza św., po której
przedstawiciele naszego stowarzyszenia, w towarzystwie księdza
i pocztu sztandarowego, odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili
znicze przy pomniku „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów
Wschodnich”.
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Przez całe lata PRL-u nazywano Ich zaplutymi karłami reakcji,
a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli
określano jako faszystów, czy bandy reakcyjne z pod znaku NSZ.
W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była
Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich – jako wyjęci spod prawa
i ścigani, poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach
ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych
śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną
z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty –
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natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym
udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie
dekady Polski Ludowej z piętnem reakcyjnego bandyty. Zaledwie
garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich
wieloletnie zmagania z oboma okupantami w szeregach: SZP, ZWZ,
AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN. Dożyli oni również dużej
liczby rewizji nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które otrzymali
ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli… a tych trzeba
przynajmniej przypomnieć!
10 kwietnia – 2. rocznica Tragedii Smoleńskiej. Składamy hołd
wszystkim ofiarom tragedii. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP
Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele
ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich
i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską
na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej, a także załoga samolotu.
W bieżącym numerze KRESOWYCH STANIC znajdziemy ciąg
dalszy cyklów i artykułów znanych już naszym Czytelnikom:
Z przedwojennej prasy osadniczej – część 27 (str. 22), Generałowie
Wojska Polskiego wśród śmiertelnych ofiar sowieckiego
totalitaryzmu – część VIII (str. 54) i Kalendarium polskich zmagań
z Rosją Sowiecką – cz. 34 (str. 47) autorstwa Antoniego Lenkiewicza
oraz wywiad z Adolfem Pilchem – dowódcą zgrupowania
cichociemnych – cz. 6 (str. 141).
Wśród nowych pozycji szczególnie polecamy artykuł wstępny
– „Bunt” Żeligowskiego Michała Bronowickiego, pierwszą część
Międzyrzec i… Łucji Grabowskiej oraz Śladami przeszłości –
zatracona młodość Wiktora Trusza.
Z okazji Wielkiej Nocy składamy naszym Czytelnikom
spóźnione świąteczne życzenia.
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