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Minęło 75 lat od zbrodni katyńskiej.
Powracanie w tę przeszłość jest nadal
bolesne, zwłaszcza dla rodzin, które utraciły wówczas swoich najbliższych –
synów, mężów czy ojców. Pamięć o tym
ma wiele znaczeń i jest stałym elementem
rodzinnych historii, rzec można o sakralnym charakterze.
W historiografii czasów PRL-u tematyka katyńska była nieobecna. Nie
uwzględniano jej w planach badawczych.
Nie publikowano książek ani artykułów
z tego zakresu. Ba, była nawet zagrożona
karami, np. usunięciem z pracy, upomnieniem w szkole czy innymi szykanami. Była
to tematyka zaliczana do tzw. „białych
plam”. Dopiero dzięki zmianom politycznym z końca lat 80-tych ubiegłego wieku
ożyła ona w krajowej historiografii.
Wcześniej wiedzę tę tylko częściowo wypełniały książki oraz czasopisma emigracyjne różnymi „kanałami” docierające do
kraju. Wspierały ją też przekazy rodzinne
i rozmowy z najbliższymi, chociaż sięganie do tej przeszłości było smutne, przepojone martyrologią najbliższych osób
i tysięcy rodaków rozstrzelanych w lesie
katyńskim. To oczywiste, że ten fragment
naszej historii bolał. Boli też do dzisiaj
i nie pozwala zapomnieć o tej zbrodni.
Tak więc i „Zesłaniec” podąża szlakiem tej pamięci. Utworzone 22 lata temu
Muzeum Katyńskie przeżywa obecnie
nowy etap działalności. Powstaje bowiem
jego nowa siedziba w jednym z obiektów
Cytadeli Warszawskiej, o historii której
pisze Jarosław Jaskólski. O nowej „formule” muzealno-naukowo-badawczej tej
placówki informuje Sławomir Z. Frątczak
w artykule „Muzeum Katyńskie – Monument Katyński”, które pełniej aniżeli
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dotychczas będzie prowadziło działalność
naukową, upowszechnieniową i konserwatorską, udostępniając zbiory rodzinom
ofiar, szerokim rzeszom odwiedzających
oraz historykom zajmującym się zbrodnią
katyńską.
Dopełnieniem tej problematyki są
artykuły o tematyce katyńskiej, które
stanowią ważny dokument dotyczący
jeńców obozu w Ostaszkowie i losów ich
rodzin oraz lekarzy ze Starobielska. Muzeum zależy na poszerzeniu informacji
i zasobów związanych z ofiarami tej
zbrodni. W tej nowej odsłonie Muzeum
Katyńskie na wiele lat ulokuje się w przestrzeni publicznej i zyska szerokie rzesze
wiernych odbiorców.
Dlatego redakcja zwraca się do Czytelników „Zesłańca” z apelem o przekazywanie pamiątek i archiwaliów z tego
zakresu a także wszelkich materiałów
związanych z problematyką walki o prawdę Katynia oraz tragedii smoleńskiej.
Zakres tematyczny tego „Zesłańca”
dotyczy przede wszystkim zbrodni katyńskiej. Tradycyjnie już dopełniają go relacje z zesłania poprzez które docierają
nowe prawdy o zesłańczych losach,
wprowadzające Czytelników w złożony
świat wojennych doświadczeń ich autorów oraz krętą drogę „ku wolności”.
Staramy się nadrabiać opóźnienia z tego
zakresu, udostępniając łamy kwartalnika
osobistym doświadczeniom doznanym
w sowieckim „domu niewoli”. Tego dotyczy również omówienie albumu pt.
„Archipelag Gułag”, autorstwa Tomasza
Kiznego oraz książek z zakresu dziejów
Polaków na zesłaniu, ubogacających
pamięć o związkach polsko-syberyjskich.
Kończymy tę prezentację podziękowaniem dla Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, która wspiera ukazywanie
się naszego kwartalnika, zapraszamy
Autorów do dalszej współpracy, a Czytelnikom dziękujemy za niesłabnące zainteresowanie „Zesłańcem”
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