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Od redakcji 

Szanowny Czytelniku! Od ilu lat jesteś  
z „Zesłańcem”? To nie do uwierzenia, ale 
już siedemnaście! Oto trafia w Twoje ręce 
50-ty jego numer. Jubileuszowy. Można 
nawet szumnie powiedzieć „złoty numer”! 
Ukazuje się on, rzec można, w trudnych 
warunkach, kiedy wszyscy na wszystkim 
oszczędzają, ograniczają dotacje, w tym 
także na kulturę i badania historyczne. My 
również doświadczamy tych trudności,  
i tylko z pozoru wydaje się, że ich nie ma-
my, bo „Zesłaniec” ukazuje się w miarę 
systematycznie, życzliwie wspierany od lat 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, Koła i Oddziały naszego Związ-
ku oraz indywidualnych Darczyńców.  

Prezentowane przez nas związki pol-
sko-syberyjskie postrzegane są na wielu 
płaszczyznach. Współistnieją w nich różne 
konteksty dotyczące tych dziejów. Przeni-
kają się wielorakie wątki, wszakże taki był 
los naszych Rodaków na tej ziemi. Stałym 
kanonem publikacji ukazujących się na 
łamach „Zesłańca” jest polskie dziedzic-
two naukowe, gospodarcze i cywilizacyjne 
za Uralem oraz problem deportacji Pola-
ków na Syberię. Są to tematy nadal mało 
znane, interesujące naszych Czytelników 
a bywa, że nieraz nawet odkrywcze. Taki 
zakres tematów pozwala na opisywanie 
bogatej faktografii, charakteryzowanie 
różnych wydarzeń z realnego życia ze-
słańców i ich dróg ku wolności.  

Upadek komunizmu w Polsce umożli-
wił prowadzenie badań naukowych doty-
czących tematyki polsko-syberyjskiej. Włą-
cza się w to także kwartalnik „Zesłaniec”, 
jedyne w tej chwili czasopismo poświęcone 
wyłącznie tej problematyce. Tematyka sy-
beryjska zaproponowana przez nasze pi-
smo ma zróżnicowany charakter przez co 
dokonuje się jej zbliżenie do różnych od-
biorców z wyraźną jednak sygnaturą skie-
rowaną ku dopełnieniu edukacji szkolnej. 
Jest to ważne, zwłaszcza obecnie, gdy 
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historia zaczyna być minimalizowana  
w programach szkół podstawowych  
i średnich. Zaakcentowanie, że u podstaw 
patriotyzmu leży znajomość dziejów oj-
czystych stanowi wyróżnik o podstawo-
wym znaczeniu dla kultury i tożsamości 
narodowej. Często nasz Czytelnik odnaj-
duje to w różnych fragmentach publiko-
wanych artykułów. Patriotyzm był waż-
nym elementem naszego przetrwania  
w trudnych czasach zaborów. On też 
stanowił istotny składnik przemian, które 
doprowadziły do upadku komunizmu nad 
Wisłą. Polskość to historyczne dziedzic-
two, klejnot narodu, to część ojczystego 
języka i kultury, tak jak religijność. Dzięki 
patriotyzmowi, językowi i religii prze-
trwaliśmy lata zaborów oraz inne formy 
zniewolenia. Uczyły nas tego nasze matki 
na syberyjskim zesłaniu i tułaczym szlaku. 

„Zesłaniec” jest ważnym zapisem pol-
skiego dziedzictwa naukowego i kulturo-
wego na Syberii. Utrwala on liczne świa-
dectwa z tego zakresu, przypomina ze-
słańców-badaczy, którzy obdarzali naukę 
interesującymi opisami kultury autochto-
nicznych ludów Syberii i jej rozległych 
przestrzeni dokonując tam odkryć geolo-
gicznych, ustaleń geograficznych oraz 
innych rzeczywistości przyrodniczych. 
Tematyka ta posiada szczególne znaczenie 
dla bliższego poznania związków Polski  
z Syberią i stanowi cenne dopełnienie 
zobiektywizowanych współczesnych ujęć 
historycznych autorstwa badaczy rosyj-
skich i polskich. Ponadto nasza obecność 
na Syberii, zwłaszcza w latach drugiej 
wojny światowej jest stałym źródłem 
refleksji historycznej, która ani na chwilę 
nie zatrzymuje się w drodze poprzez stały 
dział na łamach „Zesłańca” noszący 
nazwę „Relacje z zesłania.” 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
niają się do istnienia „Zesłańca”, zwłasz-
cza Autorom i Darczyńcom, bez pomocy 
których trudno wyobrazić sobie nasze 
trwanie już 17 lat. Dziękujemy też za 
wszechobecne wspieranie nas przez Czy-
telników, których listy sprowadzić można 
do refleksji, że „Zesłaniec” jest potrzebny! 
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