MARCIN ZWOLSKI

MUZEUM MARZEŃ SYBIRAKÓW
„Takie muzeum jest absolutnie konieczne. Niech coś po nas pozostanie. Jakaś pamięć…” – te słowa jednego z Sybiraków, Jerzego Seweryna
Puciłowskiego, doskonale podsumowują dyskusję na temat powołania
w Białymstoku muzeum upamiętniającego polską obecność na Sybirze.
Sybiracy od lat walczyli o takie miejsce, powtarzając na każdym kroku,
że żyją marzeniem, aby wreszcie przekroczyć progi instytucji, która
w godny sposób upamiętni ich losy. Spełnienie tego marzenia jest dla nas
powinnością i największym zaszczytem.

Syberia i Sybir to nieodłączny element dziedzictwa Polaków, naszej
spuścizny kulturowej, naszego historycznego DNA. Sybir od wieków był
miejscem cierpienia, smutku, trudu, walki o przetrwanie, a często także śmierci
licznych przedstawicieli każdego niemal pokolenia. Był miejscem, gdzie
hartowały się charaktery, kształtowały postawy i umacniały się postanowienia
walki o Ojczyznę, niezależnie od ceny, jaką trzeba było zapłacić. Dla wielu
bezkresna Syberia była też szansą – na rozwój, karierę, rozpoczęcie nowego
życia. Była więc zarówno piekłem, jak i ziemią obiecaną, do której jedni szli
w kajdanach, inni zaś podążali z własnej, nieprzymuszonej woli. Była „drugą
ojczyzną Polaków” – jak mawiał marszałek Józef Piłsudski, wspominając swoje
syberyjskie perypetie. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że bez doświadczenia
Sybiru nasza historia i my sami bylibyśmy inni. Lepsi? Gorsi? Któż to wie…
Faktem jest, że Sybir mamy we krwi, pamięć o nim odziedziczyliśmy
po przodkach, można wręcz pokusić się o twierdzenie, że wyssaliśmy go
z mlekiem matki.
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To właściwie Sybir czy Syberia? – mógłby ktoś zapytać. Różnica między
tymi pojęciami zatarła się na przestrzeni dziejów. A kiedyś była wyraźna
i nie do pomylenia. Sybir był synonimem kary, odległym „więzieniem”,
mityczną wręcz krainą obejmującą wszystkie tereny Imperium Rosyjskiego,
a później też Związku Sowieckiego, gdzie osadzano polskich zesłańców.
Syberia zaś miała znaczenie wyłącznie geograficzne. I tego się trzymajmy.
Niech coś po nas pozostanie…
Myśl o przekazaniu współczesnym i potomnym wiedzy o swoim ciężkim
losie towarzyszyła Sybirakom od zawsze. A Polacy trafili na Sybir już w XVI w.,
w czasie wojen z Moskwą, jako jeńcy Iwana Groźnego. To właśnie z tego
okresu pochodzą pierwsze wspomnienia polskiego Sybiraka, przytaczane
w literaturze jako Kronika Polaka. W Polsce pozostają one jednak nieznane,
podobnie jak nazwisko ich autora. Najstarszym ze znanych świadectw naszych
rodaków traktujących o pobycie w moskiewskim imperium jest pamiętnik
Stanisława Niemojewskiego, więzionego na Wschodzie w pierwszej dekadzie
XVII w. Trzeba jednak wiedzieć, że Niemojewski nie przekroczył granicy
Syberii, czyli Uralu. Pobyt za tym pasmem górskim w drugiej połowie tego
samego stulecia opisał Adam Kamieński-Dłużyk. Nieśmiałe próby przekazania
potomnym wiedzy o losach polskich jeńców i zesłańców kontynuowane były
w XVIII, a następnie XIX w., by zdecydowanie rozkwitnąć w drugiej połowie
tego stulecia. Wspomnienia Sybiraków publikowane były zarówno w prasie,
jak i w publikacjach książkowych.
Nikt lepiej od Sybiraków nie znał ceny walki o wolność, nikt też nie
wiedział od nich więcej o samej niewoli. Być może dlatego należeli oni do tych,
którzy najbardziej cieszyli się odzyskaną w 1918 r. niepodległością. Nowa,
odrodzona Polska także o nich pamiętała. Sybiracy stali się w II Rzeczypospolitej ludźmi szczególnie poważanymi, zajmowali wysokie stanowiska
państwowe, robili kariery naukowe, zajmowali się sztuką, aktywnie uczestniczyli w każdej dziedzinie życia społecznego. I wszędzie, gdzie się pojawiali,
witano ich z największymi honorami. Wystarczy dzisiaj spojrzeć na archiwalne
fotografie z jakiejkolwiek ważnej uroczystości, obojętnie: politycznej,
kulturalnej, czy sportowej; aby dostrzec na trybunie honorowej tych, którzy
jeszcze jakiś czas temu walczyli z przeciwnościami surowej natury i wrogiej
władzy daleko na wschodzie.
Ale sam udział w polskim życiu publicznym Sybirakom nie wystarczał.
Oni wiedzieli, że są świadkami historii, której nie można zapomnieć. Przystąpili
do tworzenia organizacji skupiających byłych zesłańców. Po pierwszych
próbach, kiedy to powstawały zrzeszenia regionalne, środowiskowe lub akademickie, w 1928 r. powstał ogólnopolski związek. W dniach 29–30 czerwca
tego roku w auli Politechniki Warszawskiej odbył się I Zjazd Sybiraków.
To właśnie w jego trakcie, w obecności 2 tys. Sybiraków i prezydenta Ignacego
Mościckiego, poseł Antoni Anusz złożył wniosek o uznanie Zjazdu za zebranie
organizacyjne Związku Sybiraków. Tak też się stało. Wśród celów postawionych przed organizacją, co wyraźnie zaznaczono w przyjętym Statucie, był
m.in. „głęboki kult dla przeszłości” np. poprzez utrwalanie „na piśmie” przeżyć
i idei zrodzonych w Rosji i na Syberii. Założyciele Związku Sybiraków
stwierdzili wręcz, że tylko dzięki pamięci o polskich losach na Sybirze możliwe
będzie zachowanie państwowości i niepodległości.
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Związek Sybiraków prowadził działalność historyczną i wydawniczopopularyzatorską, zbierając wspomnienia swych członków, czy choćby
publikując w latach trzydziestych XX w. 19 numerów czasopisma „Sybirak”.
Drugą młodość przechodziły XIX-wieczne syberyjskie wspomnienia, których
reedycje, bądź też pierwsze wydania niedrukowanych dotąd autorów,
proponowały liczne wydawnictwa. Mnóstwo wspomnień drukowano też w
prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Próba zebrania całej tej wspomnieniowej
spuścizny w lwowskim Ossolineum i stworzenia tam „biblioteki syberyjskiej”
nie została zrealizowana, być może także dlatego, że skala sybirackiej
działalności wydawniczej była tak ogromna, że właściwie nie do
usystematyzowania.

Zjazd założycielski Związku Sybiraków; Warszawa, 1928 r.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Nie udało się też zrealizować inicjatyw (co najmniej dwóch) mających
w zamyśle doprowadzenie do upamiętnienia syberyjskich zesłań w formie stałej
ekspozycji muzealnej. Pierwszą znaną nam próbę zorganizowania wielkiej
wystawy poświęconej polskim losom na Sybirze podjęto w 1935 r. w Krakowie.
Prawdopodobnie doszłaby ona do skutku gdyby nie śmierć pierwszego członka
honorowego Związku Sybiraków – marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym
i kolejnych latach skupiono się na uroczystościach wokół postaci i znajdującego
się przecież w Krakowie, na Wawelu, miejsca pochówku „Wielkiego Sybiraka”
– jak często Piłsudskiego określano – zapominając tym samym o wcześniejszej
inicjatywie. We Lwowie prace zaszły nieco dalej. Skompletowano zbiór
pamiątek, powstały także plany zorganizowania muzeum. W 1936 r., z okazji
VII Zjazdu Sybiraków, otworzono nawet obszerną wystawę o Sybirze
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i Sybirakach. Kolekcja pamiątek trafiła ostatecznie do Zakładu imienia
Ossolińskich we Lwowie, ale do powołania muzeum niestety nie doszło –
przygotowania przerwała wojna, a zbiór został rozproszony.
Nowy Sybir – ten sam, czy inny?
Po wrześniu 1939 r. pamięć o Sybirze czasów carskich radykalnie straciła
na znaczeniu. Na mieszkańców zagarniętych przez Sowietów wschodnich ziem
II Rzeczypospolitej spadły nowe, okrutne represje, które odcisnęły tak silne
piętno na określeniu „Sybir”, że do chwili obecnej większość społeczeństwa
identyfikuje to określenie wyłącznie z tym okresem – czasem sowieckiego
okrucieństwa i zbrodni.
Jedno się nie zmieniło. Nowi Sybiracy, podobnie jak ich poprzednicy,
szybko nabrali żywego przekonania, że jedynie pamięć o historii może pomóc
w uniknięciu podobnych tragedii w przyszłości. Już w trakcie działań
wojennych rozpoczęli zbieranie informacji o losach współtowarzyszy –
deportowanych, jeńców i łagierników. Działania takie prowadził też rząd
polski, który znalazł się w Londynie. Od 1943 r. systemowo, w sposób
ankietowy, informacje zbierało Biuro Dokumentów tzw. Armii Andersa.
Pierwsze opracowania i relacje pojawiły się drukiem jeszcze przed
zakończeniem wojny w Londynie i we Włoszech.
II wojna światowa przyniosła zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej.
W gronie zwycięzców była więc także Polska, choć dla niej był to tryumf iście
pyrrusowy – kraj stracił połowę swego przedwojennego terytorium i to,
co najcenniejsze, czyli niepodległość. W komunistycznym, kontrolowanym
przez Sowietów kraju, nie wolno było mówić o cierpieniu Polaków na Sybirze.
Nie doszło też do reaktywacji Związku Sybiraków. Walka o pamięć przeniosła
się więc poza granice kraju. Toczyła ją głównie polska emigracja rozsiana
po wszystkich kontynentach. Bazowano przede wszystkim na wspomnieniach
własnych, ale powstawały też prace naukowe oparte choćby na spuściźnie
archiwalnej zdeponowanej w Instytucie Hoovera w Stanford czy Instytucie
Historycznym im. gen. Sikorskiego (od 1964 r.: Instytut Polski i Muzeum
im. gen. Sikorskiego) w Londynie. Poważny i szeroki dyskurs na tematy
związane z Sybirem i represjami sowieckimi prowadziła również polska sekcja
Radia Wolna Europa.
Nie było to łatwe zadanie. W społeczeństwach państw, w których żyli
polscy Sybiracy, królował zupełnie inny obraz wojny, niż oni chcieli przekazać.
Niemal wszyscy uważali, że wojnę rozpętał samodzielnie Adolf Hitler,
a za wszystkimi zbrodniami, jakie popełniono w jej trakcie, stała Rzesza
Niemiecka. Związek Sowiecki postrzegany był przede wszystkim jako kraj,
który poniósł największą ofiarę w ludziach i który walnie przyczynił się
do zakończenia konfliktu zbrojnego na świecie. Próba pokazania
współodpowiedzialności Józefa Stalina za wybuch wojny spotykała się
ze zdziwieniem, a porównywanie zbrodni sowieckich z niemieckimi było
odbierane wręcz jak świętokradztwo. Mimo to polscy Sybiracy na obczyźnie
nie dawali za wygraną i wytrwale walczyli o prawdę. Zebranie wszystkich
publikacji książkowych, wzmianek prasowych, programów radiowych i telewizyjnych wydrukowanych lub wyemitowanych przez dziesiątki lat po wojnie
wszędzie tam, gdzie polska mniejszość pamiętała o Sybirze, jest dzisiaj
z pewnością niemożliwe.
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W rządzonej przez komunistów Polsce o Sybirze wyłącznie szeptano,
głównie w rodzinach. Dzięki tym szeptom, a także szerokiej działalności
polskiej emigracji, znaczenie słowa „Sybir” przetrwało w świadomości
narodowej. Jednak jego znaczenie zatarło się nieco i wielu zaczęło
je utożsamiać z określeniem „Syberia”.
Czegoś wciąż brakowało
Rok 1980 przyniósł Polsce powiew wolności. Powstanie „Solidarności”
uaktywniło społeczeństwo, dało mu siłę i odwagę, także do poruszania
zakazanej do tej pory tematyki. Wśród wielu wątków historii, które na nowo
ujrzały światło dzienne, były te związane z Sybirem. W tzw. drugim obiegu
królowały książki historyczne, a w nich najczęściej poruszanym tematem była
Zbrodnia Katyńska. Często wznawiano dzieła „klasyków łagrowych” –
Aleksandra Sołżenicyna i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a i wspomnienia
gen. Władysława Andersa doczekały się co najmniej kilkunastu edycji. Ludzie
znów odmieniali słowo „Sybir” przez wszystkie przypadki. Jednak po kilkunastu miesiącach względnej swobody nastał stan wojenny i ponownie musieli
robić to po kryjomu, obawiając się odczucia trudów zesłania na własnej skórze
(internowanym w stanie wojennym opozycjonistom często grożono, że pojadą
„na białe niedźwiedzie”).
W końcu lat osiemdziesiątych XX w. powoli stawało się jasne, że dni
systemu „władzy ludowej” w Polsce są policzone. „Zakazane” tematy odżyły
z pełną mocą. W grudniu 1988 r. reaktywowano Związek Sybiraków.
Działalność tej organizacji, jak też wielu innych, które powstawały zarówno
w latach dziewięćdziesiątych, jak też w dwóch już dekadach XXI w.
(nie sposób wymienić wszystkich) odbudowała pamięć o Sybirze – i to zarówno
tym sowieckim, jak i carskim. Wydano ogromną liczbę książek, powstały
periodyki (z „Zesłańcem”, organem Rady Naukowej Zarządu Głównego
Związku Sybiraków na czele), nakręcono reportaże i filmy dokumentalne,
a ilości tekstów publicystycznych, wywiadów i innych wzmianek we wszelkich
mediach nikt nawet nie oszacuje.
Tematyka Sybiru od zawsze była obecna w sztuce – najszerzej
w literaturze pięknej i malarstwie. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Aleksander Sochaczewski czy Artur Grottger są wybitnymi, ale zaledwie
jednymi z wielu twórców, których Sybir inspirował, i którzy Sybir „malowali”
piórem lub pędzlem. Jednak w XXI w. tematyka ta weszła też do szeroko
pojętej popkultury – powstały inspirowane nią filmy fabularne, komiksy, gry
planszowe i komputerowe, a nawet… literatura science fiction. Czy zatem
możemy być wreszcie usatysfakcjonowani tym stanem rzeczy? Czy mamy
podstawy, aby stwierdzić, że misja zachowania pamięci o historii polskiego
Sybiru została zakończona? A jeśli tak, to o co chodzi Sybirakom, którzy wciąż
wydają się nie być zadowoleni ze stanu upamiętnienia ich historii?
Otóż Sybiracy mają rację, bo wciąż czegoś w tym całym „systemie
pamięci” brakuje. To wszystko, co udało się dotąd zrobić, jest niezwykle ważne
i koniecznie należy to kontynuować. Jednak historia ta potrzebuje jeszcze
jednego – miejsca, które będzie jej poświęcone w całości, które w sposób
systemowy będzie dbać o jej utrwalenie i upowszechnienie, które zagwarantuje,
że pamięć nie osłabnie. Historia ta potrzebuje… muzeum.
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Dlaczego więc nie podniesiono dotąd pomysłów z okresu międzywojennego powołania muzeum poświęconego Sybirowi? Ależ podniesiono
i to wielokrotnie. O takim muzeum rozmawiano w Krakowie, we Wrocławiu
czy na Pomorzu, jednak nie były to najwyraźniej rozmowy wystarczająco
konkretne. Związki sybirackie w różnych miejscowościach, czasem
we współpracy z lokalnymi samorządami lub szkołami, organizowały miejsca
pamięci i gromadziły eksponaty. Sale poświęcone Sybirowi powstały w kilku
muzeach, otworzono samorządowe, prywatne, a nawet komercyjne inicjatywy
upamiętniające los niektórych grup zesłańców. Bardzo aktywną działalność
podjęto w Internecie, gdzie funkcjonuje wiele stron popularyzujących tematykę,
z wirtualnym muzeum Kresy–Syberia na czele. Żadne z tych miejsc nie upamiętnia jednak dziejów polskiego Sybiru całościowo.
Dużą aktywność w upowszechnianiu wiedzy na temat deportacji
przejawiało od lat środowisko białostockie. Nic w tym dziwnego – Białystok
jest stolicą jedynego z regionów zagarniętych we wrześniu 1939 r. przez
Sowietów i dotkniętych sowieckimi represjami, który niemal w całości znajduje
się w obecnych granicach Polski. Pamięć o okupacji i represjach sowieckich
jest tu wciąż żywa, a środowisko sybirackie bardzo szanowane i wpływowe.
To właśnie białostoccy Sybiracy już w 1989 r. reaktywowali i wydali pierwsze
3 numery czasopisma „Sybirak” (do 2005 r. pojawiło się jeszcze 30 kolejnych
numerów tego periodyku). To oni w 1998 r. w podziemiach białostockiego
kościoła p.w. Ducha Świętego otworzyli bodajże największą izbę pamięci
poświęconą deportowanym w czasie II wojny światowej. I wreszcie, to także
oni trzy lata później rozpoczęli organizację corocznego, wielotysięcznego,
międzynarodowego pochodu Sybiraków, ich rodzin i sympatyków (obecnie pod
nazwą: Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru) – jedynej
inicjatywy skupiającej to środowisko regularnie w takiej skali.
Na aktywność białostockich sybiraków odpowiedzieli lokalni historycy,
a następnie samorządowcy. W 2007 r. w miejscowym oddziale Instytutu
Pamięci Narodowej powstało Centrum badań nad deportacjami i migracjami
„Exodus”, zaraz potem w miejscowym oddziale Polskiego Towarzystwa
Historycznego podjęto liczne inicjatywy badawcze. Władze miasta podjęły
decyzję o budowie muzeum, a rozpoczęcie gromadzenia zbiorów i stworzenia
podwalin przyszłej placówki powierzyły miejscowemu Muzeum Wojska.
Na drodze do muzeum
Białystok, jako miasto bezpośrednio dotknięte represjami sowieckimi,
pełen jest miejsc związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami. Wśród nich jest
jedno wyjątkowo symboliczne – dawny Dworzec Poleski (później: Towarowy).
To z tego dworca odjeżdżały pociągi na Wschód, w nieznane, wypełnione
rodzinami drżącymi o swój los. Zanim taki transport wyruszył w długą drogę,
był przez kilka-kilkanaście godzin kompletowany na bocznicy. Niewielu
białostoczan wie, że bocznica ta, częściowo później rozebrana, kończyła się
przy pierwszym z magazynów wojskowych wybudowanych w okresie
międzywojennym przy ul. Węglowej. Właśnie w tym magazynie postanowiono
stworzyć muzeum.
W 2010 r. z całego kompleksu dawnych magazynów wojskowych
wydzielono działkę specjalnie na ten cel. Machina ruszyła – rozpoczęły się
rozmowy, plany, konkursy i przetargi. Po kilku kolejnych latach Białystok
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podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na dofinansowanie budowy muzeum. Zaraz potem, 1 stycznia 2017 r.,
ogłoszono decyzję władz miejskich – Muzeum Pamięci Sybiru zostało
formalnie powołane do życia.
Pomimo braku reprezentacyjnej siedziby kształtujący się zespół szybko
rozpoczął działalność na szeroką skalę. Najważniejsze były oczywiście
intensywne prace związane z projektem wystawy stałej. Prowadzono ciągłe
modyfikacje i dopracowywano projekt, w czym pomocą – choć nieraz również
i dodatkową komplikacją – były liczne konsultacje z doborowym gronem
specjalistów z zakresu historii, muzealnictwa, kultury i sztuki. Przejęto zbiory
sybirackie zgromadzone w Muzeum Wojska i podjęto akcję intensywnego ich
uzupełniania. Dzięki funkcjonowaniu niewielkiego Centrum EdukacyjnoWystawienniczego prowadzono działalność edukacyjną i informacyjną.
W przestrzeni miejskiej Białegostoku, jak też innych miast w Polsce i poza
granicami kraju, eksponowano tworzone od podstaw wystawy plenerowe
i instalacje artystyczne, organizowano happeningi. Takie inicjatywy
jak „Peleton Pamięci”, a szczególnie „Bieg Pamięci Sybiru”, wzbudziły
zainteresowanych na całym świecie.

Muzeum zainicjowało też badania naukowe i działalność popularyzatorską. Pracownicy naukowi przeprowadzili liczne kwerendy archiwalne,
zarówno w kraju jak i za granicą, wzięli udział w wielu konferencjach o zasięgu
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zorganizowana w Muzeum
Pamięci Sybiru seria konferencji i spotkań pod hasłem „Kierunek Muzeum”
zdążyła zdobyć stałe grono uczestników i odbiorców. W ciągu nieco ponad 3 lat
udało się wydać drukiem 7 numerów czasopism i ponad 30 książek, głównie
popularno-naukowych (w tym 8 dwujęzycznych, polsko-angielskich).
A co z budową siedziby? W 2018 r. na przygotowanym wcześniej terenie
rozpoczęły się prace remontowe i budowlane. „Dziś kończą się nasze
wieloletnie starania o utworzenie w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru,
a zaczyna się etap wznoszenia budynku placówki” – mówił dziennikarzom
prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – „Realizujemy nasze zobo-
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wiązanie wobec miasta, Polski, Sybiraków i ich potomków”. W akcie
erekcyjnym, wmurowanym w fundamenty gmachu 15 października 2018 r.
w obecności wzruszonych Sybiraków, sygnatariusze stwierdzili m.in.:
[…] pragniemy zaświadczyć o silnym przekonaniu, że tylko kultywowanie
pamięci o tamtych tragediach daje nadzieję na to, aby nie powtórzyły się one
w przyszłości. Dlatego wyznaczamy powstającemu Muzeum zadanie badania
i krzewienia wiedzy o syberyjskim dramacie, nie tylko w Polsce, ale i na
świecie. Bowiem niemal wszystkie narody miały w nim udział.

W ciągu kilkunastu miesięcy stary magazyn – niemy świadek tragicznych
wydarzeń sprzed lat – został gruntownie odnowiony i przygotowany
do umieszczenia w nim wystawy stałej (o powierzchni ponad 2 tys. m2), wystaw
czasowych i pomieszczeń edukacyjnych. W dobudowanym do niego nowym
gmachu zaprojektowano salę multimedialną, restaurację, magazyny i pomieszczenia konserwatorskie, a także całą infrastrukturę administracyjną. Do gotowych, ale niemal pustych murów, w grudniu 2019 r. wprowadzili się
pracownicy Muzeum. Trwały prace nad zakupem i instalacją wyposażenia,
a wkrótce zaczęły się też te najważniejsze, nad realizacją „serca” muzeum –
wystawy stałej.
Czekając na zwiedzających
Wystawa stała jest elementem przez wielu odbiorców utożsamianym
z całością muzeum. To całkiem normalne – statystyczny odbiorca nie krąży
przecież po magazynach muzealnych czy pracowniach konserwatorskich,
nie odwiedza administracji, ani nie ocenia działalności pionów technicznych.
Nawet jeśli styka się z inicjatywami edukacyjnymi lub wydawniczymi
placówki, to są one przez niego postrzegane jako element dodatkowy,
a nie podstawa działalności muzealnej. Wystawa stała jest wizytówką muzeum
i podstawowym punktem przekazu muzealnego, głównym pasem transmisyjnym pomiędzy muzeum a odbiorcą. Jako że we współczesnym świecie,
pełnym nowych technologii i atrakcyjnych przekazów, odbiorca jest bardzo
wymagający i świadomy swoich oczekiwań, muzea starają się dopracować swój
przekaz i dostosować go do potrzeb zwiedzających. Stąd też prace nad wystawą
stałą Muzeum Pamięci Sybiru trwały dość długo. Najważniejsze jest jednak,
że zostały ukończone, a wystawa jest już gotowa.
Zaprojektowano i wykonano ścieżkę zwiedzania zapewniającą zapoznanie odbiorcy z podstawową faktografią dotyczącą polskiej obecności
na Sybirze począwszy od XVI w. Najwięcej miejsca poświęcono – co
oczywiste – historii XX w. Starano się nie pominąć żadnego z ważnych zagadnień, ani tych związanych z represjami carskimi i sowieckimi, ani dotyczących
dobrowolnej emigracji czy karier Polaków na dalekiej Syberii. Fascynujące
i niejednokrotnie mało znane wątki historii mogą okazać się nieoczywiste nawet
dla dobrze przygotowanych odbiorców. Zaskoczyć może też forma prezentowania treści. Narratorami opowieści, przez którą będzie prowadzony
odbiorca, są bowiem sami Sybiracy – ich wspomnienia, pamiątki, a tam, gdzie
to jest możliwe, także ich głos. Instalacje artystyczne i multimedia
nie dominują, a jedynie atrakcyjnie uzupełniają ten przekaz, co jest przejawem
najnowocześniejszych trendów w światowym muzealnictwie.
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Zwiedzający sam zdecyduje o sposobie zapoznawania się z treściami
wystawy. Będzie mógł zwiedzać ją samodzielnie, w dogodnym dla siebie
tempie, korzystając z dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) warstwy opisowej
komfortowo rozmieszczonej w przestrzeni wystawienniczej. Osoby, które łakną
wiedzy dodatkowej i kontaktu z kimś, kto może bezpośrednio zareagować
na ich potrzeby, będą mogły skorzystać z usług wykwalifikowanych
przewodników muzealnych. Odbiorca potrzebujący częstej zmiany bodźców
edukacyjnych (np. dzieci i młodzież), będzie mógł skorzystać z przewodnika
multimedialnego zapewniającego dostęp do dodatkowych treści, multimediów,
a nawet gier edukacyjnych.
We współczesnym muzealnictwie coraz większą popularność zdobywają
audioprzewodniki, zapewniające sprawne zwiedzanie według zaplanowanej
ścieżki, dawkujące niezbędne informacje w ciekawy sposób. Taka opcja
również będzie dostępna i to z dodatkowym, nietypowym bonusem. Otóż
przygotowana ścieżka zwiedzania z audioprzewodnikiem ma wbudowane
elementy słuchowiska, co ułatwi wprowadzenie odbiorcy w niepowtarzalny
klimat epoki. Audioprzewodnik został wyposażony w 7 ścieżek językowych
(polską, rosyjską, białoruską, ukraińską, litewską, łotewską i angielską),
audiodeskrypcję dla osób niewidomych i niedowidzących, a także obraz lektora
języka migowego dla niesłyszących i niedosłyszących. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową będą też mogły zapoznać się z niektórymi eksponatami
dotykowo, dzięki specjalnym modelom rozmieszczonym w salach
ekspozycyjnych. Zadbano zresztą o wiele innych udogodnień dla osób
z różnymi dysfunkcjami.

Muzeum Pamięci Sybiru czeka na zwiedzających. Wystawa stała jest
gotowa, a do wielkiego otwarcia intensywnie przygotowują się pracownicy.
17 września 2021 r. to data uroczystości otwarcia placówki. Jak ją przyjmą
odbiorcy? To ważne pytanie, ale kolejne jest jeszcze ważniejsze – jak ją
przyjmą Sybiracy? Czy uznają, że ich odwieczne marzenie o muzeum
badającym i popularyzującym ich historię właśnie się ziściło? Przekonamy się
o tym już wkrótce.
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Laurka imieninowa wykonana przez Sybiraków
dla kierownika Delegatury Ambasady RP w Semipałatyńsku,
Kazachstan, 1942 r.; ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru

