Szanowni Państwo
Wśród członków Związku Sybiraków jest wielu zesłańców, którzy przebywali
w Kazachstanie. Wkrótce odbędzie się w Karagandzie uroczystość wyniesienia na ołtarze
śp. ks. Władysława Bukowińskiego, wieloletniego więźnia sowieckich łagrów, który sprawował posługę duszpasterską wśród zesłańców. Ksiądz W. Bukowiński zmarł w Kazachstanie
i tam jest jego grób.
Dla uczczenia tego wydarzenia staraniem redakcji "Zesłańca", nakładem wydawnictwa
„Kubajak”, ukazała się interesująca książka ks. dr. Błażeja Michalewskiego, którą polecamy
jako ważną lekturę historyczną dla członków naszego Związku, zwłaszcza tych, którzy
przebywali na zesłaniu w tym odległym Stepowym Kraju.
Myślę, że publikacja ta może też stanowić miły dar dla księży kapelanów poszczególnych Oddziałów naszego Związku. Redakcja „Zesłańca” przekazuje tę wiadomość z nadzieją,
że książka ta zostanie zakupiona przez Państwa Oddział, a być może i przez niektórych jego
Członków oraz zostanie przyjaźnie przyjęta przez Czytelników,.
Prof. dr Antoni Kuczyński – Redaktor „Zesłańca"

Książka już w sprzedaży. Polecamy

Ks. Błażej Michalewski

P O LS C Y Z E S Ł A Ń C Y
W OBRONIE WIARY
KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SOWIECKIM KAZACHSTANIE
W LATACH 1936–1990
Polecamy Państwu, szczególnie tym, którzy byli na zesłaniu w Kazachstanie, ale też innym zainteresowanym, książkę o niespotykanej tematyce, dramatycznej walce zesłańców o zachowanie wiary w sowieckim Kazachstanie.
Rozgrywała się ona w realiach restrykcyjnego prawa i bezprawia, służących
prześladowaniu Kościoła i wiernych. W rezultacie Kościół musiał zejść do podziemia, ale dzięki niezłomnym wiernym i ich duszpasterzom przetrwał i mógł
on odrodzić się w niepodległym Kazachstanie.
W książce duża część poświęcona jest duchownym, m.in. księdzu W. Bukowińskiemu, który w bieżącym roku został beatyfikowany w Kazachstanie. Posługiwali oni w większości w sposób tajny, w czasach gdy Kazachstan był „morzem łez i krwi”. Większość duchownych była więziona przez wiele
lat w łagrach, wielu z nich zostało zamordowanych. Jest to również opowieść o polskich zesłańcach, świeckich
katechetach, którzy wytrwale i odważnie bronili wiary, narażajac się na prześladowania, więzienia i którzy przyczynili się do przetrwania Kościoła w tym trudnym czasie.
Podczas wizyty w Kazachstanie w 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mógł powiedzieć:
„Raz jeszcze «krew męczenników stała się zasiewem chrześcijan». Z niej to wyrosły – niczym nowe pędy –
wasze chrześcijańskie wspólnoty, które teraz z ufnością patrzą w przyszłość. (…)
Znam waszą historię. Wiem o cierpieniach, jakich zaznało wielu, gdy miniony reżim totalitarny wyrwał ich z rodzinnej ziemi i zesłał tutaj, każąc żyć w bardzo trudnych warunkach i znosić dotkliwy niedostatek. Cieszę się, że
mogę być dzisiaj wśród was, aby wam powiedzieć, że Papież jest sercem z wami.”

O książce pisali:
Abp Tomasz Peta, metropolita w Astanie w Kazachstanie tak pisze w „Przedmowie” książki:
„Z wielką wdzięcznością przyjmujemy książkę księdza dr Błażeja Michalewskiego o historii katolików
w Kazachstanie w latach 1936–90. Obrazuje ona bowiem obecność Jezusa Chrystusa w losach ludzi, którzy cierpieli, ale dzięki wierze zachowali godność ludzką i chrześcijańską. Zbawiciel rzeczywiście był i jest
obecny w Kazachstanie. Cieszę się, że książka ta wychodzi w roku beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego i w 25 rocznicę niepodległości Kazachstanu.”
Książka jest pierwszą monografią źródłową ukazującą całościowo sytuację Kościoła rzymskokatolickiego w sowieckim Kazachstanie, system represji, z jakim spotykały się wówczas osoby wierzące. (…)
Ukazuje sylwetki osób duchownych, zakonów żeńskich oraz ewangelizatorów świeckich, a także prezentuje
metody i formy ewangelizacji, które w interesującym okresie pozwoliły przetrwać wierze. (…)
Praca nie tylko ukazuje historyczne uwarunkowania duszpasterstwa, ale rodzi możliwość wykorzystania wieloletnich i tradycyjnych doświadczeń duszpasterskich w obliczu współczesnych wyzwań pastoralnych.
o. prof. UAM dr hab. Borys Jacek Soiński OFM
Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego to także wyraz hołdu dla duszpasterzy katolickich i innych wyznań chrześcijańskich, którzy nie tylko nieśli wśród potrzebujących zasady wiary, ale także przyczynili się do
obalenia państwowego bezbożnictwa w ZSRS.
prof. Zbigniew Wójcik
Wspaniała książka – warto ją mieć w bibliotekach, księgarniach sybirackich, katolickich i innych.
Zachęcamy do zakupu i polecenia tej książki. Cena promocyjna: 35 zł.
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Wstęp (fragment)
Interesującym okresem przedstawionym w książce są lata 1936–1990. Poczynając od roku 1936, rozpoczynają się masowe przesiedlenia ludności w obrębie Związku Sowieckiego, podczas których Kazachstan staje się
miejscem, do którego trafiło wiele przesiedlonych osób wyznania rzymskokatolickiego, głównie Polaków. Kolejny przypływ ludności katolickiej na teren Kazachstanu związany był z deportacjami, jakie miały miejsce w latach
40. XX w. z ziem polskich zajętych przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 r. Natomiast rok 1990 jest ostatnim
rokiem, w którym Kazachstan należał, jako jedna z republik, do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
W 1990 r. stał się krajem niepodległym.
Okres obejmujący lata 1936–1990 miał swoją specyfikę. Był to czas nasilonej walki władzy sowieckiej nie tylko
z Kościołem, ale przede wszystkim z religią. Rozwinięta działalność antyreligijna i ateistyczna za cel stawiała
sobie stworzenie nowego człowieka – człowieka sowieckiego.
Działalność Kościoła musiała przybrać całkiem inną formę, niż znamy ją w Polsce. Prześladowania i represje,
z jakimi spotykali się księża oraz osoby świeckie zaangażowane w życie Kościoła, przyczyniły się do wytworzenia swoistej specyfiki procesu ewangelizacyjnego dokonującego się w Kazachstanie, który często przebiegał
w warunkach konspiracji. (…)
Powodem, który skłonił autora do podjęcia próby omówienia powyższego zagadnienia, była możliwość spotkania się ze świadkami wydarzeń z tamtych lat oraz osobiste doświadczenie Kościoła w Kazachstanie, który
przetrwał czas prześladowań komunistycznych. Miałem okazję odbywać w latach 1994–1996 praktyki duszpasterskie, jako kleryk Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Miejscem praktyk były
Szortandy, miasto rejonowe należące do województwa akmolińskiego. Oprócz pobytu w samych Szortandach
udawałem się do okolicznych miejscowości, gdzie miałem okazję spotykać się z osobami, które przybyły do
Kazachstanu jeszcze w 1936 r. i aktywnie brały udział w życiu Kościoła w omawianym okresie.
Książka ma charakter historyczny, a jej cel można ująć, jako próbę odpowiedzi na następujące pytanie:
Jak przebiegała działalność ewangelizacyjna Kościoła katolickiego w sowieckim Kazachstanie? (…)
Działalność Kościoła odbywała się w podziemiu, a co za tym idzie – unikano wszelkich dokumentów, które
mogłyby posłużyć, jako dowody obciążające w procesach religijnych i innych formach prześladowania. (…)
W związku z tym bezcenne okazały się bezpośrednie wywiady z uczestnikami zdarzeń. Świadek historii, odwołując się do swoich przeżyć i poglądów, pomaga konstruować wizję przeszłości lub też modyfikować i uzupełniać już istniejącą wiedzę na ten temat.

ZAMÓWIENIE

 Ks. Błażej Michalewski

 Marian Jonkajtys

POLSCY ZESŁAŃCY W OBRONIE WIARY

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SOWIECKIM KAZACHSTANIE
W LATACH 1936–1990

(format B5, 216 str., 35 zł/szt.)

(format B5, 704 str., 59 zł/szt.)

……… szt.



……… szt.



Marian Jonkajtys



SYBIR I SYBERIA (120 str., 32 zł/szt.)
KRESY I SYBIR (132 str., 32 zł/szt.)

W SYBIRU BIAŁEJ DŻUNGLI Z PŁYTĄ CD
recytuje i śpiewa Autor (18 zł/szt.)

POLACY W KAZACHSTANIE

 Anna Kubajak

ŻYWA PAMIĘĆ
(15 zł/szt.)

 Antoni Kuczyński

Monografia historyczna
(format B5, 544 str., 38 zł/szt.)

część I (15 zł/szt.)

Marian Jonkajtys

 Antoni Kuczyński

SYBERIA. 400 LAT POLSKIEJ DIASPORY

W SYBIRU BIAŁEJ DŻUNGLI

……… szt.

……… szt.

……… szt.

 Wiesław Krawczyński

PRZEZ TUNDRĘ I TAJGĘ
PO SOWIECKICH ŁAGRACH

……… szt.
……… szt.

……… szt.
(obie książki albumowe, format 225×225 mm)

wspomnienia (15 zł/szt.)



……… szt.

Romuald Warakomski

WILEŃSKIE DRAMATY
(24,90 zł/szt.)

……… szt.

Zamówienie – w naszej księgarni internetowej: www. kubajak.pl lub telefonicznie: 12 282 62 65.
Książki zostaną wysłane pocztą, za zaliczeniem pocztowym. Do ceny książki należy doliczyć koszt przesyłki. Przy zamówieniu powyżej
200 zł koszty przesyłki pokrywa Wydawca.

