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Ukazujący się od 1996 r. „Zesłaniec” wyraźnie zaznacza swoją obecność w dokumentowaniu losu Polaków
w „syberyjskim domu niewoli”. Tre3 ściom tym, ich istocie i praktyce poświęcono już wiele artykułów opartych
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9 ściej wpisują się historycy z syberyjskiej części Rosji, legitymujący się
• Łukasz Koniarek
nierzadko świadomością swoich odległych polskich korzeni. Jak już wielo„Znak i karabin do ręki bierzem”
krotnie podkreślaliśmy w „notach od
czyli wystawa o powstaniu styczniowym
i jego rządzie w Ossolineum
27 redakcji” artykuły te obejmują różne
grupy tematyczne i mamy nadzieję, że
trend ten trwać będzie nadal.
• Sylwia Brzyska
W podobnym tonie, a nawet barZamknięta przestrzeń więziennej celi –
dziej
optymistycznym, wypowiadają się
kobiety w sowieckich więzieniach
Czytelnicy w listach do redakcji postupodczas II wojny światowej,
na podstawie wspomnień…
39 lując wyjście poza martyrologiczne
kręgi by ubogacić tematykę artykułów
problemem polskiego dziedzictwa naRELACJE Z ZESŁANIA
ukowego i gospodarczego za Uralem.
Wspominał o tym dr Tomasz Dudek
• Janusz Bogdan Naruszewicz
w artykule poświęconym dziejom naWspomnienia zesłańca
do Kazachstanu
51 szego kwartalnika podkreślając, że
„Choć z oczywistych względów, SybeKRONIKA
ria w polskiej tradycji, historii i kulturze zawsze będzie przedstawiana jako
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miejsce martyrologii setek tysięcy naPolska honoruje w Japonii
szych rodaków, to warto także pamiętać
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naukowych dominuje bowiem postrzeBronisława Piłsudskiego –
ganie polskiej obecności na Syberii,
galeria online Archiwum
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79 Wschodzie, tylko przez pryzmat poniewolnych stosunków polsko-rosyjskich.
• Wiesław Krawczyński
A przecież w wielu przypadkach to właRada Naukowa Związku Sybiraków
81 śnie polscy zesłańcy nie tylko inicjowali
i prowadzili badania nad zamieszkują-
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cymi wymienione obszary ludami,
a także przyczynili się w znaczący sposób do zachowania ich kultury. Przykładem tego może być działalność Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, znakomitego badacza Sachalinu i kultury
jego pierwotnych mieszkańców Ajnów”.
(„Zesłaniec” nr 58:2014, s. 76).
A skoro o B. Piłsudskim mowa to
wspomnijmy, że ożenił się on na Sachalinie z kobietą z plemienia Ajnów,
a jego potomkowie mieszkają do dzisiaj
w Japonii. Pisze o tym zajmująco Witold Kowalski w tym numerze naszego
kwartalnika w artykule pt. „Polska
honoruje w Japonii Bronisława Piłsudskiego”, którego pomnik odsłonięto 19
października 2013 roku w Shiraoi na
Hokkaido .
Uroczystość ta potwierdza zauważalny proces utrwalenia zasług tego
zesłańca, etnografa i patrioty w polskiej antropologii kulturowej bliski
problematyce naszego dziedzictwa
naukowego na Syberii. Przypominamy
o tym na użytek innych rozważań z tego
zakresu ujawniających się częstokroć
na łamach „Zesłańca”. W ten sposób
kształtuje się przekonanie, że nasi Czytelnicy są świadkami i uczestnikami
historii dawnych dziejów polskosyberyjskich, które uwidaczniają się
dzisiaj w formie trwałych znaków pamięc. Należy do nich ów pomnik na
Hokkaido, pomnik B. Piłsudskiego na
Sachalinie oraz monument poświęcony
polskim badaczom Syberii znajdujący
się w centrum Jakucka i tablica memoratywna w Pietropawłowsku Kamczackim czcząca pamięć zesłańca i lekarza
Benedykta Dybowkiego.
Dzięki Radzie Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, wspierającej wydawanie „Zesłańca” włączamy się
w ten sposób do realizacji idei Cypriana Kamila Norwida, że „Przeszłość jest
i dziś, i te dziś dalej”.
Wie s ła w Kra w cz yń sk i
Przewodniczący Rady Naukowej
Zarządu Głównego Związku Sybiraków

