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NOWE SKARBY W MUZEUM PAMI ĘCI SYBIRU 

 
 
Od 2 stycznia 2017 roku Muzeum Pamięci Sybiru, będące dotąd oddzia-

łem Muzeum Wojska w Białymstoku uzyskało status samodzielnej instytucji 
kultury. Zmiana administracyjna nie wpłynęła na założenia działalności  
jednostki, spośród których jednym z najważniejszych jest gromadzenie i opra-
cowywanie materiałów historycznych związanych z losami polskimi na 
Wschodzie. Do chwili usamodzielnienia się kolekcja muzeum liczyła ponad  
2 tysiące eksponatów, około 250 nagrań relacji osób represjonowanych oraz 
kilkaset spisanych wspomnień i prawie 200 tek zawierających materiały po-
mocnicze (kopie dokumentów, wycinki prasowe itp.). 

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 roku kolekcja Muzeum  
Pamięci Sybiru powiększyła się 358 eksponatów o łącznej wartości ponad 120 
tysięcy złotych, z czego 155 z nich pochodziło od Darczyńców – głównie Sybi-
raków i ich potomków. Pozostałe przedmioty zostały zakupione przez muzeum 
zarówno od osób prywatnych jak i z domów aukcyjnych. Celem poniższego 
tekstu jest przedstawienie wybranych nabytków Muzeum Pamięci Sybiru  
z 2017 roku i opowiedzenie związanych z nimi historii. 

 

Pamiątki Czesława Mancewicza 

Rodzina Mancewiczów została 
wywieziona 10 II 1940 roku z Czarno-
rzeczki k. Dąbrowy Białostockiej. 
Przez prawie dwa lata przebywała  
w obwodzie wołogodzkim. Po amnestii 
30 VII 1941 roku Mancewiczowie  
zostali ewakuowani wraz Armią gen. 
Władysława Andersa na Bliski Wschód, 
skąd trafili do Afryki. Rodzina powróci-
ła do Polski dopiero w 1947 roku. 

Po osiągnięciu pełnoletniości  
Czesław Mancewicz został wzięty  
do wojska. Ze względu na „syberyjską” 
przeszłość skierowano go nie na poligon, 
a do bytomskiej kopalni, gdzie służył  
w Wojskowym Korpusie Górniczym.  
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Czesława Mancewicza są fotografie wykonane w trakcie pobytu w Afry-
ce i służby wojskowej. Oprócz zdjęć pan Mancewicz przekazał do muzeum 
również lampkę benzynową – pamiątkę lat spędzonych w Wojskowym Korpu-
sie Górniczym. 

Niezwykłe listy Eugenii Góreckiej 

Do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru trafiła niezwykła kolekcja listów  
przekazana przez panią Danutę Dzikowska zd. Górecką. Danuta Górecka została 
deportowana z mamą i babcią z Hajnówki 21 czerwca 1941 roku. Na zesłanie trafi-
ły w okolicę Bijska w Kraju Ałtajskim, gdzie przebywały do czerwca 1946 roku.  

 

 

Podczas pobytu na Syberii Eugenia, mama pani Danuty prowadziła  
ożywioną korespondencję z zesłańcami przebywającymi okolicznych  
miejscowościach. W listach pojawiają się dziesiątki nazwisk polskich zesłań-
ców z rejonu Puszczy Białowieskiej, a z ich treści płyną na przemian słowa 
pocieszenia, miłości, żalu i tęsknoty za krajem. Poniżej fragment z listu napisa-
nego przez panią Janinę Penierową do Eugenii Góreckiej 25 XI 1941 roku: 

Pani Gieniu proszę pisać dużo, co będzie z nami czy prędko dostaniemy się 
do domu, ja dniem i nocą marzę o dostaniu się do domu na Boże Narodzenie, ale 
zdaje się nic z tego nie będzie. Co noc śni mi się droga i droga, no nie tylko mnie 
ale wszystkim Polakom zamieszkałym w Parabieli. Niech Pani będzie taka dobra 
może coś wie czy długo będzie trwał taki stan rzeczy, proszę napisać, pocieszyć, 
bo mnie tu bardzo, bardzo smutno, tak samej tułać się między obcymi. 

Imiennik Auchimowiczów 

Imiennik to niewielka książeczka wykorzystywana przez wyznawców 
prawosławia do odnotowywania imion bliskich osób zmarłych. Pod względem 

ryc. 2 
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swojej funkcji przypomina nieco kartki wypominkowe używane w Kościele 
katolickim. Do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru trafił niezwykle rzadki przy-
kład imiennika. Na jego wyjątkowość składa się zarówno to, że wydrukowany 
został w języku polski, a przede wszystkim miejsce i rok jego wydania – Nairo-
bi w 1944 roku. 

 

 
Książeczka należała do rodziny Auchimowiczów deportowanych  

z Podlasia w 1940 roku, którzy opuścili Zwi ązek Sowiecki wraz z Armią gen. 
Andersa. Na okładce wydawnictwa znalazło się motto, mające sprzyjać  
w bezpiecznym powrocie do Ojczyzny: „Jesli Cerkiew nie jest ci matka to i Pan 
Bóg nie będzie Ci ojcem. Z Bogiem do Ojczyzny!” Pamiątkę przekazał do  
Muzeum Pamięci Sybiru mieszkający w Wielkiej Brytanii Leon Auchimowicz,  
za pośrednictwem Heleny Nicewicz z Sokółki. 

Archiwum „Sybiraka” 

W końcu lat 80. XX wieku, kiedy system komunistyczny chylił się  
ku upadkowi, Sybiracy skrywający przez kilkadziesiąt lat swoją przeszłość  
poczuli siłę i potrzebę mówienia o swoich doświadczeniach. Doprowadziło  
to do reaktywowania Związku Sybiraków i rozpoczęcia żmudnej pracy, polega-
jącej na odsłanianiu białych plam z dwudziestowiecznych kontaktów  
polsko-sowieckich.  

Oprócz indywidualnych wydawnictw wspomnieniowych i broszur,  
poszczególne oddziały Związku Sybiraków przygotowywały publikacje perio-
dyczne, informujące zarówno o swojej działalności, jak i zawierające różnego 
typu materiały historyczne. W Białymstoku w latach 1989-2015 ukazywało się 
pismo „Sybirak” będące oficjalnym organem Białostockiego Oddziału  
Wojewódzkiego Związku Sybiraków. Jak się wydaje „Sybirak” był pierwszym, 
wydawanym profesjonalnie, pismem o tematyce zesłańczej, jakie drukowano  
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w Polsce po 1989 roku. Swoim tytułem nawiązywał do tradycji przedwojenne-
go biuletynu Związku Sybiraków.  

 

 
Na łamach białostockiego „Sybiraka” publikowano listy i wspomnienia 

ofiar represji stalinowskich, jak również artykuły badaczy tematu m.in.  
prof. Antoniego Kuczyńskiego, prof. Andrzeja Woltanowskiego i innych. Do 
kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru córki ostatniego redaktora naczelnego pisma 
Roberta Tomczaka przekazały archiwum redakcji oraz księgozbiór wykorzy-
stywany przy pracach nad pismem. Zespół składa się z kilkunastu tysięcy kart, 
fotografii, listów, a niekiedy również oryginalnych dokumentów. Materiały 
składające się na archiwum „Sybiraka” wymagają zinwentaryzowania i pose-
gregowania, zanim będą mogły być udostępnione naukowcom do dalszych  
badań. 

Fajka arcybiskupa 

Znakomita większość przedmiotów, które trafiają do zbiorów naszego 
muzeum pochodzi od osób prywatnych i stanowi zapis dziejów poszczegól-
nych, w gruncie rzeczy, anonimowych rodzin. Rzadkim przypadkiem jest, kiedy 
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zabytek przekazany do kolekcji należał do postaci powszechnie znanej i rozpo-
znawalnej. Podczas XVII Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru pan Stanisław 
Jurkin w imieniu łódzkiego oddziału Związku Sybiraków przekazał na ręce 
dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru ozdobną fajkę należącą do arcybiskupa-
nominata wileńskiego Jana Cieplaka (1857-1926).  

 

 

Jan Cieplak był jednym z najbardziej znanych i wpływowych duchow-
nych kościoła katolickiego w carskiej Rosji. Po przejęciu władzy przez  
bolszewików został uwięziony i skazany na śmierć. Dzięki naciskom opinii 
publicznej wyrok zamieniono na karę 10 lat więzienia. Ostatecznie w 1925 roku 
Cieplak został wymieniony na więźniów komunistycznych i wydalony do  
Polski. Otrzymał nominację na arcybiskupa wileńskiego, lecz nigdy jej nie ode-
brał, gdyż zmarł w trakcie podróży duszpasterskiej do Stanów Zjednoczonych, 
nie doczekawszy ingresu. Przedmiot, który trafił do zbiorów muzealnych jest 
nadzwyczaj cenny, nie tylko ze względu na walory artystyczne, lecz na fakt,  
iż w sprawie ks. Cieplaka od 1952 roku toczy się proces przygotowawczy  
do jego beatyfikacji. 

Kartofel „Sowiecki” 

Nie kryliśmy zaskoczenia, gdy do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru trafił 
pokaźny tom, oprawiony w grube skóropodobne okładki o enigmatycznym tytu-
le „Kartofel w ZSRS”. Publikację z 1940 roku przywiózł ze sobą z pobytu  
w jednym z kołymskich łagrów Aleksander Nowicki. Na 13 stronie wspomnia-
nego albumu dumnie prezentuje się odmiana – Kartofel Sowiecki.  
Z dołączonego opisu wynika, iż gatunek był szczególnie ceniona przez prze-
mysł gorzelniczy i krochmalny. W 1939 roku obsadzono nim podobno  
aż 510 ha na terytorium Związku Sowieckiego. 

Z dokumentów, który otrzymaliśmy wraz z książką wynika, iż jej Alek-
sander Nowicki pracował jako kucharz w przedsiębiorstwie o nazwie Zjedno-
czenie Budownictwa Drogowego i Przemysłowego w Rejonie Górnej Kołymy 
„Dalstroj”. Prawdopodobnie to dzięki piastowanej funkcji udało mu się  
przetrwać i powrócić do Polski. Z posiadanych przez muzeum zaświadczeń 
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repatriacyjnych wynika, iż Nowicki przyjechał do Kraju w lutym 1957 roku  
tj. po prawie 13 latach pobytu w Związku Sowieckim. 

 

 

Ślad pewnej historii 

Bardzo często w pracy muzealnika zdarzają się sytuacje, kiedy przedmio-
ty pozyskiwane do kolekcji nie posiadają dołączonych opisów, czy wspomnień 
ludzi dysponujących jakąkolwiek wiedzą na ich temat. Wówczas rolą pracow-
nika muzeum jest jakby wcielenie się w rolę detektywa i próba rozwikłania 
zagadki – co tak naprawdę trafiło w jego ręce?  

 

 
W opisywanym przypadku była to sowiecka kartka pocztowa. Znaczek  

z dopłatą zerwany, pismo niezbyt staranne, stan zachowania, jak na swój wiek 
(77 lat) – dobry. Cena na rynku antykwarycznym – kilkadziesiąt złotych. Ten 
niewielki skrawek papieru okazał się jednocześnie jednym z niewielu świadków 
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wojennych losów rodziny Stanisławy i Feliksa Serbeńskich. Mjr dr Feliks  
Serbeński służył w Podolskiej Brygady Kawalerii i dostał się do niewoli  
niemieckiej we wrześniu 1939 roku. Jego żonę wraz z dwojgiem dzieci władze 
sowieckie deportowały do północnego Kazachstanu. W 1942 roku pani  
Serbeńska z dziećmi dołączyła do Armii gen. W. Andersa i znalazła się w pol-
skim obozie w Tengeru (Tanzania). Feliks do 1945 roku pozostawał w Oflagu 
XIIA w Hadamarze (Niemcy). Rodzina połączyła się dopiero po zakończeniu  
II wojny światowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątki z obozu w Borowiczach 

Wkrótce po usunięciu Niemców, na terenach zajmowanych przez wojska 
sowieckie dokonano dziesiątek tysięcy aresztowań osób cywilnych i żołnierzy 
Armii Krajowej. Wśród nich znalazł się mieszkający w Wołominie Jan Gordon 
(ur. 1922). Został aresztowany jesienią 1944 roku i wysłany do obozu nr 270  
w Borowiczach w obwodzie nowogródzkim, gdzie przebywał prawie dwa lata. 
Został zwolniony 12.02.1946 roku i powrócił do Polski. 

Obóz w Borowiczach okryty był złą sławą ze względu na trudne warunki 
bytowe, w których przebywali Polacy. Jesienią 1944 roku trafiło tu prawie 5000 
mężczyzn zatrzymanych przez władze sowieckie pod pretekstem współpracy  
z Armią Krajową. Większość z nich po ponad rocznym pobycie zwalniano  
i odsyłano do kraju. 

Przed wyjazdem z Borowicz Jan Gordon na pamiątkę pobytu wykonał 
trzy przedmioty – drewniana papierośnicę, fifkę do papierosów i scyzoryk.  
Na drewnianych przedmiotach ucieszczone zostały daty pobytu, nazwa obozu 
oraz monogram „JG”. 

ryc. 10 
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Podsumowanie 

Opisane powyżej przedmioty stanowią przykłady materiałów, które  
trafiają, na co dzień do kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru. Dzięki Państwa życz-
liwości i zaufaniu do naszej placówki historia Państwa bliskim, zesłanych przez 
władze sowieckie na Syberię i do Kazachstanu ma szansę ujrzeć światło  
dzienne i zostać zaprezentowana szerokiemu gronu odbiorców. Jednocześnie 
przedmioty przekazane do muzeum są poddawane zabiegom konserwatorskim, 
dzięki którym świadectwa trudnych, syberyjskich losów przetrwają kolejne 
dziesięciolecia i będę służyć nowym pokoleniom. 

W miarę możliwości na łamach „Zesłańca” będziemy informowali  
o nowych nabytkach Muzeum Pamięci Sybiru, zarówno tych pozyskanych  
w drodze darowizny jak i zakupionych. Oprócz eksponatów sensu stricto bę-
dziemy prezentowali także fragmenty otrzymanych wspomnień i relacji. Jak 
zawsze zachęcamy Państwa do dzielenia się z muzeum swoimi rodzinnymi 
historiami i materiałami z domowych archiwów. Przypominamy, że oprócz 
przedmiotów i dokumentów oryginalnych kolekcjonujemy również kopie, ska-
ny i odbitki materiałów związanych z losami Polaków na Wschodzie. Każda 
wskazówka jest dla nas cenna. Z pozoru błaha informacja może pomóc rozwi-
kłać historię z przeszłości, ustalić czyjeś wojenne losy, czy miejsce pochówku. 

 

A P E L 
2 stycznia 2017 r. w Białymstoku zostało otwarte 

MUZEUM PAMI ĘCI SYBIRU 
Podejmujemy się zadania pozyskiwania materiału fotograficznego, 
pamiętnikarskiego oraz zbierania pamiątek związanych z zesłaniami 
do Imperium Rosyjskiego i ZSRS. W związku z tym zwracamy się 
do wszystkich, którym bliska sercu jest tematyka Sybiru o pomoc  
w budowie tego unikalnego Muzeum. 
Prosimy o przesyłanie relacji, wspomnień z pobytu na nieludzkiej 

ziemi, przekazywanie zdjęć i innych pamiątek. 

WSPÓLNIE ZBUDUJEMY 
MUZEUM PAMI ĘCI SYBIRU! 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Sienkiewicza 26 
15-092 Białystok 
tel. 795 650 800; 

e-mail: sybir@mwb.com.pl 
www.facebook.com.pl/muzeumpamiecisybiru 

 


