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Dom i rodzina kształtuje człowieka
na całe życie. Jest ona silna i bezpieczna, gdy jest razem, a jej rozbicie przynosi naręcze nieoczekiwanych, wręcz zaskakujących doświadczeń, nieraz bardzo
bolesnych i szokujących. Jak bolesną
rolę odgrywały one dla nas Sybiraków,
każdy ma swoje rodzinne doświadczenia
w tym zakresie – pobyty w więzieniach,
uciążliwe śledztwa, zesłania do łagrów,
rozstrzelanie w Katyniu i innych miejscach kaźni. To znany nam ciąg tamtych
doświadczeń. Przeżywaliśmy to również
wyrwani nocą z domów, gdy w deportacyjnych eszelonach wieziono nas na
zesłanie. Tysiące osób zostało wówczas
samotnych, zdanych jedynie na własne
siły. Wojna i okupacja pochłonęły ludzi
a retrospekcje te stanowiące źródło
smutku i rozterek do dzisiaj trapią rodziny zesłanych na Syberię. Kumulują
się też one wyraźnie w spojrzeniu na te
lata pobytu w „sowieckim domu niewoli” znajdującym się gdzieś daleko
w archangielskich lasach, w syberyjskiej
tajdze, czy w stepach Kazachstanu.
Ogląd tych spraw można wyraźnie
odczytać na łamach „Zesłańca” dzięki
licznemu zespołowi historyków oraz
relacjom zesłańczym stanowiącym stały
dział naszego kwartalnika. Staramy się
przekazywać w sposób przejrzysty i przystępny sumę wiedzy z tego zakresu, daleką od jednostronności czy zawartości
problemowej, co powoduje sporą rozmaitość tematyczną, różną w stopniu oryginalności i nowości. Przyczynia się to do
poczytności kwartalnika wśród nauczycieli historii oraz uczniów szkół średnich
i studentów, zwłaszcza, że dostępny jest
on również w internecie. Dowodnie
wskazuje też, że wysiłek redakcyjny
przynosi oczekiwane rezultaty w ukazywaniu złożonych związków polskosyberyjskich. Z listów napływających do
redakcji wynika, że poczytnością cieszy
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redakcji wynika, że poczytnością cieszy
się tematyka dziejów Polaków za Uralem
w XIX stuleciu oraz ich wkładu w prowadzone tam badania naukowe w dziedzinie
geografii i geologii oraz kultury tubylczych ludów. Często piszemy też o polskiej diasporze na Syberii, która nie
zapomina o swoim rodowodzie tworząc
tam środowiska polonijne w postaci
stowarzyszeń kulturalnych i zespołów
artystycznych przyczyniając się do odradzania Kościoła katolickiego w tej części
Federacji Rosyjskiej.
I jeszcze słowo o tematyce tego zeszytu. Otwiera go interesujący wywiad
z Robertem Sadowskim dyrektorem
Muzeum Wojska i powstającego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Ambitne plany z tego zakresu to ważna
lekcja pamięci dla przyszłych pokoleń
kojarząca się z istniejącym już Muzeum
Powstania Warszawskiego. Ważna to
i potrzebna inicjatywa wspierana przez
naszą redakcję między innymi poprzez
apele kierowane do Sybiraków o przekazywanie pamiątek z zesłania.
Uwadze Czytelników polecamy artykuł
profesora F. Nowińskiego o zesłańczych
losach powstańca styczniowego Benedykta Dybowskiego, natomiast profesor
J. Fiećko w interesującym eseju przybliża
postać poetki-sybiraczki Anny Rudawcowej. Odrębny zespół tworzą teksty o kołymskich łagrach, relacje z zesłania,
prezentacje dziejów Polonii tomskiej, esej
historyczny o „Zesłańcu”, studenckie
doświadczenia z wyprawy na Ałtaj oraz
recenzje. Całość zeszytu tworzy swoistą
księgę różnych syberyjskich wątków,
a wśród nich interesujące rozważania
o dziejach Polaków w Harbinie, szczególnie mi bliskie bowiem przebywając
w łagrach spotkałem tam Rodaka pochodzącego właśnie z tego miasta, który
opowiadał o dziejach tamtejszej polskiej
diaspory. Całość jest więc kompendium
napisanym żywo, z pasją i pożytkiem
faktograficznym. Czerpać zeń można wiadomości o różnych zakresach polskosyberyjskich kontaktów, dzięki ofiarności
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wspierającej druk kolejnej już edycji
„Zesłańca”.
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