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Od redakcji 

Podobnie jak poprzednie numery  
naszego pisma także i ten stanowi powrót 
do relacji polsko-syberyjskich Z pub-
likowanych artykułów wyłania się obraz 
życia i przykrych doświadczeń zesłańców 
– głodu, poniżania czy śmierci, nasuwają-
cy także szersze refleksje z tym związane. 
Tak się złożyło, że ja też byłem zesłańcem 
zmagającym się z losem łagiernika, i to 
właśnie przekonuje mnie o konieczności 
wielostronnych badań dotyczących depor-
tacji Polaków na Syberię. 

Istniejący ponad dwadzieścia lat  
„Zesłaniec” posiada w swych rejestrach 
bibliograficznych wiele tekstów ukazują-
cych rozmaitość naszych losów na Syberii, 
a także problemy polskiego dziedzictwa 
naukowego i gospodarczego za Uralem  
w XIX oraz w początkach XX wieku. 

Niezwykle ważne jest zatem pielęgno-
wanie pamięci o tym i przypominanie go 
współczesnym pokoleniom rodaków. Dla 
pełniejszego obrazu tych zasług istotne 
znaczenia ma współpraca z autorami 
rosyjskimi, których artykuły oparte na 
dokumentach z syberyjskich archiwów 
wzbogacają tę faktografię oraz inspirują 
do szczegółowych badań. Trzeba też  
pamiętać, że problem związków polsko-
syberyjskich należał do niechcianych  
w historiografii radzieckiej, obecnie  
natomiast coraz częściej podejmowany 
jest przez badaczy rosyjskich i przyczynia 
się do poznania osiągnięć Polaków  
w dziedzinie nauki, gospodarki i kultury 
na Syberii.  

Zgodnie z przyjętym przed laty  
projektem edytorskim „Zesłańca”, jest on 
konsekwentnie realizowany. Publikowane 
teksty dotyczą polskiego dziedzictwa na 
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Syberii, relacji zesłańczych, zagadnień 
kulturowych, dziejów Kościoła katolickie-
go, badań etnograficznych, V Syberyjskiej 
Dywizji, budowy kolei transsyberyjskiej, 
kwestii etnicznych itp., a ich autorzy po-
chodzą z różnych krajowych ośrodków 
akademickich, coraz częściej też z Federa-
cji Rosyjskiej, zwłaszcza z jej syberyjskich 
regionów. 

Podobnie jak w poprzednich nume-
rach także i w tym są artykuły o tematyce 
historyczno-kulturowej, relacje z zesłania, 
recenzje oraz kronika informująca o kon-
ferencjach naukowych oraz powstającym 
w Białymstoku Muzeum Zesłańców Sybi-
ru. Dziękuję zespołowi redakcyjnemu  
za edytorski trud, zaś Fundacji Pomoc 
Polakom na Wschodzie za finansowe 
wspieranie naszego kwartalnika. 
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