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Od redakcji 

Choć nazwa „Zesłaniec” nie budzi 
dziś wyraźnie negatywnych skojarzeń, 
jakie wywoływała jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu, pamięć o represjach doznanych na 
Wschodzie jest nadal żywa. Ludzie po-
wracają do nich w rozmowach, wspomnie-
niach, listach, opracowaniach naukowych. 
Część z nich została opublikowana  
i stanowi ważne świadectwo tamtych cza-
sów. Wiele z nich zamieścił także nasz 
„Zesłaniec”.  

Wśród autorów, których prace znala-
zły się w tym numerze pisma, trzeba  
wymienić przede wszystkim artykuły 
Krzysztofa Sadurskiego, Celiny Riedl,  
ks. Błażeja Michalewskiego i Ryszarda 
Sławczyńskiego. Dotyczą one szeroko 
pojętej tematyki zagadnień polsko-
syberyjskich, ujętych w prawie stuletnim 
przedziale czasowym.  

W trudne dla naszych przodków lata 
niewoli wprowadza artykuł Krzysztofa 
Sadurskiego „Bitwy powstania stycznio-
wego”. Autor zatrzymuje się tu na małym 
fragmencie wydarzeń, podając wiele 
faktów z bitew stoczonych w okolicach 
spokojnej wsi Moskalówka. Ten barwny, 
urozmaicony rodzinnymi fotografiami 
tekst wprowadza nas w dzieje rodziny 
Lechów, wiodącej dotąd spokojny żywot 
na Kijowszczyźnie.  

Drugi artykuł „Zbrodnia Katyńska  
i masowe deportacje rodzin ofiar” rów-
nież wyróżnia się ciekawym ujęciem. 
Autorka dedykowała go nie tylko zamor-
dowanym ofiarom Armii Czerwonej, ale 
też innym grupom społecznym represjo-
nowanym po 17 września 1939 roku. 
Warto również wymienić dwa artykuły, 
poświęcone księdzu Józefowi Kuczyń-
skiemu. W jednym z nich dzieje duchowne-
go podzielone zostały na dwa etapy: pierw-
szy dotyczy jego prześladowań w Związku 
Radzieckim, drugi – działalności na Woły-
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Na okładce: Kościół w Zielonym Gaju 
(Kazachstan), w którym posługę duszpaster-
ską sprawował ks. Józef Kuczyński (s. 1); 
wieś Biełojarka w obwodzie kokczetawskim 
(s. 4). Obrazy Feliksa Mostowicza ze zbio-
rów Muzeum Niepodległości w Warszawie.  
 

niu po powrocie do kraju. O zmarłym  
w 1982 roku duszpasterzu, bardzo ciepło 
wypowiadali się znający go parafianie,  
a repatriowany z Kazachstanu malarz 
Feliks Mostowicz nawet namalował jego 
portret, gdy ukrywał się w piwnicy jedne-
go z wiejskich domów. Uzupełnieniem 
tego omówienia jest relacja posługi dusz-
pasterskiej ks. Józefa w Kazachstanie.  

Nie mniej interesujące są artykuły 
współczesne, a wśród nich tekst Anny 
Małgorzaty Kietlińskiej poświęcony port- 
retom XIX-wiecznych znanych polskich 
badaczy Syberii. Prawie wszystkie nama-
lowane osoby były zesłańcami, a towarzy-
szą im atrybuty związane z ich dokonania- 
mi. Portrety te, znajdują się w zbiorach 
Muzeum Pamięci Sybiru i prezentowane 
 są w „Zesłańcu”. Wykonała je Jakutka, 
Paulina Kopestyńska, artystka dobrze 
znana i ceniona przez osoby zajmujące się 
Syberią.  

Na zakończenie trzeba dodać, że  
interesujących artykułów, sprawozdań  
i recenzji jest tu więcej i każdy może zna-
leźć w nich wartościowe treści, na które 
zwróci uwagę. Dlatego zachęcam do 
wnikliwego przeczytania kwartalnika. 

 
Wiesław Krawczyński 
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