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Od redakcji
„Zesłaniec” liczy już 21 lat i naprawdę
powiodło się mu w tym życiorysie. Osiągnął nawet pozytywną ocenę za artykuły
dotyczące związków polsko-syberyjskich.
Powinowactwo to niejedno ma oblicze,
oczywiście nie tylko w faktograficznym, ale
i w humanitarnym aspekcie procesów
historycznych. Powstał w ten sposób rodzaj swoistego dystansu do rzeczywistości
tych związków łączących nieraz problemy
martyrologii oraz polskiego dziedzictwa
naukowego i gospodarczego za Uralem.
Pismo nasze jest miejscem wymiany myśli
i doświadczeń badawczych związanych
z losami Polaków na Syberii a redakcja
konsekwentnie czyni starania by zainteresować tą problematyką badaczy z Rosji.
Programując tę współpracę nawiązano
kontakty z historykami z Abakanu, Barnaułu, Irkucka, Jakucka, Jużno-Sachalińska,
Nowosybirska, Omska, Ułan-Ude i Tomska, którzy zajmując się dziejami polskiej
diaspory na Syberii zwracają uwagę na
problemy jej wkładu do gospodarki, kultury, nauki oraz do dziejów Kościoła
katolickiego w tej części Rosji. Istotnym
nurtem przewijającym się przez ich publikacje jest wielość wykorzystanych źródeł
archiwalnych wcześniej trudno dostępnych dla badaczy. A są to przedsięwzięcia
niezwykle ważkie, wnoszące nowe fakty
do historii związków polsko-syberyjskich.
W ostatnich latach często publikowaliśmy
artykuły badaczy rosyjskich. Wszystkie
okazały się potrzebne i pożyteczne,
a ponadto stały się swego rodzaju stymulatorem zainteresowań przejawianych
przez historyków z Syberii. Pozwoliły też
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na pełniejsze odczytywanie tych związków
i rozjaśnienia różnych faktów, rzec można
ciemnych dotychczas miejsc w tej historiografii, jak np. publikowany w tym
numerze artykuł Weroniki Kiszeni
z Irkucka.
W ciągle wzrastającej literaturze
przedmiotu, odnoszącej się do tego
zagadnienia poszerza się wzrost wiedzy
o polskich losach na Syberii. W tym
kontekście publikowane w „Zesłańcu”
artykuły okazują się istotnym ogniwem
trwających od lat wielu badań związków
polsko-syberyjskich. Są też one swoistym
postulatem do podejmowania nowych
zagadnień z tego zakresu oraz zachętą dla
badaczy rosyjskich. Tym, którzy to już
rozpoczęli dziękuję serdecznie, kolejnych
natomiast zapraszam do współpracy.
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