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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału we wspólnym przyjęciu
repatriantów z Kazachstanu – Państwa Wiktorii i Dmitrija Ochmanów wraz z córkami.
Żałuję, że ze względu na inne obowiązki poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio
uczestniczyć w tym spotkaniu. Chciałbym chociaż tą drogą przekazać kilka słów
okolicznościowej refleksji.
Deportacje Polaków na terytorium carskiej Rosji, a później Związku Sowieckiego
były przejawem walki z tym, co polskie i służyły jednemu celowi – wyniszczeniu
fizycznemu i moralnemu narodu oraz złamaniu jego patriotycznego kręgosłupa
pozbawiając go ludzi oddanych Ojczyźnie. Nie były to bezcelowe przesiedlenia –
stanowiły część większego planu, który obejmował tereny Rzeczypospolitej. Największe
tego typu wywózki miały miejsce podczas II wojny światowej. Była to swoista zemsta
Stalina za klęskę podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zsyłano bowiem głównie
osadników wojskowych, w większości byłych uczestników wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku, służbę leśną, a także uciekinierów z Rosji po wojnie domowej i przejęciu
władzy przez bolszewików. Sytuacja zesłańców była wyjątkowo tragiczna, część z nich
zmarła już w czasie transportu, inni w miejscach zesłania i tylko części z nich udało się
powrócić do Ojczyzny z nieludzkiej ziemi.
Dziś, po wielu latach od tamtych bolesnych wydarzeń widać, że aktywność
polskiego rządu oraz wielu osób i organizacji zaangażowanych w repatriację Polaków ze

wschodu przynosi owoce. Działania te były wyczekiwane przez pokolenia, zwłaszcza
przez tych, którzy pozostali z dala od swej Ojczyzny na obcej ziemi.
Z serca dziękuję wszystkim zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy i środków, które
umożliwiły zakup oraz wyposażenie mieszkania dla Państwa Wiktorii i Dmitrija Ochman
wraz z córkami. Słowa podziękowania kieruję do darczyńców, inicjatorów oraz
koordynatorów tego szczytnego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że poniesiony przez
Państwa wysiłek zaowocuje kolejnymi tego typu inicjatywami. Raz jeszcze dziękuję
za Państwa ofiarność i wsparcie naszych rodaków na nowym etapie ich życia w Ojczyźnie
przodków. Dzięki Wam Polska na nowo stanie się ich wspólnym domem, gdzie będą
mogli powrócić do życia wśród swoich. Rodzinie Państwa Ochmanów z głębi serca życzę,
aby wracając na Ojczyzny łono odnaleźli tutaj swoje szczęście w godnych warunkach
codziennego funkcjonowania.
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