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Od redakcji 

Już ponad 16. lat lektura „Zesłańca”
pozwala śledzić złożone losy Polaków na 
syberyjskim zesłaniu a także poznać peł-
niej tło historyczne tych związków. Dąże-
niem naszym jest nie tylko pogłębienie 
wiedzy z zakresu tych złożonych kontak-
tów, mających przede wszystkim ponie-
wolny charakter, ale również pełniejsze
zainteresowanie Czytelników tą historią. 
Nie pomijamy więc starań dotyczących 
przybliżenia tych jakże złożonych i odle-
głych dziejów polsko-syberyjskich oraz 
postaci z nimi związanych.  

Poznawanie tych rozległych tema-
tycznie obszarów wiedzy nasuwa nieod-
parcie szereg głębokich refleksji bardzo 
różnorodnej natury. Artykuły historyczne 
oraz relacje z zesłania wciągają w wir 
tych związków, wtajemniczają w sieć
ludzkich losów, walki o przetrwanie oraz 
w trapiącą zesłańców nadzieję powrotu 
do ojczystego kraju. Ale częstokroć też
publikowane artykuły ukazują wyraźnie, 
że polscy zesłańcy z XIX stulecia, a także 
dobrowolni przybysze z Królestwa Pol-
skiego dali syberyjskiej ziemi swój trud, 
wiedzę i umiejętności, przyczyniając się
do poznania kultury tubylczych ludów, 
odkryć geograficznych, zagospodarowa-
nia rolniczego, rozwoju oświaty i różnych 
innych dziedzin gospodarki.  

W tym kontekście sytuuje się wiele 
przykładów, które coraz częściej ujawnia-
ne są przez rosyjskich historyków, zwłasz-
cza z akademickich środowisk syberyj-
skich (Abakan, Barnauł, Irkuck, Jakuck, 
Jużno-Sachalińsk, Nowosybirsk, Omsk, 
Tomsk, Ułan-Ude), a niektórzy z nich 
legitymują się świadomością swoich 
odległych polskich korzeni. Przywołać tu 
należy również niezwykle cenne spo-
strzeżenia Czytelników odnoszące się 
właśnie do potrzeby pełniejszego prezen-
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właśnie do potrzeby pełniejszego prezen-
towania tych zagadnień, wyłuskiwania 
z nich zasługujących na uwagę cieka-
wych i znaczących osiągnięć Polaków na 
rozległych zauralskich obszarach. Ślady 
polskości wyznacza wiele znaków na 
sybirskich szlakach, wiele odczuć i uczuć. 
„Zesłaniec” służy ich przypominaniu 
i utrwalaniu. Przywraca zauralską prze-
szłość Polaków nie tylko w zakresie 
traumatycznych przeżyć, lecz przypomi-
na również ich osiągnięcia badawcze 
w dziedzinie geografii, geologii czy etno-
grafii. Prawdy o przeszłości nie wolno 
przemilczać (R. Legutko), i na to zawsze 
zwracamy uwagę w notach „Od redakcji”! 

Ograniczono się tu do zasygnalizo-
wania zaledwie kilku wątków, pomijając 
wiele innych, które rzecz jasna mogą być 
uznane za równie ważne a nawet bar-
dziej istotne. W imię pewnego solidary-
zmu tematycznego „Zesłaniec” ukazuje 
tragiczne losy Polaków w sowieckich 
łagrach, życie w zesłańczych osadach, 
grozę śmierci głodowej czy umieranie. 
Ci, którzy pamiętają tamte lata, wiedzą, 
jak złożone były to problemy wynikające z 
życia na zesłaniu. Na szczęście po latach 
cenzuralnych zakazów współczesna nasza 
historiografia powiedziała w tej sprawie 
ważne słowo, a i Związek Sybiraków 
odegrał w tym swoją istotną rolę. 

Przyglądając się tym rozległym tema-
tycznie związkom polsko-syberyjskim 
także w tym numerze naszego pisma wi-
dać konsekwencję w rozwijaniu i konty-
nuowaniu pewnych ciągów problemo-
wych. Tę różnorodność zawdzięczamy 
naszym Autorom, których artykuły speł-
niają niewątpliwie rolę przewodnika po 
syberyjskich szlakach Polaków. Skądinąd 
najważniejszą rzeczą jest fakt, że wiele 
wątków przedstawionych w tych artyku-
łach pozostaje w pamięci naszych Czytel-
ników, czemu dają wyraz w listach do 
redakcji. Czekamy więc na dalsze oceny, 
zapraszamy na łamy „Zesłańca” i jedno-
cześnie dziękujemy za wspieranie nas 
w tym redakcyjnym trudzie. 
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