
RELACJE Z OTWARCIA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU  
( Filmy, Słuchowiska, Teksty) 

 
Oglądnij: FILM NA OTWRCIE MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU: ( Czas 3:26) 

https://www.youtube.com/watch?v=19MdXtoc7w8&t=202s 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oglądnij: Wirtualny spacer po Muzeum Pamięci Sybiru: ( Czas 20:31) 
https://www.youtube.com/watch?v=M_1sCUrbOK0 
 
Zapraszamy na wirtualny spacer po Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To krótka 
lekcja historii dla wszystkich. Muzeum otwarte dla zwiedzających od 18 września 2021 
roku. Przewodnikiem po muzeum jest dr Piotr Popławski. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
- RELACJA Z OTWARCIA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU 
 https://sybir.bialystok.pl/muzeum-swiadectwo-ludzkiego-cierpienia-i-nieludzkiej-sily-
przetrwania/ 
 
Oglądnij: Oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru  ( Czas 22:55) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SW5f_hNzsyI 
 
-Link do strony tego Pana fotografa Sylwestra Nicewicza,  który wykonywał nam zdjęcia 
grupowe z Sybirakami w Muzeum Pamięci Sybiru. 
Można tutaj odnaleźć fotorelację z otwarcia MPS z dnia 17.09.2021 r. 
 
http://foto.nicewicz.pl/index.php/562-otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru-w-bialymstoku 
 
-Relacja z otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru 
https://podlaskie24.pl/artykul/tv/relacja-z-otwarcia-muzeum-pamieci-sybiru/ 
 
- Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru 
 
W dniu 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w Białymstoku oficjalnie otwarto 
Muzeum Pamięci Sybiru. To placówka, która jest hołdem dla zesłanych w głąb Rosji i 
ich Rodzin. W uroczystościach wzięli udział Sybiracy, przedstawiciele władz 
państwowych - m.in. prezydent Andrzej Duda, minister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, 
władz samorządowych oraz zaproszeni goście. 
 
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru 
 
- Białystok. Prezydent Andrzej Duda w Białymstoku na otwarciu Muzeum Pamięci 
Sybiru (zapis relacji na żywo) 
 
https://gk24.pl/bialystok-prezydent-andrzej-duda-w-bialymstoku-na-otwarciu-muzeum-
pamieci-sybiru-zapis-relacji-na-zywo/ar/c1-15805978 
 
- Uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru 

https://www.bstok.pl/uroczyste-otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru/ 
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- Oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku [zdjęcia] 

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/204551 

W Białymstoku zostało w piątek (17.09) oficjalnie otwarte Muzeum Pamięci Sybiru - 
ogólnopolska instytucja kultury, która ma prezentować m.in. problematykę deportacji na 
Wschód. W uroczystości wzięli udział Sybiracy, przedstawiciele władz państwowych i 
samorządowych. Pierwsi zwiedzający będą mogli oglądać ekspozycję od soboty (18.09). 

Posłuchaj: 

-Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - relacja Edyty Wołosik 

-Wicepremier Piotr Gliński odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego 

-Przemówienie Marty Herling, córki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

-Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy 

-Po około 11 latach od pomysłu utworzenia w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, 
oficjalnie otwarto placówkę - relacja Edyty Wołosik 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dane kontaktowe : 

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W TARNOWIE 

Ul. Bandrowskiego 4   , 33-100 Tarnów 

Telefon: 515 286 803 oraz 504 913 733 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/204551


Pierwsza część artykułu przesłanego do czasopisma Semper Fidelis mówiąca                                  
o powstawaniu  Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. 

 „A myśmy szli i szli niepokonani…”. 

 

 Syberia – kraina obejmująca bezkresny obszar części półkuli północnej, pełna uroku, piękna 

przyrody, kryjąca wielkie bogactwa naturalne. 

Dlaczego, gdy my, Polacy o niej myślimy, czujemy grozę? Dlaczego nazywamy ją nieludzką ziemią, 

lodowym piekłem? 

     Na to pytanie, na podstawie własnych doświadczeń,  może odpowiedzieć coraz mniej Polaków. 

Tych, którzy bezpośrednio odkryli tę prawdę jest coraz mniejsze grono i trzeba się spieszyć, by poznać 

ich losy – losy rodaka z Kresów Wschodnich i nie tylko, by nie zanikły w chaosie historii, a także, by  

docenić hart ich ducha, to,  że nie dali się pokonać, a także by oddać hołd ofiarom nieludzkiego 

„eksperymentu”.  To ważna sprawa. 

Służą tej idei publikowane  pamiętniki, dzieła literackie, artykuły prasowe, przyjmowanie przez  

szkoły imienia „Zesłańców Sybiru” i imion podobnych  patronów. Szkoły te  kultywują i czczą  

pamięć o Zesłańcach, poznają ich losy.  Nade wszystko, zasadniczą  działalność realizuje utworzony  

w 1988r. Związek Sybiraków, którego członkowie stanowią grupę osób doświadczonych zsyłkami, 

ich potomnych, a także  wspierających wolontariuszy. Sybiracy, mimo podeszłego wieku i wielu 

dolegliwości, to osoby aktywne, kreatywne i okazujące przy różnych wydarzeniach, swoją obecność, 

co ukazuje, że są i że należy zwrócić na nich uwagę. Każdy, kto chociaż pobieżnie pozna ich losy 

przekona się, że zasługują na to bezsprzecznie. 

Transporty deportowanych  na Sybir  wyruszały z różnych kresowych dworców kolejowych, w tym               

z Białegostoku. Przez wiele lat dojrzewała idea utworzenia w tym mieście muzeum poświęconego 

pamięci Sybiru. Dzięki zaangażowaniu białostockich  Sybiraków i historyków, pod koniec lat 90 w 

Białymstoku, przy parafii pw. Ducha Świętego utworzono  Grób Nieznanego Sybiraka i izbę pamięci 

Sybiru mieszczącą się  w podziemiach kościoła. Kolejna inicjatywa, to pomysł budowy placówki 

muzealnej. 

W 2010 r. władze Białegostoku na terenie miasta, wyznaczyły pod przyszłe Muzeum Pamięci Sybiru 

działkę o pow. 2 ha, przy ul. Węglowej, z dawnym magazynem  wojskowym .  Prace nad  projektem 

budowlanym  wykonał w 2012 r. Zespół pracowni Arkon Jana Kabaca i uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

   W 2014 r. w wyniku konkursu ofert, przyjęto koncepcję aranżacji programowo-przestrzennej 

wystawy stałej Muzeum, zaprojektowaną przez belgijską pracownię Tempora.   

Od 1 stycznia 2017 r. Muzeum było już samodzielną placówką kultury. Akt erekcyjny podpisano, 

poświęcono i wmurowano w 2018 roku. Dalsze prace nad budową, wykończeniem, wyposażeniem 

Muzeum, gromadzeniem eksponatów opracowaniem i przygotowaniem wystawy stałej                         

do zakończenia prac wymagały nie tylko nakładu  pracy, ale także ogromnej wiedzy, wrażliwości             

i wielkiego zaangażowania. 

 

W oparciu o dalszą cześć artykułu przesłanego do czasopisma Semper Fidelis, 
wykonana została prezentacja multimedialna przedstawiona podczas spotkania   

w dniu 29.09.2021 r,. 
 

Bogusława Romaniewska, Magdalena Szpunar (TMLiKPW w Tarnowie) 

 
 

 

 

 


