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ROK 2021
Od redakcji
To już 84 numer „Zesłańca” oraz
podobnie jak w poprzednich, mamy
w nim tematykę upamiętniającą związki
polsko-syberyjskie. Przez wielolecie (19962021) jego edycji tematyka dziejów
Polaków za Uralem była konsekwentnie
prezentowana oraz uzupełniana. Z bogactwa faktografii, opinii, myśli oraz
wartościujących je ustaleń wyłania się
wielość polskich zesłańczych losów, choć
może nie są one zbyt pełne oraz nie
oddają charakteru tych doświadczeń.
Staraniem redakcji udało się otrzymać kilka ciekawych artykułów poświęconych tematyce syberyjskiej. W sprawy
dylematów i rozterek młodych zesłańców
znakomicie wprowadza czytelników artykuł Albina Głowackiego zatytułowany
„O zesłańcach polskich – studentach
w Swierdłowsku (1944-1946)”. Tekst
to niezmiernie pouczający, cenny dla tych,
którzy chcą właściwie zrozumieć istotę
działającej już w owym czasie w Związku Radzieckim organizacji o nazwie
Związek Patriotów Polskich, który był
siłą sprawczą ujęcia „studentów w ramy
organizacyjne” i tym samym pozwalał
„realizować szczytne zadanie przygotowania wykwalifikowanych kadr do odbudowy powojennej Polski”. Dodajmy,
że wojna spowodowała rozsianie zesłańczej młodzieży po rozległej syberyjskiej
ziemi. Artykuł ten, to niezmiernie ważna
lektura, ponieważ przybliża istotę Związku Patriotów Polskich, który był
przedsięwzięciem, nie tylko edukacyjnym.
Kolejnym ważnym przyczynkiem do
poznania dziejów naszych zesłańczych
losów jest artykuł Lilianny Światek
pt. „Repatriacja polskich domów dziecka
z ZSRR do Polski w 1946 r.”.To
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historyczne wydarzenie dotyczące repatriacji osieroconych, małych Polaków nie
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i recenzje wydawnictw. Przynosi też
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o przekazywanie opisu zesłańczych
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Na okładce: Uczniowie zaczaczewskiej
szkoły podstawowej, ZSRS, 1943 (ze zbiorów
Muzeum Pamięci Sybiru), (s. 1); Dolina
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