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Od redakcji 

Pisząc kolejną już notę „Od redakcji” 
uświadomiłem sobie, że w ubiegłym roku 
minęło 20 lat od ukazywania się „Zesłań-
ca”. Zakres chronologiczny oraz ilość 
podejmowanych w nim tematów o związ-
kach polsko-syberyjskich zmuszał autorów 
do stosowania wielu skrótów i pominięć. 
Niewątpliwie ich artykuły obejmowały 
jednak szeroki wachlarz zagadnień. Mimo  
tego nie ulękli się oni pracochłonnego 
trudu ukazania dziejów Polaków na Sybe-
rii oraz w jej odległych rejonach, np. w 
Buriacji, w Jakucji, na Kamczatce, w No-
rylsku, czy na Sachalinie. 

Dziękujemy im za to, a w tej długolet-
niej współpracy dostrzegamy wciąż żywą 
siłę licznych autorskich inicjatyw, które 
mam nadzieję nie wygasną w kolejnych 
latach ukazywania się naszego kwartalni-
ka. Oba te procesy łączą się bezpośrednio  
z ubogaceniem oraz popularyzacją dzie-
jów Polaków za Uralem.  

„Zesłaniec” jest szczególnym pismem, 
które popularyzuje oraz kreuje szerszą 
faktografię z tego zakresu budząc zarazem 
pewne refleksje ogólniejszej natury,  
i za to należy się jego autorom oraz  
zespołowi redakcyjnemu specjalne po-
dziękowanie. 

Zaproponowany przez redakcję w 1996 
roku zakres tematyczny naszego pisma 
sytuuje się w czterech wiązkach tematycz-
nych obejmujących artykuły historyczne, 
relacje z zesłania, kronikę i recenzje, które 
w sposób przejrzysty ukazują dzieje Pola-
ków na Syberii. To – moim zdaniem – 
wystarcza by redakcyjny trud uznać za 
wartościowy i jakże potrzebny. W ten 
sposób poszerza się bowiem krąg faktogra-
fii obejmującej historyczne konstatacje, 
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legendy, wspomnienia i refleksje wolne od 
emocjonalnych zakłóceń. Fenomen, który 
legł u podstaw zainteresowania tymi 
problemami wyjaśnia kwestię szerokiej 
recepcji „Zesłańca” wśród drogich nam 
Czytelników. 

Różnorodne i bogate związki łączyły 
poszczególne okresy naszych dziejów  
z Syberią, które współcześnie podejmo-
wane przez badaczy polskich i rosyjskich 
ubogacają te powiązania i ich historyczne 
konteksty. Wybrana przez redakcję droga 
popularyzacji tych związków cieszy się 
powodzeniem, nie oznacza to jednak,  
że nie wymaga ona faktograficznego do-
pełnienia czy uzupełnienia.  

Minęło już dwadzieścia lat ukazywania  
się „Zesłańca”. Na szczęście życzliwością i 
hojnością wspierali go różni darczyńcy. 
Pod ich adresem kieruję za to słowa 
wdzięczności w imieniu własnym oraz 
licznej rzeszy Sybiraków. 
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