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mają prawo liczyć na pomoc umożliwiającą powrót do Polski, co jest oczywistą
powinnością Macierzy. „Polacy zesłani w
latach trzydziestych ubiegłego stulecia na
Wschód i przez kolejne dekady zapomniani doznali kolejnej krzywdy. Tym razem
jednak wyrządzonej przez ojczyznę, której
oni mimo wszystko się nie wyparli. Nie
zorganizowaliśmy im powrotu do Polski,
kiedy stało się to możliwe, choć wielokrotnie robiono im na to nadzieje. Przez
to znaczna ich część rozproszyła się po
różnych krajach. Jeśli nawet wreszcie
uchwali się ustawę pozwalającą na ich
powrót, ilu z niej jeszcze skorzysta” –
stwierdził etnolog i antropolog kultury
Grzegorz Pełczyński („Obywatelska”,
nr 93/2015)
Dopełnieniem tego wątku jest artykuł
ks. Błażeja Michalewskiego, który często
bywał w Kazachstanie z posługą duszpasterską. Tekst ten wzmacnia efekt wyjątkowości dziejów Polaków w tym stepowym kraju zesłanych tam w 1936 roku.
Dodajmy, że nasi rodacy, zesłańcy z okresu drugiej wojny światowej i pierwszych
lat po jej zakończeniu spotykali ich w tym
„domu niewoli”! Wyjątkowość tych spotkań polega na tym, że gdy „zesłańcy lat
wojny” wracali do Polski w latach 19461947, oni jako obywatele radzieckiej
Ukrainy pozbawieni byli takiej możliwości. Niektórzy z nich wspominają jeszcze
dzisiaj swoich pradziadków, dziadków
i rodziców. Kiedy powrócą do Ojczyzny
przodków i czy w ogóle powrócą? Tekstem tym dopominamy się o ten powrót!
W numerze tym udało się zgromadzić
teksty doświadczonych autorów, którzy
nieraz gościli już na łamach naszego
pisma. Dziękujemy im za to i raz jeszcze
proszę przyjąć wyrazy mojej wdzięczności
za ten autorski trud. Dziękujemy też naszym Czytelnikom, których listy utwierdzają nas w przekonaniu, że „Zesłaniec”
żyje, jest czytany i oczekiwany. A teraz na
zakończenie w Imieniu zespołu redakcyjnego oraz Czytelników dziękujemy Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za
stałe wspieranie edycji „Zesłańca”
Wiesław Krawczyński
Przewodniczący Rady Naukowej
Zarządu Głównego Związku Sybiraków

