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Od redakcji 

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tegoroczny numer 

KRESOWYCH STANIC. Wciąż nie ma pozytywnego przełomu 

w kwestii zewnętrznego dofinansowania naszego pisma, nie-

mniej zobligowani postanowieniami powziętymi na XI Świato-

wym Zjeździe Rodzin Osadników kontynuujemy jego wydawa-

nie w rytmie dwóch numerów na rok. 

Rok po zakończeniu Zjazdu publikujemy jego podsumowanie. 

Dokładamy starań, by uchwały dotyczące KRESOWYCH STA-

NIC, podobnie jak inne postulaty uczestników, zostały w całości 

zrealizowane, choć grono Redakcji nie powiększa się, a pracy nie 

ubywa. W związku z mniejszą częstotliwością ukazywania się 
naszego pisma możliwa jest jednak zmiana jego formuły, którą 
próbujemy dostosować do nowego rytmu wydawniczego, ale 

także do możliwości budżetowych Stowarzyszenia. Obecnie 

upływający rok, to już bowiem czwarty z rzędu, w którym jeste-

śmy zmuszeni w całości pokrywać koszty druku niedawnego 

jeszcze kwartalnika, i zarazem czwarty, w którym ponownie do 

rąk Czytelników trafi połowa z zaplanowanych pierwotnie nu-

merów. Wciąż traktujemy to jako stan przejściowy, kryzys z ja-

kim zdołamy się uporać, niemniej nadal także zwracamy się 
z konieczności o wsparcie finansowe, aby ciągłość publikacji 

KRESOWYCH STANIC nie została przerwana, a najbliższy nu-

mer nie okazał się ostatnim. 

Jak zawsze, oprócz lektury stałych rubryk, polecamy także zapo-

znanie się z artykułami przygotowanymi przez nowe osoby, 

które nawiązały z nami współpracę. Staramy się poszerzać krąg 

autorów oraz obszar tematyki przybliżanej na łamach KRESO-

WYCH STANIC, sięgając jednocześnie po przedruki z niszowych 

źródeł udostępniane na zasadzie wolnej licencji. 
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W związku z wyjątkową rocznicą – stuleciem odzyskania przez 

Polskę niepodległości – w przeważającej mierze właśnie na te-

matykę wydarzeń sprzed stu lat poświęcamy wiele stron. 

Chcemy w szczególny sposób przybliżyć tamten czas, który kon-

stytuował dwie dekady istnienia odrodzonej Rzeczpospolitej 

oraz stał się fundamentem pamięci o wolności, jaka pozostawała 

dla nas później bezcenna w dobie komunistycznego reżimu.  

Pragniemy przypomnieć, że z częścią zawartości naszego pisma, 

można zapoznać się w internecie, gdzie dostępne są wybrane ar-

tykuły z aktualnych wydań oraz pełne treści wielu archiwalnych 

numerów. Publikujemy nie tylko na naszej stronie domowej, lecz 

również na profilu Stowarzyszenia założonym kilka lat temu na 

Facebooku. Inicjujemy tam próby pozyskania nowych Czytelni-

ków z młodszego pokolenia, budując społeczność sympatyków 

historii osadnictwa wojskowego i cywilnego na Kresach. 

Na koniec zachęcamy do kontaktu z nami – do dzielenia się li-
stownie i mailowo spostrzeżeniami dotyczącymi treści KRESO-

WYCH STANIC, propozycjami udoskonalenia pisma, a przede 

wszystkimi spisanymi wspomnieniami oraz pozostającymi w 

Państwa prywatnych zbiorach dokumentami i fotografiami, do-

pełniającymi nasze wspólne Cyfrowe Archiwum Osadnictwa. 

Redakcja 


