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Od redakcji 

Tradycyjnie już zgodnie z przyjętą za-

sadą także i ten numer „Zesłańca” dzieli 

się na bloki tematyczne dotyczące kontak-

tów polsko-syberyjskich w XIX oraz XX 

stuleciu. Wszystkie one mają kluczowe 

znaczenie dla czytelniczego odbioru  

z racji wielorakich odniesień, które opla-

tają złożone dzieje Polaków za Uralem. 

Tak więc i w tym numerze znalazły się 
interesujące tematy polsko-syberyjskie. 

Pomieszczone teksty są poznawczo intere-

sujące, mają bowiem charakter historycz-

no-kulturowy oraz wspomnieniowy o boga-

tej wielowątkowości odnoszącej się do 

różnych elementów zesłańczego bytowa-

nia. Myślę więc, że możemy i tym razem 

oczekiwać czytelniczego zainteresowania 

tymi zagadnieniami oraz ich użyteczności 

poznawczej przydatnej w pracy dydak-

tycznej wśród uczniów szkół średnich a 

także studentów historii i stosunków mię-
dzynarodowych.  

Tematyka prezentowana w poszcze-

gólnych tekstach wpisuje się w trudną,  
a zarazem bardzo potrzebną ze względów 

społecznych i historycznych lekturę doty-

czącą losu Polaków w syberyjskim „domu 

niewoli”, z odwołaniem się do dokumen-

tacji faktograficznej, mieszczącej się rzec 

można między „dawnymi a nowymi laty”. 

Przypomnieć tu wypada, że przez długie 

lata Polski Ludowej tematyka związków 

polsko-syberyjskich, a zwłaszcza zesłań  
i deportacji w okresie drugiej wojny świa-

towej była skutecznie ograniczana przez 

cenzurę. Dodajmy, że artykuły publiko-

wane na łamach „Zesłańca” poszerzają 
wiedzę z zakresu związków polsko-

syberyjskich, rzucają bowiem nowe świa-
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tło na tę rozległą problematykę. Tu zwra-

cam uwagę na nowe wątki dotyczące np. 

V Syberyjskiej Dywizji czy zesłańczego 

życia Edmunda Płoskiego na Sachalinie 

znajdujące się w artykułach publikowa-

nych w tym numerze naszego pisma. 

Odnotowuję też z przyjemnością zain-

teresowanie autorów podejmujących 

problematykę wschodnioznawczą możli-
wością publikowania swoich opracowań 
na łamach „Zesłańca”. Już choćby  

z powyższego powodu można powiedzieć, 
że mimo trudności finansowych jakie 

ciągle doskwierają redakcji istnieje na-

dzieja na przetrwanie naszego pisma, 

jedynego w tej chwili periodyku ukazują-
cego i popularyzującego dzieje Polaków 

na Syberii, nie tylko w aspekcie martyro-

logicznym ale i ich wkładu w jej zagospo-

darowywanie oraz rozwój. Dostrzegają to 

i odnotowują z uznaniem nasi Czytelnicy 

w listach do redakcji i to zarówno z kraju 

jak też ze Wschodu oraz Zachodu, w tym 

ostatnim przypadku byli zesłańcy z okresu 

drugiej wojny światowej, których los 

rozrzucił potem po świecie. Myślę, że 

zagadnienie pamięci o dziejach Polaków 

za Uralem stanowi współcześnie – gdy 

ogranicza się w programach szkolnych 

nauczanie historii – ważny element reflek-

sji historycznej i społecznej oraz pojmo-

wania tych dziejów jako ważnego do-

świadczenia w sferze narodowego patrio-

tyzmu. 

Kończąc mam nadzieję, że lektura te-

go numeru naszego kwartalnika przyjęta 

będzie z zainteresowaniem przez młod-

szych i starszych a każdy z nich znajdzie 

w nim ciekawe wiadomości. Dziękuję też 
wszystkim darczyńcom za finansowe 

wspieranie „Zesłańca” wydawaniu, któ-

rego towarzyszy nadzieja, że jego tematy-

ka jeszcze bardziej przybliża Czytelnikom 

syberyjskie dzieje naszych Rodaków.  
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