
 
 
 
 
 
 

„Zesłaniec” w internecie 
 

Od grudnia 2009 roku kwartalnik „Zesłaniec”  

dostępny jest również w wersji internetowej, na stronie: 

 

http://zeslaniec.pl. 
 

Obecnie w zakładce „Spis treści” na wyżej 

wymienionej stronie dostępne są roczniki 2006-2019, 

a numery bieżące oraz w miarę możliwości poprzednie 

będą sukcesywnie dodawane. Autorem witryny 

internetowej jest Pan Janusz Łukasiak, zaś hosting  

na preferencyjnych warunkach zapewnia firma 

mzplanet.com. 

 

* 

 

Przekazując Szanownym Czytelnikom tę informację, 
redakcja dziękuje Panu J. Łukasiakowi za bezintere- 

sowne wsparcie nas w ważnej potrzebie pełniejszego 

czytelniczego odbioru „Zesłańca” za pomocą internetu. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem  

firmy mzplanet.com. za udostępnienie hostingu  

na zasadzie specjalnej preferencji. Ujmując rzecz  

w schematyzującym z konieczności uproszczeniu 

można powiedzieć, że ten kierunek popularyzacji 

publikacji zawartych w „Zesłańcu” odpowiada na apel 

jego Czytelników. 

 

Redakcja „Zesłańca” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI 
 
• Dają świadectwo prawdy. 30 lat Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków, 
pod redakcją Albina Głowackiego i Stanisława Jurkina, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 339. 

 
 
Historia polskich zesłańców to także dzieje ich organizacji. W latach 

2018-2019 środowiska sybirackie w całym kraju świętowały 90-lecie powstania 
i 30 lat reaktywacji Związku Sybiraków. Tak było także i w Łodzi, gdzie 9 maja 
2019 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe. Zgromadziły one licznie 
przybyłych Sybiraków, a także przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich, 
zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń, polskiego parlamentu, wojska  
i policji, a także reprezentantów Uniwersytetu Łódzkiego. Obchody wypełniła 
sesja popularnonaukowa, podczas której członkowie Oddziału Łódzkiego 
Związku Sybiraków zaprezentowali referaty dotyczące rozmaitych wątków 
trzydziestoletniej historii stowarzyszenia. Wśród mówców nie zabrakło także 
gości zagranicznych oraz zawodowych historyków z Uniwersytetu Łódzkiego.  

Po roku od jubileuszowych uroczystości ukazała się książka, zawierająca 
wygłoszone referaty. Jej redakcji podjęli się: prof. Albin Głowacki z Instytutu 
Historii UŁ, od lat współpracujący z łódzkimi Sybirakami, oraz dr Stanisław 
Jurkin – prezes Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków. Na publikację złożyło 
się siedemnaście artykułów autorstwa przede wszystkim byłych zesłańców. 
Tom otwierają listy gratulacyjne od: Rektora Uniwersytetu Łódzkiego –  
prof. Antoniego Różalskiego, Wojewody Łódzkiego – prof. Zbigniewa Rau, 
Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej, Dyrektora Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Janusza Moosa,  
a także: prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – 
Jarosława Olbrychowskiego, oraz dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej płk Pawła Wiktorowicza. W „Przedmowie” redaktorzy wyrazili 
życzenie, aby „ta książka była podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy 
oddali się bezinteresownej pracy w Związku Sybiraków, niech stanowi trwałe 
świadectwo ich dokonań, niech ukazuje, jak można pożytecznie przysłużyć się 
popularyzacji prawdziwej historii i krzewieniu patriotyzmu”.  

Część książki, poświęconą historii Związku, otwiera obszerne  
i szczegółowe opracowanie Albina Głowackiego o trzydziestoletnich 
dokonaniach środowiska łódzkich Sybiraków. Autor przedstawił syntezę 
powstania i działalności tej organizacji od 1989 r. Przybliżył jej najistotniejsze 
dokonania i przypomniał rolę, jaką odegrało w niej wielu wybitnych 
sybirackich aktywistów, którzy włożyli wiele wysiłku i zaangażowania  
w budowę Związku. Po trzech dekadach ich sukcesy są imponujące, choć 
niestety wielu z nich nie doczekało do tego jubileuszu. 


