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Od redakcji 

Formuła wydawnicza „Zesłańca” od 

lat nie ulega zmianie, charakteryzuje się 
jednak ciągłą dbałością o poszerzenie 

grona autorów oraz wątków problemo-

wych dotyczących dziejów Polaków na 

Syberii. Udawało się nieraz usuwać 
„białe plamy” z tego zakresu ukazując 

pełniejszy obraz życia naszych rodaków 

na zesłaniu. Zasadnicze znaczenie ma tu 

jednak opowiedzenie się za konsekwent-

nym wzbogacaniem wiedzy dotyczącej 

pluralizmu tematycznego publikowanych 

artykułów. 

Założenia te są w jakiejś mierze re-

zultatem sporej ilości autorów publiku-

jących na łamach „Zesłańca”, przez co 

obraz prezentowanych zagadnień jest 

bardziej zróżnicowany tematycznie. 

Przeważająca większość z nich pochodzi 

z Polski, chociaż drukujemy też teksty 

autorów z Federacji Rosyjskiej, zwłasz-

cza z jej syberyjskiej części – np. z Aba-

kanu, Barnaułu, Irkucka, Jakucka, No-

wosybirska czy Tomska, co powoduje 

korzystne dla tematyki pisma rozłożenie 

przestrzenne omawianych zagadnień  
z wykorzystaniem bogatych archiwów 

syberyjskich.  

W naszej działalności wydawniczej 

staramy się utrzymać ten trend mając na 

względzie zróżnicowanie wielowątkowe 

publikowanych artykułów dających 

przez to pełniejszy obraz polskiej obec-

ności za Uralem w XIX i pierwszej po-

łowie XX wieku. Zarysy takie są odpo-

wiedzią na żywe zainteresowanie na-

szych Czytelników zarówno rozległą 
tematyką historyczną dotycząca związ-

ków polsko-syberyjskich, jak również 
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składającą się na tę złożoność wielość 
zagadnień wchodzących w skład pol-

skiego dziedzictwa naukowego i gospo-

darczego za Uralem oraz deportacji  

i zesłań w okresie drugiej wojny świato-

wej a także w pierwszych latach po jej 

zakończeniu. Mamy nadzieję, że jako 

jedyne w tej chwili czasopismo poświę-
cone wyłącznie tematyce Polaków na 

Syberii, powstałe w rezultacie zmienio-

nej w naszym kraju sytuacji politycznej 

po 1989 roku wypełniamy w jakimś 
stopniu lukę w tej dziedzinie badań ist-

niejącą w tzw. Polsce Ludowej ze wzglę-
du na ograniczenia cenzuralne oraz 

nakazy doktrynalne. 

Różna jest zapewne miara oceny na-

szych publikacji, stale jednak staramy 

się dbać o rozległość tematyczną „Ze-

słańca”. Taki też jest i ten 53. już numer 

naszego sybirackiego pisma, rzec można 

monotematyczny, poświęcony jest bo-

wiem Wigiliom Bożego Narodzenia na 

zesłaniu. Cechuje je zróżnicowanie,  

w zależności od miejsca i czasu pobytu 

na „nieludzkiej ziemi” – w tundrze, 

tajdze czy stepie, na „posieleniu” czy  

w łagrze! W tę noc betlejemskiej ciszy 

życzono sobie, aby Boże Dziecię błogo-

sławiło w każdy dzień i było Światłem na 

drodze powrotu do Ojczyzny.  

Drodzy Czytelnicy. Przed nami 2013 

rok. Proszę przyjąć najserdeczniejsze 

życzenia dobrego zdrowia, ludzkiej życz-

liwości i uśmiechu. Dziękuję serdecznie 

za wspieranie nas w redakcyjnym tru-

dzie oraz za przyjaźń, którą stale obda-

rowujecie „Zesłańca”. 
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