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Od redakcji 

Jak każdy zeszyt „Zesłańca”, tak 
i ten jest zbiorem różnych tematycznie 
tekstów będących plonem kontaktów 
redakcji z badaczami polsko-syberyjs-
kich związków. Niektórzy z nich przeka-
zują nam relacje z zesłania, inni próbu-
ją rozszyfrować złożoność kultur sybe-
ryjskich ludów, ich obyczaje i tradycje, 
w sumie różnorodność rozległych ob-
szarów zauralskiej ziemi. Inni zaś piszą 
o zesłaniach i deportacjach Polaków na 
Syberię, w okresie drugiej wojny świa-
towej oraz trudnych powrotach z sybe-
ryjskiego domu niewoli. Wszystkie te 
realia przystają do prawdziwego obrazu 
historycznego miejsca i czasu. Lektura 
tych tekstów ubogaca wiedzę o związ-
kach polsko-syberyjskich. Daje też przy  
okazji sposobność do poznania faktów  
i zdarzeń z tym związanych, które nie 
powinny zniknąć z naszej historii, o któ-
rych tak mało jest w programach szkol-
nych. Historia ta wykrzywiana w cza-
sach PRL-u zastępowana była głosze-
niem „przyjaźni polsko-radzieckiej”  
i całkowitym przemilczaniem zbrodni 
katyńskiej oraz zesłańczych losów setek 
tysięcy Polaków deportowanych do 
Związku Radzieckiego.  

Dopiero teraz po zmianach politycz-
nych badania historyczne przynoszą 
prawdę o tamtych latach pogardy. Dy-
namicznie działa na tym polu Związek 
Sybiraków przyczyniając się do odkry-
wania prawdy o zesłańczych losach. 
Trzeba też zaznaczyć, że sprawy te są 
kierunkiem, nurtem i dążeniem badaw-
czym historyków, których artykuły  
publikujemy także na łamach „Zesłań-
ca”. To dzięki ich studiom pojawiły się 
opracowania z tego zakresu, które 
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przekazują odpowiednie treści pełniące 
funkcję poznawczą w dziedzinie tego 
zaniedbanego w czasach PRL-u frag-
mentu naszej historii. Prace te skłaniają 
do refleksji nad skomplikowanymi lo-
sami zesłańczymi, nad powikłaniami 
związków rodzinnych i niemożnością 
przystosowania się do sytuacji narzuco-
nych przez warunki bytowe oraz gorzkie 
doświadczenia w posiołkach i łagrach. 
Jest to również świadectwo, że historycy 
podjęli problematykę zesłańczą ważną  
z punktu widzenia naukowego i poli-
tycznego! Dali temu wyraz w wielu pu-
blikacjach pozwalających na głębsze 
wniknięcie w te dzieje. 

W treści tego numeru „Zesłańca” 
wyraźnie odbijają się trzy grupy pro-
blemowe. Pierwsza z nich łączy się  
z życiem na zesłaniu i nadzieją powrotu 
do kraju, druga dotyczy twórczości ma-
larskiej zesłańca Leopolda Niemi-
rowskiego. W trzeciej zaś znalazły się 
współczesne powidoki Syberii, choć zbyt 
skrótowe i niepełne zawarte w książ-
kach księdza Andrzeja Duklewskiego. 
Całość uzupełniają relacje z zesłania, 
kronika i recenzje.   

Nie waham się stwierdzić, że „Ze-
słaniec”, to mocne ogniwo w tematyce 
dziejów Polaków za Uralem. Jego 
obecność to zasługa Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa wspiera-
jącej od lat wielu ukazywanie się na-
szego kwartalnika. Tę przyjaźń zacho-
wujemy we wdzięcznej pamięci i ser-
decznie za nią dziękujemy. Dziękujemy 
też  autorom zapełniającym strony na-
szego pisma i nadal zapraszamy do 
współpracy. Ocenę redakcyjnego trudu 
pozostawiamy Czytelnikom 
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