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Prezen towany zbiór tekstów stanow i pokłosie panelu posw1ęconego
h
Polskic
su
Kongre
Polakó w na Syberii w XVm- XIX w., stanowiącego część IV
ia
4- 7 wrześn
Towarz ystw Nauko wych na Obczyźnie , który obradował w dniach
Polakó w na
"Zsyłki
panelu
natorem
koordy
i
2014 r. w Krakow ie. Organi zatorem
Caban.
w
Wiesła
Syberię w XIX i XX wieku" był prof. dr hab.
rachy dotycz y
Na tom składa się jedenaście tekstów. Artykuł Lidii Michal skiej-B
dziejów społeczności polosiągnięć historio grafii polskie j do 1939 r. na polu badań
skiej na Syberii , zwłaszcza zesłal'lców.
omówi oW artykułach Tatiany Mosun owej oraz Anny Krich i Swietłany Muliny
ystawykorz
e
no stan zachow ania i miejsc przech owywa nia ciągle niedost ateczni
polskie j na Syberii ,
nych przez polskic h history ków źródeł do dziejów społeczności
Syberii (Jekate rynbur g, Omsk,
znajdujących się w archiw ach na Uralu i Zachod niej
Tobols k, Tomsk ).
w XIX w.
Najlicz niejsza grupa tekstów dotycz y dziejów polskiej zsyłki na Syberię
wskieg o, Francis z- zarówn o w okresie międzypowstaniowym (teksty Jana Trynko
(Jewgi enij Sieka Nawińskiego i Artura Kijasa) , jak i po powsta niu styczni owym
mionow , Swietłana Mulina ).
z nich staW XIX w. Polacy trafiali na Syberię nie tylko jako zesłańcy. Dla wielu
szansę na realizację marzen ia
nowiła ona swego rodzaju "ziemię obiecaną", dawała
icznej. Problem u polskie go
ekonom
o własnym gospod arstwie rolnym i stabiliz acji
za. Polacy traosadni ctwa na Syberii dotyczą teksty Anny Krich i Wiesława Masiar
żołnierze. Analiz ie
fiali na Syberię równieżjako powołani do służby w armii carskie j
wielkic h przestr zeich liczebności i rozmie szczen ia w garnizo nach rozrzuc onych na
niach Syberii poświęcony jest tekst Jacka LegiecieL
ią elemen ty reZarów no organiz acja panelu , jak i niniejs ze wydaw nictwo stanow
niej w drugiej
alizacji progra mu badaw czego "Polsc y zesłal'lcy na Syberii Zachod
wanego
finanso
jskiej"
sybery
i
ludnośc
połowie XVfii- XIX wieku w oczach Rosjan i
wego
Narodo
ze środków Ministe rstwa Nauki i Szkoln ictwa Wyższego w ramach
0 14).
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