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Od redakcji 

Podobnie, jak w poprzednich zeszy-
tach „Zesłańca”, również w tym są  
artykuły dotyczące naszych dziejów  
za Uralem. Czytałem je z zainteresowa-
niem, bo ich autorzy kolejny raz dali mi 
możliwość uzupełnienia wiedzy o związ-
kach polsko-syberyjskich. Przenoszą one 
nasze myśli do odległych czasów niewoli, 
powrotu dzieci polskich do Ojczyzny, 
zesłań z początku drugiej wojny świato-
wej, deportacji z Białegostoku do Ostasz-
kowa i Stalinogorska w latach 1944-1945 
oraz do powojennych przesiedleń Pola-
ków z Białorusi do Polski.  

Dla jednych są to rzeczy nowe, dla 
drugich, tych z zesłańczym doświadcze-
niem, to częstokroć myślowe powroty do 
miejsc towarzyszących różnym dramatom 
i klęskom. Nie omawiam tu jednak wątku 
obrachunków z przeszłością, bo przypo-
mina mi on moje wielolecie pobytu  
w sowieckich łagrach. Deportacje te 
upamiętniają – pomniki, tablice memo-
rialne, nazwy ulic, utwory literackie, 
badania historyków, filmy, a w tym nume-
rze „Zesłańca” medale martyrologiczne 
ze zbiorów Muzeum Niepodległości  
w Warszawie. Przypomnienie ich to  
powrót do tamtego czasu niewoli, areszto-
wań, głodu, śmierci i tragicznego biografi-
zmu, o czym ciągle pamięta Związek Sybi-
raków, nasz wierny szafarz pamięci  
o zesłańczej niedoli setek tysięcy Polaków. 

Wspomnienia zesłańców z drugiej 
wojny światowej oraz z pierwszych lat po 
jej zakończeniu stanowią ważną kartę  
w historii polskich losów za Uralem. 
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Relacje te, a wśród nich oral history, czyli 
wywiady ze świadkami deportacyjnych 
losów, zawierają ważny materiał źródłowy 
dotyczący pobytu na zesłaniu, dehumani-
zacji życia i śmierci oraz inny porażający 
rozległością tragicznych doświadczeń, 
czerpanych z żywego jeszcze źródła ludz-
kich losów dokumentującego chwile ciężkie 
i wyjątkowo tragiczne! Publikujemy je 
systematycznie w dziale „Relacje z zesła-
nia” i prosimy o przesyłanie tych  
wspomnień do redakcji. Wyłania się z nich 
pełniejszy obraz pobytu w „sowieckim domu 
niewoli”, planujemy zatem wydanie  
paru tomów antologii zawierających te 
wspomnienia. 

Mam nadzieję, że tematyka tego zeszy-
tu, podobnie jak poprzednich, spotka się 
 z zainteresowaniem Czytelników. Serdecz-
nie dziękuję Fundacji Pomoc Polakom na 
Wschodzie za wspieranie edycji naszego 
kwartalnika. 
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