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Od redakcji 

Czas, który upłynął od opublikowania 
pierwszego numeru „Zesłańca” (1996) 
potwierdził potrzebę kontynuacji jego 
edycji. Pismo uważane jest za pożyteczny 
informator o Syberii w historii i kulturze 
narodu polskiego. Wyrażam też swoje 
przekonanie żywe i szczere, że zasługuje 
ono na akceptację, bo pomnaża i populary-
zuje faktografię z historii tych związków,  
w które wpisuje się także polskie dziedzic-
two naukowe za Uralem.  

Potwierdzają to między innymi nazwy 
geograficzne na mapach Syberii, takie jak 
Góry Czekanowskiego, Góry Czerskiego, 
Góra Dybowskiego i wzniesione w ostatnim 
okresie pomniki: Bronisława Piłsudskiego 
w Jużno-Sachalińsku oraz w Jakucku, 
czczące pamięć Aleksandra Czekanow-
skiego, Jana Czerskiego, Edwarda Piekar-
skiego i Wacława Sieroszewskiego, a także 
tablice pamiątkowe w Irkucku i Pietropaw-
łowsku Kamczackim poświęcone Benedyk-
towi Dybowskiemu, badaczowi z zakresu 
nauk przyrodniczych oraz kultury syberyj-
skich tubylców. 

Jeszcze do niedawna orientacja w tym 
kulturowym i historycznym spektrum  
pozostawała na jego poboczach, teraz  
natomiast ożywiona przyczynia się do 
rozwoju badań oraz naukowych refleksji 
nad różnymi aspektami związków polsko-
syberyjskich. Ma to nieraz charakter 
wspólnego trudu polskich i rosyjskich 
historyków wyrażającego się np. w publika-
cjach poświęconych polskiemu osadnictwu 
rolniczemu na Syberii, dziejom Kościoła 
katolickiego za Uralem, badaniom etno-
graficznym i geograficznym, kolei trans-
syberyjskiej, działalności akademickiej, 
gospodarczej, etc.  



 Polacy w krajach Azji  
i Pacyfiku (kalendarz) 
(Grzegorz Pełczyński).............................93 

 
 
 
 
Na okładce: Strona tytułowa „Magazynu 
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Lwowskich – widok współczesny (s. 4). 
 
 
 
 
 
 
 

To wszystko poszerza wiedzę o złożo-
ności i różnorodności polskich dziejów  
za Uralem, a problematyka z tego zakresu 
posiada formę wielogłosowej narracji 
historycznej, której pogłos nasuwa szersze 
refleksje i za to należy się podziękowanie 
ich autorom.  

Ale oddalmy się na chwilę od tych spraw. 
Dodać bowiem należy, że sporo artykułów 
poświęca „Zesłaniec” deportacjom Polaków 
na Syberię, do Kazachstanu i w inne rozległe 
rejony Związku Sowieckiego, przyczyniając 
się do pomniejszania tzw. „białej plamy” z 
tym związanej. Lektura tych tekstów, to także 
starannie dozowane elementy dydaktyki 
dotyczącej historii polskich losów na 
Syberii, której brakuje w szkolnych 
podręcznikach. 

Polecając lekturę kolejnego już numeru 
„Zesłańca”, mam nadzieję, że przynajm-
niej część jego Czytelników znajdzie  
w nim interesujące wątki. Zapraszając 
 do lektury proszę w imieniu redakcji  
o przysyłanie tekstów do druku, natomiast 
Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej i Fun-
dacji Polakom na Wschodzie dziękuję za 
wielolecie wierności w przysłudze finan-
sowej, dzięki której kolejny numer nasze-
go pisma trafia do Czytelników. 

Wiesław Krawczyński 
Przewodniczący Rady Naukowej 
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