
Do Czytelników „Zesłańca”

Tradycyjnie już zwracamy się z prośbą wspieranie „Zesłańca”, 
który  cieszy  się  zainteresowaniem  Czytelników.  Ich  opinie  dodają 
nam sił, by pismo ukazywało się regularnie. Przyznajemy, że sił tych 
nam jeszcze wystarcza. Niestety brakuje pieniędzy! Często otrzymu-
jemy od autorów z Rosji interesujące teksty, które w miarę możliwo-
ści finansowych, potrzebnych na ich przetłumaczenie z języka rosyj-
skiego ukazują się  drukiem. Ostatnio pismo zostało  wsparte przez 
Stowarzyszenie Sybiraków Polskich w Wiktorii (Australia), otrzyma-
liśmy też niewielkie kwoty od różnych osób, dzielących się z nami 
przysłowiowym „wdowim groszem”.

Drodzy Czytelnicy!
Redagowanie pisma to wiele czynności edytorskich oraz systema-

tyczne dostarczanie go do Oddziałów naszego Związku w ilościach (± 
1 egz. na 200 członków!). Niestety Oddziały zalegają z wpłatami, a 
przecież  bieżące  wpływy  pokryłyby  część  kosztów  wydawniczych. 
Prosimy zatem Oddziały  by uporządkowały zaległości  płatnicze za 
otrzymane egzemplarze oraz by zechciały wesprzeć finansowo nasze 
pismo.

„Zesłaniec” przynosi wiele ważnych informacji dotyczących hi-
storii dawnej oraz najnowszej aż po współczesność, bo ciągle prze-
cież mamy i będziemy mieć związki z Syberią. Losy i dokonania Po-
laków w Rosji, aż po Władywostok i Czukotkę to pasjonujący i ciągle 
nierozpoznany  temat.  Ponadto  artykuły  ukazujące  się  na  łamach 
„Zesłańca” to także rodzaj kroniki wydarzeń Związku Sybiraków.

Informując o tym, rodzi się refleksja, że gdyby co dziesiąty Czło-
nek naszego Związku wpłacił raz w roku pięć złotych, a każde Koło 
pięćdziesiąt złotych, „Zesłaniec” mógłby ukazywać się w większej ob-
jętości. Prosimy zatem Oddziały Związku Sybiraków by rozważyły 
możliwość wspomożenia pisma, by nie zalegały z wpłatami za prze-
kazywane egzemplarze i zechciały skuteczniej go kolportować. Kwo-
ty przeznaczone na ten cel prosimy wpłacać na konto:

Zarząd Główny Związku Sybiraków
PKO BP S.A. I O/Warszawa
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