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Sowieckiego. Mieszkają tam do dzisiaj
w stepowych osadach i tylko nielicznym
udało się powrócić do Ojczyzny przodków.
Problematyka ta ożyła w naszej historiografii po przemianach politycznych
w kraju i stała się przedmiotem zainteresowania historyków i publicystów oraz
cząstkowych regulacji rządowych. Nadal
jednak polska diaspora w Kazachstanie
oczekuje na pomoc Macierzy oraz
na spójny rządowy system zabezpieczenia
jej powrotu.
Potrzebna jest zatem sensowna ustawa
o repatriacji, o co zabiegał przed laty śp.
Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, który zginął w Smoleńsku. Może wreszcie teraz sprawa
ta doczeka się systemowych rozwiązań
i Rodacy z Kazachstanu zamieszkają
w Polsce.
Upominamy się więc o stosowne
rządowe regulacje i ciągle przypominać
będziemy o tej potrzebie, bo repatriacja ta
to
moralny
obowiązek
Macierzy.
Chętnych do wyjazdu nadal jest sporo
czekających na szansę zamieszkania
w mitycznym i odległym kraju swoich
przodków. Z każdym rokiem jest ich jednak coraz mniej bowiem wielu wyjechało
na Syberię, nieliczni zaś osiedlili się
w obwodzie kaliningradzkim. Ufni jednak
jesteśmy w to, że sprawa ta doczeka się
rządowych regulacji i Rodacy z odległego
Kazachstanu zamieszkają znów w Polsce,
co jest oczywistą powinnością Macierzy.
Drodzy Czytelnicy zeszytem tym rozpoczynamy 20-ty już rok ukazywania się
„Zesłańca”, który od początku edycji
dotowany był przez Radę Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Dziękujemy
więc w imieniu redakcji oraz Czytelników
za wspieranie nas w tym wydawniczym
trudzie, który ubogaca pamięć o związkach polsko-syberyjskich.
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