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Od redakcji 

Przypadająca na 2018 rok 90. 
rocznica powstania Związku Sybiraków 
(1928) oraz trzydziestolecia jego 
reaktywowania w roku 1988 przyczyniły 
się do wydania dwóch „folderów: 
pierwszy poświęcony działalności Związku 
w okresie 1928-1939, którą przerwała  
II wojna światowa” i drugi ukazujący 
działalność Związku Sybiraków po jego 
reaktywowaniu. Oba mają charakter 
retrospektywny. W ten sposób zarysowana 
została krótka historia Związku Sybiraków 
okresu przedwojennego oraz po jego 
reaktywacji. Czas jednak na to, aby 
Związek Sybiraków doczekał się naukowej 
monografii i zachęcam Instytuty Historii 
do podjęcia tego trudu mającego 
charakter grantu naukowo-badawczego. 
Dla historyków wielkie to pole do 
działania. Nie widzę więc potrzeby 
uzasadniania tych oczekiwań! 

Trzeba tu jednak wspomnieć, że nie 
tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, 
ale i w trzydziestoleciu przypadającym na 
lata po upadku komunizmu w Polsce 
Związek Sybiraków ujawniał wielokrotnie 
swą patriotyczną obecność poprzez  
ukazywanie zróżnicowanej faktografii 
dotyczącej związków polsko-syberyjskich, 
przede wszystkim zaś deportacji Polaków 
na Syberię, do Kazachstanu oraz w inne 
rejony Związku Sowieckiego w okresie 
drugiej wojny światowej oraz w pierw-
szych latach po jej zakończeniu.  

Z tego samego źródła, choć nie tylko, 
płynie tematyka publikacji o związkach 
polsko-syberyjskich ukazujących się na 
łamach „Zesłańca”. W tematykę tego 
numeru wpisuje się artykuł Adama  
Cz. Dobrońskiego pt. „Wojsko młodym – 
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(1946 r.). Ze zbiorów redakcji „Zesłańca”  

(s. 1); Dom polskiego dziecka w 
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szkoły junackie”, którego problematyka  
z pewnością zainteresuje Czytelników. 
Całość tematyczna tego numeru jest  
interesująca. Parę jednak słów 
powiedzieć wypada o artykule Lilianny 
Światek pt. „Domy dziecka dla dzieci 
polskich w Kazachstanie w latach 1943-
1946.” Jego tematyka to kunsztownie 
opracowane mini studium historyczne  
o losach najmłodszych zesłańców w tym 
Stepowym Kraju oraz ich matek, które na 
zesłaniu niosły swoje macierzyńskie 
posłannictwo ubogacone modlitwą  
i wiarą w przetrwanie. Tradycyjnie już 
numer dopełniają relacje z zesłania, 
kronika i recenzje. 

W tę zesłańczą „Księgę przyjaciół” 
wpisuję podziękowanie Autorom, 
Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 
oraz Instytutowi Pamięci Narodowej  
za wsparcie jej edycji.  

Wiesław Krawczyński 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
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