ANNA MILEWSKA-MŁYNIK

LOSY TEODOZJI LISIEWICZ –
SŁYNNEJ CIOTKI BAŃDZIUCHOWEJ
Z „WESOŁEJ LWOWSKIEJ FALI”
Teodozja Lisiewicz była gwiazdą, ale nie kina czy telewizji, lecz radia.
Dziś mało kto go słucha, jednak przed wojną ulubione audycje zyskiwały dziesiątki zwolenników. Rodowity Lwowianin, autor kilku znakomitych książek
o tym mieście Witold Szolginia pisał, jak wówczas odbierano „Wesołą Lwowską Falę”:
W miastach pustoszały lokale rozrywkowe, restauracje, kawiarnie, a nawet
kina i teatry. Z tysięcy nadsyłanych do lwowskiej rozgłośni listów twórcy tej
lubianej i popularnej audycji dowiadywali się, że również w prywatnych domach
po godzinie dziewiątej przerywano wszelkie domowe zajęcia, a często także
przyjęcia towarzyskie, aby skupić się przy odbiornikach radiowych i nasycić
kolejną „Wesoła Lwowską Falą1.

Obliczano, że w niedzielę zasiadało przed odbiornikami 6 milionów
słuchaczy, czyli jedna szósta ludności Polski i 50% wszystkich mieszkańców
miast. Rekord ten nie został pobity prawdopodobnie do dzisiaj.
Teodozja Lisiewicz urodziła się we Lwowie 25 grudnia 1903 roku, choć
ta data, najczęściej podawana, nie jest zupełnie pewna. Według Czesława
Halskiego przyszła na świat 28 stycznia 1897 r. W dokumentach archiwalnych
figuruje jeszcze 1905 rok. O jej dzieciństwie i wczesnej młodości niewiele
wiemy. Była córką Zygmunta Lisiewicza, adwokata i Eugenii z Kubickich.
W 1922 roku ukończyła Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, w późniejszych latach kształciła się podobno w studiu teatralnym W. Siemaszkowej we
Lwowie. Dziś mało kto pamięta tę popularną aktorkę radiową, która przez kilka
lat zabawiała słuchaczy rolą dobrodusznej ciotki rodem z Łyczakowa. Zwięzłą
charakterystykę jej losów podał Piotr Lisiewicz, pisząc na stronie internetowej:
Przed wojną była gwiazdą Lwowskiej Fali, genialną odtwórczynią ról pyskatych przekupek i służących. Jako dramaturgowi wróżono jej karierę Gabrieli
Zapolskiej. Sowieci wywieźli ją na Kołymę, potem walczyła u Andersa. Gdy pisarzom w PRL fundowano wille, Teodozja Lisiewicz, jako szefowa Związku
Pisarzy na Obczyźnie dorabiała podnoszeniem oczek w rajstopach (czy raczej
w pończochach – przyp. A.M.M.).
1

W. Szolginia, Na Wesołej Lwowskiej Fali, Warszawa, 1991, s. 22.
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Zanim trafiła do „Wesołej Lwowskiej Fali”, odbyła już praktykę radiową.
Od 1930 roku pracowała w dziale programowym, a od 1936 jako sekretarka
lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Była autorką felietonów, słuchowisk,
cotygodniowych przeglądów nowości książkowych pod pseudonimem Heleny
Boyer, współtwórczynią „Wesołej Lwowskiej Fali”. W latach 1932-1939 wystąpiła w około 180 audycjach i 200 przedstawieniach teatralnego zespołu objazdowego Fali. Współpracujący z nią wówczas Czesław Halski napisał: „Była
wysoką i szczupłą, głos miała niski, szorstki, chropawy, nadający się do ról
pyskatych przekupek, robotnic, służących”. Z tego właśnie względu zasłynęła
na antenie rolami kobiet z ludu i plebsu. Największą popularność zdobyła sobie
rolą ciotki Bańdziuchowej z górnego Łyczakowa, zawsze z szacunkiem i sympatią wspominaną przez Szczepka i Tońka w wielu ich dialogach. Niestety, o ile
mi wiadomo, nie zachowała się żadna dokumentacja audio-wizualna ról granych przez Teodozję Lisiewicz. Piosenek nie śpiewała, gdyż na przeszkodzie
stały specyficzne warunki głosowe. Tym nie mniej grana przez nią postać –
ciotka Bańdziuchowa doczekała się piosenki, śpiewanej do dziś. Zachowały się
nawet jej dwie wersje. Jedna z nich znajduje się w książce Lwowskie piosenki
uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku Jerzego Habeli i Zofii Kurzowej. Autorzy piszą tam, że jest to utwór z lat trzydziestych nieznanych autorów. Prawdopodobnie powstał dla audycji „Na Wesołej Lwowskiej Fali”, na co
wskazywałaby postać ciotki Bańdziuchowej2. Drugą piosenkę nieznanych twórców, spopularyzował we Lwowie jako polkę „Rypcium-pypcium” piosenkarz
Ludwik Lawiński.
Teodozja Lisiewicz w zasadzie była aktorką jednej roli – słynną, choć
bezimienną ciotką Bańdziuchową w „Wesołej Lwowskiej Fali”. Występowała
tam obok innych charakterystycznych postaci, które powoli odchodzą w zapomnienie. Warto wymienić przede wszystkim Wiktora Budzyńskiego, zdaniem
Szolgini, jednego z najbardziej lwowskich spośród dziennikarzy, literatów,
aktorów, reżyserów i radiowców miasta, urodzonego w 1906 r. w Stanisławowie. Budzyński, autor audycji „Wesoła Lwowska Niedziela” i „Wesoła Lwowska Fala”, pisał je w kawiarni Szkockiej przy Placu Akademickim.
Tworzył nowe odcinki radiowe:
niemal tonąc w wypijanej w wielkich ilościach czarnej kawie i w kłębach tytoniowego dymu – przez pierwsze trzy dni tygodnia wymyślał i pisał teksty
poszczególnych punktów programu: monologów, dialogów, skeczów i piosenek,
które niemal równocześnie przepisywano na maszynie i rozpisywano na
poszczególne role. Przez pozostałe trzy robocze dni przed niedzielną audycja
prowadził w studiu radiowym próby3.

Tempo było więc zawrotne. W półgodzinnych audycjach „Wesołej
Lwowskiej Fali” wszystko właściwie było autorstwa W. Budzyńskiego, także
występujące w nich postacie. Wyjątek stanowiły jedynie batiary Szczepko
i Tońko, charakteryzujący się dużym indywidualizmem. Pozostałych powołał
do życia i nakreślił ich sylwetki psychologiczne Budzyński. Był to zabawny
2

J. Habela, Z. Kurzowa, Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, Kraków 1989, s. 165.
3
W. Szolginia, op. cit. s. 30.
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stary woźny magistratu Strońcio, komicznie filozoficzna, żydowska para Aprikosenkranc i Untenbaum, dobroduszna ciotka Bańdziuchowa, chłopski mędrek
Babcioch i wielu innych4. W role te wcielali się popularni, charakterystyczni
aktorzy. Poza duetem lwowskich batiarów Szczepkiem, którego grał Kazimierz
Wajda i Tońkiem (HenrykVogelfanger) w audycjach występował Wilhelm Korabiewski jako Strońcio, dwóch Żydów czyli Mieczysław Monderer i Adolf
Fleischen. Popularną postacią „Fali” stała się też parodystka i piosenkarka Włada Majewska, naśladująca ówczesne sławy sceny i kina. Jej męskim odpowiednikiem był Józef Wieszczek, który poza imitowaniem głosów zwierząt wykonywał najdziwniejsze efekty akustyczne.
„Wesoła Lwowska Fala” zakończyła swoją działalność w 1939 roku.
W czasie II wojny światowej jej członkowie zostali zmobilizowani i przeszli
szlak bojowy z wojskiem polskim na Zachodzie przez Rumunię, Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Teodozja Lisiewicz, uwięziona na Kołymie już
w niej brać udziału nie mogła.

Kołyma. Brama łagru. J. Siemiński, Moja Kołyma, Warszawa 1995.
4

Ibidem, s. 31.
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Według dokumentów przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej została aresztowana 02.04.1940 r. przez Zarząd NKWD (Ludowego Komitetu Spraw Wewnętrznych) Obwodu Lwowskiego, przebywała w więzieniu nr 1
we Lwowie (przy ulicy Łąckiego). Była już wtedy rozwiedziona, więc jej syn
Paweł Sorg został pod opieką służącej Katarzyny Dniestrian i babki. Według
jego późniejszej relacji, matka była aresztowana przez władze radzieckie na
terenie Lwowa i na okres dwóch lat wywieziona w głąb Związku Radzieckiego.5 Na podstawie oficjalnych dokumentów, została skazana 26.04.1041 r. przez
Kolegium Specjalne [OSO – Osobojesowieszczanije] przy NKWD ZSRR z art.
54-2, 11 kk Ukraińskiej SRR (artykuły oznaczają powstanie zbrojne i kontrrewolucyjną działalność organizacyjną) na 8 lat pozbawienia wolności. Karę odbywała w Siewwostłagu (Północno-Wschodnim Poprawczym Obozie Pracy) na
Kołymie (obwód magadański).
Ten wielki kompleks lagrowy założony został 1 kwietnia 1932 roku.
Osadzeni w nim więźniowie wykonywali przede wszystkim ciężkie prace,
związane z eksploatacją złota. Najważniejsze z nich polegały na obsłudze
przedsiębiorstw „Dalstroj”. Dla zjednoczenia prowadzono rozpoznanie i wydobycie tego kruszcu na terenie Kraju Dalekowschodniego. Drugą ważną pracą
była budowa drogi od Zatoki Nagajewa do rejonu wydobywania złota w dorzeczu Kołymy i Indygirki. Eksploatowano tam kilkadziesiąt kopalń obraz budowano i obsługiwano zakłady wzbogacania złota, prowadzono prace poszukiwawcze w rejonach cynkonośnych, budowę alaskatowego kombinatu wolframowego, wydobywano węgiel, budowano urządzenia portowe w zatokach,
lotniska, obsługiwano laboratoria, zakłady naprawy samochodów, warsztaty i
bazy samochodowe, przedsiębiorstwa pomocnicze (cementownie, huty szkła,
cegielnie, odlewnie stali), zajmowano się eksploatacją lasów, pracami rolnymi,
połowem ryb i szeregiem innych specjalizacji6. Niestety, nie wiadomo, do jakich robót skierowano Teodozję Lisiewicz. Przez więźniów Kołyma zwana była
„Przeklętą Wyspą”. Ze względu na bardzo surową aurę, gdyż położona jest na
dalekiej północy, złe wyżywienie i wyniszczającą zdrowie pracę, musiało jej
być trudno przetrwać ten okres. Jak okrutne były to warunki, wystarczy zajrzeć
do książki Janusza Siemińskiego „Moja Kołyma”. Autor, który w 1945 roku
został skazany na niewolniczą pracę przy wydobyciu złota, opisał w niej swoją
katorgę w Dalstroju7.
Teodozję Lisiewicz zwolniono na mocy „amnestii” dla obywateli polskich z 12 sierpnia 1941 roku i skierowano na zesłanie do obwodu celinogradzkiego (akmolińskiego) w Kazachstanie. W 1989 r. została zrehabilitowana przez
Prokuraturę Obwodu Lwowskiego. Dane te potwierdza szereg dokumentów
zgromadzonych w archiwach8. Świadectwem jej pobytu na Kołymie są trzy
5

Materiały te pochodzą z przesłuchań Pawła Sorga (teczka Lisiewicz Sorg
Paweł Maria Zygmunt, sygnatura archiwalna: IPN BK 01224/1277/D.)
6
Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, praca zbiorowa pod red. N. Ochotina,
A. Roginaskiego. Z rosyjskiego przełożył R. Niedzielko, Warszawa 1998, s. 443, 444.
7
J. Siemiński, Moja Kołyma, Warszawa 1995.
8
Wykaz byłych obywateli Polski, których akta są przechowywane w Zarządzie
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Obwodu Lwowskiego (sygn. IPN BU 2904/370): Wykaz Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości represjonowa-
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pamiątki przekazane Muzeum Niepodległości przez Pawła Lisiewicza, zapewne wnuka lub prawnuka aktorki. Jest to maleńki różaniec wykonany z
kulek chleba, woreczek do jego przechowywania i naparstek, który Teodozja
Lisiewicz znalazła na terenie obozu.
Informacje, związane z Teodozją Lisiewicz po amnestii są wyrywkowe.
W Archiwum Instytutu Hoovera znajdują się kopie szeregu dokumentów sporządzonych bądź przez nią samą, bądź zawierających szczegóły z jej życiorysu.
Są to papiery z roku 1943 w języku polskim i angielskim, a wśród nich
T. Lisiewicz „Raport z Kołymy” (sygn. 800/42/0/-557 folder 16 oraz „Na Kołymie” (sygn. 800/41/0/-113)9. Materiały te są również w Instytucie Polskim
i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.

Teodozja Lisiewicz (trzecia z lewej)
była żołnierzem Pomocniczej Służby Kobiet Polskich Sił Powietrznych.
Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1943 roku,

W okresie II wojny światowej jako ochotniczka wstąpiła do Pomocniczej
Służby Kobiet przy Armii Polskiej w ZSRR i na Środkowym Wschodzie. Przez
Irak, Palestynę, Afrykę dotarła do Anglii. Od 1943 służyła w Pomocniczej
Służbie Kobiet Polskich Sił Powietrznych w stopniu podporucznika. Posiadała
liczne odznaczenia wojenne.
Po zakończeniu wojny rozpoczynała nowy etap życia w Londynie i nie
bardzo wiedziała, co robić dalej. Nasuwa się tu smutna refleksja. Wydawało się,
że kres sukcesów gwiazd położyć może tylko starość, czy nieprzewidziane
fatum losu, o którym, w latach świetności, niechętnie się myśli. A jednak stało
się inaczej. Karierę ludzi związanych ze światem artystycznym przekreśliło
zderzenie z brutalnym światem wojny, która zaatakowała Polskę ze wschodu
i z zachodu. Ci, którym udało się powrócić z zesłania czy obozu, po wyzwolenych w latach 1939-1941 na terenie obwodów lwowskiego i drohobyckiego (sygn. IPN
BU 2904/372)
9
Znajdują się one w kolekcji mikrofilmów z Archiwum Instytutu Hoovera w
Archiwum Akt Nowych.
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niu zostali odarci z blichtru. W zasadzie nikt nie zdołał się podnieść z pożogi
i ponownie nadać blasku swojemu życiu. Poorany świat szukał już nowych
bohaterów w powojennej rzeczywistości. Dawniejsze gwiazdy odkrywały
w sobie nowe talenty, ale miały one niewiele wspólnego z aktorstwem. Jedni,
jak Teodozja Lisiewicz, odkryli w sobie żyłkę pisarską, inni zatopili się w tłumie zwyczajnych ludzi, którzy codziennie musieli zabiegać o zaspokojenie
swoich potrzeb. Często w samotności odchodzili w niepamięć.
Trudny początek nowej drogi Teodozji Lisiewicz wiązał się z próbami nawiązania kontaktu z zespołem „Lwowskiej Fali”, mimo że zakończył on działalność
w 1946 roku. Witold Szolginia pisze, że jego członkowie rozpoczęli swój niełatwy

żywot cywilny, bynajmniej nie wolny od różnorakich trudów i kłopotów dnia
codziennego:
Dla większości obczyzną pozostała Wielka Brytania. Z upływem czasu jakoś
się wszyscy w niej urządzili, pozakładali rodziny, podjęli taką czy inną pracę [...]
Niezależnie od uwarunkowań, spotykali się w roku w Wielki Piątek w liczniejszym gronie w Londynie, na kolejnym koleżeńskim przyjęciu.

Owe spotkania nazwali „dziadami”.
Podobnie bowiem, jak w owych litewskich „dziadach” również oni w jakimś
tam sensie i zachowując wszelkie proporcje odprawiali gusła i wywoływali
duchy. Ducha swojej coraz bardziej oddalającej się, związanej w „Lwowską Falą” przeszłości, kiedy to żyli zawsze razem i – mimo grozy trwającej wojny –
niefrasobliwie, z otuchą na przyszłość. A także duchy tych kolegów i przyjaciół
z zespołu, którzy tymczasem już poodchodzili10.

Z „Lwowską Falą” łączyły ją sentymenty, coraz bardziej odległe. Jej
dawni przyjaciele, starzeli się, umierali lub żyli przygnieceni bagażem wojennym. W zmienionych realiach niemożliwy był powrót do beztroskiej młodości,
a na tym bazowała właśnie „Lwowska Fala”. Jednak z dawnych lat pozostało jej
jeszcze jedno zamiłowanie. Było to pisarstwo, któremu wierna pozostała do
końca życia.
Już od 1935 r. publikowała recenzje i artykuły w prasie. W 1939 r. napisała swój pierwszy utwór sceniczny „Słoneczniki”. Tłumaczyła też sztuki,
np. „Ten, który wrócił” wystawioną w Łodzi i Wilnie. Z kim się wówczas przyjaźniła, czy kontaktowała, trudno powiedzieć. Wiadomo, że nawiązała znajomość z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską. Teodozja Lisiewicz poświęciła jej
artykuł Wygnanka11 i tekst Nie tak było,12 który stanowił gwałtowną, ostrą
polemikę z Jolantą E. Czekalską, piszącą o pobycie poetki na Zachodzie. Analizując artykuły Lisiewicz w innym kontekście, można się przekonać o kwiecistości jej stylu. W Wygnance pisała:
Lilka, kapłanka Flory, miłośnica tęcz kryształowych, wietrznica świętojańska, pochowana została w mieście leżącym u brzegów Mare Tenebrarum13, gdzie

10

W. Szolginia, op. cit., s. 87.
Wspomnienie o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Wiadomości” 1957, nr 2.
12
„Wiadomości”, 1969, nr 48, s,4.
13
Morze ciemności, mroków, za którym, zdaniem starożytnych Greków kończył
się świat.
11
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każdy dom, każdy kamień zdaje się cierpieć w potępieniu dymów, sadzy
i trzeźwości kupieckiej14.

Znajomość z Pawlikowską-Jasnorzewską przypadała na rok 1944, kiedy
obydwie były w Blackpolu. T. Lisiewicz przebywała tam z racji swojego
powiązania z WAAF. Organizowała „Przedstawienie dla waafwek15.

Teodozja Lisiewicz (1903-1975)

14

T. Lisiewicz, Wygnanka, „Wiadomości” 1957, nr 2, s. 1.
WAAF – Womens Auxilary Air France – żeńska służba pomocnicza w Royal
Air Force – siłach powietrznych Wielkiej Brytanii.
15
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W Bibliotece Narodowej w Warszawie znajduje się 5 jej książek, z czego
jedna wydaje się szczególnie ważna. Chodzi tu o Przesyłkę do Polski. Obrazek
sceniczny, wydaną w Londynie w 1952 roku i liczącą zaledwie 40 stron. Jest
ona istotna, gdyż w Instytucie Pamięci Narodowej znajduje się teczka, zawierającą dokumenty dotyczące jej syna – Pawła Lisiewicza posądzanemu o szpiegostwo. Z materiałów tych wynika, że głównym inicjatorem jego działań była
matka. Będzie o tym jeszcze mowa, na razie jednak wróćmy do literatury. Wymowa tego obrazka scenicznego jest zdecydowanie patriotyczna. Główny motyw sztuki to nadesłanie przez babkę z Polski koperty z klepsydrami osób, które
poniosły śmierć za wolność i konsternacja między członkami rodziny o ustabilizowanym już życiu w Anglii, co z tą przesyłką zrobić. Dyskusja między wujem, ciotką i 15-letnim Stasiem, kończy się wypowiedzią tego ostatniego:
Jak mogło mi być dobrze, kiedy nie miałem za sobą nic, z czego mogłem być
dumny? Dlaczego zrobiliście mi taką krzywdę? Trzymacie mnie obcego między
obcymi, z których każdy ma swój kraj, swoje królowe, bohaterów, tradycje – a
ja? Czym mogłem się pochwalić?16

W następnych latach poświęciła się twórczości literackiej, która przyniosła
jej wiele nagród m. in. pisarską im. Anny Godlewskiej; kilkakrotnie na konkursach dramaturgicznych Związku Artystów Scen Polskich w Londynie, Teatru
„Nasza Reduta” w Chicago, dwukrotnie (1967, 1968) Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie. Współpracowała z zespołami polskimi w Londynie (była członkiem miejscowego ZASP-u17), m.in. w 1949 r. występowała w Teatrze Polskim
ZASP-u we własnej sztuce „Słoneczniki”, która następnie była prezentowana
w polskich ośrodkach we Francji i Niemczech oraz w teatrze „Nasza Reduta”.
Również inne utwory T. Lisiewicz były grywane przez aktorów zawodowych
i amatorskich w Londynie, Nottingam, Glasgow: „Sikorka z pomarańczy”, „Jaworowe buty”, „Madame X-ow”, „Szalenie miły wieczór”, „Szklanka mleka”,
„Pokój ludziom dobrej woli”. Od 1959 r. współpracowała jako redaktorka działów kobiecych w „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku Żołnierza” oraz z „Tygodniem Polskim” (jako siostra Anna). W latach 1961-71 T. Lisiewicz była też
współzałożycielką i redaktorem „Głosu Kobiet”. W 1968 została prezesem
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Będąc już osobą w statecznym wieku,
sporadycznie występowała na scenie Teatru Polskiego m.in. jako Eugenia („Tango” 1965), Pani Słowikowska („Gałązka rozmarynu” 1968), Pani Gurzycka
(„Świadek” 1971), Wiktoria („Lekarz bezdomny” 1974).
Po zakończeniu drugiej wojny światowej T. Lisiewicz nigdy w Polsce nie
była, co nie wydaje się dziwne, zważywszy na inwigilowanie jej syna. Ją też
oskarżano o działalność antypaństwową18. Dziś te zarzuty wdają się groteskowe
i świadczą raczej o wcielaniu w życie różnych „teorii spiskowych” przez ówczesne władze. Dla historyka wywiady z Pawłem Sorgiem są jednak ważne,
gdyż wnoszą sporo szczegółów do życiorysu T. Lisiewicz, który rzeczywiście
jest bardzo mało znany.
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T. Lisiewicz, Przesyłka z Polski. Obrazek sceniczny, Londyn 1952, s. 38.
W 1950 r. Związek ten został rozwiązany a jego miejsce powstało Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF).
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Według zeznań jej syna chodziło o ukrywanie oficerów armii polskiej, którzy
nielegalnie wyjeżdżali za granicę.
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Losy Teodozji Lisiewicz – słynnej ciotki Bańdziuchowej …
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Ze zgromadzonych akt wynika, że była ona dwukrotnie zamężna. O
pierwszym mężu nic nie wiemy, poza tym, że nazywał się Sorg. Lisiewicz rozwiodła się nim i nosiła odtąd panieńskie nazwisko. Ze związku tego urodził się
Paweł Sorg 19 maja 1929 r. w Płocku. Drugim mężem był oficer armii francuskiej Karol Gołuchowski, który dostał się do niemieckiej niewoli. Stosunki
Pawła Sorga z ojczymem, który mieszkał w matką w Londynie, układały się
dobrze. Syn aktorki przytoczył też relację ciotki o nazwisku Werner, z której
wynika, że Teodozja Lisiewicz pracowała w Polskim Radiu w Londynie, a później jako kelnerka.
Trudno ustalić, czemu Paweł Sorg zdecydował się pozostać w Polsce. Zainteresowały się nim służby wywiadowcze i podejrzewały o współpracę z wywiadem angielskim. O ile wiem, jego sprawa ciągnie się nadal, choć sam Paweł
Sorg zniknął z kart historii. Natomiast o Teodozji Lisiewicz zachowało się do
tej pory trochę zdjęć, relacje bliskich, nieliczne dokumenty i kilka napisanych
książek. Z materiałów tych udało się stworzyć niepełny życiorys tej nieprzeciętnej, lecz już nieco zapomnianej postaci.
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Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru planujemy na 2016 rok,
ale już teraz podejmujemy szereg działań związanych z pozyskiwaniem materiału fotograficznego, pamiętnikarskiego oraz
ze zbieraniem pamiątek związanych z zesłaniami do Imperium
Rosyjskiego i ZSRS. W związku z tym zwracamy się do wszystkich Państwa, którym bliska sercu jest tematyka Sybiru o pomoc
w budowie tego jedynego w naszym kraju Muzeum.
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