SYLWIA SZAREJKO

JAK WSPÓŁCZEŚNIE UCZYĆ HISTORII? MUZEUM
PAMIĘCI SYBIRU I PRÓBA „OSWOJENIA”
ODBIORCY Z „TRUDNĄ” TEMATYKĄ

Jak edukować społeczeństwo? Jak zachęcić do nauki historii? Jak
„oswoić” odbiorcę z tzw. trudną tematyką? Te i jeszcze wiele innych pytań
przychodzi na myśl, gdy zaczynamy zastanawiać się nad istotą instytucji
kultury, które w statutach jako jeden z pierwszych punktów programowych
swojej działalności posiadają przepisy odnoszące się do upowszechniania
wiedzy historycznej 1 . W akcie prawnym regulującym zadania, strukturę
organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego jakim jest
Muzeum Pamięci Sybiru w Rozdziale 2. §4. czytamy:
Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, ochrona, udostępnianie
zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych
na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRR, a także prowadzenie badań
naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji
i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich
Rzeczypospolitej2.

W dalszej części Rozdziału 2. przywołanego dokumentu, w §5. uściślony
został zakres działań Muzeum. Z treści przepisu wynika, że w celu
upowszechniania historii, Instytucja prowadzi działalność wystawienniczą,
naukową, edukacyjną, informacyjną, popularyzatorską i kulturalną, jak również
organizuje uroczystości upamiętniające, a przede wszystkim gromadzi zbiory
i materiały dokumentujące z zakresu swojej działalności3.
Analizując przywołane fragmenty statutu, wydawać by się mogło,
że odpowiedzi na postawione przeze mnie na początku niniejszego artykuły
pytania są niezwykle istotne z punktu widzenia działalności Instytucji. Owszem,
1

Zob. Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement, cz. 1 i 2, pod red.
M. Szelaga, Kraków 2014 oraz M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa
muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.
2
Statut Muzeum Pamięci Sybiru – Muzeum w organizacji. Załącznik
do Uchwały nr XXVII/441/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r.,
https://sybir.um.bialystok.pl/akty-prawne.html, (dostęp z dn. 29.07.2020r.).
3
Tamże.
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placówka spełnia swoje założenia, jednakże, nie bez powodu, rozpoczynam
pytania od słowa: „jak”. Wydaje się, że w dobie postępującego rozwoju nowych
technologii, wielości i różnorodności prądów myślowych oraz społeczności,
słowo „jak” ma w niniejszych rozważaniach znaczenie fundamentalne.
Podczas wielu konferencji i sympozjów badacze z różnych dziedzin nauk
humanistycznych wspólnie zastanawiają się: jak zainteresować ludzi tematyką
historyczną, jak „oswoić” odbiorcę z tematyką „trudną”, co zrobić, aby historia
nie kojarzyła się z tylko i wyłącznie z 45-minutowymi szkolnymi lekcjami,
a stała się dziedziną pobudzającą otwartą myśl i inspirującą? Muzeum Pamięci
Sybiru to kolejne muzeum narracyjne na muzealniczej mapie Polski, które
konfrontuje się z tym problemem na co dzień. Nowo powstająca białostocka
Instytucja nagrodzona w 2019 roku tytułem Top Inwestycji Polski Wschodniej,
a w 2020 roku tytułem Top Inwestycji Komunalnych czerpiąc z doświadczenia
innych placówek, ale przede wszystkim stawiając na nieszablonowe
rozwiązania, ma szansę stać się miejscem, które będzie historii przyjazne,
a zarazem będzie upowszechniało tę wiedzę w sposób innowacyjny.
Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru planowane jest na symboliczną datę
17 września 2021 roku, a więc w dzień 82. rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę. Data ta jest niezwykle ważna w dyskursie dotyczącym głównej
tematyki poruszanej w Muzeum – Sybiru. To właśnie wraz z napaścią
Sowietów na Polskę deportacje na „nieludzką ziemię” przybrały charakter
masowy, stając się nieodłącznym elementem prowadzonej przezeń polityki
represji, której doświadczyły setki tysięcy obywateli polskich.
W budynkach byłych magazynów wojskowych przy ul. Węglowej 1
w Białymstoku, będących siedzibą instytucji, nieustannie trwają prace nad
wystawą stałą, która zostanie zaprezentowana w Muzeum. Jednakże z nowym,
istotnym punktem na mapie miasta, pracownicy Instytucji starają się zapoznać
mieszkańców Białegostoku już od dawna. Aktywna promocja działalności
Muzeum w sieci, lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania
z Sybirakami, uczestnictwo w wydarzeniach naukowych, kulturalnych
i upamiętniających to tylko nieliczne aktywności podejmowane przez
pracowników Instytucji na rzecz upowszechniania wiedzy o Sybirze. Takich
działań jest znacznie więcej4.
Wydawnictwa
W 2019 roku w 77 numerze kwartalnika „Zesłaniec” kierownik Działu
Naukowego MPS dr Marcin Zwolski opublikował tekst zatytułowany „Sybir”

– nowy periodyk nowego muzeum
4
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. Redaktor naczelny popula-

W celu zapoznania się z działalnością Muzeum odsyłam do strony internetowej
Instytucji: www.sybir.bialystok.pl, jak również do profilu na portalu społecznościowym
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/muzeumpamiecisybiru, gdzie na bieżąco
zamieszczane są informacje na temat wydarzeń organizowanych przez poszczególne
działy Muzeum, a także wydawanych przez Instytucję publikacji. W Internecie
udostępniane są także artykuły, nagrania w formacie audio i wideo oraz adresy
internetowe do mikrowitryn tworzonych przez Muzeum (dostęp z dn. 16.07.2020r.).
Co roku Muzeum publikuje także Raport Roczny z podsumowaniem swojej działalności
za mijający rok.
5
Zob. M. Zwolski, „Sybir” – nowy periodyk nowego muzeum, „Zesłaniec” 2019,
nr 77, s. 89-91.
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ryzatorskiego periodyku pisze, że „Sybir” jest jedną z dróg, jakimi
Muzeum kontaktuje się ze wszystkimi zainteresowanymi sybiracką
tematyką6. Trudno nie zgodzić się z Autorem tekstu, bowiem muzealny
magazyn na przestrzeni ostatnich trzech lat (od pierwszego numeru,
który został wydany w grudniu 2017 roku do trzeciego numeru z grudnia
2019 roku) stał się jedną z najchętniej kupowanych publikacji Instytucji,
co podkreśla w swoim tekście Zwolski, pisząc:
Byliśmy mile zaskoczeni ciepłym przyjęciem i żywym odzewem,
szczególnie widocznym po wydrukowaniu drugiego numeru – okazało się,
że wiele osób po prostu na niego czekało, a zamówienia przychodziły nawet
z zagranicy7.

„Magazyn Sybir” wzbudza zainteresowanie dzięki swojej czytelnej
formule i bogatej szacie graficznej. Podzielony na działy: Wschód, Strefa
Pamięci, Wystawy, Edukacja, Budujemy, Czytelnia dostarcza wiedzy na temat
działalności placówki, ale przede wszystkim w sposób interesujący przybliża
tematykę Sybiru. Dzięki licznym wywiadom z nietuzinkowymi postaciami
związanymi z popularyzacją wiedzy na temat Sybiru, a także artykułom
pisanym przez naukowe autorytety, magazyn stał się popisowym
wydawnictwem Muzeum. Warto zaznaczyć, że w pracach nad publikacją,
oprócz stałej redakcji, zaangażowani są wszyscy pracownicy Instytucji.
To powoduje, że magazyn przeznaczony jest nie tylko dla pasjonatów historii,
ale także dla osób pracujących w archiwach, bibliotekach, na polu edukacji,
czy wystawiennictwa8.
Jednak prace wydawnicze, jakie prowadzi Instytucja, nie ograniczają się
jedynie do magazynu. Na przestrzeni 3 lat swojej działalności Muzeum może
pochwalić się ponad 20 publikacjami. Wśród oferowanych pozycji każdy
czytelnik znajdzie coś dla siebie. Wystarczy wymienić chociażby: wspomnienia
– napisane przez „świadków historii”, a opracowane przez redakcję Muzeum9,
polsko-angielskie, bogato ilustrowane książeczki o interesującej, wciąż na nowo
eksplorowanej, tematyce 10 , czy serię wydawniczą „Sybir” – 5-tomowe
wydawnictwo mające przybliżyć czytelnikom tę krainę geograficzną przez
pryzmat losu Polaków11.
Wszystkie publikacje powstające w Muzeum maja na celu
popularyzowanie wiedzy na temat Sybiru, edukację oraz budowanie
6

Tamże, s. 90.
Tamże.
8
Zob. „Magazyn Sybir” nr 1–3, 2017–2019.
9
Zob. M.in.: M. Andrzejewska, A. Pawłowicz, Do zobaczenia w kraju! Splątane
losy pewnej rodziny, red. i oprac. nauk. J. Owłasiuk, M. Zwolski, Białystok 2019, H.
Bogusławska, Była taka rodzina, red i oprac. nauk. W. Śleszyński, M. Zwolski,
Białystok 2017.
10
Zob. M.in.: E. Mironowicz, Wielka tułaczka (1915-1921), Białystok 2018,
S. Szarejko, Kobiety niepokonane, Białystok 2019.
11
Zob. M.in.: W. Śleszyński, M. Zwolski, Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka
ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–1941), Białystok 2019, G. Zackiewicz,
W krainie zesłań. Losy Polaków na Syberii do 1914 roku, Białystok 2019.
7
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świadomości historycznej 12 . Liczne grono czytelników oraz pozytywne opinie
i recenzje mobilizują pracowników do dalszej pracy wydawniczej, której owocem
będą kolejne publikacje. Ich wydanie planowane jest jeszcze w 2020 roku.
Jednakże tworząc instytucję, która ma na celu edukację odbiorców należy
pamiętać, że z uwagi na postępujący spadek czytelnictwa (w 2018 roku czytanie
jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów), przemiany
w dziedzinie technologii komunikacji (książki i czasopisma nie są dziś jedynym
źródłem wiedzy i komunikacji) 13 nie powinien dziwić fakt, że książki nie
stanowią już głównej „atrakcji”, bowiem: „czytać będą ci, którzy nauczyli się to
lubić”14 , a także, ci, którym jest to potrzebne. Należy także dodać, podążając
za sformułowaniem Giovanniego Sartoriego, że człowiek, ze względu na
postępujący rozwój technologiczny, staje się coraz bardziej „videns”15, zatem,
aby odpowiednio dotrzeć do nowoczesnego odbiorcy Muzeum musi
popularyzować wiedzę historyczną w sposób innowacyjny – tak, aby sprostać
oczekiwaniom odbiorcy.
Wystawa stała
Wystawa stała Muzeum Pamięci Sybiru została zaprojektowana
z wykorzystaniem nowych technologii, stąd podczas zwiedzania nie zabraknie
multimedialnych kiosków, projekcji filmowych i szerokorozumianej internaktywności. Należy jednak pamiętać, że widz przychodzi do muzeum również
po to, aby obcować z eksponatem. Przybliżenie widza do przedmiotu, który nie
będący tekstem, a „rzeczą namacalną” niosącą ważne treści, w świecie
ponowoczesności jest zadaniem niezwykle wymagającym, trudnym, ale
jednocześnie niezwykle twórczym16.
Wydaje się, że elementem łączącym te dwie kwestie w sposób atrakcyjny
będą na wystawie stałej drewniane płyty, na których widnieją portrety osób
deportowanych wraz z ich krótką notą biograficzną. Współcześnie stele
kojarzone są, zgodnie z nomenklaturą architektoniczną, z dekoracyjnymi
płytami nagrobnymi, jednak należy pamiętać, że ich głównym celem jest
upamiętnienie (nie tylko osób zmarłych).
„Pamięć” wraz ze słowami „Muzeum” i „Sybir” odzwierciedlają ideę,
która przyświecała twórcom białostockiej placówki. Przywołana przeze mnie
„Pamięć”, bazująca na wspólnym przekazie historycznym, jak pisał Dyrektor
Muzeum – prof. Wojciech Śleszyński:
[…] odgrywa bardzo ważną rolę w procesach kształtowania się spójności każdej
społeczności […] Żadna społeczność nie jest w stanie funkcjonować
12

Pełna oferta publikacji wydanych przez Muzeum Pamięci Sybiru jest dostępna
w Internecie: https://sklep-sybir.pl/ (dostęp z dn. 31.07.2020r.).
13
Badanie Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce” w 2018 roku.
Wstępne wyniki badania dostępne w Internecie: www.bn.org.pl/download/
document/1553593649.pdf (dostęp z dn. 20.08.2019r.).
14
Tamże.
15
Zob. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007.
16
Zob. F. Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek
i archiwów, Kraków 2015.
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bez odwoływania się do przeszłości. Odpowiednia wizja dziejów stabilizuje
i uzasadnia kształtowany przez daną grupę własny obraz. Człowiek pozbawiony
swojej przeszłości staje się obcym dla samego siebie, ma kłopoty
z samoidentyfikacją. Podobna zależność zachodzi także na poziomie wspólnot.
Posiadanie wspólnej pamięci zawsze było istotnym elementem budowania
spójności społeczeństw17.

Zatem obecność steli w Muzeum nie powinna zaskakiwać. Swoim
kształtem przypominać będą pokłady kolejowe, które w zamyśle twórców
winny kojarzyć się odbiorcom z kolejowym transportem osób deportowanych
na Sybir. Dzięki wbudowanym weń głośnikom, zwiedzający będą mogli
usłyszeć autentyczne relacji osób deportowanych. Ponadto do niektórych steli
dobudowane zostaną gabloty, w których umieszczone będą przedmioty
przywiezione przez Sybiraków z zesłania. Nie ulega zatem wątpliwości,
że doznania audiowizualne, jakie zostaną dostarczone odbiorcom przez tę
muzealną instalację, będą potęgowały wzruszenie. Warto zaznaczyć,
że drewniane stele będę towarzyszyły zwiedzającym podczas wizyty na całej
przestrzeni ekspozycji umieszczonej na parterze Muzeum18.

Fot. 1. Prace nad wystawą stałą – stele, fot. Jan Szewczyk, 2020.

Omawiając tę część wystawy stałej, nie sposób nie wspomnieć
o niektórych bohaterach muzealnych steli. Odwiedzający będą mogli usłyszeć
relację m.in.: zaprzyjaźnionego z Muzeum Sybiraka – Jerzego Seweryna
Puciłowskiego, który został deportowany do europejskiej części ZSRS w 1944
roku w wieku 17 lat, czy Zofii Sądel, która w wieku 5 lat w 1940 roku została
17
W. Śleszyński, Idea Muzeum Pamięci Sybiru – Pamięć, „Magazyn Sybir”
2017, nr. 1, s. 4.
18
Zob. Znaki (nie) pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, pod red.
M. Fabiszak, A.W. Brzeźińskiej, M. Owsińskiego, Kraków 2016.
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deportowana również do europejskiej części ZSRS. Relacje obojga świadków
historii Jerzego Sweryna Puciłowskiego i Zofii Sądel wydobywające się ze steli
zostały wzbogacone o gabloty, w których odwiedzający znajdą przedmioty
związane z Sybirakami i ich historią. Z prywatnej kolekcji Adama Wasiluka
została przekazana w depozyt dla Muzeum Odznaka Oficerska 42. Pułku
Piechoty 1928-1939, zaś Zofia Sądel przekazała do Muzeum grzybek
do cerowania 19 , który przywiozła ze sobą z zesłania. O przedmiocie, który
wzbogacił wystawę stałą Muzeum, Zofia Sądel mówiła:
[…] i mam jeszcze grzybek przedwojenny do cerowania pończoch. Takie
grzybki drewniane – w środku igły się trzymało – pończochę się naciągało
do cerowania. Dali mnie do zabawy [...]. Jak schodziliśmy ze statku zabrano nam
wszystko – dokumenty, bagaże – jedynie ten grzybek do cerowania pończoch.
To była moja jedyna zabawka, którą miałam zawsze przy sobie i nie oddałam jej
do bagażu. I ten grzybek przejechał ze mną dwadzieścia dwa tysiące kilometrów
i wrócił do Polski20.

Uchylając przyszłym zwiedzającym rąbka tajemnicy z prac nad wystawą
stałą na bieżąco publikowane są informacje na muzealnych portalach
społecznościowych. Bohaterem jednego z ostatnich wpisów był przywołany
powyżej Jerzy Seweryn Puciłowski. Sybirak był narratorem krótkiego filmu
Niech coś po nas pozostanie, w którym sentymentalnie opowiadał
o przedwojennym Białymstoku, historii budynków przy ul. Węglowej, a także
relacjonował swoje wojenne losy21.
Instalacje artystyczne i historia w przestrzeni publicznej
O tym, jak ważna jest sztuka w przestrzeni publicznej napisano już wiele.
Wystarczy wspomnieć prace prof. Haliny Taborskiej22, dr Edyty Urwanowicz 23,
czy choćby wydawnictwo zbiorowe pt. Sztuka w przestrzeni publicznej.
Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego 24
poruszające to zagadnienie. Analizując prace badaczy zajmujących się tą
problematyką, nie ulega wątpliwości, że sztuka winna przenikać do przestrzeni
publicznej wraz z osobami ją tworzącymi w celu współtworzenia charakteru
danego miejsca. Klimat, nastrój i opowieść historyczna to elementy
charakteryzujące poszczególne miejsca na mapie kraju, kontynentu, świata.
19

Sygn. MPS/331.
Relacja Zofii Sądel, Sygn. ADZiD/HM/14.
21
Niech coś po nas pozostanie, scen. i reż. Jan Roguz, Patrycja Katarzyna
Roman, Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2019. Film dostępny w Internecie:
https://pl-pl.facebook.com/muzeumpamiecisybiru/videos/3119807138104699/ (dostęp
z dn. 31.07.2020 r.).
22
Zob. H. Taborska, Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy,
Warszawa 1996.
23
Zob. R. Grodnicki, J. Osicki, W. Strzelecki, J. Tkaczuk, D. Tyślewicz,
E. Urwanowicz, Sztuka jako wartość w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej
na przykładzie wybranych elewacji Drogi Królewskiej w Gdańsku, „Biuletyn Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania kraju PAN” 2016, nr 264, s.347-356.
24
Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału
społecznego i kulturowego, pod red. B. Dziadzia, B. Głydy-Żydek, S. Piskorek-Oczko,
Bielsko-Biała – Cieszyn, 2015.
20
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Istotnym elementem jest zatem dobór treści w taki sposób, aby w odpowiedniej
oprawie artystycznej tworzyły z wybraną tkanką „nierozerwalną całość”.
Muzeum Pamięci Sybiru powstaje w Białymstoku w sąsiedztwie byłej
bocznicy kolejowej Dworca Poleskiego, skąd w latach 1940-1941 oraz w 1944
roku Sowieci deportowali na Sybir mieszkańców Białostocczyzny. Również
z tego miejsca w 1943 roku Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince
Żydów z białostockiego getta (choć to już odrębna, ale równie tragiczna
historia). Budynek Muzeum został więc zaprojektowany w taki sposób, aby
w swojej architektonicznej formie odnosił się niemal bezpośrednio do Syberii –
azjatyckiej krainy porośniętej tajgą oraz Sybiru – symbolu niewoli i cierpienia
w Rosji lub ZSRS25.
Prace nad wystawą stałą w siedzibie są w toku, zatem do tej pory, przez
pierwsze lata swojej działalności Muzeum organizowało wiele wystaw
czasowych i instalacji artystycznych, które dzięki wypożyczeniom odwiedziły
różne polskie miasta. Wśród tych ostatnich wiele przychylnych opinii otrzymała
instalacja artystyczna RzeczyViste autorstwa Karoliny Mosiej-Zambrano –
adiunkta w Dziale Wystaw Muzeum Pamięci Sybiru.
Opowiadając o przygotowanej instalacji, Autorka mówi, że inspiracją
na taki rodzaj zaprezentowania „trudnej” tematyki, jaką są deportacje na Sybir,
były zarówno ruchy demonstracyjne przeciw zjawiskowi feminicidio
(kobietobójstwa), których fala przelała się zarówno przez Europę, jak i obie
Ameryki, a także same eksponaty muzealne. Połączenie tych dwóch, wydawać
by się mogło, odległych kwestii nie powinno jednak dziwić. Podczas masowych
protestów kobiet istotą przekazu stał się jeden, symboliczny przedmiot (np.
czerwona damska szpilka), który był w stanie zobrazować masowość problemu.
Tak jak tzw. trudne eksponaty muzealne, przedmioty te nie mają wartości
poznawczej. Jednakże w połączeniu z historią poszczególnych osób nabierają
swojego niepowtarzalnego, tylko je charakteryzującego znaczenia. Dodatkowo,
bez cienia wątpliwości, pozwalają one zbliżyć się człowiekowi do drugiego
człowieka i wpływać na jego emocje26.

Fot. 2. Instalacja
RzeczyViste,
fot. Krzysztof Karpiński,
2019.

25
Interesujący artykuł dotyczący koncepcji architektonicznej Muzeum Pamięci
Sybiru opublikował architekt Jan Kabac. Zob. J.Kabac, Muzeum Pamięci Sybiru,
„Architektura-Murator” 2020, nr 2, s. 100–106.
26
Zob. Obóz – Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, pod red.
M. Fabiszak i M. Owsińskiego, Kraków 2013.
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Autorka, zanim „porozrzucała” przedmioty na Rynku Kościuszki
w Białymstoku 27 , szukała najbardziej odpowiednich eksponatów (oczywiście
z przyczyn konserwatorskich nie były to muzealia), które miały przypominać
rzeczy pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowo
przedmioty wykorzystane w instalacji miały nawiązywać do muzealnych
eksponatów, które zostaną zaprezentowane na wystawie stałej. Aby spotęgować
wrażenia odbiorców dodano także tabliczki: białe (osoba przeżyła deportację)
i czarne (osoba umarła na deportacji). Tylko trzy informacje składały się
na treść zamieszczoną na tabliczce: imię i wiek osób dotkniętych represją oraz
miejsce deportacji. Zastosowano prawdziwie imiona deportowanych,
a dobierano je według klucza, który miał zobrazować, że represjonowani
reprezentowali różne narodowości i wyznania, co miało spotęgować
autentyczność, a przede wszystkim ukazać masowość przeprowadzanych przez
Sowietów akcji.
Instalacja spotkała się z pozytywną krytyką, potwierdzając zarazem fakt,
jak ważne jest wyjście w przestrzeń miejską z treścią, która zamykana jest
w murach instytucji. Mosiej-Zambrano trafnie puentuje, że dopóki przedmiot
nie zostanie otwarty, dopóty nie wyjdzie z niego historia. Jest to zarazem
metafora tycząca się muzeum, jako miejsca, które powinno „wychodzić
do ludzi”, „otwierać się” na nowe formy, przestrzenie i sposoby.

Fot. 3. Instalacja RzeczyViste, fot. Krzysztof Karpiński, 2019

Jednakże, co podkreśla Autorka instalacji, należy pamiętać
o tym, że przestrzeń publiczna ma tzw. dwie strony medalu. Owszem przekaz
jest w stanie sięgnąć daleko, trafić do szerszego grona odbiorców, ale twórca
wówczas winien być szczególnie odpowiedzialny za to co i w jaki sposób
27

Instalacja artystyczna została zaprezentowana po raz pierwszy mieszkańcom
Białegostoku 13.04.2019r. w 79. rocznicę drugiej masowej deportacji obywateli
polskich na Wschód.
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eksponuje. W przestrzeni publicznej nie ma bowiem miejsca na tzw.
niedopowiedzenia, które mogą, a wręcz powinny, wystąpić na wystawie stałej
w Muzeum. Przestrzeń nie ma granic, więc i odbiór nie ma granic, stąd obecny
jest brak kontroli nad percepcją odbiorcy, co może być poważnym
niebezpieczeństwem, jeśli prezentowane treści nie będą odpowiednio
wyselekcjonowane.

Historia aktywnie
Starając się zaktywizować oraz zainteresować lokalną społeczność
tematyką Sybiru, Muzeum organizuje także wydarzenia „sportowohistoryczne”. Co roku – 17 września ulicami miasta przejeżdża Peleton
Pamięci. Wydarzenie to jest formą upamiętnienia rocznicy agresji sowieckiej na
Polskę z 17 września 1939 roku.

Rys. 4. Mapa trasy 3. Peletonu Pamięci, wyk. Iwona Kolasińska, 2019.

Peleton Pamięci to przejazd rowerowy ulicami Białegostoku trasą
powiązaną z miejscami i postaciami nawiązującymi do tego historycznego
wydarzenia. W 2019 roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Białystok
niepodległości, na trasie peletonu zostały wyeksponowane miejsca i osoby
związane z historią miasta. Przejazd obejmował punkty na mapie miasta
powiązane z białostoczanami, którzy stali się ofiarami NKWD i zostali
wywiezieni w głąb ZSRS.
Finał peletonu miał odbyć się na Dworcu Fabrycznym – miejscu
wywózek białostoczan na Wschód. Jednakże z powodu silnych opadów
deszczu, impreza została przerwana. Zaplanowany na 17 września spektakl
muzyczny Biały przystanek na podstawie wspomnień Ireny Bujalskiej oraz
wierszy Sybiraczki – Anny Rudawcowej w reżyserii Michała Jarmoszuka
(aktora Białostockiego Teatru Lalek i wykładowcy Akademii Teatralnej

12

SYLWIA SZAREJKO

im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku) odbył się w innym terminie.
Do tekstów została skomponowana muzyka, a studenci Studium Wokalno –
Aktorskiego w Białymstoku na dworcu, w strugach deszczu odśpiewali tylko
kilka piosenek. Mimo niepogody, białostoczanie słuchali…
Innym ciekawym wydarzeniem, organizowanym przez Muzeum
Pamięci Sybiru wraz z Fundacją Białystok Biega jest Bieg Pamięci Sybiru
upamiętniający pierwszą z czterech masowych deportacji na Wschód, która
została przeprowadzona przez Sowietów w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku.
Pierwsza edycja biegu odbyła się w 2019 roku, a zainteresowanie taką
formą aktywności przerosło oczekiwania organizatorów. Podczas kolejnej
edycji biegu, na starcie tzw. biegu dziennego i nocnego stanęło ponad 1000
uczestników z całej Polski. Bieg dzienny wraz z występami grup
rekonstrukcyjnych odbywał się ulicami miasta, zaś bieg nocny został
zorganizowany w Lesie Pietrasze w Białymstoku. Tam, na trasie, po zapadnięciu zmroku, biegacze mogli oglądać zarówno instalacje artystyczne, jak
i rekonstrukcje historyczne nawiązujące do tragicznych wydarzeń
z lutego 1940 roku.

Fot. 5. 2. Bieg Pamięci Sybiru – bieg dzienny, fot. Krzysztof Karpiński, 2020.

Nie ulega wątpliwości, że próba „oswajania” z trudną i smutną historią
poprzez wydarzenia z gruntu wesołe, może powodować pewien dysonans.
Jednym taka formuła będzie się podobała, inni nie będą jej zwolennikami. Owe
skrajne emocje pojawiły się w komentarzach na muzealnym profilu
społecznościowym, gdzie uczestnicy biegu w znacznej większości pochwalali
muzealną inicjatywę, pisząc: „Warto było jechać […] aby uczestniczyć w tym
unikalnym wydarzeniu […]”, lub: „Niezapomniane momenty na trasie – krzyki,

Jak współcześnie uczyć historii?...

13

strzelanina, grupa rekonstrukcyjna to robiło wrażenie. Dziękuję Wam i FBB”28.
Pojawił się także jeden krytyczny głos: „Czy Państwo właśnie zrobili sobie
z jednej z największych tragedii jaka dotknęła nasz naród kolorowy, wesoły
festyn kostiumowy?[…]29”.
Warto także zaznaczyć, że organizowane przez Muzeum wydarzenia,
wspierane są przez lokalną społeczność Sybiraków, która chętnie udziela się
publicznie, zabiera głos podczas wydarzeń i kibicuje pracownikom Muzeum
w budowaniu zarówno tego istotnego, z punktu widzenia wydarzeń
historycznych miejsca, jaki w tworzeniu lokalnej wspólnoty w oparciu
o wspólne doświadczenia historyczne.

Fot. 6. 2. Bieg Pamięci Sybiru – bieg nocny, fot. Radosław Kamiński, 2020.

Obserwowanie reakcji odbiorców muzealnych inicjatyw jest wartościowe
i bezsprzecznie potrzebne, bowiem to właśnie oni będą odwiedzać Muzeum
Pamięci Sybiru, będą tworzyć wspólnotę wokół Muzeum, będą uczestniczyć
w muzealnych inicjatywach. Wielość form przekazu, jakie możemy
wykorzystać współcześnie, wydaje się być nieograniczona. Potrzebne są tylko
innowacyjne pomysły, które w sposób atrakcyjny, ale także z szacunkiem
do historii będą „oswajały” odbiorców z tematyką „trudną”, ucząc zarazem
naszej wspólnej, często smutnej i tragicznej, ale pasjonującej historii.

28

W artykule zostały przywołane komentarze (w pisowni oryginalnej)
uczestników biegu. Opinie zostały opublikowane na portalu społecznościowym
Facebook. Zob. https://pl-pl.facebook.com/muzeumpamiecisybiru/ (dostęp z dn.
20.05.2020r.).
29
Tamże.

SYLWIA SZAREJKO

14
Bibliografia

Andrzejewska Maria, Pawłowicz Aleksander, Do zobaczenia w kraju! Splątane
losy pewnej rodziny, red. i oprac. nauk. J. Owłasiuk, M. Zwolski, Białystok 2019;
Bogusławska Henryka, Była taka rodzina, red i oprac. nauk. W. Śleszyński,
M. Zwolski, Białystok 2017; Borusiewicz Mirosław, Nauka czy rozrywka? Nowa
muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012; Grodnicki Ryszard,
Osicki Janusz, Strzelecki Wojciech, Tkaczuk Janusz, Tyślewicz Dąbrówka,
Urwanowicz Edyta, Sztuka jako wartość w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej
na przykładzie wybranych elewacji Drogi Królewskiej w Gdańsku, „Biuletyn Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania kraju PAN” 2016, nr 264, s.347-356; Kabac Jan,
Muzeum Pamięci Sybiru, „Architektura-Murator” 2020, nr 2, s. 100–106; „Magazyn
Sybir” nr 1, 2017; „Magazyn Sybir” nr 2, 2018; „Magazyn Sybir” nr 3, 2019; Matassa
Freda, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków
2015; Mironowicz Eugeniusz, Wielka tułaczka (1915-1921), Białystok 2018; Obóz –
Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, pod red. M. Fabiszak
i M. Owsińskiego, Kraków 2013; Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement, cz. 1,
pod red. M. Szelaga, Kraków 2014; Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement,
cz. 2, pod red. M. Szelaga, Kraków 2014; Sartori Giovanni, Homo videns. Telewizja
i postmyślenie, Warszawa 2007; Szarejko Sylwia, Kobiety niepokonane, Białystok
2019; Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału
społecznego i kulturowego, pod red. B. Dziadzia, B. Głydy-Żydek, S. Piskorek-Oczko,
Bielsko-Biała – Cieszyn, 2015; Śleszyński Wojciech, Idea Muzeum Pamięci Sybiru –
Pamięć, „Magazyn Sybir” 2017, nr. 1, s. 4–5; Śleszyński Wojciech, Zwolski Marcin,
Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–
1941), Białystok 2019; Taborska Halina, Współczesna sztuka publiczna. Dzieła
i problemy, Warszawa 1996; Zackiewicz Grzegorz, W krainie zesłań. Losy Polaków na
Syberii do 1914 roku, Białystok 2019; Znaki (nie) pamięci. Teoria i praktyka
upamiętniania w Polsce, pod red. M. Fabiszak, A.W. Brzeźińskiej, M. Owsińskiego,
Kraków 2016; Zwolski Marcin, „Sybir” – nowy periodyk nowego muzeum, „Zesłaniec”
2019, nr 77, s. 89–91.
Akty prawne
Statut Muzeum Pamięci Sybiru – Muzeum w organizacji. Załącznik do Uchwały
nr XXVII/441/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r.
Filmy
Niech coś po nas pozostanie, scen. i reż. Jan Roguz, Patrycja Katarzyna Roman,
Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2019.
Muzealia
Sygn. MPS/331; Sygn. ADZiD/HM/14.
Strony internetowe
bn.org.pl; pl-pl.facebook.com/muzeumpamiecisybiru;
bialystok.pl; sybir.um.bialystok.pl

sklep-sybir.pl;

sybir.

