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Od redakcji 

O początku swego istnienia (1996) 
kwartalnik „Zesłaniec” odwołuje się 
do szeroko pojętej tradycji związków 
polsko-syberyjskich. Problematyka ta 
doczekała się wielu oryginalnych ujęć, 
w których częstokroć pojawiają się 
kwestie dziedzictwa naukowego, go-
spodarczego i cywilizacyjnego za 
Uralem. Bez wątpienia tematyka ta 
ciągle obecna na łamach naszego pi-
sma nadal przyjmowana jest z zainte-
resowaniem i wzbogaca wiedzę  
o dziejach Polaków na Syberii.  

W nurt ten wpisuje się też trady-
cyjna już część naszego kwartalnika 
zwana relacjami z zesłania. Zesłania 
te stanowiące jedno z najtragiczniej-
szych doświadczeń nosiły charakter 
czterech masowych deportacji Pola-
ków w latach 1940-1941 oraz wywó-
zek przypadających na lata 1944-1945 
po wkroczeniu Armii Czerwonej na 
tzw. Kresy Wschodnie.  

Dzieje tych wydarzeń można odna-
leźć w wielu relacjach o różnym natę-
żeniu faktograficznym z zakresu ze-
słańczego losu, są też w nich niezwy-
kle barwne i szczegółowo opisane 
kontakty z autochtonicznymi ludami 
Syberii, opisy stepów Kazachstanu, 
kolorowych pejzaży tajgi i tundry sy-
beryjskiej. Dotyczy to rzecz jasna, tak-
że zjawisk kulturowych stanowiących 
istotną formę tożsamości tubylczych 
grup etnicznych, z którymi spotykano 
się na zesłaniu. Sprawy te pojawiają 
się nieraz w tych relacjach i dopełnia-
ją smutne realia wygnańczego losu.  

Publikowane w „Zesłańcu” arty-
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Publikowane w „Zesłańcu” arty-
kuły przybliżają obraz polskiej obec-
ności na Syberii, ukazany z perspek-
tywy historycznej, jak i współczesnej 
dotyczącej odradzania się kultury  
i świadomości etnicznej Polaków 
mieszkających do dzisiaj w wielu re-
jonach syberyjskiej ziemi. Gorąco za-
chęcam do zapoznania się z reflek-
sjami na ten temat zawartymi w rela-
cji Biskupa Cyryla Klimowicza z Ir-
kucka poświęconymi historii, pamięci 
i współczesnemu duszpasterstwu Ko-
ścioła katolickiego na Syberii oraz 
powstańcowi styczniowemu Józefowi 
Kalinowskiemu, zesłanemu na Sybe-
rię, dziś wyniesionemu na ołtarze  
i czczonemu w Osobie św. Rafała. Jest 
w tej relacji spojrzenie na przeszłość 
oraz teraźniejszość Polaków w Irkuc-
ku, Usolu, Wierszynie oraz w innych 
zakątkach syberyjskiej ziemi, których 
losy były przeorane przez sowiecką 
bezwzględność 

Artykuły zawarte w tym zeszycie 
„Zesłańca” dowodnie potwierdzają, 
że są one ważne, społecznie użyteczne 
i odwołują się do złożonych kontek-
stów polsko-syberyjskich przedsta-
wionych dzięki wysiłkowi autorów. 
Mam nadzieję, że w artykułach tych 
znajdą Czytelnicy interesujące ich 
wątki. Jednocześnie dziękujemy im za 
propagowanie „Zesłańca”, a Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
za finansowe wspieranie naszego pi-
sma, jedynego w tej chwili periodyku 
poświęconego związkom polsko-
syberyjskim. 
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