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Od redakcji
Różnorodność naszych związków
z odległym Kazachstanem posiada długą
oraz zróżnicowaną tradycję stanowiącą
podstawowe źródło wiedzy o polskiej
diasporze w tym „stepowym kraju”.
Badania naukowe z tego zakresu
napotykały w czasach tzw. Polski Ludowej na wielorakie ograniczenia i dopiero
po zmianach władzy oraz systemu
politycznego w 1989 r. stało się możliwe
podjęcie tej tematyki wcześniej uznawanej
za politycznie niepoprawną.
Udostępnienie szerszemu ogółowi
wiadomości z tego zakresu miało szczególne
znaczenie poznawcze pogrążające niejednokrotnie czytelników w sferę przeżyć
osobistych oraz bolesnej pamięci o zesłaniach na Syberię w latach 1940-1941
i w inne rozległe obszary Związku
Sowieckiego. Choć autorzy tych relacji
przekazali nieraz fragmentaryczne opisy
swego zesłańczego losu, mimo to posiadają
one istotną wartość źródłową. Także i w tym
numerze „Zesłańca”, w jego tradycyjnej
już części „Relacje z zesłania”, znajduje
się takie wspomnienie z przyczynowoskutkowego łańcucha polskich związków
z Kazachstanem, które powielekroć
pogrążają czytelnika realiami przeżyć
z wielkiej mapy zesłańczych dróg
i bezdroży! W tym właśnie przejawia się
rola osobistego dokumentu, w którym
faktografia przenika się z linią życiowych
doświadczeń ich autorów.
Znaczącym odniesieniem do problemów poznawczych z tego zakresu są
również publikowane w tym „Zesłańcu”
artykuły: D. Panto pt. „Funkcjonowanie
urzędu spieckomendantur NKWD w północnym Kazachstanie w latach 19361956” oraz T. Isańskiego pt. „Historycy

Na okładce: Grupa dzieci przygotowana
przez ks. Władysława Bukowiskiego do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii Świętej w Karagandzie.
Reprodukcja z książki Antoniego Kuczyńskiego
pt. Polacy w Kazachstanie…, Krzeszowice 2014
(s. 1); świadectwo szkolne Stanisława
Stykowskiego ze szkoły w Czułakkurganie.
(s. 4). Zdjęcie pochodzi za zbiorów Tadeusza
Isańskiego.

Kazachstanu z Naukowo Badawczego
Centrum Ustnej Historii przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Abaja w Ałmaty”,
a także ks. B. Michalewskiego o Annie
Rudnickiej – polskiej bohaterce wiary
w Tajynczy, G. Pełczyńskiego o kazachstańskich Polakach i inne.
Związki polsko-kazachskie to obszerny
fragment naszej historii. Przed laty
Władysław Jan Sokołowski, ambasador
RP w Kazachstanie we wstępie do książki
„W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie”, Poznań-Ałmaty 2006/2007 napisał:
„Ta książka to odruch pamięci o tych,
którzy współczuli i pomagali. To cenny,
jak lata temu okruch chleba ma dłoni
kazachskiej kobiety, wyciągniętej ku polskiemu dziecku, wywiezionemu z rodzinnego
domu w Białorusi i na Ukrainie”.
Oddając w ręce czytelników ten numer
naszego pisma dziękuję autorom za interesujące publikacje oraz wszystkim,
którzy przysłużyli się do jego edycji
W imieniu redakcji
Antoni Kuczyński
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