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Rozpoczął się Nowy Rok 2013. Ten,
który już jest za nami podsuwa mi myśl
podziękowania za finansowe wspieranie
„Zesłańca”, które zapewniło ukazanie się
czterech zeszytów zaplanowanych na rok
miniony. Dzieliliśmy się w nich artykułami
z zakresu Syberii w historii i kulturze narodu polskiego oraz relacjami z zesłania
w okresie drugiej wojny światowej, informacjami o działaniach Związku Sybiraków, z których najważniejszą był Marsz
„Żywej Pamięci Polskiego Sybiru”. Obfity w recenzje był też „Regał z książkami”
zapraszający do lektury publikacji przybliżających dzieje związków polsko-syberyjskich. Autorom wzbogacającym nasze
czasopismo – jedyne w kraju o tematyce
syberyjskiej – dziękujemy za artykuły pomnażające wiedzę o dziejach Polaków za
Uralem.
W grudniu minionego roku ukazał się
zeszyt poświęcony zesłańczym wigiliom na
Syberii. W pamięci narratorów dzień ten
był wydarzeniem szczególnym. Stanowił on
czas refleksji, ożywienia wiary w Bożą
opiekę, połączenia się w modlitwie z bliskimi, których los nie był dla wielu znany.
Czytelnicy dziękowali redakcji za obudzenie
wspomnień o tamtych zesłańczych wigiliach, które w tak dramatycznych chwilach
życia na obczyźnie potwierdzały trwałość
wiary, polskiej tradycji oraz tego wszystkiego co jest tak bardzo związane z Bożonarodzeniowym Świętem!
Z wieloletniej pracy redakcyjnej wynika, że nasz mit Sybiru nie jest tylko martyrologiczny. Czytelników interesuje także
pozytywistyczny obraz tej ziemi. Zapraszamy więc nadal autorów do dalszych
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kontaktów i obiecujemy, że sprawy naszego dziedzictwa syberyjskiego są wciąż
jednym z ważniejszych tematów, które będziemy kontynuować. W ten nurt badawczy
włączają się także historycy rosyjscy,
zwłaszcza z syberyjskiej części Rosji,
a niektórzy z nich świadomi są swoich odległych polskich korzeni. Otwieramy więc dla
nich łamy „Zesłańca” i dziękujemy za ubogacanie jego tematki kolejnymi tekstami.
Naszkicowany tu obraz tematów jest
niezmiernie złożony, bo wiele przecież
łączyło Polaków z Syberią i składa się to
na wielowątkowy katalog pojęć i dobrze,
że powracają one przy okazji rocznicowych obchodów, jak np. ma to obecnie
miejsce z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego! Oczywiście są to niezmiernie obszerne zagadnienia, niemożliwe
na pełniejsze ich zobrazowanie na łamach
„Zesłańca”, bywa jednak nieraz i tak, że
postulowane przez nas tematy podejmowane są w pełniejszych kontekstach przez
historyków oraz stanowią temat polskorosyjskich konferencji naukowych organizowanych przez polskie stowarzyszenia
kulturalno-oświatowe na Syberii – Irkuck,
Jakuck, Jużno-Sachalińsk, Krasnojarsk,
Nowosybirsk, Omsk, Tomsk.
Ze smutkiem odnoszę się do ograniczania ilości godzin nauki historii w szkołach.
Fakt ten oddala obraz losów wspaniałych
postaci ukazywanych na łamach „Zesłańca”, wspomnienia zesłańczego losu, patriotyczne tradycje czy dumę z polskości.
Wiele jest pomnikowych postaci, których
nie załamała ani carska, ani sowiecka
przemoc, syberyjskie deportacje i dramatyczne przeżycia tam za Uralem. Im się
należy pamięć oraz miejsce w naszej historii.
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