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Od redakcji
W przysłanym nam liście stały Czytelnik
napisał, że „Zesłaniec” spełnia „znaczącą
rolę w dokumentowaniu i popularyzowaniu
odległych związków polsko-syberyjskich,
dlatego właśnie ten fakt stanowi jego charakterystyczną oraz szczególną cechę, na
którą składa się zróżnicowanie tematyczne
artykułów”.
Od roku 1996, gdy ukazał się pierwszy
numer naszego kwartalnika związał się on
z historią Związku Sybiraków, realizując
konsekwentnie
większość
przyjętych
wówczas założeń programowych, wzbogacających wiedzę o dziejach Polaków na
Syberii, korelowanych częstokroć bieżącymi
potrzebami oraz sugestiami napływającymi
od Czytelników.
Z okazji edycji tego, już 73. numeru
wspomnieć warto, że jego tytuł łączy się
rodowodem z serią wydawniczą „Biblioteka Zesłańca”, Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, której cechą jest edycja
syberyjskich publikacji – monografie historyczne, wspomnienia, pamiętniki, tomy
pokonferencyjne, edycja źródeł.
Od początku ukazywania się „Zesłańca” troską redakcji było aby stał się on
czasopismem ukazującym dzieje Polaków
za Uralem, demaskował różne kłamstwa
z tego zakresu oraz usuwał tzw. białe
plamy. Wymagało to troski o artykuły
z tego zakresu, a droga ta nie była łatwa.
Na szczęście z powodzeniem wędrowano
po niej pozyskując autorów, którym
komunistyczna cenzura uniemożliwiała
publikowanie prac z tego zakresu. Teraz
natomiast dzięki nim, już „w wolnej
Polsce” ożyła w naszej historiografii
dotycząca jej działalność naukowobadawcza..
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Na okładce: Kobieta kirgiska – okładka książki B. Zaleskiego La vie des steppes Kirghizes,
Paris 1865 (s. 1); wstępny projekt architektoniczny nowego kościoła w Białymstoku na
Syberii (s. 4).

Pismo zyskało uznanie autorów z różnych ośrodków akademickich, licznego
grono czytelników oraz byłych sybiraków
publikujących w nim relacje z zesłania.
Charakterystyczny rys tych wspomnień,
to obiektywizm skupiający się na cierpieniu i martyrologii, chociaż niestroniący
także od opisu innych zesłańczych
doświadczeń. Oprócz obfitej faktografii
prezentują one również postawy patriotyczne ludzi, którzy potrafili z godnością
przeżyć lata syberyjskiej udręki oraz
powrócili do kraju, jeszcze bardziej
niezłomni. Dzisiaj są Członkami Związku
Sybiraków.
Od 1996 roku, w którym ukazał się
pierwszy numer „Zesłańca” niedługo
upłyną 22 lata. Dlatego też wyrażamy
wdzięczność Czytelnikom za oczekiwanie
na kolejne edycje, a autorom za publikacje. Przede wszystkim zaś szczerze dziękujemy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Fundacji Pomoc Polkom na Wschodzie za finansowe wsparcie, dzięki któremu trwamy.
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