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Od redakcji 

 „Zesłaniec” od wielu lat zajmuje się 
problematyką syberyjską i zesłańczą. 
Podjętej w 1996 roku inicjatywie jego 
edycji przyświecał cel spłaty długu 
zapomnienia o licznych pokoleniach 
Polaków, dla których Syberia była 
„domem niewoli”, o czym przez powoje-
nne lata komunistycznego zniewolenia 
milczała nasza historiografia. „Zesła-
niec” miał więc przyczynić się do 
pełniejszego poznania związków polsko-
syberyjskich, patrząc na to z rozległej 
perspektywy czasowej oraz zróżnico-
wanej faktografii. I zaiste przyczynił się, 
bo pismo nasze to interdyscyplinarny 
zbiór faktów i różnych form ich prezen-
tacji, z obfitym katalogiem wszechrzeczy.  

W tę rozległą faktografię wpisuje się 
kolejny, bo już 82 numer „Zesłańca”, 
dotyczący związków polsko-syberyjskich 
przy całej wierności faktom historycznie 
zaświadczonym..  

Szeroki wachlarz tematyczny tych 
związków znalazł odbicie w treści tego 
numeru „Zesłańca”, jak np. artykuł  
S. Szarejko  z Muzeum Pamięci Sybiru  
w Białymstoku dostarczający wiele  
bogatego materiału do przemyśleń i ref-
leksji związanych z trudną tematyką 
zesłańczą będącą trwałym komponentem 
działalności tej placówki, której otwarcie 
planowane jest w dniu symbolicznej daty 
17 września 2021 roku, a więc w dzień 
82. rocznicy agresji sowieckiej na Pols-
kę. Warte polecenia są również artykuły 
W. Marciniaka o powrotach z Sybiru 
oraz E. Kowalskiej o wspomnieniowych 
refleksjach deportowanych. Trzeba 
jeszcze zwrócić uwagę na artykuł  
E. Pryczkowskiego pt. „Przemoc i gwałt, 
czyli jak Rosjanie wyzwalali Kaszuby” 
traktujący o około 5 tysiącach Kaszubów 
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Na okładce: Bieg Pamięci Sybiru – bieg 

dzienny, fot. Krzysztof Karpiński (s. 1); 

Pomnik bł. ks. Władysława Bukowińs-

kiego w Karagandzie. Zdjęcie wykonał 

Maksym Lipin, portal internetowy: 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КА-

ЗАХСТАНЕ https:// catholic-kazakhstan.  

org/vsemu-svoe-mesto/ (s. 4). 

 

wywiezionych przez sowietów na Sybir. 
Artykuł ten zmusza do zastanowienia się 
nie tylko nad rzeczywistością w nim 
opisaną, ale i nad należnym jej miejscem 
w naszej historiografii.  

Różnorodność tematyczna tego zeszytu 
to jeszcze inne artykuły i tradycyjnie już 
relacje z zesłania, kronika oraz recenzje. 
Prosimy więc o przyjazne przyjęcie kolej-
nego już numeru naszego kwartalnika. 
Dziękujemy Autorom za wspieranie redak-
cji artykułami i recenzjami, które wzboga-
cają wiedzę o dziejach Polaków na Syberii 
oraz utwierdzają nas w potrzebie dalszej 
edycji „Zesłańca” cieszącego się zainte-
resowaniem Czytelników. 

W imieniu redakcji 
Antoni Kuczyński 
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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 
Rzeczypospolitej

2
. 

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 działalności

3
. 

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. 

Na okładce: Grupa dzieci przygotowana
przez ks. Władysława Bukowiskiego do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii Świętej w Karagandzie. 
Reprodukcja z książki Antoniego Kuczyńskiego 
pt. Polacy w Kazachstanie…, Krzeszowice 2014 
(s. 1); świadectwo szkolne Stanisława 
Stykowskiego ze szkoły w Czułakkurganie.  
(s. 4). Zdjęcie pochodzi za zbiorów Tadeusza 
Isańskiego. 

Kazachstanu z Naukowo Badawczego 
Centrum Ustnej Historii przy Uniwersy-
tecie Pedagogicznym im. Abaja w Ałmaty”, 
a także ks. B. Michalewskiego o Annie 
Rudnickiej – polskiej bohaterce wiary 
w Tajynczy, G. Pełczyńskiego o kazachs-
tańskich Polakach i inne.  

Związki polsko-kazachskie to obszerny 
fragment naszej historii. Przed laty 
Władysław Jan Sokołowski, ambasador 
RP w Kazachstanie we wstępie do książki 
„W stepie dalekim. Polacy w Kazachsta-
nie”, Poznań-Ałmaty 2006/2007 napisał: 
„Ta książka to odruch pamięci o tych, 
którzy współczuli i pomagali. To cenny, 
jak lata temu okruch chleba ma dłoni 
kazachskiej kobiety, wyciągniętej ku pols-
kiemu dziecku, wywiezionemu z rodzinnego 
domu w Białorusi i na Ukrainie”.  

Oddając w ręce czytelników ten numer 
naszego pisma dziękuję autorom za inte-
resujące publikacje oraz wszystkim, 
którzy przysłużyli się do jego edycji  

W imieniu redakcji 
Antoni Kuczyński 
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Na okładce: Strona tytułowa Księgi Sybi-

raków, cz. IV, Znaki pamięci Sybiru z lat 
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Księgi… (s. 4). 

 

 

 

 

 

 

  

kilka miesięcy po setnej rocznicy urodzin. 
Śmierć okryła żałobą nie tylko najbliższą 
rodzinę i przyjaciół, ale także szerokie 
kręgi Sybiraków wspominających Ciebie  
z serdecznością. 

Czas wyjść poza te refleksje i przyjrzeć 
się treści 80. już numeru „Zesłańca”. 
Czytelnik trafi tu na lekturę z zakresu 
związków polsko-syberyjskich, lepiej pozna 
sprawy egzystencji zesłańców, a to umoż-
liwi mu wyrażenie właściwych ocen  
i pełniejszych porównań. W tematyce tej 
mieści się artykuł o zakonniku Maurusie 
Kluge, wrocławskim franciszkaninie i jego 
pobycie na Sachalinie. Dopełnieniem treści 
jest artykuł o trzydziestoleciu Związku 
Sybiraków, a z innych tekstów wyłaniają się 
rozmaite oblicza dziejów Polaków za 
Uralem. 

Dodać też należy, że redakcja „Zes-
łańca” ciągle pozyskuje relacje deporto-
wanych, które odkrywają przed nami różne 
realia tej prawdy. Tradycyjnie już tworzą 
one stały dział zwany „Relacje  
z zesłania”. Do tego przeglądu wpisują się 
teksty „Kroniki” i „Regału z książkami”,  
a całość stanowi zachętę do dalszych prac  
i głębokich refleksji. Oby tylko donatorzy 
nie poskąpili nam wsparcia. 

W imieniu redakcji  
Antoni Kuczyński 
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