UROCZYSTE OTWARCIE
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU
Szanowni Państwo,
Każda instytucja ma swoje momenty przełomowe – decydujące o jej
losie, postrzeganiu przez innych, przyszłości… Muzeum Pamięci Sybiru,
pomimo niedługiego czasu funkcjonowania, miało ich już kilka – jednym z nich
było np. odebranie kluczy do nowo wybudowanej siedziby. 17 września 2021 r.
przeżyliśmy jednak moment absolutnie wyjątkowy. Tego dnia miało miejsce
oficjalne otwarcie wystawy stałej, dla nas tożsame z rzeczywistym
uruchomieniem instytucji – bowiem czym jest muzeum bez wystawy? To
wystawa nadaje muzeum tożsamość, zapewnia rozpoznawalność, decyduje o
sukcesie lub niepowodzeniu instytucji.
Pracowaliśmy nad wystawą przez lata, my i wielu innych, którzy jeszcze
przed nami snuli plany i podjęli przygotowania do organizacji muzeum. W tym
miejscu należałoby podziękować, ale jak wymienić wszystkich, którzy na to
zasługują? Skoro nie da się wymienić wszystkich, a nikogo absolutnie nie
wolno w tej chwili pominąć, proszę mi pozwolić na skierowanie krótkiego,
symbolicznego słowa: „dziękuję” – do wszystkich, którzy kiedykolwiek
dołożyli swoje, mniejsze lub większe „cegiełki” do monumentalnej budowli
pod nazwą: Muzeum Pamięci Sybiru! Pozwolę sobie na tylko jedno specjalne
podziękowanie, a skieruję je w stronę Sybiraków. To dzięki Wam powstało to
Muzeum. I to Wasze historie je tworzą. Nigdy o tym nie zapomnimy!
My, pracownicy Muzeum, czujemy wdzięczność za szansę wzięcia
udziału w tym wyjątkowym dziele. Jeszcze mocniej czujemy jednak ciężar
odpowiedzialności spoczywający na naszych barkach, złożony na nie przez
pokolenia tych, którzy cierpiąc represje związane z bezkresnym Sybirem nie
ustawali w wierze, że świat o nich nie zapomni, że pamięć o nich przetrwa. To
właśnie ta pamięć przyświecała i przyświeca naszym działaniom, to ona
wybrzmiewa dumnie z nazwy naszej instytucji.
Minęły już tygodnie od zaproszenia do naszej siedziby i na naszą
wystawę pierwszych odbiorców. Odwiedzają nas każdego dnia, z ogromną
uwagą przemierzając przestrzeń muzealnej ekspozycji. Zdajemy sobie sprawę,
że to dopiero początek naszej drogi. Wyruszcie w nią razem z nami.
Zapraszamy do Muzeum Pamięci Sybiru!
Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński
Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
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Zachować pamięć Sybiru
17 września 2021 r., w 82. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, miało
miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Jedyna w Polsce
placówka poświęcona zesłaniom, deportacjom i polskiej obecności na Sybirze
od XVII do połowy XX w. powstała w Białymstoku. Jej misją jest dbanie
o zachowanie pamięci polskiego Sybiru.
Muzeum
Od lat trwały dyskusje o tym, gdzie powinno powstać takie muzeum.
Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym powstały inicjatywy zmierzające
do powołania takiej instytucji w Krakowie i Lwowie. Po wojnie, z oczywistych
powodów, temat na lata został zawieszony, ale powrócił po 1989 r. Rozmawiano o potrzebie zorganizowania muzeum upamiętniającego zesłania Polaków
na Wschód m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, czy ponownie w Krakowie, jednak
brakowało konkretów. Najwięcej argumentów przemawiało za Białymstokiem.
To stolica Podlasia była największym miastem, z pozostających w granicach kraju po 1945 r., które doświadczyło represji sowieckich w latach 1939–
1941. To właśnie w Białymstoku działało prężne środowisko Sybiraków,
organizujące m.in. doroczny marsz pamięci polskiego Sybiru. Wreszcie, to jego
władze samorządowe, jako pierwsze, podjęły zdecydowane kroki ku stworzeniu
placówki i wzięły na siebie koszt jej organizacji i funkcjonowania. Pozostawało
pytanie – w którym miejscu miasta nad rzeką Białą rozpocząć budowę.
Mimo że w Białymstoku jest wiele miejsc związanych z sowieckimi
represjami, wybór konkretnej lokalizacji był oczywisty. Transporty z deportowanymi przez Sowietów w latach 1940–1941, a także w 1944 r., odchodziły
z Dworca Poleskiego. Również stąd w 1943 r. Niemcy wywieźli do obozu
zagłady w Treblince Żydów z białostockiego getta. Bocznice, na których były
kompletowane transporty, kończyły się koło jednego z magazynów wojskowych przy ul. Węglowej. Muzeum zostało ulokowane właśnie w tym
magazynie. Oryginalny, rosyjski wagon towarowy z 1892 r., tzw. tiepłuszka,
będący symbolem tamtych dramatycznych chwil, stoi dziś wewnątrz budynku
Muzeum. Stanowi bramę, przez którą zwiedzający wchodzą na wystawę.
Budynek dawnego magazynu, zbudowanego z czerwonej cegły, kryje w
sobie wystawę główną. W dobudowanym do niego nowoczesnym budynku,
znajduje się m.in. całe zaplecze administracyjno-magazynowe, a także sala
konferencyjna, magazyny oraz serwująca dania kresowe restauracja. W Muzeum są też pracownie edukacyjne i księgarnia. Cały obiekt został otoczony
stalowymi słupami, które symbolizują bezkresną, mroźną, syberyjską tajgę
(niektórzy odbiorcy widzą w nich z kolei ludzi wywiezionych na Sybir). Autor
koncepcji aranżacji budynku Muzeum, architekt Jan Kabac, twórca wielu
innych interesujących projektów użyteczności publicznej na terenie całej Polski,
wyjaśnia tę symbolikę następująco:
Naszym kierunkowskazem było hasło „droga”. Syberia, dokąd wywożono
Polaków, jest czymś tak odległym, że pokonanie tej trasy wydaje się dzisiaj
niewyobrażalnym wysiłkiem, jest w tym jakiś bezkres nieludzki. Długość
magazynu dobrze do tej opowieści przystaje: idziemy, idziemy i końca
nie widać.
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Adaptację dawnych pomieszczeń magazynowych i postawienie nowego
budynku sfinansowano z budżetu miasta Białystok oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawa
Rozmieszczona na powierzchni ponad 2 tys. mkw wystawa stała
opowiada o obecności Polaków na Sybirze – w europejskiej, jak też zauralskiej
części Rosji oraz w Kazachstanie; między wiekiem XVII, a pierwszą połową
wieku XX. Jej pierwsza część, znajdująca się na parterze, to opowieść o przedwojennym, wschodnim pograniczu Polski i jego mieszkańcach wrzuconych
w wir wojny i poddanych okrutnym represjom. Narrację prowadzą tu sami
Sybiracy – ich głosy towarzyszą zwiedzającym cały czas, a indywidualne
historie przeplatają się z losami całych społeczności.
Drugą część opowieści, zlokalizowaną na piętrze, symbolizuje biała,
pusta przestrzeń: to Sybir. Historyczna narracja zatacza tu pętlę: wysiadający
z wagonów deportowani (a wraz z nimi także zwiedzający wystawę) natykają
się nie tylko na ślady Polaków, którzy zostali tu zesłani w czasach carskich,
ale też dobrowolnych osadników chłopskich, polskich naukowców,
przemysłowców i urzędników w carskiej służbie, a także rodaków deportowanych w latach 30. XX w. z tej części dawnych Kresów, która została zajęta
przez bolszewików po rewolucji. Odbiorcy są prowadzeni raz po mroźnej,
syberyjskiej tajdze, a w innym miejscu po kazachskim stepie. Oba te krajobrazy
są zarówno piękne, jak i groźne, okrutne. Niewyobrażalne cierpienie przeplata
się tu z brawurową odwagą, poniżenie i śmierć z ambicją i żądzą lepszego
życia, porażka z wielkim sukcesem, a ludzka pasja – ze zrządzeniami ślepego
losu. Zwieńczeniem tej historii są portrety Sybiraków rozrzuconych po całej
kuli ziemskiej, którzy przeżyli tę gehennę, a także ich dzieci i wnuków. Jest to
akcent jednoznacznie pozytywny, obrazujący niezwykłą moc woli przetrwania
i wewnętrznej siły człowieka.
Uzupełnieniem ekspozycji jest ciemna sala, której centralnym punktem
jest sylwetka klęczącego żołnierza wykonana z guzików od wojskowych
mundurów. To miejsce to Memoriał Zbrodni Katyńskiej. Na jego ścianach
wyryto nazwiska 17 941 ofiar tej sowieckiej zbrodni. Kilka ścian jest pustych,
ponieważ nazwiska prawie 4 tys. ofiar nie są dotąd znane. Memoriał jest
trzecim miejscem w Polsce, w którym są wyeksponowane oryginalne przedmioty wydobyte z katyńskich grobów.
Wystawę zaprojektowano w oparciu o najnowsze trendy światowego
muzealnictwa: nowoczesne multimedia zestawiono z narracją historyczną,
metaforyczne wizje artystów – z oryginalnymi eksponatami związanymi
z Sybirem. O nowoczesności całego przedsięwzięcia mogą świadczyć
następujące dane: na wystawie zainstalowano 29 projektorów multimedialnych
i 95 urządzeń audio, a także 9 interaktywnych kiosków. Do użytku zwiedzających są również okulary VR i audioprzewodnik ze ścieżkami dźwiękowymi w
7 językach (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim
i angielskim), ścieżką z audiodeskrypcją dla osób niewidomych
i niedowidzących, a także ścieżką dla osób niesłyszących i niedosłyszących
z lektorem języka migowego.
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W przeddzień otwarcia
Data otwarcia placówki ustalona została na 17 września 2021 r., czyli
rocznicę sowieckiej agresji na Polskę oraz powiązany z tą datą Dzień Sybiraka.
Wydarzenia towarzyszące otwarciu rozpoczęły się dzień przed najważniejszą
uroczystością. 16 września uroczyście powołano Instytut Badawczy
im. Prezydenta Seweryna Nowakowskiego, który ma funkcjonować w ramach
Muzeum Pamięci Sybiru. Podpisy pod aktem założycielskim złożyli prezydent
Białegostoku prof. Tadeusz Truskolaski, dyrektor Muzeum prof. Wojciech
Śleszyński i synowa Seweryna Nowakowskiego Krystyna Nowakowska.
Patrona nowej placówki badawczej wybrano – jak czytamy w dokumencie –
„Mając na uwadze zachowanie pamięci o wkładzie Seweryna Nowakowskiego,
Komisarza rządowego i Prezydenta Białegostoku w latach 1931–1939 w rozwój
naszego miasta, a także o Jego śmierci z rąk Sowietów w czasie II wojny
światowej”.
Celem Instytutu będzie jednak przede wszystkim badanie i popularyzacja
wiedzy o historii zesłań i deportacji obywateli polskich w głąb Rosji i Związku
Sowieckiego. Placówka ma stać się miejscem otwartej dyskusji i dialogu
międzynarodowego.
Jeszcze tego samego dnia w Sali Multimedialnej Muzeum odbyła się
dyskusja panelowa pod tytułem „Niechciana prawda? Co świat wie i jak mówi
o zbrodniach komunizmu”. Uczestniczyli w niej: prof. Krzysztof Czyżewski,
dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, prof. Krystyna Jaworska z Uniwersytetu Turyńskiego, dr Arunas Bubnys, dyrektor
Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz
dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński. Próbowali
wspólnie odpowiedzieć na pytania: jak mówić o zbrodniach sowieckich; jak
rozmawiać o tym z młodym pokoleniem; jak ważna jest przy tym współpraca
międzynarodowa.
Niezwykła uroczystość
Moment otwarcia siedziby Muzeum Pamięci Sybiru był dla środowiska
sybirackiego prawdziwym świętem, symboliczną chwilą spełnienia marzeń
kilku pokoleń Polaków doświadczonych przez sowieckie represje. Dla władz
Białegostoku i samych białostoczan był to wyczekiwany moment udostępnienia
publiczności jednego z najnowocześniejszych polskich muzeów, swoistej
nagrody za wieloletnie starania o powstanie placówki.
Dopisali znamienici goście. Na zaproszenie prezydenta Białegostoku
Tadeusza Truskolaskiego z całej Polski przyjechało kilkuset Sybiraków z prezesem Związku Sybiraków Kordianem Borejko. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością także m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
były prezydent Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata
Kidawa-Błońska, wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego
i sportu Piotr Gliński, prezydenci i wiceprezydenci największych polskich
miast. Z zaproszenia skorzystali też hierarchowie – metropolita białostocki
abp gen. Józef Guzdek, prawosławny metropolita białostocko-gdański
abp Jakub, bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec i mufti
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.
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Po minucie ciszy dla uczczenia pamięci żony ostatniego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego –
Karoliny, która zmarła niespełna miesiąc przed otwarciem Muzeum, nastąpiły
przemówienia. Prezydent Tadeusz Truskolaski mówił o Muzeum jako
odpowiedzi na społeczną potrzebę upamiętnienia „heroizmu zwykłych ludzi
postawionych w niezwykłych sytuacjach”:
Gdy w 2010 roku podjąłem decyzję o budowie w tym miejscu Muzeum
Pamięci Sybiru, kierowała mną przede wszystkim chęć spełnienia marzeń
Sybiraków, by powstało miejsce, w którym upamiętnione zostaną ich niezłomność i hart ducha. Chcieliśmy przywrócić pamięć o tych, o których bohaterstwie,
tym zwykłym – codziennym, przez dziesiątki lat nie można było mówić. […]
Wybór naszego miasta, jako miejsca muzeum, gdzie to muzeum znalazło swoją
siedzibę, był oczywisty. Białystok od zawsze leżał na skraju Kresów. Kiedyś
na ich zachodnim krańcu, a był także czas, kiedy przebiegała przezeń granica
między Koroną, a Wielkim Księstwem Litewskim. Dziś jest najdalej
wysuniętym na wschód dużym polskim miastem, w którym na każdym kroku
widać jeszcze ślady dawnej mieszanki narodów i kultur stanowiącej istotę
kresowego życia. Jest też w Białymstoku, tuż obok nas, zaledwie kilkaset
metrów stąd, miejsce wyjątkowe – Dworzec Poleski zwany dziś Fabrycznym.
Ze znajdującej się tu bocznicy kolejowej za pierwszego Sowieta odjeżdżały
w bydlęcych wagonach transporty ludzi, których Sowieci uznali za niebezpiecznych dla swojej władzy na zagarniętych przemocą Kresach. Mury dawnych
magazynów wojskowych, znajdujące się przy tej samej bocznicy kolejowej,
które były świadkami deportacji, są dziś siedzibą naszego muzeum. […]
Muzeum Pamięci Sybiru nie jest zwyczajną inwestycją. Z mojej perspektywy
znaczenie tego przedsięwzięcia, dla mnie osobiście, a także dla białostockiego
samorządu porównać można jedynie ze znaczeniem, jakie dla samorządu
Warszawy i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego miało stworzenie
Muzeum Powstania Warszawskiego. Stąd też nie potrafię dziś wyrazić tej
wielkiej radości związanej ze szczęśliwym ukończeniem tego dzieła. […]
Powstanie Muzeum Pamięci Sybiru na każdym z etapów wymagało ogromnej
wiedzy, pracy i zaangażowania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się
do urzeczywistnienia tej idei. Jestem dumny, że to właśnie w naszym mieście
udało się ten piękny i ambitny projekt zrealizować. Przede wszystkim jednak,
chcę podziękować mieszkańcom Białegostoku, którzy ideę powstania muzeum
wspierali przez wiele lat. To bowiem głównie dzięki miejskim funduszom oraz
rządowemu wsparciu i funduszom unijnym udało się wybudować i stworzyć
tę wspaniałą instytucję. My Białostoczanie zdajemy sobie sprawę, że ocalenie
historii Sybiru i pamięci o ludziach, którzy ją tworzyli, to wielki obowiązek
i niełatwa misja.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał rolę Białegostoku jako depozyttariusza pamięci o Sybirakach. Przedstawił Muzeum Pamięci Sybiru jako
„ważne miejsce dokumentujące trudne lata, pokazujące życie: tragedię,
cierpienie, ale również to, jak Polacy sobie radzili”:
To bardzo ważny moment. Z pewnością najważniejszy tu, dla mieszkańców
Białegostoku, Podlasia, dla mieszkańców terenów przygranicznych Polski
Wschodniej dzisiejszej Rzeczypospolitej. Ale nie tylko – ważny dla całej Polski,
dla wszystkich naszych rodaków; dla tych mieszkających tu, w kraju, i poza
granicami; dla tych mieszkających dziś na zachodzie Polski, którzy przyjechali
przed laty i miasta, miasteczka czy wioski na zachodzie wybrali na swoje nowe
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miejsce, wypędzeni właśnie z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,
które dziś znajdują się poza jej granicami ukształtowanymi przez II wojnę
światową. […] To nasza wielka historia, to historia walki z zaborcą, z caratem.
To historia później walki z Sowietami. To zawsze historia walki o Polskę
i polskość. Wszystkim, którzy walczyli, a w szczególności tym, którzy cierpieli
wywiezieni na Sybir i których najbliżsi cierpieli, składam głębokie wyrazy
szacunku dzisiejszych w imieniu wszystkich dzisiejszych Polaków, przede
wszystkim mieszkańców Rzeczypospolitej. […] Ogromnie się cieszę, że ta kolejna ważna dla nas, Polaków, placówka powstała tu, w pięknie rozwijającym się
Białymstoku; że jest to kolejne wspaniałe, nowoczesne muzeum, co można
zobaczyć nawet z zewnątrz, patrząc na bryłę tego budynku, patrząc na to niezwykłe połączenie nowoczesnego z tym, co niesie w sobie tradycję –
z budynkiem dawnych magazynów wojskowych. Dziękuję za wkład serca,
dziękuję za wkład talentów artystycznych w to, by to muzeum powstało,
by mogli je odwiedzać ci, którzy doświadczyli trudów i cierpienia zesłania;
ci, których najbliżsi tego doświadczyli, a przede wszystkim by mogli
tu przychodzić młodzi z całej Polski, którzy odwiedzają Państwa piękną ziemię –
może w czasie wypoczynku wakacyjnego. Aby to było miejsce, gdzie będą
przychodzili zobaczyć trudne świadectwo tamtych czasów, ale także zobaczyć,
jak bardzo ważna była dla poprzednich pokoleń Polska – wolna, suwerenna
i niepodległa.

Prezydent Bronisław Komorowski, trzymając w ręku rodzinną pamiątkę
– więzienny kubek pozostały po ciotce-lwowiance – mówił, że Sybir jest
istotnym fundamentem tożsamości wielu polskich rodzin. Po skończeniu swojej
przemowy przekazał artefakt dyrektorowi Muzeum:
Chcę podziękować za zaproszenie tutaj. To szczególny rodzaj zaproszenia,
bo padło to zaproszenie ładnych parę lat temu, kiedy prezydent Białegostoku
informował mnie o zamyśle i jakby pomyśle na budowę tego muzeum. Dziękuję
serdecznie za to zaproszenie. Jestem i cieszę się, że mogę swoją obecnością
podkreślić również to, że w jakiejś mierze sprawa pamięci o Golgocie Wschodu
jest ważna ponad wszystkimi, także podziałami politycznymi, ponad różnicami
geograficznymi. I chcę serdecznie podziękować miastu Białystok, że podjął
wielkie dzieło stania się stolicą pamięci o Kresach Wschodnich. Chciałbym
bardzo, aby ta pamięć dotyczyła nie tylko martyrologii polskiej, dramatu
wschodu, ale również tego, co na wschodzie było wielkie, piękne i mądre. Także
współżycia narodów, współżycia religii, współżycia ludzi o bardzo odmiennych
kulturach. Chciałbym serdecznie życzyć miastu Białystok, aby w sposób
skuteczny stał się stolicą polskiej pamięci o wschodzie, o Kresach Wschodnich
w sytuacji, kiedy wyroki historii przekreśliły naturalną rolę Wilna czy Lwowa.
Chcę serdecznie podziękować również za to, że mądrze potrafiliście państwo
zagospodarować polską wolność, także polską samorządność. Patrzę na to piękne dzieło i myślę z wdzięcznością o wszystkich, którzy się do tego przyczynili.
Ale myślę przede wszystkim o tym, że to jest żywy dowód na to, jak dobrze
prowadzony samorząd, dysponujący środkami może skutecznie tworzyć dzieła
ważne nie tylko z punktu widzenia jednego miasta czy jednego województwa,
ale ważne z punktu widzenia w tym wypadku pamięci ogólnonarodowej.
To ważna wskazówka dla nas wszystkich.

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska w swoim wystąpieniu
przypomniała o ważnej roli kobiet, które za cara jechały wspierać zesłanych
mężczyzn, które w kolejnych pokoleniach były strażniczkami pamięci:
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To naprawdę bardzo wzruszający dzień, bo pamiętam jak wiele lat temu
z panem posłem Robertem Tyszkiewiczem, z szefową komisji kultury –
panią Iwoną Śledzińską-Katarasińską, panem prezydentem Truskolaskim,
z dyrektorem Muzeum Wojska tutaj, zwiedzaliśmy miejsce i powstawały
plany wybudowania tego muzeum. Pamiętam walkę na komisji kultury
o pierwsze pieniądze na ten projekt, bo byliśmy święcie przekonani, że takie
muzeum, tak ważne muzeum dla naszej tożsamości, musi powstać. I to jest
także dobry przykład, że kolejna władza uważała, że należy ten pomysł
realizować. I dzisiaj tutaj wszyscy razem patrzymy na to wspaniałe dzieło,
które pan dyrektor, nowy pan dyrektor wybudował, stworzył. Bo pamięć jest
bardzo ważna. Bo pamięć, to nasza tożsamość. Tutaj pan prezydent
Truskolaski powiedział, że o Sybirze się nie mówiło. Tak, to władza o tym
nie mówiła, ale w domach ta wiedza była przekazywana. To w domach
opowiadano, opowiadały ciocie, wujkowie, rodzice, dziadkowie naszą
historię. Bo przecież tak naprawdę Sybir, to jest, tak jak pan prezydent
powiedział, więcej niż ten okres, to jest ponad 200 lat naszej historii,
Polaków, którzy tam się znajdowali. To jest wielka rola kobiet,
bo w tamtych dawnych czasach, szczególnie carskich, to kobiety jechały
za mężczyznami na Sybir, żeby ich pilnować, pozwalać im przetrwać tam,
wzmacniać ich. I to muzeum jest bardzo potrzebne. Jest potrzebne po to,
żeby młodzi ludzie słyszeli o tej historii, o historii każdego, który przeżył
to piekło. Żeby zobaczyli jak ludzie potrafią przetrwać najgorsze, ocalić
honor, godność, tożsamość. Że mieli taką wielką siłę, żeby to przetrwać
i przekazać te więzi następnym pokoleniom. Połączyć rodziny po powrocie
do Polski, albo poopowiadać o tych, którzy niestety tam zostali.

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru; przemawia Wicepremier Piotr Gliński;
fot. Krzysztof Karpiński.

Wicepremier Piotr Gliński przeczytał list Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego. „Takie inicjatywy jak Muzeum Pamięci Sybiru
budują naszą wspólnotę, przypominają bliskich i wartości, które nas jednoczą”
– pisał premier. Wicepremier Gliński kontynuował:
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Nie ulega wątpliwości, że historia Polaków boleśnie doświadczonych
okrucieństwem wojny, powinna być ważnym, przekazywanym następnym
pokoleniom, elementem zbiorowej pamięci. Ufam, że każdy zwiedzający,
w sposób dla siebie odpowiedni, przeżyje i przyswoi prezentowaną przez
muzeum historię. Pomoże w tym z całą pewnością sposób, w jaki Muzeum
Pamięci Sybiru pokazuje swoje zbiory. Nowoczesny, multimedialny, spełniający
oczekiwania i potrzeby współczesnego świata. Jest dla mnie także oczywiste,
że polskie państwo i polski rząd wsparły finansowo realizację tego ważnego
przedsięwzięcia. Od początku, gdy tylko usłyszałem o tym konkretnym
przedsięwzięciu, o tej konkretnej inicjatywie, a pracując przez wiele lat
na Uniwersytecie w Białymstoku, wiedziałem przecież jak prężne tu są
środowiska Sybiraków. Moi studenci między innymi badania prowadzili wśród
tych środowisk. Więc było to oczywiste. I od początku, gdy od moich przyjaciół
w sejmie na przełomie 2015 i 2016 roku uzyskałem informację o potrzebie
zaangażowania się resortu kultury i dziedzictwa narodowego w inicjatywę
stworzenia w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, natychmiast zadeklarowałem nasze zaangażowanie. Mój zastępca, minister Jarosław Sellin, którego
niestety nie ma tu z nami, przyjechał do miasta, spotkał się z panem prezydentem
i wtedy podjęliście panowie decyzję o konkretnych działaniach i o montażu
finansowym dla tej instytucji. I poszło już szybko. 4 lata, tak jak pan dyrektor
profesor Wojciech Śleszyński wspomina, 4 lata to jeden z rekordów budowy
takiej instytucji w Polsce. A konkurencja jest dość duża, jeszcze o tym kilka
słów powiem. Wielkie gratulacje dla pana dyrektora, dla zespołu, dla miasta
Białystok i podziękowania, panie prezydencie, za współpracę przy tej ważnej
instytucji.

Do roli kobiet, zwłaszcza matek, nawiązał w swoim przemówieniu także
prezes Związku Sybiraków Kordian Borejko:
Jestem wzruszony i przejęty rozmachem i pietyzmem z jakim utworzono to
muzeum będące wspólnym dziełem Sybiraków, ich wnuków, władz Białegostoku i władz centralnych. Unikalne eksponaty, jak autentyczne szerokie tory,
które tkwią w naszej pamięci, przypominają masowe wywózki na wschód. Duże
wrażenie robią także wielkie stalowe słupy symbolizujące groźną dla zesłańców
syberyjską tajgę. Wiele emocji i wspomnień wywołuje Pomnik Matki Sybiraczki
usytuowany przy głównym wejściu do muzeum. Jako Sybiracy należymy
do ostatniego pokolenia zesłańców, którzy będąc dziećmi poznali piekło
zesłania, a swoje ocalenie zawdzięczają głównie swoim bohaterskim matkom.
Które, jak pisał poeta, mocą nadludzką i siłą kochania były tarczą, opoką
w trudnych chwilach zesłania. A w wieczór wigilijny, przy pierwszej gwiazdce
z nieba, uczyły znakiem krzyża dzielić kawałek chleba. Dzieląc go, ufać Bogu
i wierzyć, że przetrwamy. Wierzyć, że wolnej Polski na pewno doczekamy.
Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Doczekaliśmy czasów wolnej i niepodległej naszej
ojczyzny, Polski.

W imieniu Sybiraków głos zabrała również prof. Elżbieta Smułkowa:
Najistotniejszy przekaz, jaki chciałabym w dniu dzisiejszym państwu
pozostawić, to poczucie podziwu, wdzięczności, wręcz hołdu dla naszej matki,
dla matek Sybiraczek w ogóle. My, dzieci mieliśmy ich miłość i osłonę. One
w ekstremalnie trudnych warunkach nie miały nikogo, jedynie troskę o nas.
Najpierw zabrano im mężów, resztę rodziny, dom i wszystko co było im bliskie.
W końcu rzucono je z małymi dziećmi w zupełnie obce, odległe, krańcowo
trudne warunki. Nas te warunki, dzięki matkom, zahartowały i pozwoliły
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po powrocie do Polski przeżyć ciekawe, twórcze życie, w poczuciu jego
obiektywnej wartości, w przekonaniu, że każda przemoc jest złem godnym
potępienia, że nikt nie ma prawa stawiać się wyżej nad innych. Przecież ludzie
różnych, nawet odległych kultur w gruncie rzeczy są do siebie bardzo podobni.

Kolejnym gościem honorowym była dr Marta Herling, córka wybitnego
pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego:
Wielkie wzruszenie towarzyszy mi podczas uroczystości, jaką jest otwarcie
Muzeum Pamięci Sybiru. Wyrażam moją wdzięczność prezydentowi miasta
Białegostoku i dyrektorowi muzeum za zaproszenie mnie w charakterze gościa
honorowego i za możliwość przemowy podczas tej wyjątkowej uroczystości.
[…] Muzeum, to miejsce i pomnik historii obrazujący cierpienie ludzkości, która
w XX wieku doświadczyła okropności łagrów, który stworzył sowiecki system.
Muzeum odciska się niczym pieczęć, w której my, którzy tę historię cierpienia
poznaliśmy, dzięki świadectwu naszych bliskich odnajdujemy dom, który nas
przyjmuje i jest dla nas uznaniem. Jest to wieczna pieczęć, podobnie jak muzea
i miejsca pamięci Holokaustu. Jesteśmy wdzięczni miastu Białystok za wielce
symboliczną lokalizację muzeum przy stacji kolejowej, z której deportowani
rozpoczynali drogę do obozów jenieckich GUŁagu. Jesteśmy wdzięczni
dyrektorowi, radzie muzeum i współpracownikom za to, że z niezwykłym
zaangażowaniem, kompetencją przebyli drogę historii, obrazów, dokumentów
w owym innym świecie Sybiru, który w ten sposób staje się nieusuwalną częścią
świadomości i pamięci epoki, w której żyjemy.

W dalszej części uroczystości hierarchowie odmówili modlitwy
w intencji zmarłych, ale też twórców i odwiedzających muzeum, wzywając
m.in., aby „to miejsce pozwalało uczyć się historii i inspirowało, by być
sługami pokoju”. Po apelu pamięci zakończonym salwą honorową, nastąpił
punkt kulminacyjny uroczystości. Prezydent Białegostoku z Sybiraczką
Henryką Pagniello przeszli pod upamiętniający wszystkich Sybiraków Dzwon
Braci Józefa i Bronisława Piłsudskich. Uderzenie jego serca symbolicznie
zainaugurowało działalność Muzeum Pamięci Sybiru. Uroczystość zakończyła
się złożeniem przez przedstawicieli władz i gości honorowych wieńca przed
pomnikiem poświęconym „Bohaterskim Matkom Sybiraczkom” i zapaleniem
symbolicznych świec na torach prowadzących do wnętrza placówki.
Nadszedł czas na zwiedzanie wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
Sybiracy z dużym zainteresowaniem i emocjami oglądali ekspozycję. „Wszystkie eksponaty są podobne do tego, co tam widziałem. Dla mnie
to zwiedzanie to taka powtórka, przypomnienie tego, co tam było” – mówił
Sybirak, który jako dziecko spędził 7 lat z dala od rodzinnego domu.
Nie był to koniec atrakcji dnia otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru.
Wieczorem liczna publiczność wysłuchała koncertu Natalii Kukulskiej i Atom
String Quartet. Gdy wybrzmiały ostatnie oklaski, zgromadzeni zostali przeprowadzeni na ulicę Poleską, którą od placówki oddzielają używane do dziś tory
kolejowe. Ostatnim punktem piątkowego programu miał być tzw. mapping,
czyli prezentacja wizualno-muzyczna wyświetlana na elewacji budynku.
Publiczność stanęła przed wyciemnioną fasadą Muzeum Pamięci Sybiru
i wtedy… nadjechał towarowy pociąg. Niespodziewany przejazd długiego ciągu
wagonów dodał szczególnego wymiaru prezentacji, która chwilę potem
rozświetliła ściany Muzeum. Prezentacja wyświetlana była do późnych godzin
nocnych, aby zwracać uwagę przejeżdżających ulicą na nowy, jasny punkt na
mapie miasta: Muzeum Pamięci Sybiru.
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Dzień ze specjalnymi gośćmi
Kolejnego dnia niestety nie dopisała pogoda i część działań z założenia
plenerowych trzeba było przenieść do muzealnego holu. Z całej Polski zjechały
do Białegostoku grupy rekonstrukcyjne, aby zaprezentować uzbrojenie,
umundurowanie i realia życia Polaków, którym przyszło walczyć o wolność
i niepodległość na przestrzeni wieków: od powstańców styczniowych
po żołnierzy tzw. Armii Andersa.
W sali multimedialnej odbyły się z kolei dwa spotkania. Bohaterem
pierwszego był Wasyl Haniewicz, potomek polskich osadników na Syberii, badacz
lokalnej historii i założyciel muzeum Więzienie NKWD w Tomsku. Opowiadał
o tragicznych losach mieszkańców jego rodzinnej syberyjskiej wsi Białystok.
W 1937 r. 88 mężczyzn zostało aresztowanych i zamordowanych z powodu
polskiego pochodzenia. Lokalna społeczność przetrwała i zachowała tożsamość
dzięki determinacji kobiet: „Babci i mamie zawdzięczam całe moje wychowanie” –
mówił Haniewicz, którego ojciec, Antoni, po wojnie trafił do łagru.
Drugim z gości była dr Marta Herling. Jej wizyta w Polsce zbiegła się
z premierą najnowszej edycji Innego świata w cyklu „Dzieł zebranych”
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego publikowanego przez Wydawnictwo Literackie. Córka pisarza mówiła o ostracyzmie, jakiego doświadczał na Zachodzie
z powodu świadectwa, które dawał swoją twórczością i osobistą postawą.
Z rodziną nie dzielił się wspomnieniami z łagru. „Był człowiekiem milczenia.
Poprze to milczenie usiłował przetrawić swoje doświadczenie” – tłumaczyła.
W sobotę i niedzielę wystawa stała była już dostępna dla wszystkich
zainteresowanych. Oprowadzanie trwało także w sobotnią noc, co dodawało
wizycie kolejnych gości szczególnego nastroju. Przez Muzeum przewinął się
tłum zwiedzających. Łącznie w ciągu trzech dni ekspozycję obejrzało blisko
dwa tysiące osób. Pierwsze tysiąc otrzymało od Muzeum upominki w postaci
katalogów wystawy.
Przedwojennych Kresów czar…
W niedzielę 19 września było nadal zimno i deszczowo, ale nie zniechęciło to białostoczan do udziału w wydarzeniach wokół Muzeum. Był to dzień
przywoływania atmosfery przedwojennych Kresów. Lokalni restauratorzy,
piekarze i cukiernicy przygotowali „Śniadanie kresowe” inspirowane niezwykłą
kuchnią przenikających się kultur.
Przed południem spod budynku Muzeum wyruszył rowerowy Peleton
Pamięci. Marian Olechnowicz, historyk i pasjonat Białegostoku, poprowadził
rowerzystów przez zakątki dzielnicy Wygoda, na której obrzeżu znajduje się
siedziba Muzeum Pamięci Sybiru. Uczestnicy przejazdu odwiedzili miejscowe
cmentarze, zobaczyli kolonię przedwojennych domów robotniczych i ukryty
w starodrzewiu dwór, na którego gruntach folwarcznych wyrosła potem
dzielnica. Trasa wiodła do niegdysiejszej siedziby 42. Pułku Piechoty, aby
zakończyć się na miejscu dawnego Dworca Poleskiego. Symboliczny obelisk
przypomina o tysiącach deportowanych mieszkańców Białegostoku i Podlasia,
wsiadających na bocznicy tego dworca do towarowych wagonów i wywożonych na wschód, przypadku niektórych – na zawsze.
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Niedzielne popołudnie zakończyło się pokazem przedwojennych strojów
i rowerów. Członkowie Stowarzyszenia „Rowery Zabytkowe Zabrze” przenieśli
zgromadzoną publiczność na przedwojenną ulicę pełną kobiet w eleganckich
kostiumach, z obowiązkowym kapeluszem i staranną fryzurą, mężczyzn
w pumpach i kaszkietach, ze spacerującą z dziecięcym wózkiem matką,
młodzieżą wyruszającą na wycieczkę i sprzedawcą dowożącym zakupy swoim
towarowym rowerem. Odtworzenie atmosfery dawnych Kresów nie było
przypadkowe – taki świat jest też przedstawiony na wystawie stałej Muzeum
Pamięci Sybiru, bo z niego wyrwani zostali nagle i bezwzględnie ci, których
dziś nazywamy Sybirakami.
Całą, kilkudniową uroczystość otwarcia Muzeum i wydarzenia towarzyszące obsługiwali pracownicy i nieocenieni wolontariusze. 101 ochotników
wspierało pracowników Muzeum w opiece nad przybyłymi do Białegostoku
Sybirakami oraz w obsłudze osób zwiedzających wystawę i uczestniczących
w imprezach. W listach, które dotarły do Muzeum w kolejnych tygodniach,
goście wielokrotnie dziękowali za wsparcie ze strony wolontariuszy.
*
Jeśli wierzyć reakcjom uczestników, inauguracja Muzeum Pamięci
Sybiru zakończyła się sukcesem. Dla pracowników Muzeum stanowiła jednak
przede wszystkim otwarcie nowego rozdziału. To początek codziennej pracy w
instytucji pełnej publiczności, działań edukacyjnych i kulturalnych, na jakie
pozwala przestrzeń siedziby przy Węglowej, oraz wyzwania, jakie się z tym
wszystkim wiążą. Pierwsze tygodnie działalności wystawy stałej, liczba
odwiedzających i ich opinie na temat ekspozycji upewniają nas, że Muzeum
Pamięci Sybiru było i jest bardzo wyczekiwanym i potrzebnym miejscem.
Muzeum Pamięci Sybiru

Maszyna do szycia Rodziny Sitarskich. „Maszyna została wzięta, ale bardzo szybko
coś z nią się stało. Nie pamiętam, czy brakowało jakiegoś elementu,
czy igła została złamana… I maszyna została unieruchomiona. Ale wróciła z nami
i była używana jeszcze przez moją mamę. I nadal jest czynna”.
Ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
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Obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej z dzieciątkiem. Obrazek ten „tułał się”
po świecie od czasów Powstania Styczniowego. Po raz pierwszy trafił na Syberię
w 1863 roku wraz z Konstantym Szrodeckim, zesłanym za udział w powstaniu.
Do ojczyzny powrócił po 15 latach. W 1915 roku Szrodeccy zabrali go ze sobą
na wschód, zmuszeni do opuszczenia domu w czasie bieżeństwa.
13 kwietnia 1940 roku rodzina Szrodeckich została deportowana do Kazachstanu.
Obrazek pojechał z nimi. Po II wojnie światowej znalazł się w Londynie.
Ze zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

