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Od redakcji 

„Zesłaniec” to ważne kompendium 
wiadomości o związkach polsko-sybe-
ryjskich, przez co zyskał czytelników 
zainteresowanych nie tylko szarością 
zesłańczej codzienności. Interesują ich 
również dzieje polskiego osadnictwa na 
Syberii, historii Kościoła katolickiego za 
Uralem, wkładu Polaków w badania 
etnograficzne, działalności gospodarczej, 
budowy kolei transsyberyjskiej itp. 

Nieraz pisaliśmy o tym przypomni-
nając, że w Jakucji są pasma górskie 
zwane Górami Czekanowskiego i Górami 
Czerskiego, na Sachalinie jest Góra 
(Bronisława) Piłsudskiego, zaś na Zabaj-
kalu występują nazwy czczące pamięć  
B. Dybowskiego. To zresztą nie wszystko, 
ich zasługi dla Syberii upamiętniają także 
pomniki, oraz polsko-rosyjskie konfe-
rencje naukowe.  

Bezdyskusyjne jest przekonanie, że 
„Zesłaniec” poszerza wiedzę o związ-
kach polsko-syberyjskich. Pismo czytają 
także zagranicą i „wszędzie tam, gdzie 
biją serca Sybiraków”, jak się wyraził 
Wiesław Krawczyński – żołnierz Armii 
Krajowej, łagiernik i sybirak, współ-
założyciel Krakowskiego Oddziału Związku 
Sybiraków oraz wieloletni członek Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków i prze-
wodniczący Rady Naukowej tego Związku. 
On też przez wiele lat patronował naszej 
redakcji oraz pomagał przezwyciężać 
trudności wydawnicze, promieniując kole-
żeńską serdecznością, a gdy tylko mógł 
służył radą i pomocą.  

Tobie Druhu Wiesławie dziękujemy za 
wielolecie wspólnego redakcyjnego trudu 
oraz za więzi przyjaźni i serdecznej 
znajomości. Zmarłeś 1 grudnia 2019 roku, 
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kilka miesięcy po setnej rocznicy urodzin. 
Śmierć okryła żałobą nie tylko najbliższą 
rodzinę i przyjaciół, ale także szerokie 
kręgi Sybiraków wspominających Ciebie  
z serdecznością. 

Czas wyjść poza te refleksje i przyjrzeć 
się treści 80. już numeru „Zesłańca”. 
Czytelnik trafi tu na lekturę z zakresu 
związków polsko-syberyjskich, lepiej pozna 
sprawy egzystencji zesłańców, a to umoż-
liwi mu wyrażenie właściwych ocen  
i pełniejszych porównań. W tematyce tej 
mieści się artykuł o zakonniku Maurusie 
Kluge, wrocławskim franciszkaninie i jego 
pobycie na Sachalinie. Dopełnieniem treści 
jest artykuł o trzydziestoleciu Związku 
Sybiraków, a z innych tekstów wyłaniają się 
rozmaite oblicza dziejów Polaków za 
Uralem. 

Dodać też należy, że redakcja „Zes-
łańca” ciągle pozyskuje relacje deporto-
wanych, które odkrywają przed nami różne 
realia tej prawdy. Tradycyjnie już tworzą 
one stały dział zwany „Relacje  
z zesłania”. Do tego przeglądu wpisują się 
teksty „Kroniki” i „Regału z książkami”,  
a całość stanowi zachętę do dalszych prac  
i głębokich refleksji. Oby tylko donatorzy 
nie poskąpili nam wsparcia. 

W imieniu redakcji  
Antoni Kuczyński 
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