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Od redakcji 

Dorobek „Zesłańca”, składa się już  
z 52 zeszytów, które w jakimś stopniu są 
szkicową historią dotyczącą dziejów 

Polaków na Syberii. To co wydaje mi 

się potrzebne w tej tematyce, to relacje  

z zesłania, które kreślą zróżnicowane 

obrazy syberyjskiej codzienności, tego 

obszernego mikroświata konkretnej 

osoby czy jej rodziny. Ważkie to i po-

trzebne opisy i nigdy nie przestały do-

starczać Czytelnikom bogatej faktografii 

z tamtego „innego świata”. Jest rzeczą 
niemożliwą pełne przedstawienie redak-

cyjnego dorobku zawartego na kartach 

„Zesłańca”, a także jego dokumenta-

cyjnego charakteru. Wynika to z jednej 

strony z rozległej tematyki, z drugiej 

natomiast nie posiadamy jeszcze pełne-

go zestawienia jego tematycznej zawar-

tości.  

Dodajmy raz jeszcze, że to co ważne 

dla badaczy syberyjskich losów tkwi  

w jednostkowym przeżyciu konkretnej 

osoby i w jej podróży wewnętrznej w 

tamten odległy syberyjski świat prowa-

dzący do niewyczerpanych możliwości 

poznawczych. Wszechobecna faktogra-

ficzna uczciwość tych relacji pozwala 

na odzyskanie przez historyka niejedne-

go interesującego okruchu tamtej rze-

czywistości w „domu niewoli”. Wiele 

artykułów opublikowanych na łamach 

naszego kwartalnika składa się na bo-

gatą tematykę i rodzi potrzebę opraco-

wania i opublikowania „Bibliografii 

zawartości „Zesłańca”, do której z pew-

nością sięgną badacze polskich losów 

za Uralem. Mam nadzieję, że potrzeba 

taka zostanie rychło zrozumiana przez 
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władze naszego Związku, od lat wpiera-

jącego edytorski trud redakcji. 

Nie czuję się kompetentny do tego, 

aby oceniać merytoryczną stronę nasze-

go kwartalnika, jego tematyczną spój-

ność i użyteczność publikowanych w 

nim tekstów. Posłużę się więc tutaj frag-

mentem recenzji wydawniczej autorstwa 

ks. prof. dra. Franciszka M. Rosińskiego 

OFM, z Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, który napisał: „wielką zas-

ługą »Zesłańca« jest ukazywanie obiek-

tywnej prawdy o tej przemilczanej lub 

przeinaczanej fazie naszej historii naj-

nowszej, informowanie zarówno o pod-

stawowych ówczesnych wydarzeniach, 

jak i przedstawienie poszczególnych 

sytuacji życia zesłańczego, scharaktery-

zowanie postaw ówczesnych ludzi i wa-

runkach niejednokrotnie ekstremalnych, 

a także odnoszenie się władz państwo-

wych ZSRR i ludności tubylczej do Po-

laków.” 

Odbiciem tej recenzyjnej konkluzji 

jest bieżący numer „Zesłańca”, który 

mam nadzieję zostanie z zainteresowa-

niem i życzliwością przyjęty przez na-

szych Czytelników. Dziękuję też im za 

przysyłanie swoich relacji z zesłania, 

które poszerzają tematykę publikowa-

nych artykułów. Dziękuje też za wspie-

ranie finansowe naszego pisma, ciągle 

bowiem jesteśmy w potrzebie. Prośbę  
o jej zaspokojenie kieruję także do Od-

działów i Kół naszego Związku i mam 

nadzieję, że przyjmą ją z wyrozumiało-

ścią i życzliwością.  
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