Od redakcji
Ostatni tegoroczny numer KESOWYCH STANIC kończy pewną formułę naszego kwartalnika. W rok 2016 pragniemy wejść
dokonując zmian, o których dyskutowaliśmy podczas X Światowego Zjazdu członków naszego Stowarzyszenia. Realizując
jedną z uchwał, chcemy m.in. aktywnie komentować bieżące
wydarzenia polityczne dotyczące środowiska Kresowian – poprzez publikację felietonów, artykułów tematycznych, czy wywiadów. O szczegółowych zmianach rozmawiamy obecnie
w gronie redakcyjnym, Czytelników poinformujemy o nich
w pierwszym numerze nowego roku. W tym upływającym
składamy natomiast najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia: zdrowia, ciepłej rodzinnej atmosfery i radości w duchowym przeżywaniu tego szczególnego okresu.
W 71. KRESOWYCH STANICACH gorąco zachęcamy do lektury otwierających niniejszy numer, unikatowych wspomnień Jerzego Tereszczenko-Podbereskiego poprzedzone wstępem redakcji i syna Jana Tereszczenko o rękopisie ojca.
Polecamy również teksty dotyczące minionego niedawno Narodowego Święta Niepodległości, tj. artykuł Michała Bronowickiego o 11 Listopada – wyjątkowej dacie w naszej historii, oraz
związanego z nią obszernego artykułu Marka Toczka „Odzyskanie własnej państwowości. Polski marsz na morze”.
Zachęcamy też do zapoznania się z kolejną częścią „Artystycznej podróży po Kresach” Anety Skarżyński i wywiadu z autorką, jak również do lektury kontynuacji wspomnień Franciszka
Ślusarza oraz Antoniego Lenkiewicza. Polecamy ponadto krótką relację Wiesława Tokarczuka z uroczystości odsłonięcia
pomnika w Hanaczowie, poświęconego ofiarom ludobójstwa
OUN-UPA zamordowanym w tej niewielkiej wsi.
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Jak zawsze rekomendujemy również wszystkie nasze stałe rubryki: kalendarium zmagań z Rosją sowiecką A. Lenkiewicza,
Kącik poetycki i inne.
Na koniec przypominamy o wybranych ważnych rocznicach
przypadających w ostatnim miesiącu roku:
5 grudnia 1918 roku pod Chyrowem rozgorzały walki pomiędzy Armią Halicką Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej
a Polakami. Była to jedna z odsłon toczącej sie od listopada
wojny polsko-ukraińskiej o przynależność państwową Galicji
Wschodniej. Z uwagi na istotne strategicznie położenie stacji
kolejowej w Chyrowie kilkunastodniowa batalia była bardzo
zacięta. Ostatecznie zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich, które 16 grudnia zajęły miasteczko, co pozwoliło na
ustabilizowanie frontu.
17 grudnia 1920 roku Sejm Ustawodawczy przyjął dwie ustawy, które stały się podstawą osadnictwa wojskowego: o przejęciu na własność państwa ziemi w powiatach kresowych należących do rosyjskiego skarbu i rodziny carskiej, niektórych dóbr
duchownych i klasztornych, opuszczonych przez ziemian dóbr
prywatnych, a także części funkcjonujących polskich folwarków oraz o bezpłatnym nadaniu ziemi z zapasu utworzonego na
mocy poprzedniej ustawy, szczególnie zasłużonym żołnierzom
Wojska Polskiego oraz ochotnikom, którzy odbyli służbę frontową. Niecały rok wcześniej, 18 grudnia 1919 roku, Sejm przyjął pierwszą ustawę w odrodzonym państwie polskim – o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848
i 1863. Przyznawała ona stopnie i prawa oficerskie weteranom
polskich zrywów narodowych z okresu powstania listopadowego, Wiosny Ludów i powstania styczniowego.
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