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legendy, wspomnienia i refleksje wolne od
emocjonalnych zakłóceń. Fenomen, który
legł u podstaw zainteresowania tymi
problemami wyjaśnia kwestię szerokiej
recepcji „Zesłańca” wśród drogich nam
Czytelników.
Różnorodne i bogate związki łączyły
poszczególne okresy naszych dziejów
z Syberią, które współcześnie podejmowane przez badaczy polskich i rosyjskich
ubogacają te powiązania i ich historyczne
konteksty. Wybrana przez redakcję droga
popularyzacji tych związków cieszy się
powodzeniem, nie oznacza to jednak,
że nie wymaga ona faktograficznego dopełnienia czy uzupełnienia.
Minęło już dwadzieścia lat ukazywania
się „Zesłańca”. Na szczęście życzliwością i
hojnością wspierali go różni darczyńcy.
Pod ich adresem kieruję za to słowa
wdzięczności w imieniu własnym oraz
licznej rzeszy Sybiraków.
Wie s ła w Kra w cz yń sk i
Przewodniczący Rady Naukowej
Zarządu Głównego Związku Sybiraków
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