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właśnie do potrzeby pełniejszego prezentowania tych zagadnień, wyłuskiwania
z nich zasługujących na uwagę ciekawych i znaczących osiągnięć Polaków na
rozległych zauralskich obszarach. Ślady
polskości wyznacza wiele znaków na
sybirskich szlakach, wiele odczuć i uczuć.
„Zesłaniec” służy ich przypominaniu
i utrwalaniu. Przywraca zauralską przeszłość Polaków nie tylko w zakresie
traumatycznych przeżyć, lecz przypomina również ich osiągnięcia badawcze
w dziedzinie geografii, geologii czy etnografii. Prawdy o przeszłości nie wolno
przemilczać (R. Legutko), i na to zawsze
zwracamy uwagę w notach „Od redakcji”!
Ograniczono się tu do zasygnalizowania zaledwie kilku wątków, pomijając
wiele innych, które rzecz jasna mogą być
uznane za równie ważne a nawet bardziej istotne. W imię pewnego solidaryzmu tematycznego „Zesłaniec” ukazuje
tragiczne losy Polaków w sowieckich
łagrach, życie w zesłańczych osadach,
grozę śmierci głodowej czy umieranie.
Ci, którzy pamiętają tamte lata, wiedzą,
jak złożone były to problemy wynikające z
życia na zesłaniu. Na szczęście po latach
cenzuralnych zakazów współczesna nasza
historiografia powiedziała w tej sprawie
ważne słowo, a i Związek Sybiraków
odegrał w tym swoją istotną rolę.
Przyglądając się tym rozległym tematycznie związkom polsko-syberyjskim
także w tym numerze naszego pisma widać konsekwencję w rozwijaniu i kontynuowaniu pewnych ciągów problemowych. Tę różnorodność zawdzięczamy
naszym Autorom, których artykuły spełniają niewątpliwie rolę przewodnika po
syberyjskich szlakach Polaków. Skądinąd
najważniejszą rzeczą jest fakt, że wiele
wątków przedstawionych w tych artykułach pozostaje w pamięci naszych Czytelników, czemu dają wyraz w listach do
redakcji. Czekamy więc na dalsze oceny,
zapraszamy na łamy „Zesłańca” i jednocześnie dziękujemy za wspieranie nas
w tym redakcyjnym trudzie.
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