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Od redakcji 

Nasza współczesna historiografia ma 
bogaty już dorobek poświęcony związkom 
polsko-syberyjskim w okresie drugiej 
wojny światowej oraz w pierwszych 
latach po jej zakończeniu. Przypomnijmy 
jednak, że problematyka ta pozostawała 
na uboczu życia naukowego w czasach 
PRL-u. Wszystko to odbywało się  
na zasadzie ciągłych zakazów cenzury,  
aż wreszcie cała ideologia Polski Ludo-
wej rozsypała się. Najszczerzej mówiąc, 
bez żalu!  

Po ustaniu „socjalistycznego wielo-
lecia” odrodziła się w naszej historiografii 
tematyka związków polsko-syberyjskich, 
sprawnie i efektywnie prezentowana przez 
historyków. Publikowane są monografie 
tematyczne, wspomnienia i artykuły z tego 
zakresu, wzbogacone niejednokrotnie włas-
nymi odczuciami oraz ustaleniami  
z autopsji. Na podłożu tych faktów kształtuje 
się nasz pełniejszy obraz dziejów Polaków 
za Uralem.  

Wszystko to sprawia nieraz odczucie 
wielowymiarowości czasu związków 
polsko-syberyjskich z ich pełną dokumen-
tacją, a także faktograficzną wielo-
stronnością, w którą wpisują się również 
badacze rosyjscy korzystający z bogatych 
zauralskich archiwów. Stąd waga oraz 
znaczenie takiej dokumentacji dotyczącej 
rozległej tematyki Syberii w historii i kul-
turze narodu polskiego, badań etnogra-
ficznych i geograficznych, działalności 
gospodarczej i cywilizacyjnej, budowy 
kolei transsyberyjskiej, osadnictwa rolni-
czego, dziejów Kościoła katolickiego za 
Uralem itp. Częstokroć jest to penetracja 
tematów zapomnianych, tkwiących jeszcze 
niejednokrotnie w planach badawczych. 
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Na okładce: Pamiętnik Zygmunta Młynarza, 
ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru (s. 1); 
okładka książki pt. Polskie osadnictwo 
wiejskie na Syberii… (s. 4). 

Podobnie jak poprzednie numery 
„Zesłańca”, a było ich już 78, także ten 
ma tradycyjny edytorski charakter usys-
tematyzowany w działach: artykuły 
problemowe, relacje z zesłania, kronika 
oraz recenzje. U progu zbliżającego się 
ćwierćwiecza pisma należałoby życzyć 
Jubilatowi dalszego postępu w dokument-
towaniu rozległych związków polsko-
syberyjskich, odkrywania spraw zapom- 
nianych, wzbogacenia listy autorów  
i czytelników. Zobowiązujemy się dbać  
o postęp w tej dziedzinie, snując refleksje 
o przyszłym Jubileuszu. 

Począwszy od pierwszych kart, 
„Zesłaniec” realizuje konsekwentnie 
obraną przez siebie tematykę wspo-
magany w tym trudzie przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację 
Pomoc Polakom na Wschodzie oraz 
Instytut Pamięci Narodowej. Dziękujemy 
Im za to. 
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