
„A MYŚMY SZLI I SZLI NIEPOKONANI…”.

RELACJE Z OTWARCIA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU 

DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R.



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.

https://www.youtube.com/watch?v=19MdXtoc7w8&t=202s

https://www.youtube.com/watch?v=19MdXtoc7w8&t=202s


17. września 2021 roku, w rocznicę agresji sowieckiej na terytorium Polski

w 1939 r. w DNIU SYBIRAKA, na terytorium placu, przy gmachu Muzeum 

przybyli z całej Polski i nie tylko , Sybiracy, ich rodziny i wielu gości, którym 

bliska jest pamięć o tragedii Zesłańców Sybiru. 







Jako współpracujące ze Związkiem Sybiraków z Tarnowa, od długich lat  

otrzymałyśmy propozycję dołączenia do wspólnego wyjazdu wraz                                  

z Sybirakami, na uroczystość otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru 

w Białymstoku. Koszt podróży  finansował POWIAT TARNOWSKI,

a koszt pobytu Miasto Białystok. 



Uroczystość otworzył i powitał gości Prezydent Białegostoku Tadeusz 

Truskolaski, Przekazał wiadomość o śmierci prezydentowej  Karoliny 

Kaczorowskiej- sybiraczki, której hołd oddali   uczestnicy uroczystości   

chwilą milczenia. 



Prezes Związku Sybiraków Kordian  Borejko  podkreślał, że jest to muzeum, gdzie 

"ożywa historia ludzkiego cierpienia i nieludzkiej siły przetrwania". "Ta instytucja 

dbać będzie o zachowanie pamięci 

o ofiarach i zbrodniach, które sprawiły, że daleka Syberia zmieniła się

w polskiej świadomości ze wspaniałej i bogatej krainy, w okrutny Sybir, w 

nieludzką ziemię"



"JAKO SYBIRACY NALEŻYMY 

DO OSTATNIEGO 

POKOLENIA ZESŁAŃCÓW, 

KTÓRZY BĘDĄC DZIEĆMI -

POZNALI PIEKŁO ZESŁANIA, 

A SWOJE OCALENIE 

ZAWDZIĘCZAJĄ GŁÓWNIE 

SWOIM BOHATERSKIM 

MATKOM (...).



Otwarcie Muzeum  Prezydent Białegostoku ogłosił uruchomieniem dzwonu 

imienia sybiraków braci Piłsudskich Józefa i Bronisława.                                      

Dzwon, w towarzystwie prezydenta Białegostoku uruchomiła                                         

Henryka Pagniello zd. Bogusławska. 



Podczas uroczystości wystąpił gość honorowy prezydent  Andrzej Duda, który 

uznał  hart ducha i niezłomność  cechującą Polaków                                    

jako wielką wartość.



Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof.Piotr Gliński  w swoim 
wystąpieniu przedstawił zasługi obecnego rządu RP w dziedzinie tworzenia 

nowych muzeów  w kraju, ważnych dla historii narodowej.



Zabrała też głos obecna na uroczystości wicemarszałek sejmu  Małgorzata Kidawa 

Błońska, Z uznaniem odniosła się do  kobiet sybiraczek, które niejednokrotnie, 

dobrowolnie towarzyszyły zesłańcom dając im nieocenione wsparcie .



Z serdecznym przyjęciem spotkało się również wystąpienie   byłego  

prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jednego

z inicjatorów  utworzenia muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

i wspierającego tę inicjatywę.



JEGO RODZINA BYŁA DOTKNIĘTA REPRESJAMI SOWIECKIMI. JAKO DAR DLA 

MUZEUM OFIAROWAŁ KUBEK SWEJ CIOTECZNEJ BABCI, ZOFII 

KOMOROWSKIEJ-MAJEWSKIEJ,  KTÓRY PRZETRWAŁ  WIĘZIENIE  NA 

ŁUKISZKACH W WILNIE I SYBIR.



Hołd Sybirakom i swemu ojcu, oddała Marta Herling, córka Gustawa Herlinga 

Grudzińskiego, autora  książki „Inny świat „ Dzięki niemu, jednemu z  

pierwszych autorów literatury podejmujących temat Sybiru,  została ujawniona i 

upowszechniona prawda, o sowieckim,  zbrodniczym systemie gułagów, 

niszczenia i wykorzystywania ludzi. 



Sybiraczka, urodzona we Lwowie, Elżbieta Smułkowa, pierwsza ambasador RP 

na Białorusi, wspominała swoje dziecięce doświadczenia na zesłaniu, które 

przeżyła  wraz z matką i siostrą. 



Odbyła się także wspólna modlitwa ekumeniczna w intencji ofiar Sybiru.



Nasza delegacja  przekazała 

pamiątkowe eksponaty do 

Muzeum. 



Ofiarowała je Sybiraczka rodem z Nieświerza, była prezes Związku Sybiraków w 

Tarnowie,  poetka, autorka tomików wierszy poświęconych tematowi GOLGOTY 

WSCHODU, profesor szkół średnich, oddana wychowawczyni młodzieży, Pani 

Stanisława Wiatr Partyka, dla której otwarcie muzeum było wielkim przeżyciem.



NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI OFICJALNEJ, WSZYSCY ODŚPIEWALI      

„HYMN SYBIRAKÓW ”

„A myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli - niepokonani!
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam 
Bóg!”. 

Pełny tekst na:

 https://www.polskatradycja.pl
/piesni/patriotyczne/marsz-
sybirakow.html

https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/marsz-sybirakow.html


Po uroczystości 

zwiedziliśmy wystawę. Do 

Muzeum prowadziła nas 

droga wśród szerokich 

torów, metalowych słupów 

obrazujących tajgę ???, 

a może tych, którzy z góry 

strzegą obiektu im 

poświęconego???



ZOBACZMY TERAZ W ZADUMIE I MILCZENIU ZDJĘCIA WYKONANE W CZASIE 

NASZEGO GRUPOWEGO ZWIEDZANIA TEJ NIEZWYKŁEJ                     

I JAKŻE PORUSZAJĄCEJ WYSTAWY



Wejście  do muzeum 

prowadziło poprzez 

wagon pełen walizek i 

tobołków. Druga sala 

oddawała wrażenie 

bezkresnej , białej 

zimnej przestrzeni. 

Wystawa zawierała 

liczne zdjęcia, 

w gablotach 

przedmioty 

towarzyszące 

zesłańcom. 

Poruszające były 

dewocjonalia,  

a najbardziej  zabawki 

w które nie jedna łza 

wsiąkła, noszące na 

sobie ślady użycia w 

warunkach innych                                          

niż dziecięcy pokój.













































Po wystawie oprowadzał 

nas niezwykle przejęty 

przewodnik dr Piotr  

Popławski. Widoczne 

było, że zdaje sobie 

sprawę jaki moment 

w historii muzeum 

przeżywa.







Po zakończeniu zwiedzania tej jakże niezwykłej wystawy mieliśmy okazję do 

wykonania wspólnego zdjęcia grupowego

z uczestniczącymi w zwiedzaniu SYBIRAKAMI. 



WSPÓLNE ZDJĘCIE Z SYBIRAKAMI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Bogusława Romaniewska, Magdalena Szpunar



CZ. I -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

https://www.youtube.com/watch?v=19MdXtoc7w8&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=M_1sCUrbOK0
https://sybir.bialystok.pl/muzeum-swiadectwo-ludzkiego-cierpienia-i-nieludzkiej-sily-przetrwania/
https://www.youtube.com/watch?v=SW5f_hNzsyI


CZ. II -RELACJE Z OTWARCIA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU 

( FILMY, SŁUCHOWISKA, TEKSTY)

 -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/

http://foto.nicewicz.pl/index.php/562-otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru-w-bialymstoku
https://podlaskie24.pl/artykul/tv/relacja-z-otwarcia-muzeum-pamieci-sybiru/
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru
https://gk24.pl/bialystok-prezydent-andrzej-duda-w-bialymstoku-na-otwarciu-muzeum-pamieci-sybiru-zapis-relacji-na-zywo/ar/c1-15805978
https://www.bstok.pl/uroczyste-otwarcie-muzeum-pamieci-sybiru/


CZ.III -RELACJE Z OTWARCIA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU 

( FILMY, SŁUCHOWISKA, TEKSTY)

 - 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

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


MAPA ZESŁAŃ I NIEWOLNICZEJ PRACY NA TERENIE ZSRR


