
 
 
 
 
 
 

LISTY DO REDAKCJI 
 
 

Warszawa, 4 stycznia 2019 r. 
 

Szanowny Panie Profesorze 
 
Nieoczekiwana wiadomość o śmierci Pani Dr Anny Milewskiej-Młynik 

głęboko mnie zasmuciła. Należała do bliskich mi osób. Serdeczne więzi łączyły 
nas od roku 1993, kiedy to poznałyśmy się w Muzeum Niepodległości  
w Warszawie na wystawie „Polacy w Gruzji”.  

Dzięki doc. dr. Andrzejowi Woźniakowi były na tej wystawie ekspono-
wane moje rodzinne pamiątki. W roku 2010, gdy ukazała się w księgarniach 
moja Retrospekcja.., Pan Andrzej poradził, abym zwróciła się do Pani Ani  
z prośbą o zrecenzowanie książki. Uczyniła to bardzo chętnie, a Jej recenzja 
okazała się nadzwyczaj przychylną oceną i wnikliwą analizą treści przepojoną 
ciepłem i życzliwością dla autorki oraz książkowych postaci jej bliskich. Pełną 
zrozumienia dla dramatycznych wydarzeń i kolei losu, które stały się ich  
udziałem.  

Gdy przyjmowała ode mnie podziękowania wraz z egzemplarzem Retro-
spekcji... powiedziała: „Ta książka powinna trafić do rąk Pana Profesora  
Kuczyńskiego we Wrocławiu”. Podała adres i tak się zaczęły moje z Panem 
Profesorem kontakty owocujące zaszczytnym dla mnie goszczeniem na łamach 
„Zesłańca”, które ogromnie sobie cenię.  

Wymieniałyśmy z Panią Anią e-maile z okazji imienin i świąt. Współczu-
łam domowej kradzieży, modliłam się o zdrowie dla Jej męża, a teraz, tak  
nagle, przyszło modlić się za Jej duszę. Bardzo zabrakło Pani Ani, zostały  
po Niej piękne wspomnienia, książki, liczne artykuły. Na jednym z naszych 
spotkań w Muzeum Niepodległości, w swojej książce Seweryn Gross wśród 
badaczy kazachskiego prawa zwyczajowego Pani Ania wpisała na stronie tytu-
łowej: „Drogiej Pani Zofii – żeby o mnie nie zapomniała”.  

Dopóki mi życia wystarczy nie zapomnę, nieodżałowanej pamięci Droga 
Pani Aniu! 

 
Łączę się z Panem i Redakcją „Zesłańca” w żalu po wielkiej Stracie. 
 

Zofia Wężyk-Machowska  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

„Zesłaniec” w internecie 
 

Od grudnia 2009 roku kwartalnik „Zesłaniec”  
dostępny jest również w wersji internetowej, na stronie: 

 
http://zeslaniec.pl. 

 
Obecnie w zakładce „Spis treści” na wyżej wymienio-
nej stronie dostępne są roczniki 2006-2018, 
a numery bieżące oraz w miarę możliwości poprzednie 
będą sukcesywnie dodawane. Autorem witryny interne-
towej jest Pan Janusz Łukasiak, zaś hosting  
na preferencyjnych warunkach zapewnia firma mzpla-
net.com. 
 

* 
 

Przekazując Szanownym Czytelnikom tę informację, 
redakcja dziękuje Panu J. Łukasiakowi za bezintere- 
sowne wsparcie nas w ważnej potrzebie pełniejszego 
czytelniczego odbioru „Zesłańca” za pomocą internetu. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem  
firmy mzplanet.com. za udostępnienie hostingu  
na zasadzie specjalnej preferencji. Ujmując rzecz  
w schematyzującym z konieczności uproszczeniu moż-
na powiedzieć, że ten kierunek popularyzacji publikacji 
zawartych w „Zesłańcu” odpowiada na apel jego Czy-
telników. 

 
Redakcja „Zesłańca” 

 
 
 
 
 
 


