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Od redakcji
Przypomnijmy, że to już dwudziesty
rok ukazywania się „Zesłańca”, a naukowe przymierze zawarte z autorami, czytelnikami i donatorami (Senat RP, Rada
Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa,
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie)
przyniosło ważne rezultaty dotyczące
rozległych związków polsko-syberyjskich.
Znaczącym faktem odnoszącym się do tej
faktografii są „relacje z zesłania” z okresu drugiej wojny światowej oraz z pierwszych lat po jej zakończeniu, wyraźnie
wpisujące się w dzieje sowieckich deportacji Polaków. Sprawy te jawią się wieloma kontekstami – drogą na zesłanie, warunkami życia, relacjami z ludnością tubylczą, koszmarem głodu, śmiercią rodziców, pobytem w sierocińcach itp., które od
początku ukazywana się naszego pisma
wypełniały jego strony.
Artykuły publikowane w „Zesłańcu”
ukazują szerokie związki z Syberią, zarówno te zesłańcze jak i wkład Polaków
w rozwój życia gospodarczego za Uralem,
udział w naukowych ekspedycjach z zakresu nauk przyrodniczych, archeologii,
etnografii czy językoznawstwa, a nazwiska
polskich badaczy – zesłańców, jak np.
Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Benedykta Dybowskiego, Józefa
Kowalewskiego, Edwarda Piekarskiego,
Bronisława Piłsudskiego czy Wacława
Sieroszewskiego zdobyły sobie szeroki,
rzec można międzynarodowy rozgłos,
bowiem uczestniczyli oni w kształtowaniu
wiedzy o kulturze syberyjskich etosów
oraz o przyrodniczych i geograficznych
osobliwościach rozległej syberyjskiej
ziemi.
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Dodajmy jeszcze do tego dzieje
dobrowolnego
osadnictwa
polskiego
w syberyjskiej części rosyjskiego imperium, pracy duszpasterskiej polskich księży, działalności inżynierów, nauczycieli
czy lekarzy, ale można by też wymienić
jeszcze wiele innych osiągnięć Polaków,
którzy zapisali się na trwałe w dziejowym
szlaku tej zauralskiej ziemi. Wspomnijmy
przy sposobności, że sprawy te mało
dzisiaj znane sytuują się i giną w cieniu
cierpień oraz martyrologii. Dlatego
czynimy starania by nie zostały one
zapomniane na łamach „Zesłańca” –
a autorami publikacji są częstokroć badacze rosyjscy, najczęściej z syberyjskiej
części Rosji, a niektórzy z nich mają
nawet odległe polskie korzenie. Dostrzegając w pełni korzyści naukowe i popularnonaukowe tego rodzaju publikacji staramy się by tworzyły one nowy fragment
dziejów Polaków na Syberii.
Z jednej strony „Syberyjską Odyseję”
przedstawiamy w „Zesłańcu” w kontekście losów trudnych, bolesnych, a nawet
bardzo tragicznych, z drugiej natomiast
w konwencji roli Polaków w nauce, kulturze, gospodarce i administracji na Syberii.
Podjęliśmy ten trud i staramy się konsekwentnie go realizować, wspierani nieraz
przez badaczy rosyjskich z Barnaułu,
Czyty, Irkucka, Jakucka, Jużno Sachalińska, Nowosybirska, Omska, Tomska oraz
z innych ośrodków akademickich na Syberii. To także dzięki nim ukazało się wiele
publikacji o związkach polsko-syberyjskich, rozpoczynając ciąg faktograficzny
uwolniony z „opieki” komunistycznej
cenzury. Dziękujemy Czytelniom za pomoc
w tym trudzie zaś wspomnianym donatorom za wspieranie „Zesłańca” – już dwudziestolatka!
Wiesław Krawczyński
Przewodniczący Rady Naukowej
Zarządu Głównego Związku Sybiraków

