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Od redakcji
„Zesłaniec” od wielu lat zajmuje się
problematyką syberyjską i zesłańczą.
Podjętej w 1996 roku inicjatywie jego
edycji przyświecał cel spłaty długu
zapomnienia o licznych pokoleniach
Polaków, dla których Syberia była
„domem niewoli”, o czym przez powojenne lata komunistycznego zniewolenia
milczała nasza historiografia. „Zesłaniec” miał więc przyczynić się do
pełniejszego poznania związków polskosyberyjskich, patrząc na to z rozległej
perspektywy czasowej oraz zróżnicowanej faktografii. I zaiste przyczynił się,
bo pismo nasze to interdyscyplinarny
zbiór faktów i różnych form ich prezentacji, z obfitym katalogiem wszechrzeczy.
W tę rozległą faktografię wpisuje się
kolejny, bo już 82 numer „Zesłańca”,
dotyczący związków polsko-syberyjskich
przy całej wierności faktom historycznie
zaświadczonym..
Szeroki wachlarz tematyczny tych
związków znalazł odbicie w treści tego
numeru „Zesłańca”, jak np. artykuł
S. Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru
w Białymstoku dostarczający wiele
bogatego materiału do przemyśleń i refleksji związanych z trudną tematyką
zesłańczą będącą trwałym komponentem
działalności tej placówki, której otwarcie
planowane jest w dniu symbolicznej daty
17 września 2021 roku, a więc w dzień
82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Warte polecenia są również artykuły
W. Marciniaka o powrotach z Sybiru
oraz E. Kowalskiej o wspomnieniowych
refleksjach
deportowanych.
Trzeba
jeszcze zwrócić uwagę na artykuł
E. Pryczkowskiego pt. „Przemoc i gwałt,
czyli jak Rosjanie wyzwalali Kaszuby”
traktujący o około 5 tysiącach Kaszubów
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