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Wykaz najważniejszych skrótów i symboli 

 

1. 
Badanie ankietowe wśród 
odwiedzających MPS 

– 
Badanie ankietowe opinii odwiedzających 
MPS przeprowadzone w siedzibie MPS w 
lipcu 2022 r. 

2. 
Badanie ankietowe wśród 
otoczenia instytucjonalnego 
MPS 

– 

Badanie ankietowe opinii otoczenia 
instytucjonalnego (wybrane instytucje z 
obszaru kultury) przeprowadzone w lipcu 
2022 r. 

3. MPS/Muzeum – Muzeum Pamięci Sybiru  

4. ZSRS – 
Związek Socjalistycznych Republik 
Sowieckich 

5. PJM – Polski Język Migowy 

6. PPK2018 – 
Program Polityki Kulturalnej Miasta 
Białegostoku na lata 2018-2022 plus 

7. SRK 2030 – 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 

(współdziałanie, kultura, kreatywność) 

2030 

8. Strategia – 
Strategia Rozwoju Muzeum Pamięci 
Sybiru na lata 2023-2029 plus 

9. UE – Unia Europejska 

10. WCAG 2.1 – 
Web Content Accessibility Guidelines czyli 
wytyczne dotyczące dostępności treści 
internetowych 
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Podstawowe informacje o opracowaniu 
 

Założenia opracowania 

Strategia Rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru została opracowana z myślą o wytyczeniu kierunków 

rozwoju instytucji  na podstawie analizy dotychczasowej działalności i posiadanych zasobów. Strategia 

jest częścią polityki społecznej i kulturalnej prowadzonej przez miasto Białystok i zgodna jest z 

Programem polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018–2022 plus.  Jednym z głównych założeń 

definiowania kierunków rozwoju było uwzględnienie obserwowanych i przewidywanych zmian w 

formach i zakresie prowadzenia działalności muzealniczej. Oprócz bycia drogowskazem rozwojowym 

Strategia może również stanowić: 

− publicznie dostępny nośnik informacji o kierunkach rozwoju MPS, 

− ramy działania w przyjętej perspektywie czasowej, 

− jedną z podstaw starania się o pozyskanie funduszy zewnętrznych, 

− zapewnienie racjonalności w wykorzystaniu środków budżetowych. 

Jako perspektywę czasową Strategii przyjęto lata 2023-2029, przy czym kierunki rozwoju mają 

oddziaływać potencjalnie w kolejnych latach.  

 
Struktura dokumentu 

Przy opracowywaniu Strategii przyjęto następującą strukturę dokumentu. W pierwszej kolejności 

dokonano analizy dotychczasowej działalności MPS oraz oferty i posiadanych zasobów. W dalszej części 

przedstawiono wyniki badania jakości oferty kulturalnej MPS. Na tej podstawie sprecyzowane zostały 

potrzeby rozwojowe a następnie cele i kierunki rozwoju. W ostatniej części zaprezentowano założenia 

wdrożeniowe Strategii (harmonogram działań, ramy czasowe i finansowe planowanych działań oraz 

sposób wdrażania Strategii). Poniżej graficznie przedstawiono schemat dokumentu. 

 
Rysunek 1. Schemat dokumentu 

 
 
Źródło: opracowanie własne  
 

Tak przygotowany dokument obejmuje wszystkie najważniejsze elementy ułatwiające planowanie 
działalności MPS w przyjętej perspektywie czasowej.   
 
Źródła opracowania 

Dane niezbędne do opracowania Strategii zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: 

− dokumenty finansowe MPS, 

− strona internetowa www.sybir.bialystok.pl, 

Analiza oferty i zasobów posiadanych 

przez Muzeum Pamięci Sybiru 

 

Badanie jakości oferty kulturalnej 

 

Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych 
 

Cele i kierunki rozwoju 
 

Założenia wdrożeniowe Strategii  
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− dane dotyczące dorobku kadry MPS, 

− lokalne, regionalne, krajowe i europejskie dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju  
w obszarze kultury, 

− programy finansujące działania  w sferze kultury, 

− materiał zdjęciowy MPS. 
 

Powyższy zakres materiałów pozwolił na precyzyjne opracowanie dokumentu. 
 
Zastosowane metodologie 

W literaturze wyróżnia się 3 główne podejścia w tworzeniu strategii rozwoju: eksperckie 
(zaangażowanie ekspertów zewnętrznych), społeczne (konsultacje społeczne, badania ankietowe)  
i partycypacyjne. Przy tworzeniu przedmiotowej Strategii przyjęto podejście partycypacyjne polegające 
na połączeniu podejść eksperckiego ze społecznym. Stosuje się je w celu niwelowania wad i 
wykorzystania zalet zarówno podejścia społecznego, jak i eksperckiego.  
Obecnie jest ono bardzo często stosowane, ponieważ charakteryzuje się następującymi zaletami: 

− dużym stopniem akceptowalności ustaleń strategii rozwoju przez przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów związanych ze strefą działalności objętą Strategią, 

− dobrą jakością opracowanego dokumentu, 

− wysoką zgodnością ustaleń Strategii z możliwościami (np. finansowymi) jej wykonania, 

− dużym prawdopodobieństwem ciągłości realizacji ustaleń Strategii przez kolejne władze Miasta 
Białystok. 

 
W celu wdrożenia ww. podejścia metodologicznego, w przygotowanie Strategii został zaangażowany 
wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, kadra MPS oraz pośrednio podmioty z otoczenia MPS  
i osoby odwiedzające Muzeum, które wzięły udział udziału w badaniu ankietowym dotyczącym opinii 
odwiedzających i otoczenia instytucjonalnego o MPS. 
 
Podstawy prawne i merytoryczne 

Strategia została opracowana przy współpracy z pracownikami merytorycznymi MPS,  

w szczególności z kadrą zarządzającą posiadającą szeroką wiedzę na temat specyfiki działalności 

instytucji i jej potrzeb rozwojowych. Treść Strategii została opracowana przez Centrum Kształcenia 

Sektora Publicznego Sp. z o.o. – podmiot posiadający wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu 

dokumentów strategicznych, w tym dla podmiotów prowadzących działalność w sferze kultury  

i muzealnictwa. 
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1 Analiza działalności Muzeum Pamięci Sybiru 
 
Muzeum Pamięci Sybiru to muzeum narracyjne przedstawiające historię polskiej obecności  

na Sybirze od XVI w., carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, w tym 

deportacji na Syberię i do Kazachstanu oraz historię ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Słowo Sybir 

zostało użyte w nazwie muzeum nieprzypadkowo. Syberia to kraina geograficzna w Azji. Sybir oznacza 

te obszary Imperium Rosyjskiego lub Związku Sowieckiego, na które przez wieki zsyłano Polaków – 

jeńców, więźniów i ludność cywilną. Była to nie tylko Syberia, ale też ziemie Rosji europejskiej, 

Kazachstan i Daleki Wschód. Symbolika torów jako narzędzia do zsyłki znajduje swoje miejsce również 

w logotypie MPS przedstawionym poniżej. 

 
Rysunek 2. Wersje logotypów Muzeum Pamięci Sybiru 

                                  
Źródło: materiały własne MPS 

 
Muzeum Pamięci Sybiru ulokowane jest w jednym z przedwojennych magazynów wojskowych, 

bezpośrednio przylegającym do bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego. W latach  

1940–1941 oraz w 1944 roku tu właśnie Sowieci ładowali do wagonów mieszkańców Białostocczyzny, 

aby deportować ich na Sybir. Stąd w 1943 roku Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince Żydów 

z białostockiego getta. Oryginalny rosyjski wagon towarowy, będący symbolem tamtych 

dramatycznych chwil, stoi dziś wewnątrz budynku Muzeum na torach ciągnących się wzdłuż starej 

bocznicy. Pełni rolę bramy, przez którą zwiedzający wchodzą na wystawę. 

 
Rysunek 3. Kompleks Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku 

     
Źródło: materiały własne MPS 

 
Muzeum  mieści się w odrestaurowanym, dawnym wojskowym magazynie przy ul. Węglowej 1  

w Białymstoku, do którego dobudowano nową, surową, betonową bryłę. 
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1.1 Historia utworzenia i dotychczasowej działalności 
 

Muzeum Pamięci Sybiru zostało otwarte 17 września 2021 r. Informacje o otwarciu nowej instytucji 

muzealnej podały media światowe, takie jak: Agence France Presse (Francja), The First News (Wielka 

Brytania), Il mattino, RaiNews 24 (Włochy), RTL Today (Luksemburg), Infobae (Ameryka Łacińska), Istoé 

(Brazylia), Kostanaj News (Kazachstan) i inne. O Muzeum pisał także m.in. Ałmatyński Kurier Polonijny 

(Kazachstan), Kurier Galicyjski (Ukraina), portal polonijny Strefa.se (Szwecja) oraz portale w Belgii oraz 

Australii. Muzeum odwiedziła z wizytą studyjną także dziennikarka największej niemieckiej rozgłośni 

radiowej Deutsche Welle. Zainteresowanie mediów otwarciem Muzeum potwierdza tezę, że tematyka 

MPS ma wymiar globalny. 

Poniżej przedstawiono historię utworzenia MPS. 

Rysunek 4. Kalendarium utworzenia Muzeum Pamięci Sybiru 

 2010 r. - Miasto Białystok przeznaczyło 2-hektarową działkę z magazynem wojskowym z lat 

trzydziestych XX w. znajdującą się przy ul. Węglowej na przyszłe Muzeum Pamięci Sybiru. 

2012 r. - Zakończono prace nad projektem budynku Muzeum Pamięci Sybiru. Przygotowana koncepcja 

zakładała zachowanie oryginalnego, wojskowego magazynu z przeznaczeniem na cele 

wystawiennicze, a także dobudowanie do niego nowoczesnego gmachu, w którym miały się 

znaleźć sale konferencyjne, edukacyjne, biblioteka, kawiarnia i zaplecze administracyjne. 

Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. 

2014 r. - Sąd konkursowy wskazał zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji programowo-

przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.  

2016 r. - W październiku Miasto Białystok podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na dofinansowanie budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Zrealizowano wstępny 

etap budowy polegający  na wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych i instalacyjnych  

przygotowujących teren i budynek magazynu do zasadniczej inwestycji. 

2017 r. - Muzeum Pamięci Sybiru rozpoczęło funkcjonowanie jako samodzielna instytucja. 

Opracowano i uzyskano dofinansowanie do projektu pn. „Wykonanie wystawy stałej i zakup 

wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” w ramach działania 8.1 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  

2018 r. - Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie stanu surowego budynku Muzeum. Rozpoczęto 

budowę obiektu. 

2019 r. - Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wystawy stałej i wybrano projekt instalacji 

artystycznej, która zajęła centralne miejsce na wystawie. Do wnętrza obiektu został 

wprowadzony największy eksponat Muzeum – rosyjski wagon towarowy konstrukcji z        

1892 r., tzw. tiepłuszka, pełniący funkcję  głównego wejścia na ekspozycję. W grudniu 

zakończono budowę obiektu. Muzeum Pamięci Sybiru zostało laureatem konkursu Top 

Inwestycje 2019. 

2020 r. - Zakończenie budowy wystawy stałej. Odsłonięto pomnik Bohaterskich Matek Sybiraczek 

usytuowany przy wejściu do Muzeum. Muzeum otrzymało tytuł Top Inwestycji Komunalnej 

2020. 

2021 r. - Nastąpiło otwarcie Muzeum.  

 

Źródło: opracowanie własne 

Kalendarium wskazuje na istotne wparcie Miasta Białystok i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  
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1.2 Działalność  
 

Działalność Muzeum Pamięci Sybiru podzielono na: wystawienniczą, naukową, gromadzenia zbiorów, 

edukacyjną i wydawniczą. 

 

Działalność wystawiennicza 

Działalność wystawiennicza Muzeum Pamięci Sybiru jest oparta o wystawę stałą i wystawy czasowe. 

Wystawa stała 

Koncepcja wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru wynika z misji Muzeum, na którą składają się 

gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych 

i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo i losy Polaków w Rosji, a także Związku Sowieckim. Muzeum 

opowiada o ludziach, którzy od końca XVI aż do połowy XX w. byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a 

później Związku Sowieckiego, jak też o tych, którzy podążali na Syberię dobrowolnie.  

Mówi o jeńcach, więźniach, zesłańcach i deportowanych oraz o tych, którzy przed I wojną światową 

odkrywali Syberię i aktywnie uczestniczyli w zagospodarowaniu jej ogromnych obszarów. Jako jedyne 

muzeum w Polsce przedstawia szeroko zagadnienie sowieckich represji, włączając w to Zbrodnię 

Katyńską. 

Wystawa stała odzwierciedla założenia wpisane w misję Muzeum, prezentując: 

− represje carskie (katorgę, zesłanie, przymusowe osiedlenie w głębi Rosji) dotykające 

konfederatów barskich, żołnierzy armii napoleońskiej, powstańców listopadowych 

i styczniowych, członków radykalnych ruchów politycznych, 

− osiągnięcia polskich badaczy Syberii, którzy dokonywali odkryć m.in. w takich dziedzinach jak 

geologia, botanika, zoologia, geografia, etnografia, 

− dobrowolne osadnictwo polskiej ludności na Syberii w XIX w., 

− sukcesy przedstawicieli polskiej społeczności na Syberii – przedsiębiorców, fabrykantów, 

handlowców, bankierów – oraz ich działalność dobroczynną, 

− życie na Kresach Wschodnich przed wojną, 

− masowe deportacje na Syberię, do Kazachstanu i na tereny Związku Sowieckiego, 

dokonywane przez Sowietów z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941 

oraz deportacje powojenne aż po 1952 r., 

− realia życia osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu (przymusowa praca, nauka  

w sowieckiej szkole, pobyt w sierocińcach, sposoby na przetrwanie w skrajnie trudnych 

warunkach), 

− system sowieckich łagrów, 

− szlaki bojowe dwóch armii formowanych z osób, które w wyniku represji znalazły się w głębi 

Związku Sowieckiego: tzw.  Armii Andersa i tzw.  Armii Berlinga, 

− zbrodnie sowieckie, m.in. masakry więzienne i Zbrodnię Katyńską, 

− zachowanie pamięci o zbrodniach sowieckich w rodzinach sybirackich na całym świecie. 

Koncepcja wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru opierała się na założeniu przedstawienia w ramach 

jednej wystawy szerokiego zagadnienia Sybiru oraz represji carskich i sowieckich przy wykorzystaniu 

historii mówionej (relacji uczestników i świadków wydarzeń). Wystawa ma za zadanie wywołanie  

emocji w odbiorcach wystawy, działanie na wiele zmysłów odbiorców. Wystawa obejmuje nowoczesne 

środki technologiczne i posiada walory artystyczne. 
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Zdjęcie 1. Element wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru 

 

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 

Wystawa powstała z wykorzystaniem 158 gablot, 422 wystawionych obiektów, 43 ścieżek 

dźwiękowych, 29 projekcji, 9 kiosków multimedialnych i 2 stołów multimedialnych, 50 interfejsów. 

Instalacja „RzeczyViste” 

 

Jednym z przykładów bogatej oferty wystawienniczej jest instalacja „RzeczyViste”. Ma ona na celu 

zwrócenie uwagi na losy obywateli polskich deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 

1940-1941. Przez swoją niezwykłą formę ma odbiorców zaintrygować i zaskoczyć. Jest metaforą 

otwartej walizki. Przedstawione w niej przedmioty zostały tak dobrane, by odpowiadały tym, które 

towarzyszyły osobom deportowanym na Sybir. Na instalację składają się przedmioty porozrzucane w 

sposób losowy  na placach i w podobnych przestrzeniach miast. Każdy przedmiot zaopatrzony jest w 

tabliczkę. Białe tabliczki symbolizują osoby, które przeżyły deportację i wróciły do Polski, natomiast 

czarne – te, które represji nie przetrwały. Zginęły w trakcie drogi na zesłanie lub już na miejscu. 

Przedmioty nie są oryginalne, ponieważ MPS nie wystawia muzealiów na działanie warunków 

atmosferycznych. Są to repliki lub przedmioty, które odpowiadają rzeczom, które były pakowane do 

walizek w pośpiechu w latach 1940-1941. 

Zdjęcie 2. Elementy instalacji „RzeczyViste” 

    

Źródło: materiały własne 

Autorką instalacji jest Karolina Mosiej-Zambrano. Opracowanie merytoryczne przygotował Paweł 

Kalisz. Została ona wystawiona w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Giżycku, Mrągowie, Augustowie, 

Białowieży, Supraślu, Tykocinie, Łomży i Suwałkach. Muzeum planuje prezentację wystawy w kolejnych 

miastach. 
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Wystawy czasowe 

W ramach oferty wystawienniczej realizowane są także planszowe wystawy czasowe. Oto przykłady 

kilku z nich: 

− temat: „Piłsudski - Niepodległa - Sybir. Pamięć Sybiru w Niepodległej”, miejsce: Urząd Miasta 

Brańsk, termin: 13.10.-17.11.2020 r., 

− temat: „Sybir ich połączył”, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, termin: 

15.09.-5.10.2020 r., 

− temat: „Powstańcy-Zesłańcy. Syberyjska sztafeta pokoleń. Powstanie listopadowe i zsyłki 

popowstaniowe”, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce, termin: 12.09.-

26.09. 2022 r., 

− temat: „Wielkie  deportacje i drogi wyjścia z «sowieckiego piekła»”, miejsce: Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Białymstoku, termin: 9.06.-30.06.2022 r. 

 

Eksponat miesiąca 

W ramach cyklu Eksponat Miesiąca prezentowane są pamiątki związane z historią danego Sybiraka lub 

jego rodziny, odbywają się także spotkania z Sybirakami, lub z ich potomkami, podczas których 

słuchacze mogą posłuchać ich opowieści o pobycie na Syberii. W spotkaniach mogą wziąć udział 

wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych i 

średnich, którzy otrzymują niepowtarzalną okazję rozmowy ze świadkami naszej przeszłości i poznania 

prawdziwej historii życia tych ludzi. 

 

Bieg Pamięci Sybiru  

Przedsięwzięcie organizowane przez Muzeum wspólnie z Fundacją Białystok Biega w rocznicę pierwszej 

i największej z czterech masowych wywózek okresu II wojny światowej, która rozpoczęła się w dniu 10 

lutego 1940 r. i objęła ok. 140 tysięcy osób, głównie osadników wojskowych i cywilnych oraz 

funkcjonariuszy służb mundurowych wraz z całymi rodzinami. Skupia corocznie prawdziwe tłumy 

sympatyków. W czwartej edycji biegu, w 2022 r., udział wzięło 551 osób. Doliczyć trzeba do tego jeszcze 

uczestników z całego świata, którzy udział biorą w biegu wirtualnym.  

 

Światło Pamięci 

Wydarzenie pod hasłem Światło Pamięci ma na celu upamiętnienie ofiar zarówno pierwszej (lutowej), 

jak i następnych deportacji na Sybir. Uczestnicy wydarzenia ustawiają wspólnie znicze wzdłuż bocznicy 

kolejowej, przy której w 1940 r. zbierani byli mieszkańcy Białegostoku i okolic, przeznaczeni do 

wywózki. Dziś bocznica ta stanowi część kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru, zaś ustawiony na niej 

wagon towarowy, taki jak te, w których wywożeni byli na Daleki Wschód obywatele polscy, tzw. 

tiepłuszka, otwiera muzealną ekspozycję.  

 

Peleton Pamięci Ofiar agresji sowieckiej  

To kolejne przedsięwzięcie, które popularyzuje wiedzę na temat niełatwej przeszłości naszego kraju 

poprzez sport i rekreację. W pierwszych swych edycjach peleton związany był z obchodami Dnia 

Sybiraka, w rocznicę sowieckiego wkroczenia na ziemie polskie 17 września 1939 r. Od 2022 r. start 

peletonu przypomina o wydarzeniach poprzedzających tę agresję i stanowiących niejako jej zapowiedź 

– podpisanie tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow. Opowiada nie tylko o polskim doświadczeniu deportacji 

sowieckich, ale przypomina, iż cała wschodnia Europa została dotknięta represjami komunistycznymi. 
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Trasę wyznaczają obiekty na terenie Białegostoku, ściśle związane z sowiecką okupacją w latach  

1939-1941 i wprowadzonym terrorem.  

 

Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru 

Muzeum Pamięci Sybiru, będące miejscem integracji środowisk sybirackich, wzięło na siebie również 

odpowiedzialność związaną z organizacją największego i cieszącego się najdłuższą tradycją 

przedsięwzięcia upamiętniającego masowe deportacje – Międzynarodowego Marszu Pamięci 

Zesłańców Sybiru. Marsz, inicjatywa Związku Sybiraków, odbywał się w Białymstoku od 2001 r.               

Od 2023 r. odbywać się będzie w nowej formule, jego cel jednak pozostaje bez zmian – upamiętnienie 

wszystkich ofiar wywózek na nieludzką ziemię oraz innych sowieckich represji.  

 

Dusza Sybiru  

Cykliczne wydarzenie, realizowane w ramach działalności Muzealnej Pracowni Doświadczeń 

Granicznych Dusza Sybiru. To cykl spotkań z ludźmi, których wiedza pozwala na pogłębioną refleksję 

nad różnymi aspektami syberyjskich doświadczeń. Natura zła, sposoby na ocalenie i przeciwstawienie 

mu wartości humanistycznych – o tych kluczowych dla zrozumienia Sybiru zagadnieniach rozmawiali 

w Muzeum tacy goście, jak dr Piotr M.A. Cywiński z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau czy 

ukraińska badaczka historii kobiet w Gułagu Oksana Kis. Współorganizatorem spotkań jest prof. 

Krzysztof Czyżewski z Ośrodka „Pogranicze”. 

  

Działalność naukowa 

Podstawową działalnością Muzeum Pamięci Sybiru jest działalność naukowa. Zadaniem grupy 

historyków MPS jest dokładne zbadanie genezy, przypomnienie XIX-wiecznych i wcześniejszych zsyłek, 

naszkicowanie działania sowieckiego aparatu represji, opisanie w detalach czterech wielkich wywózek 

w latach 1940–1941 oraz powojennych deportacji, przedstawienie warunków życia na Syberii i w 

Kazachstanie, prześledzenie dróg powrotów Sybiraków, a także ustalenie miejsc, w których aktualnie 

mieszkają i dotarcie do tych ludzi i ich potomków. Mimo, że część tych zagadnień jest już dobrze 

rozpoznanych, ciągle wiele wątków wymaga zgłębienia. Praca naukowa MPS polega nie tylko na 

gromadzeniu wszelkich dostępnych źródeł i opracowań naukowych, ale także na budowaniu sieci 

kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami. Muzeum Pamięci Sybiru zdobyło już w środowisku 

naukowym renomę ważnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego centrum badań dotyczących 

Sybiru.  

 

Działalność badawcza MPS skupia się przede wszystkim na zagadnieniach polskich, ale ma również na 

celu pokazać temat w szerszym kontekście i uwypuklić wątki międzynarodowe. Koncentrując się tylko 

na polskim punkcie widzenia łatwo zapomnieć, że dramatu sowieckich deportacji, zsyłek  

i łagrów doświadczyły też wszystkie kraje włączone w orbitę wpływów ZSRS, w tym np. Mołdawia, 

Rumunia czy Estonia. Taka perspektywa umożliwia nawiązanie kontaktów i nieideologicznego dyskursu 

z badaczami z innych krajów, które podobnie jak Polskę, komunizm doświadczył dotkliwie. Jednym z 

rozwojowych kierunków badawczych MPS są środowiska polonijne z całego świata, głównie  

z południowej półkuli: Ameryki Południowej, Afryki czy Australii. Powracający wraz z Armią Andersa  

z Syberii i Kazachstanu osiedlali się na różnych kontynentach. Pierwsze pokolenie utrzymywało 

zazwyczaj kontakty z Ojczyzną. Jednak, wraz z upływem czasu więzi często słabły. Trzecie czy czwarte 

pokolenie mocno jest już zakorzenione w nowej ziemi, ale paradoksalnie właśnie teraz z największą 

determinacją potomkowie Sybiraków zaczynają szukać swoich korzeni. Działalność badawcza w tej 

kwestii może być przyczynkiem, by Muzeum stało się w przyszłości instytucją naukową o zasięgu 

globalnym. Instytucja nawiązała kontakt z wieloma instytucjami polonijnymi i wciąż je rozwija. 
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Muzeum bada również temat dobrowolnego osadnictwa na przełomie XIX i XX w. na Syberii, będącej 

dla chłopów ze środkowej i wschodniej części Europy „dzikim wschodem”. Muzeum przybliża sylwetki 

niezwykłych badaczy Syberii – geografów, botaników, etnografów. Innym tematem badań są również 

powroty z Sybiru. 

 

Stopniowo nawiązywana współpraca międzynarodowa i interdyscyplinarna niewątpliwie jest 

przyszłością Muzeum, które coraz częściej staje się miejscem gromadzącym specjalistów i inicjującym 

debatę naukową (np. seria interdyscyplinarnych spotkań, którą realizowano pod hasłem „Kierunek 

Muzeum” czy „Dusza Sybiru”). Silne ośrodki badające temat Sybiru w Polsce znajdują się m.in. w 

Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach czy Siedlcach. Muzeum nawiązało też kontakty ze 

środowiskiem naukowym z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Włoch, 

Rosji, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Ekwadoru i Kazachstanu. Naukowcy spotykają się na zebraniach 

Komisji Syberyjskiej przy Państwowej Akademii Nauk, organizują i uczestniczą w tematycznych 

konferencjach. 

 

Działalność badawcza Muzeum znajduje swoje odzwierciedlenie w książkach wydawanych przez 

Muzeum (ponad 30 tytułów), czasopiśmie popularno-naukowym „Sybir” (od zimy 2022 r. „Zesłaniec” 

wydawany we współpracy ze Związkiem Sybiraków), czy czasopiśmie naukowym „Biuletyn Historii 

Pogranicza” wydawanym we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Jesienią 2022 r. 

wystartował portal popularnonaukowy „Świat Sybiru”, którego łamy są udostępnione wszystkim 

zainteresowanym badaczom – zarówno zawodowcom, jak i amatorom-pasjonatom oraz gronu tych, 

którzy Syberią i Sybirem interesują się ze względów rodzinnych (głównie dzieciom i wnukom 

Sybiraków).  

 

Działalność w zakresie gromadzenia zbiorów 

Jednym z zakresów działalności statutowej MPS jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i 

udostępnianie zbiorów w zakresie historii, sztuki, techniki, wojskowości, etnografii i literatury, 

dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo 

Polaków w Rosji i ZSRS. Muzeum Pamięci Sybiru podejmuje intensywne działania zmierzające do 

uzupełnienia i rozszerzenia zbiorów z myślą o realizacji następujących celów:  

− ochronie i udostępnianiu obiektów związanych z losami osób zesłanych do Rosji oraz 

deportowanych na Syberię i do Kazachstanu,  

− konstruowaniu sfery badawczej w zakresie polskiej obecności w Rosji i ZSRS,  

− podejmowaniu działań edukacyjnych wokół kwestii represji sowieckich,  

− podejmowaniu działań naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących ziem 

wschodnich II Rzeczpospolitej. 

 

Wyznaczone cele Muzeum realizuje poprzez pozyskiwanie zbiorów związanych ze swoją działalnością, 

w tym w sposób szczególny: 

− fotografii, dokumentów, archiwaliów, pamiątek osobistych i przedmiotów codziennego 

użytku:  

• zabranych przez deportowanych na zesłanie,  

• wytworzonych i używanych na Sybirze i w obozach pracy,  

• obrazujących losy obywateli polskich w carskiej Rosji i ZSRS,  

• dokumentujących losy deportowanych po opuszczeniu ZSRS,  

− ikonografii dotyczącej wschodnich ziem II Rzeczypospolitej oraz druków ulotnych i materiałów 

dokumentujących życie społeczne i kulturalne na tym obszarze, 
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− grafiki, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, materiałów ikonograficznych związanych 

z prowadzoną działalnością,  

− ikonografii, materiałów archiwalnych oraz przedmiotów dotyczących ludności autochtonicznej 

Syberii, 

− książek, druków, rękopisów, czasopism,  

− zbiorów „historii mówionej” z zakresu prowadzonej działalności, w tym nagrań audio i video, 

− zabytków techniki, 

− broni i uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia i oporządzenia żołnierskiego.  

 

Działalność edukacyjna 

Oferta edukacyjna Muzeum Pamięci Sybiru bazuje na formach zachęcających uczestników  

do współpracy i aktywnego działania, przy wsparciu dobrze przemyślanych, ale nie wszechobecnych 

multimedialnych środków przekazu. Tematyka poszczególnych zajęć jest dostosowywana  

do obowiązującej podstawy programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych. W ramach oferty 

wyróżnia się dwa typy zajęć: warsztaty oraz ścieżki tematyczne. Ten system pozwala  

na dopasowanie proponowanych zagadnień do potrzeb grupy oraz pełne wykorzystanie możliwości 

budynku Muzeum. 

Warsztaty odbywają się w małych grupach i opierają się na działaniach z aktywnym udziałem 

uczestników. Są one okazją, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nie tylko historii, ale również 

geografii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie czy matematyki. Ścieżki tematyczne są poprowadzone 

przez wybrane części wystawy stałej Muzeum. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze ekspozycji można 

wydzielić wybrane zagadnienia z ogromnego zakresu tematycznego całej wystawy i poznawać je  

w przystępnej formie. Przechodząc wybraną ścieżkę można zauważyć, czym różni się od klasycznego 

oprowadzania przez przewodnika. Przede wszystkim wybrany temat jest dokładniej prezentowany  

i dzięki przenośnym urządzeniom multimedialnym wyświetlane są dodatkowe treści, które nie są  

w innych przypadkach prezentowane na wystawie. 

Dodatkową formą zajęć są spotkania z Sybirakami – świadkami historii. Odbywają się one przy okazji 

prezentacji nowo pozyskanych eksponatów w ramach cyklu „Eksponat miesiąca” oraz podczas 

wydarzeń takich jak obchody rocznicy sowieckiej agresji na Polskę (17 września), czy rocznica pierwszej 

masowej deportacji (10 lutego). 

Oprócz zajęć stacjonarnych, odbywających się w siedzibie Muzeum, istnieje możliwość prowadzenia 

zajęć edukacyjnych online lub wizyty edukatorów Muzeum w szkołach. 

Rodziny i osoby dorosłe mogą wziąć udział w spotkaniach autorskich oraz w rodzinnych spotkaniach z 

edukacją w Muzeum. 

W ramach Akademii Muzeum prowadzona jest także działalność szkoleniowa: 

− metodologiczne szkolenia dla nauczycieli, umożliwiające wykorzystanie oferty edukacyjnej 

Muzeum dla realizacji podstawy programowej na różnych etapach edukacyjnych, 

− certyfikowane szkolenia dla przewodników i osób zainteresowanych oprowadzaniem gości po 

wystawie stałej Muzeum. 

Należy podkreślić, że Muzeum Pamięci Sybiru zostało uwzględnione w wykazie punktów edukacyjnych 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do odwiedzenia w ramach wycieczek 

organizowanych przez szkoły z całego kraju, dofinansowanych z funduszy rządowych w ramach 

programu „Poznaj Polskę”. Jest to poważny atut przekładający się na rozpoznawalność i popularność 

Muzeum  w skali ogólnopolskiej. 
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Działalność wydawnicza  

Działalność wydawnicza Muzeum Pamięci Sybiru obejmuje w szczególności: 

1. Katalog wystawy – w 5 wersjach językowych: w języku polskim, angielskim, rosyjskim, 

hiszpańskim i włoskim; w przygotowaniu kolejne wersje językowe. Katalog w wersji tzw. dużej 

(poszerzonej) oraz tzw. małej (kieszonkowej).  

2. Seria Sybir – 5 monografii naukowych. Teksty, napisane są przez historyków, dopełnione 

bogatą ikonografią.  Ukazały się dotychczas 4 tomy poświęcone m.in. losom Polaków na Syberii 

do 1914 r., okupacji sowieckiej, jak również życiu na Kresach. W przygotowaniu jest ostatni 

tom.  

3. Małe historie Sybiru – seria książek popularnonaukowych w dwóch językach: polskim i 

angielskim. Do tej pory w serii ukazało się 8 tytułów. Interesujący, mało znany temat oraz 

bogata ikonografia prezentują historię w przystępny i atrakcyjny sposób. 

4. Wspomnienia i relacje – Pracownicy naukowi muzeum opracowują najciekawsze wspomnienia 

Sybiraków znajdujące się w zbiorach Muzeum. Jest to seria, gdzie o swoich losach opowiadają 

Ci, którzy Sybiru doświadczyli.  

5. Z Sybirem w tle – są to wszystkie inne publikacje wydawane przez MPS nie mieszczące się w 

ww. seriach. Pośród publikacji wydawanych przez MPS znajdują się min.: komiks wydany w 

dwóch tomach i zatytułowany „Sybir. Moja historia” (powstał na podstawie relacji wspomnień 

Danuty Pietrzak, a narysował go Paweł Piechnik), czy książka „Syberyjski Białystok”, gdzie 

opowieść o małej wsi w głębi Rosji przeplata się z wywiadami przeprowadzonymi z ludźmi 

związanymi z Syberyjskim Białymstokiem. Oprócz ww. publikacji wydano także m.in. „Sybir 

ołówkiem Aliny Maliszewskiej” – publikację będącą zbiorem grafik polskiej artystki.  

6. Czasopisma – w MPS wydawane są dwa czasopisma: 

− „Biuletyn Historii Pogranicza” wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym 

(Oddział w Białymstoku). Czasopismo znalazło się w wykazie punktowanych czasopism 

naukowych Ministra Edukacji i Nauki, zdobywając 40 punktów. Ukazuje się jako rocznik. 

Dodatkowo wychodzą numery specjalne w dwóch wersjach językowych.  

− „Zesłaniec” – nowy periodyk, wydawany przez MPS i Związek Sybiraków. Czasopismo to 

fuzja „Sybiru. Magazynu Muzeum Pamięci Sybiru”, który ukazywał się w latach 2017–2021 

oraz kultowego kwartalnika „Zesłaniec” założonego w 1996 r. 

1.3 Charakterystyka odbiorców oferty 
 

Wystawę stałą przygotowano z myślą o różnych grupach odbiorców i ich potrzebach, tj.: 

− dzieciach, młodzieży, dorosłych, 

− osobach z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach, 

− osobach w różnym stopniu zainteresowanych tematem wystawy, 

− osobach preferujących zwiedzanie samodzielne i tych wybierających zwiedzanie grupowe, 

− osobach posługujących się różnymi językami, 

− osobach doceniających tradycyjne formy przekazu oraz zwolennikach nowinek 

technologicznych. 

Zwiedzanie wystawy stałej możliwe jest samodzielnie, grupowo i z przewodnikiem.  Część z grup 

odbiorców traktowana jest w sposób uprzywilejowany, co znajduje swoje odzwierciedlenie w 

cenniku. Bilety bezpłatne przysługują: 
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− osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem 

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,  osobom odznaczonym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”, 

− pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, 

− członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz członkom Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków (ICOMOS), 

− posiadaczom Karty Polaka, 

− dzieciom do lat 7, 

− weteranom i weteranom poszkodowanym, 

− osobom odznaczonym Krzyżem Zesłańców Sybiru, 

− członkom Związku Sybiraków, 

− posiadaczom Honorowej Odznaki Sybiraka, 

− posiadaczom Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków, 

− dziennikarzom na podstawie ważnej legitymacji dziennikarskiej, 

− przewodnikom turystycznym z Certyfikatem Muzeum Pamięci Sybiru, 

− wolontariuszom Muzeum Pamięci Sybiru w okresie trwania wolontariatu, 

− opiekunom uczestników warsztatów oraz opiekunom wycieczek szkolnych (maksymalnie 

jeden opiekun na 15 osób). 

Bilety ulgowe przysługują: 

− uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

studentom oraz doktorantom, 

− osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z 

niepełnosprawnością wraz z opiekunami, 

− nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich, 

− osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, 

− osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, 

− osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 

− osobom wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, 

− kombatantom, 

− osobom legitymującym się kartą ISIC oraz Kartą Euro26. 

Pozostałe zniżki: 

Białostocka Karta Dużej Rodziny  i Karta Aktywnego Seniora 60+ uprawniają do zakupu biletów na 

zwiedzanie indywidualne  z rabatem 50% od ceny biletów z cennika.  

1.4 Wizerunek 
 

Na wizerunek Muzeum Pamięci Sybiru wpływ ma nie tylko jakość oferty kulturalnej,  

ale także otrzymywane nagrody i wyróżnienia. Oprócz powyższego opisu, przedstawiono również 

wnioski z badania opinii osób odwiedzających MPS i jego otoczenia instytucjonalnego w zakresie 

wizerunku Instytucji. 

Badanie opinii osób odwiedzających MPS i jego otoczenia instytucjonalnego  

Wizerunek był jednym z elementów ocenianych przez odwiedzających Muzeum Pamięci Sybiru   

i jego otoczenie instytucjonalne na podstawie Ankiety badania opinii odwiedzających Muzeum i opinii 
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otoczenia instytucjonalnego MPS. Odwiedzający oceniali w jakim stopniu Muzeum spełnia poniższe 

kryteria: 

− nowoczesne i dynamiczne, 

− dostępne dla wszystkich, 

− przystępne w odbiorze dla wszystkich grup, 

− budujące tożsamość narodową/regionalną, 

− warte wielokrotnego odwiedzenia, 

− znaczące dla kultury regionu. 

 

W otoczeniu instytucjonalnym oceniano adekwatność poniższych kryteriów w odniesieniu do MPS: 

− nowoczesne i dynamiczne, 

− dostępne dla wszystkich, 

− przystępne w odbiorze dla wszystkich grup, 

− budujące tożsamość narodową/regionalną, 

− jedna z ważniejszych instytucji kultury w regionie, 

− otwarte na współpracę z innymi podmiotami. 

 

W ocenie przyjęto skalę 1-6, gdzie 1 oznacza, że dany przykład najmniej pasuje do wizerunku MPS, a 6 

oznacza, że pasuje idealnie. Wartości na wykresie przedstawiają procent (%) ogólnej liczby odpowiedzi.  
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Wykres 1. Wizerunek MPS zdaniem odwiedzających  

       

       

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego wśród odwiedzających MPS (lipiec 2022 r.) 
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Wykres 2. Wizerunek MPS zdaniem otoczenia instytucjonalnego  

     

          

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego wśród otoczenia instytucjonalnego MPS (lipiec 2022 r.) 
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Wyniki badania ankietowego wśród odwiedzających MPS pokazują, że wśród zdecydowanej większości 

odwiedzających Muzeum ma wizerunek instytucji  nowoczesnej, dostępnej dla wszystkich, przystępnej 

w odbiorze dla wszystkich grup, wartej ponownego odwiedzenia i znaczącej dla kultury regionu. W 

ankietach pojawiły się także uwagi pokazujące, że niektóre osoby traktują Muzeum jako miejsce 

niewarte ponownego odwiedzenia z uwagi m.in. na formę wystawy (ekspozycja stała). Ankietowani 

wskazywali również konieczność podjęcia poniższych działań w celu ewentualnej poprawy wizerunku 

MPS: 

− zwiększenie oferty edukacyjnej dla dorosłych, 

− organizacja wydarzeń dla białostoczan (oprowadzania, spotkania, wydarzenia dla rodzin), 

− zwiększenie promocji nadchodzących wydarzeń w mediach lokalnych, 

− wzbogacenie wystawy, 

− nakierowanie promocji i oferty do odbiorców młodego pokolenia, 

− dbanie o estetykę flag i pomnika Matki Sybiraczki. 

W przypadku otoczenia instytucjonalnego ocena wizerunku MPS wskazuje, że Muzeum jest w dużym 

stopniu nowoczesne, dostępne dla wszystkich, przystępne w odbiorze dla wszystkich grup 

zainteresowanych, budujące tożsamość regionalną/narodową, otwarte na współpracę  

i stanowi jedną z najważniejszych instytucji kultury w regionie. 

 

Otrzymane nagrody 

Rokrocznie Muzeum Pamięci Sybiru uzyskuje nagrody lub nominacje do nagród związanych z 

architekturą lub formą przedstawienia oferty obiektów kultury. Poniżej przedstawiono nagrody i 

nominacje otrzymane przez Muzeum Pamięci Sybiru od początku jego funkcjonowania.  

 
Tabela 1. Nagrody, wyróżnienia i nominacje uzyskane przez Muzeum Pamięci Sybiru 

NAGRODA/WYRÓŻNIENIE/NOMINACJA PRZEDMIOT 
DATA 

OTRZYMANIA 

Nagroda w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 

2019  

budowa Muzeum Pamięci 

Sybiru 
25.09.2019 r. 

Nagroda w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2020 
budowa Muzeum Pamięci 

Sybiru 
27.05.2020 r. 

Nagroda specjalna w konkursie „Budowa Roku  

2019 - 2020 w Regionie Północno-Wschodnim”  

dla firmy Budimex SA 

budowa Muzeum Pamięci 

Sybiru 
27.10.2021 r. 

Nominacja do MUSEUMS IN SHORT 2021  

(Międzynarodowy konkurs na krótkie formy filmowe 

poświęcone działalności muzeów) 

film o Muzeum Pamięci Sybiru 2021 r. 

Nominacja Property Design Awards 2022  

(kategoria: Bryła – obiekty publiczne) 

siedziba Muzeum Pamięci 

Sybiru 
2022 r. 

Laureat nagrody Podlaska Marka Roku 2021 w kategorii 

Społeczeństwo  

działalność Muzeum Pamięci 

Sybiru 
11.05.2022 r. 

Finalista konkursu na Wydarzenie Historyczne Roku 

organizowane przez Muzeum Historii Polski 

otwarcie Muzeum Pamięci 

Sybiru 
18.09.2022 r. 

Wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne 

Roku Sybilla 2022  

wystawa stała w Muzeum 

Pamięci Sybiru  
26.09.2022 r. 

Źródło: opracowanie własne  
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Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało rekomendację Fundacji Kultury bez Barier, jako miejsce 

zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, będąc tym samym wzorem do 

naśladowania dla innych instytucji. Muzeum przeszkoliło swój personel z obsługi osób z różnymi 

potrzebami: niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchową oraz osób ze spektrum autyzmu. Poniżej 

opisano dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową MPS. 

Dostępność architektoniczna 

 

Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią z pochylniami o spadku do 6% 

prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku. Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają 

dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich. Toalety dla osób z 

niepełnosprawnościami znajdują się na obu kondygnacjach mieszczących wystawę stałą.  

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości z niepełnosprawnościami.  

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Dostępne są pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, dla osób niesłyszących 

audioprzewodniki z lektorem PJM oraz dla osób niewidomych i niedowidzących audioprzewodniki z 

audiodeskrypcją, jak również dotykowe makiety wystawy stałej oraz modele eksponatów stworzone w 

technologii druku 3D. Wydzielony jest pokój wyciszenia dla osób potrzebujących chwili odpoczynku, 

zwłaszcza akustycznego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu (m.in. balkoników i wózków) dla 

osób z niepełnosprawnością ruchu. 

 

Dostępność cyfrowa 

 

Strona internetowa MPS (www.sybir.bialystok.pl) jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z wyjątkami wymienionymi poniżej: 

− filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych 

elementów, 

− nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę, 

− brak dobrze widocznego wskaźnika fokusu dla elementów interfejsu obsługiwanych przy 

pomocy klawiatury. 

Niezbędne informacje i aktualności są przedstawione w specjalnej zakładce „Muzeum Dostępne”  

na stronie internetowej MPS stworzonej zgodnie z zasadami WCAG 2.1. 

 

1.5 Działania promocyjne 
 

W tym punkcie opisano działania promocyjne dotychczas prowadzone przez Muzeum Pamięci Sybiru 

i działania planowane. Ponadto przedstawiono podsumowanie badania ankietowego odwiedzających 

i otoczenia instytucjonalnego MPS na temat promocji Muzeum. 

 

Prowadzone i planowane działania promocyjne 

Muzeum Pamięci Sybiru prowadzi działania promocyjne z wykorzystaniem narzędzi promocyjnych 

adekwatnych do swojej działalności. W szczególności wyróżnia się Internet (artykuły, reklama, media 

społecznościowe), telewizję, radio, prasę, materiały drukowane, reklamę outdoorową. Poniżej 

zaprezentowano działania promocyjne dotychczas realizowane przez Muzeum Pamięci Sybiru. 
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Tabela 2 Działania promocyjne dotychczas realizowane przez Muzeum Pamięci Sybiru 

NARZĘDZIE PROMOCYJNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE DOTYCHCZAS REALIZOWANE 

Internet (artykuły, reklama) 
promocja otwarcia i bieżących wydarzeń w portalach Onet.pl, RMF 

Classic, WP.pl, Newsweek.pl, BIA24, Rzeczospolita.pl 

Tygodnikpowszechny.pl, fakt.pl, Wyborcza.pl 

Internet (media społecznościowe) 
kampania promocyjna promująca m.in. otwarcie i bieżące działania w 

postaci tzw. dark postów, promocji postów już istniejących, banerów, 

postów skierowanych na pozyskanie polubień 

Telewizja promocja bieżących wydarzeń oraz otwarcia MPS w takich stacjach jak 

TVN, Polsat, TVP, TV Trwam 

Radio 
promocja otwarcia w Radio Złote Przeboje, Radio Białystok, RMF 

Classic, Radio Eska, Radio Akadera, TOK FM, Polskie Radio, Polskie 

Radio 24, Radio Maryja 

Prasa 
artykuły promujące otwarcie m.in. w „Newsweek”, „Rzeczpospolita”, 

„Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Polska the Times”, 

„Polityka” 

Materiały drukowane 
plakaty promujące bieżące wydarzenia MPS, ulotki m.in. w pociągach 

POLREGIO i w punktach informacji turystycznej, ulotki promujące 

bieżące działania MPS 

Reklama outdoorowa 

ogólnopolska kampania billboardowa promująca Muzeum Pamięci 

Sybiru, ogólnopolska kampania billboardowa reklamująca otwarcie 

Muzeum Pamięci Sybiru, kampania billboardowa promująca każdą z 

edycji Biegu Pamięci Sybiru, kampania billboardowa promująca akcję 

„Przekaż eksponat”, „Po ilu kilometrach”, reklamy plakatowe na 

słupach – reklama ogólnopolska promująca MPS, otwarcie oraz 

realizowane działania np. Bieg Pamięci Sybiru, reklama promująca 

otwarcie MPS w warszawskich wagonach Metra – ekrany LCD. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród planowanych działań promocyjnych MPS należy wymienić dalszą promocję bieżącej działalności 

i wydarzeń, m.in. Peleton Pamięci, rocznicę agresji sowieckiej na Polskę czy Noc Muzeów. W zakresie 

promocji internetowej dodatkowo należy wyszczególnić publikację postów merytorycznych 

relacjonujących wydarzenia i zachęcających do polubienia strony MPS. 

 

Badanie opinii odwiedzających i otoczenia instytucjonalnego 

Działania promocyjne były jednym z elementów ocenianych przez odwiedzających Muzeum Pamięci 

Sybiru i otoczenie instytucjonalne MPS w Ankiecie badania opinii odwiedzających Muzeum i opinii 

otoczenia instytucjonalnego MPS.  Odwiedzający oceniali: 

− Czy materiały i akcje promocyjne Muzeum są widoczne w przestrzeni miasta i regionu? 

− Czy materiały i akcje Muzeum są widoczne w przestrzeni innych regonów Polski? 

− Czy promocja Muzeum jest widoczna w mediach? 

− Czy działania i materiały promocyjne są zrozumiałe?  

− Czy działania promocyjne zachęcają  do odwiedzenia Muzeum? 

W ocenie przyjęto skalę 1-6, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 6 najwyższą. Wartości na wykresie 

przedstawiają procent (%) ogólnej liczby odpowiedzi. 
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Wykres 3 Opinie odwiedzających MPS o działaniach promocyjnych prowadzonych przez MPS 

      

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego wśród odwiedzających MPS i otoczenia instytucjonalnego (maj 2022 r.)
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Z powyższych danych wynika, że grono ankietowanych miało wątpliwości czy promocja MPS jest 

widoczna w przestrzeni miasta i regionu, innych regionów kraju oraz w mediach. Oceny ankietowanych 

odnośnie tego czy działania i materiały promocyjne są zrozumiałe i zachęcają do odwiedzenia Muzeum 

były w większym stopniu przychylne niż w przypadku oceny widoczności działań promocyjnych. 

Jakie dodatkowo działania, które MPS powinno podjąć, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców 

ankietowani wskazali: 

− obecność materiałów promocyjnych w białostockich hotelach, 

− większą widoczność Muzeum w Internecie (np. artykuły w najpopularniejszych portalach), 

− wcześniejsze informowanie o wydarzeniach organizowanych w MPS, 

− dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości poprzez organizację wydarzeń 

plenerowych (np. rekonstrukcji historycznych wywózek, tworzenie wydarzeń historycznych 

opowiadających o mieszkańcach zesłanych z danych miejscowości). 

O skuteczności poszczególnych działań promocyjnych świadczą wyniki badania ankietowego w części 

„Charakterystyka osoby ankietowanej”, którego elementem było pytanie „Skąd dowiedział/a się 

Pan/Pani o ofercie Muzeum?”. Poniżej przedstawiono wykres podsumowujący to badanie. Wartości 

na wykresie przedstawiają procent (%) ogólnej liczby odpowiedzi.  

Wykres 4 Źródło informacji odwiedzających MPS i mieszkańców Białegostoku o ofercie MPS  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego wśród odwiedzających MPS (lipiec 2022 r.) 
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stanowi plakat.  
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Współpraca z podmiotami krajowymi 

Współpraca MPS z podmiotami krajowymi polega na prowadzeniu prac badawczych, organizowaniu 

ekspozycji muzealnych, wydawaniu publikacji, wymianie informacji, wspólnej organizacji wydarzeń, 

czy szkoleń. 
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Tabela 3. Współpraca MPS z podmiotami krajowymi 

NAZWA PODMIOTU ZAKRES DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY 
OKRES 

WSPÓŁPRACY 

Centrum Dialogu im. J. 

Mieroszewskiego 

(dawniej – Centrum 

Polsko-Rosyjskiego 

Dialogu i Porozumienia) 

Współpraca przy uruchomieniu tematycznego wielojęzycznego 

portalu internetowego „Świat Sybiru” 

30.06-23.12. 

2022 

Akademia Teatralna  

im. Zelwerowicza  

w Warszawie,  

Wydział Sztuki 

Lalkarskiej w 

Białymstoku 

Konsultacja w zakresie organizacji obchodów, uroczystości, 

przedsięwzięć wystawienniczych, informowanie o planowanych 

działaniach w obszarze wystaw, projektów i wydarzeń 

kulturalnych, współpraca w zakresie organizacji projektów z 

dziedziny kultury i sztuki  

nieokreślony 

Młodzieżowy Dom 

Kultury (Białystok) 

Konsultacja w zakresie organizacji obchodów, uroczystości, 

przedsięwzięć wystawienniczych, informowanie o planowanych 

działaniach w obszarze wystaw, projektów i wydarzeń 

kulturalnych, współpraca w zakresie organizacji projektów z 

dziedziny kultury i sztuki  

nieokreślony 

Narodowe Archiwum 

Cyfrowe 

Wykorzystanie materiałów archiwalnych NAC w działaniach MPS 09.03.2020- 

09.03-2023 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Białostocka 

Współpraca przy realizacji i osiąganiu wspólnych celów, w 

szczególności: spotkania autorskie, konkursy, wystawy, akcje 

ogólnopolskie, projekty, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje 

i inne działania i inicjatywy edukacyjne i kulturalne 

09.02.2022-

09.02.2023 

Centrum Edukacji 

Nauczycieli w 

Białymstoku 

Współpraca przy realizacji i osiąganiu wspólnych celów, w 

szczególności: spotkania autorskie, konkursy, wystawy, akcje 

ogólnopolskie, projekty, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje 

i inne działania i inicjatywy edukacyjne i kulturalne  

20.12.2021-

20.12.2022 

Miejski Ośrodek 

Doskonalenia 

Metodycznego w 

Białymstoku 

Współpraca przy realizacji i osiąganiu wspólnych celów, w 

szczególności: spotkania autorskie, konkursy, wystawy, akcje 

ogólnopolskie, projekty, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje 

i inne działania i inicjatywy edukacyjne i kulturalne 

21.09.2022 – 
31.12.2023 

PTTK Regionalny Oddział 

w Białymstoku 

Współpraca przy organizacji działań na rzecz kultury, nauki i 

edukacji, współorganizacja wydarzeń popularyzujących historię 

zesłań i deportacji oraz historię Białegostoku i województwa 

podlaskiego, popularyzacja i promocja wystaw, wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych, książek i publikacji, prowadzenie 

działalności szkoleniowej 

20.07.2022 –  
31.12.2023 

Podlaski Oddział Straży 

Granicznej  

Współpraca przy organizacji działań na rzecz kultury, nauki i 

edukacji, popularyzacja i promocja wystaw, wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych, książek i publikacji, prowadzenie 

działalności szkoleniowej. 

21.07.2022 –  
21.07.2023 

Źródło: opracowanie własne 
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Współpraca Muzeum z wyżej wymienionymi podmiotami odbywa się na podstawie umów o 

współpracy zawieranych zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. 

 

Współpraca z podmiotami zagranicznymi 

Współpraca z podmiotami zagranicznymi polega na prowadzeniu wspólnych badań i spotkań, 

współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych, wystawienniczych oraz organizacji wydarzeń. 

 
Tabela 4. Współpraca MPS z podmiotami zagranicznymi 

NAZWA PODMIOTU ZAKRES DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY 
OKRES 

WSPÓŁPRACY 

Federalna Państwowa 

Budżetowa Instytucja Naukowa 

„Muzeum Antropologii i 

Etnografii  

im. Piotra Wielkiego 

(Kunstkamera)”  

Rosyjskiej Akademii Nauk 

Wymiana pracowników, wspólne badania i spotkania, 

współpraca przy projektach wystawienniczych  

i edukacyjnych, wymiana informacji naukowej i publikacji  

16.05.2018-

16.05.2020 

Obwodowe Muzeum 

Krajoznawcze w Tomsku im. 

M.B. Szatiłowa 

Wymiana pracowników, wspólne badania i spotkania, 

współpraca przy projektach wystawienniczych  

i edukacyjnych, wymiana informacji naukowej i publikacji  

28.09.2018-

28.09.2020 

Fundacja Muzeum Pamięci  

2. Korpusu Polskiego we 

Włoszech 

Konsultacja w zakresie organizacji obchodów, 

uroczystości, przedsięwzięć wystawienniczych, 

informowanie o planowanych działaniach w obszarze 

wystaw, projektów i wydarzeń kulturalnych 

nieokreślony 

Stowarzyszenie  

Bitwa o Cassino  

– Ośrodek Nauk i Badań 

Konsultacja w zakresie organizacji obchodów, 

uroczystości, przedsięwzięć wystawienniczych, 

informowanie o planowanych działaniach w obszarze 

wystaw, projektów i wydarzeń kulturalnych 

nieokreślony 

Związek Polaków w 

Kazachstanie 

Współpraca w zakresie badania i popularyzacji tematyki 

związanej z deportacjami Polaków do Kazachstanu  

oraz ich późniejszymi losami 

nieokreślony 

Fundacja Kresy-Syberia Współpraca o charakterze międzynarodowym mająca na 

celu wspólne prowadzenie prac badawczych, 

organizowanie ekspozycji muzealnych, udostępnianie 

eksponatów, wymianę informacji, promowanie 

osiągnięć, współpracę między portalami obu stron, 

dostęp do archiwaliów, wymianę publikacji itp. 

nieokreślony 

Instytutu Historii i Etnologii przy 

Komitecie Nauki Ministerstwa 

Edukacji i Nauki Republiki 

Kazachstanu w Ałmaty 

Współpraca mająca na celu współdziałanie  zarówno w 

dziedzinie badań naukowych, jak i w dziedzinie praktyki 

muzealnej. 

 

nieokreślony 

Państwowe Archiwum Obwodu 

Pawłodarskiego w Pawłodarze 

Współpraca dotycząca badania oraz popularyzacji 

dziejów Polski i Kazachstanu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wspólnych wątków tej historii. 

nieokreślony 
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Wymiana dokumentów oraz publikacji dotyczących 

wzajemnych relacji polsko-kazachstańskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych związanych z 

deportacjami Polaków do Kazachstanu oraz ich 

późniejszymi losami. 

Centrum Badania Ludobójstwa i 

Ruchu Oporu Mieszkańców 

Litwy 

 

Porozumienie dotyczące współpracy partnerskiej przy 

realizacji Peletonu Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej 

19.07-27.08. 

2022 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród podmiotów zagranicznych wyróżnia się podmioty działające w obszarze działalności statutowej 

Muzeum. Muzeum zawiera umowy o współpracy na czas określony lub nieokreślony. 
 

Badanie opinii otoczenia instytucjonalnego na temat współpracy z MPS 

Jednym z elementów ocenianych przez otoczenie instytucjonalne MPS w Ankiecie badania opinii 

odwiedzających Muzeum i opinii otoczenia instytucjonalnego MPS była współpraca i możliwość 

potencjalnej współpracy w tworzeniu Muzeum. Instytucje uczestniczące w badaniu wskazały,  

że otwartość MPS na różne środowiska krajowe i międzynarodowe (m.in. środowisko historyków, 

literaturoznawców, historyków sztuki, muzealników, regionalistów) powinna być bardzo szeroka ze 

względu na niską świadomość społeczną tematyki Muzeum. 

 

1.7 Wpływ działalności na realizację strategii i programów miejskich 
 

Działalność Muzeum Pamięci Sybiru ma istotny wpływ na realizację strategii i programów miejskich. 

Poniżej opisano wpływ Muzeum na poszczególne strategie i programy Białegostoku. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku 

Działalność Muzeum Pamięci Sybiru pozytywnie wpływa na realizację Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku do 2030 roku poprzez zgodność z poszczególnymi celami operacyjnymi  

i kierunkami działań określonymi w tej Strategii. 

 
Tabela 5. Wpływ działalności Muzeum Pamięci Sybiru na realizację Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku  
do 2030 roku 

Cel operacyjny Kierunek działania Możliwe działania Wpływ 

K3 aktywni i 

bezpieczni 

mieszkańcy 

K3.7. Aktywizacja 

społeczna i 

zawodowa osób 

starszych 

 

Prowadzenie działań na rzecz 

zwiększenia aktywności osób starszych 

poprzez rozwój oferty kulturalno-

rekreacyjnej, inicjatywy mające na celu 

łączenie pokoleń. 

Zakres i tematyka oferty 

MPS skierowana jest do 

różnych grup odbiorców, 

w tym do osób starszych.  

K4 Otwarci 

mieszkańcy 

K4.2. Wzrost 

aktywności i 

partycypacji 

społeczności 

lokalnych oraz 

rozwój więzi 

Zapewnienie partycypacji 

mieszkańców w kształtowaniu polityki 

miasta, opracowaniu i wdrażaniu 

programów i projektów rozwoju. 

Strategia rozwoju MPS 

została stworzona w 

oparciu m.in. o ankiety 

wypełnione przez osoby 

odwiedzające Muzeum i 

podmioty z otoczenia 

instytucjonalnego oraz o 
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społecznych na 

poziomie lokalnym 

konsultacje społeczne.  

Tym samym zapewniony 

został wpływ 

mieszkańców na 

kształtowanie rozwoju 

MPS. 

K4.3. Promocja 

turystyki kulturowej 

Możliwe działania: popularyzacja 

wiedzy o zasobie zabytkowym i 

dziedzictwie kulturowym, także przy 

wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii; 

MPS jest jedną z 

najważniejszych 

instytucji kultury w 

regionie. Zasięg 

działalności Muzeum ma 

charakter ogólnokrajowy 

i międzynarodowy. 

Wystawa stała MPS jest 

oparta m.in. na 

wykorzystaniu 

nowoczesnych 

technologii. 

K4.4. Promocja 

kultury – edukacja 

kulturalna oraz 

wspieranie 

oddolnych inicjatyw 

kulturalnych 

 

- zwiększanie kompetencji kulturowych 

mieszkańców;  

- edukacja kulturalna mieszkańców; 

- rozwój projektów kulturalnych z 

krajowymi i międzynarodowymi 

partnerami. 

Oferta MPS 

charakteryzuje się 

wysoką jakością 

kulturową, a jej 

zadaniem jest m.in. 

edukacja kulturalna 

mieszkańców. MPS 

realizuje projekty 

kulturalne we 

współpracy z krajowymi i 

międzynarodowymi 

partnerami. 

K4.5. Wspieranie 

lokalnych artystów, 

kadr kultury 

 

Edukacja kulturalna oraz działania na 

rzecz promocji kultury wysokiej; 

wykorzystanie kultury jako elementu 

promocji miasta. 

MPS poprzez swoją 

działalność i wysokiej 

jakości ofertę kulturalną 

stanowi element 

promocji Białegostoku.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Wpływ działalności MPS na realizację celów i kierunków działań określonych w Strategii Rozwoju 

Miasta Białegostoku do 2030 roku przejawia się w szczególności w aktywizacji osób starszych, 

włączeniu mieszkańców w tworzenie oferty kulturalnej poprzez udział w konsultacjach strategii 

rozwoju i wolontariacie, edukacji kulturalnej mieszkańców oraz prowadzeniu działalności kulturalnej 

opartej m.in. na nowoczesnych technologiach i stanowiącej promocję Białegostoku. Muzeum Pamięci 

Sybiru już jest uznaną marką w Polsce, a zadaniem stojącym przed MPS jest uzyskanie 

rozpoznawalności międzynarodowej, co ugruntuje markę Białegostoku jako wiodącego ośrodka 

kulturalnego regionu i kraju.  

 

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 

Muzeum Pamięci Sybiru nie jest zlokalizowane w żadnym ze zidentyfikowanych w Programie obszarów 

rewitalizacji. Bezpośrednio graniczy z obszarem 3 „Osiedle Sienkiewicza”. W Programie wskazano 

problemy z jakimi boryka się omawiany obszar. Lokalizacja i działalność Muzeum mogą pośrednio 
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wpływać na rozwój osiedla Sienkiewicza w Białymstoku. Na poniższym rysunku na zielono zaznaczono 

lokalizację MPS. 

 
Rysunek 5. Lokalizacja Muzeum Pamięci Sybiru względem obszaru rewitalizacji określonego jako „Osiedle 
Sienkiewicza” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 

 

Barierą w oddziaływaniu MPS na obszar rewitalizacji są tory kolejowe. Oddzielają one obszar 

rewitalizacji od Muzeum. Niemniej jednak bliskość MPS od obszaru rewitalizacji może potencjalnie 

wpłynąć na jego rozwój poprzez wpływ na estetykę przestrzeni miejskiej, rozwój oferty kulturalnej czy 

wzmożony ruch odwiedzających MPS odbywający się m.in. bezpośrednio przez obszar rewitalizacji.  

 

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 

Wpływ na cel strategiczny F „Aktywność społeczna mieszkańców” 

 

Polityka społeczna miasta Białegostoku opiera się na wspieraniu inicjatyw i aktywności społecznych 

mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Działania na rzecz edukacji społecznej i rozwoju osobowego 

przekładają się na coraz wyższy poziom świadomości społecznej mieszkańców oraz rosnącą aktywność 

społeczną, która sprzyja angażowaniu się w życie społeczne oraz przyczynia się do wzrostu poziomu 

jakości życia. Zatem wspieranie angażowania w każdym obszarze funkcjonowania społeczności miasta 

poprzez tworzenie sprzyjających uwarunkowań do organizowania imprez oraz realizowania projektów 

kulturalnych powinny stanowić szansę zagospodarowania potencjału osobowego mieszkańców. 
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Ponadto na rozwój społeczny mieszkańców ma wpływ kształtowanie się ich tożsamości narodowej i 

lokalnej w oparciu o bogate zasoby historyczne i kulturowe regionu. Mieszkańcy powinni zatem dążyć 

do wzrostu znaczenia miasta jako atrakcyjnego ośrodka na wschodzie Unii Europejskiej. W ramach tego 

celu określony został m.in.: 

− priorytet „Permanentny rozwój edukacji społecznej i tożsamości lokalnej” i kierunki rozwoju: 

• F.1.1 „Zwiększenie udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych”, w ramach 

którego Miasto w swoich działaniach powinno zachęcić mieszkańców do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym poprzez różne instrumenty (konsultacje społeczne, 

projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego). Udzielenie mieszkańcom głosu poprzez 

udział w konsultacjach społecznych ma na celu uwzględnienie ich opinii przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności miasta. 

• F.1.2. „Tworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców” - dbając  

o skuteczną integrację społeczną mieszkańców Miasto organizuje różnorodne 

przedsięwzięcia m.in. festyny, warsztaty, spotkania. 

• F.1.3. „Rozwój środowisk lokalnych poprzez zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców” Miasto dąży do rozwoju środowisk lokalnych poprzez aktywne 

zwiększanie zaangażowania mieszkańców w wolontariat w miejskich jednostkach 

organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

− Priorytet F.3. Współpraca środowisk społecznych w procesie ich rozwoju i kierunek  rozwoju 

F.3.2. Rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej Integracja międzypokoleniowa 

ma na celu rozwijanie i wzmacnianie podmiotowości osób starszych w środowisku lokalnym, 

łączenie aktywności seniorów i ludzi młodych w celu pełnego wykorzystania ich potencjałów. 

Wskazane jest podjęcie działań zachęcających społeczność miasta do integracji 

międzypokoleniowej, włączanie osób starszych w życie społeczne, animowanie grup wsparcia 

i rozwoju osobistego, rozwijanie ruchu samopomocy. 

Działalność MPS jest zgodna z ww. priorytetami i kierunkami działań poprzez włączenie mieszkańców 

Białegostoku do procesu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru na lata 

2023-2029 plus określającej kierunki rozwoju oferty MPS, ofertę wolontariatu, organizację wydarzeń 

kulturalnych i dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osób starszych.  

 
Wpływ na cel strategiczny G „Efektywny system wsparcia społecznego” 
 
W ramach celu strategicznego G „Efektywny system wsparcia społecznego” określono w Strategii m.in. 

Priorytet G.3. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans i 

priorytet G.4 „Aktywizacja seniorów w życiu społecznym”. W ramach tych priorytetów wskazuje się, że 

wpływ na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i osób starszych mają różnorodne 

ograniczenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami są to najczęściej bariery architektoniczne, 

cyfrowe, czy komunikacyjne, a u osób starszych brak chęci aktywnego uczestniczenia w życiu 

społecznym, w tym również kulturalnym. Dlatego tak istotne są udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami – Muzeum Pamięci Sybiru zapewnia dostępność architektoniczną, 

informacyjno-komunikacyjną i cyfrową swojej oferty. Działalność MPS jest nakierowana m.in. na 

odbiorcę starszego, przez co MPS pozytywnie wpływa na aktywizację seniorów w życiu społecznym. 

 

1.8 Syntetyczne podsumowanie analizy 
 

Muzeum Pamięci Sybiru funkcjonuje jako muzeum narracyjne przedstawiające historię polskiej 

obecności na Sybirze od XVI w., carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, 

w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu oraz historię ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. 
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Jedynymi z głównych celów działalności Muzeum jest działalność naukowa i współpraca 

międzynarodowa, dzięki której możliwe jest dotarcie do nowych, nieznanych świadectw i dokumentów 

oraz dotarcie do Sybiraków oraz ich potomków. Oferta Muzeum oparta jest na bogatej działalności 

wystawienniczej (w formie wystawy stałej i wystaw czasowych), edukacyjnej i wydawniczej. W zakresie 

gromadzenia zbiorów realizowane są działania polegające na poszukiwaniu eksponatów 

dokumentujących wydarzenia, które w kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru są słabiej reprezentowane: 

deportacja z czerwca 1940 r., a zwłaszcza wywózka ludności żydowskiej, losy Sybiraków, którzy wstąpili 

do Armii Berlinga, czy też losy tzw. bieżeńców. Poszukiwane są także eksponaty związane ze zsyłkami 

popowstaniowymi i pobytem obywateli polskich w ZSRS w latach 30. XX w. Zbiory muzealne 

uzupełniane są o obiekty korespondujące z planem wystaw czasowych Muzeum oraz wydawnictwami 

instytucji. Szczególną ich część stanowi kolekcja kresowa, obrazująca miasta i miasteczka ziem 

wschodnich II Rzeczypospolitej oraz toczące się tam życie kulturalne, społeczne i polityczne. Ważnym 

kierunkiem rozwoju jest także rozbudowa kolekcji dzieł sztuki o tematyce powstańczej i syberyjskiej. 

Muzeum jest postrzegane jako instytucja  nowoczesna, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, 

również dla osób ze szczególnymi potrzebami, przystępna w odbiorze i warta ponownego odwiedzenia. 

Muzeum w oczach odwiedzających jest instytucją znaczącą dla kultury regionu. Realizacja obiektu 

doczekała się licznych nagród i nominacji w konkursach dotyczących architektury. 

Muzeum prowadzi swoje działania promocyjne z wykorzystaniem wielu narzędzi, w szczególności 

Internetu (artykuły, reklama, media społecznościowe), telewizji, radia, prasy, materiałów drukowanych 

i reklamy outdoorowej. Przez odwiedzających i otoczenie instytucjonalne MPS oczekiwana jest większa 

widoczność działań promocyjnych w przestrzeni regionu i kraju oraz w mediach. Muzeum współpracuje 

z licznymi podmiotami z kraju i zagranicy, w szczególności w zakresie prowadzenia wspólnych badań, 

współpracy przy projektach, wymianie informacji, organizacji wydarzeń. 

Działalność Muzeum ma istotny wpływ na rozwój Białegostoku. Identyfikuje się wpływ Muzeum na 

realizację Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus, osiągnięcie celów 

Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku i Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 oraz na rozwój obszaru rewitalizacji „Osiedle 

Sienkiewicza” określonego w Programie rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023. 

 

2 Potencjał Muzeum Pamięci Sybiru 
 

W przedmiotowym punkcie opisano potencjał kadrowy i organizacyjny oraz infrastrukturalny Muzeum 

Pamięci Sybiru. 

2.1 Potencjał kadrowy i organizacyjny 
 

Muzeum obecnie zatrudnia 52 osoby, w tym: 29 na stanowiskach merytorycznych, 4 na stanowiskach 

technicznych, 17 na stanowiskach administracyjnych. Obecna struktura organizacyjna pozwala 

realizować zadania statutowe, jednak sukcesywnie planuje się jej rozwój.   

2.2 Potencjał infrastrukturalny 
 
Poniżej przedstawiono opis zasobów infrastrukturalnych Muzeum Pamięci Sybiru.  

Budynek i zagospodarowanie terenu Muzeum Pamięci Sybiru  

Muzeum Pamięci Sybiru ma siedzibę w jednym z przedwojennych magazynów wojskowych, 

bezpośrednio przylegającym do bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego. W latach  
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1940–1941 oraz w 1944 r. tu właśnie Sowieci ładowali do wagonów mieszkańców Białostocczyzny, aby 

deportować ich na Sybir. Stąd w 1943 r. Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince Żydów z 

białostockiego getta. Oryginalny rosyjski wagon towarowy, będący symbolem tamtych dramatycznych 

chwil, stoi dziś wewnątrz budynku Muzeum na torach ciągnących się wzdłuż starej bocznicy. Pełni rolę 

bramy, przez którą zwiedzający wchodzą na wystawę.  

Zdjęcie 3. Zdjęcia budynku Muzeum Pamięci Sybiru i zagospodarowania terenu 

    

    

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 

 

Prosta bryła dawnego magazynu, zbudowana z betonu i czerwonej cegły, kryje w sobie wystawę 

główną. Z kolei w przylegającym do niego nowoczesnym budynku, pokrytym w całości stalową blachą, 

znajduje się sala konferencyjna, zaplecze administracyjne, magazynowe i konserwatorskie oraz 

restauracja serwująca dania kresowe. W Muzeum są też sale edukacyjne i sklep muzealny. 

Obok budynku Muzeum „wyrósł” las stalowych słupów o wieloznacznej symbolice: z jednej strony 

mogą przywodzić na myśl stracone istnienia, ludzi, którzy na Sybir wyjechali i nigdy z niego nie wrócili, 

z drugiej zaś – bezkresną i mroźną syberyjską tajgę. 

Wystawa stała 

Parter ( 1000 m2) 

Pierwsza część wystawy jest przestrzennym, wizualnym i dźwiękowym wyobrażeniem przedwojennego 

mikroświata i jego mieszkańców. Mikroświata, który wraz z wojenną nawałą ginie błyskawicznie i 
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bezpowrotnie. Przesuwające się przed oczami zwiedzających obrazy to uścisk dłoni najeźdźców, 

powiewające na wietrze czerwone flagi, porzucone w pośpiechu dziecięce zabawki. Symbolami tego 

czasu są spakowane w panice, pełne często nieprzydatnych rzeczy walizki i stukot kół wagonów 

wiozących ludzi na Wschód. 

Zdjęcie 4. Zdjęcia wystawy stałej (Parter) 

   

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 

 

Piętro (1000 m2) 

 Drugą część tej opowieści symbolizuje biała, pusta przestrzeń. To Sybir – miejsce cierpienia, do którego 

trafiali deportowani przez Sowietów. Czas zatacza tu pętlę: wysiadający z wagonów natykają się na 

ślady Polaków, którzy byli tu zesłani przed nimi, jeszcze za czasów carskich, ale też na ślady 

dobrowolnych osadników chłopskich, polskich naukowców, przemysłowców i urzędników w carskiej 

służbie, a także rodaków deportowanych w latach trzydziestych XX w. Są to w gruncie rzeczy dwie 

rzeczywistości: świat mroźnej, syberyjskiej tajgi i świat kazachskiego, pustego stepu. Każdy na swój 

sposób piękny i okrutny zarazem. 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 z całego świata, którzy 

przeżyli tę gehennę, ich dzieci i wnuków. To symbol przetrwania, zwycięstwa i pamięci. 

 

Zdjęcie 5. Zdjęcia wystawy stałej (Piętro) 

  

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 
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Memoriał Zbrodni Katyńskiej (245 m2) 

Jeden element ekspozycji wyłamuje się z tej ostatecznie optymistycznej symboliki. Nie ma w nim ani 

zwycięstwa, ani przetrwania. Z jasnej, pogodnej sali zwiedzający schodzą do ciemnego pomieszczenia 

pokrytego rdzawą blachą, którego centralnym punktem jest sylwetka klęczącego żołnierza. To 

Memoriał Zbrodni Katyńskiej – symbol pamięci skłaniający do zadumy nad istotą człowieczeństwa. 

Zdjęcie 6. Zdjęcia wystawy stałej (Memoriał Zbrodni Katyńskiej) 

  

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 

 

Pomieszczenia 

W Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się nowoczesna sala multimedialna wyposażona w profesjonalny 

sprzęt, taki jak: nagłośnienie, wysokiej jakości projektor, mikrofony stojące, bezprzewodowe, czy 

mikrofony nagłowne. 

 
Zdjęcie 7. Zdjęcie sali multimedialnej Muzeum Pamięci Sybiru 

 

Źródło: www.sybir.bialystok.pl 



Strategia Rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru na lata 2023-2029 plus 

34 

 

W skład wyposażenia wchodzi również kabina do tłumaczeń symultanicznych, która umożliwia 

organizowanie wydarzeń również dla gości obcojęzycznych. Inteligentny system zarządzania salą 

pozwala na dopasowanie rodzaju i natężenia oświetlenia, czy poziomu głośności do specyfiki 

wydarzenia. 
 

Muzeum dysponuje także dwiema kameralnymi salami edukacyjnymi o powierzchni 28 m2 i 32 m2, w 

których można zorganizować m.in. warsztaty szkolne, warsztaty dla indywidualnych grup 

zorganizowanych, czy zajęcia dotyczące Sybiru dla dorosłych odbiorców. 
 

Pracownia konserwatorska 

Pracownia konserwatorska Muzeum Pamięci Sybiru o powierzchni 100 m2 składa się z dwóch części: 

suchej i mokrej. W pierwszej z nich, dzięki drobnym sprzętom takim jak kolorymetr, lampa do 

punktowania, lupa podświetlana, mikroskop czy pH-metr, można precyzyjnie zbadać stan zachowania 

obiektów i opracować ich dokumentację. Znajdują się tam również urządzenia, które umożliwiają 

zszywanie książek, utrwalanie kształtów grzbietów, prasowanie i prostowanie kart czy ścienianie skóry.  

 

W pracowni mokrej odbywają się prace wymagające użycia wody. Dzięki odpowiednim sprzętom 

możliwe są kąpiele zakwaszonych obiektów, uzupełnianie masą papierniczą, wzmacnianie 

strukturalne, prostowanie, a także dublaż i podklejenia. W pracowni mokrej znajduje się również 

dygestorium, pozwalające na bezpieczne prace z rozpuszczalnikami, substancjami toksycznymi  

i drażniącymi. 

 
Zdjęcie 8. Zdjęcie pracowni konserwatorskiej Muzeum Pamięci Sybiru 

 
Źródło: www.sybir.bialystok.pl 
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Oczyszczone i poddane konserwacji obiekty trafiają do magazynów zbiorów, wyposażonych  

w nowoczesny system regałów przesuwnych z napędem elektrycznym. Dzięki funkcji łagodnego startu 

i zatrzymywania się obiekty są całkowicie bezpieczne podczas przesuwu. Z kolei system monitorowania 

przepływu prądu oraz fotokomórki zapewniają natychmiastowe zatrzymanie się regału w momencie, 

gdy na ich drodze znajdzie się użytkownik. Regały można też obsługiwać przy pomocy odpowiedniej 

aplikacji w telefonie, co daje m.in. możliwość automatycznego ich rozsunięcia o zaprogramowanej 

godzinie w celu dodatkowej wentylacji. 

 

Sala wystaw czasowych 

W końcu 2022 r. MPS zrealizowało zakup wyposażenia sali wystaw czasowych, które umożliwia 

realizację dodatkowych ekspozycji o tematyce związanej z deportacjami i życiem społeczności polskiej 

na Sybirze. Sala wystaw czasowych jest wyposażona w modułowy system ekspozycyjny złożony z: 20 

paneli, 11 postumentów, 11 kloszy i 2 gablot. Na kratownicy zamocowanej do podciągów stropu 

zostały zawieszone projektory oraz lekkie elementy ekspozycyjne. Wokół wystawy zostało 

poprowadzone okotarowanie. Przestrzeń ekspozycyjna została oświetlona różnymi oprawami LED. 

Całości dopełniają urządzenia multimedialne, które umożliwiają konfigurowanie wystawy w pięciu 

różnych wariantach. 

2.3 Potencjał finansowy 
 

Zgodne ze Statutem Muzeum Pamięci Sybiru (załącznik do Uchwały nr XLI/607/21 Rady Miasta 

Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r.) środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia 

Miasto Białystok. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obwiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 

− przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

− przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

− dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

− środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, odsetki bankowe oraz środki z prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

Z uwagi na powyższe zapewnienie środków do utrzymania i rozwoju Muzeum przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, potencjał finansowy Muzeum należy ocenić jako wysoki.  

 

Zakłada się, że w dalszym ciągu podstawowym źródłem finansowania działalności Muzeum Pamięci 

Sybiru będą środki z budżetu Miasta Białystok. Część środków pozyskiwana będzie również   

z przychodów ze sprzedaży biletów, wydawnictw, gadżetów czy wynajmu powierzchni. Muzeum ma 

potencjał (kadrowy i organizacyjny, infrastrukturalny, tematyczny i prawny) do pozyskiwania 

dofinansowania zewnętrznego na samodzielne przedsięwzięcia i projekty realizowane we współpracy 

z innymi instytucjami. Przewiduje się również możliwość pozyskiwania środków od sponsorów 

prywatnych. 

 

2.4 Podsumowanie analizy wraz ze wskazaniem potencjału rozwojowego  
 

Muzeum Pamięci Sybiru dysponuje potencjałem kadrowym odpowiednim do prowadzenia swojej 

działalności. Osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach posiadają właściwe kompetencje 

 a struktura organizacyjna jest precyzyjna i obejmuje cały zakres działalności MPS.  

Baza infrastrukturalna Muzeum obejmuje budynek z salami wystawowymi, pomieszczeniami (sala 
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multimedialna i sale edukacyjne), pracownią konserwatorską, magazynami zbiorów oraz elementami 

zagospodarowania terenu wokół Muzeum. Budynek został oddany do użytku w 2020 r., jakość 

wykonania oraz funkcjonalność obiektu należy ocenić na najwyższym poziomie. Stabilna sytuacja 

finansowa Muzeum gwarantowana jest przez Miasto Białystok. 

Poniżej przedstawiono potencjał rozwojowy MPS w odniesieniu do zasobów kadrowych  

i organizacyjnych, infrastrukturalnych oraz finansowych określony na podstawie powyższej analizy.  

Tabela 6. Potencjał rozwojowy MPS w odniesieniu do zasobów kadrowych i organizacyjnych, 
infrastrukturalnych oraz finansowych 

ZASOBY POTENCJAŁ 

kadrowe i organizacyjne Możliwość rozwoju kompetencji kadr poprzez uzyskanie dofinansowania na 

szkolenia pracowników, wymianę pracowników czy współpracę z innymi 

jednostkami w obszarze kultury z kraju i zagranicy. 

infrastrukturalne Możliwość wykorzystania funkcjonalności: 

− sali multimedialnej i sal edukacyjnych do działań w zakresie organizacji 

wydarzeń kulturalnych czy działalności edukacyjnej, 

− pracowni konserwatorskiej do konserwacji zbiorów Muzeum i wsparcia 

działań badawczych, 

− zagospodarowanego terenu na realizację nowych instalacji artystycznych 

czy wydarzeń kulturalnych. 

finansowe Możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć kulturalnych, 

szkoleń pracowników czy realizacji współpracy z innymi podmiotami; gwarancja 

środków na utrzymanie i rozwój przez Miasto Białystok. 

Źródło: opracowanie własne 

3 Analiza potrzeb rozwojowych Muzeum Pamięci Sybiru 
 

W przedmiotowym punkcie przedstawiono analizę działalności naukowej i kulturalnej Muzeum jako 

najistotniejszego elementu działalności MPS. Ponadto przedstawiono zidentyfikowane potrzeby 

rozwojowe jako wynik ww. analizy oraz analizy działalności Muzeum i jego potencjału (kadrowego  

i organizacyjnego, infrastrukturalnego i finansowego). 

3.1 Analiza jakości oferty  
 

Podstawą do określenia jakości oferty kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru jest dorobek podmiotów  

i osób zaangażowanych w tworzenie wystawy stałej Muzeum oraz opinie osób odwiedzających 

Muzeum i jego otoczenia instytucjonalnego.  

 

Dorobek twórców wystawy stałej i instalacji artystycznej 

Autorem koncepcji wystawy stałej MPS jest firma Tempora S.A. To jedna z najbardziej znanych  

w Europie firm zajmujących się realizacjami wystaw tematycznych. W swoim dorobku firma posiada 

m.in. przygotowanie Memoriału Bitwy pod Waterloo, Muzeum Europy w Brukseli, wystawę czasową 

„Europa. To nasza historia!” oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Koncepcje wystawiennicze 

przygotowane przez Temporę cechuje zrozumienie współczesnego wystawiennictwa wymagającego 

abstrakcyjnego myślenia i atrakcyjne zaaranżowanie przestrzeni, wystawy historyczne eksponują 

międzynarodowe wartości np. hart ducha, dzięki któremu udało się przetrwać zesłańcom w trudnych 

warunkach. 
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Wykonawcą wystawy stałej MPS jest Deko-Bau Sp. z o.o. To międzynarodowe przedsiębiorstwo, 

zajmujące się produkcją scenografii teatralnych, dekoracji operowych i eventowych, aranżacji w 

muzeach i innych ośrodkach kultury. Firma tworzy także dekoracje muzealne, które są projektowane 

przez doświadczonych scenografów, a projekty, które realizują dla klientów, zawsze są wykonane z 

należytą starannością i dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Firma w swoim dorobku posiada wiele 

realizacji scenograficznych, m. in. dla Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, 

Muzeum Miasta Gdyni czy Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”. 

Autorką rzeźby „Ludzie z lodu”, stanowiącej istotny element artystyczny Muzeum, jest Martyna Pająk 

– absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu. Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych  

i indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Japonii, Słowacji, Włoszech i Czechach). 

Odbyła rezydencję artystyczną w Japonii. Jest laureatką stypendiów i nagród (m.in. Stypendium 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Artystycznego Miasta Poznania czy Nagrody 

im. Gustava Saitza). 

Opinie odwiedzających i otoczenia instytucjonalnego Muzeum o jego działalności 

Podstawą do zbadania opinii odwiedzających i otoczenia instytucjonalnego Muzeum Pamięci Sybiru  

o jakości jego oferty kulturalnej, opartej w szczególności o wystawę stałą, było badanie ankietowe 

przeprowadzone w lipcu 2022 r. Poniżej przedstawiono podsumowanie oceny, w której przyjęto skalę 

1-6, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 6 oznacza ocenę najwyższą. Wartości na wykresie przedstawiają 

procent (%) ogólnej liczby odpowiedzi.  
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Wykres 5. Opinie odwiedzających o wystawie stałej MPS 

     

     

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego wśród odwiedzających MPS (lipiec 2022 r.) 
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Wyniki badania ankietowego wskazują, że zdecydowana większość ankietowanych (62-80%,   
w zależności od pytania) uważa, że informacje i eksponaty prezentowane w Muzeum są przystępne  
i atrakcyjne, a sama wystawa jest nowoczesna. Część odpowiedzi wskazuje jednak na wątpliwość, czy 
instalacje artystyczne w MPS są atrakcyjne i czy wystawa stała szczegółowo przedstawia temat.  

Przedmiotowa ankieta dotyczyła również indywidualnych odczuć z wizyty na wystawie stałej MPS. 

Wartości na wykresie przedstawiają procent (%) ogólnej liczby odpowiedzi.  

Wykres 6. Ocena odczuć z wizyty na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego odwiedzających MPS (lipiec 2022 r.) 

 

Wyniki ww. badania odczuć ankietowanych z wizyty w MPS potwierdzają ocenę wystawy stałej 

(wystawa nowoczesna ze zrozumiałą treścią i formą) oraz wskazują, że większość ankietowanych  

po wizycie w Muzeum bardziej utożsamia się z historią regionu i kraju, przekonuje się o słuszności 

utworzenia Muzeum i docenia pracę twórców wystawy. Dla większości ankietowanych wizyta  

w Muzeum rozwinęła zainteresowanie tematem wystawy i skłoniła do przemyśleń na jej temat. Każdy 

z ankietowanych wskazał, że wizyta była ciekawym sposobem spędzenia czasu.  

 

Część ankietowanych podaje w wątpliwość, czy wystawa szczegółowo przedstawia prezentowany 

temat oraz zaznacza, że wizyta nie wzbudziła chęci kolejnych odwiedzin. 
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3.2 Zidentyfikowane potrzeby rozwojowe 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano następujące potrzeby rozwojowe MPS: 

− wykorzystanie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego (sala multimedialna i sale 

edukacyjne, zagospodarowanie terenu) do prowadzenia działalności wspierającej wystawę 

stałą i zapewniającej atrakcyjną ofertę zachęcającą do ponownych odwiedzin Muzeum, 

− wzbogacenie wystawy stałej o nowe eksponaty w celu jeszcze bardziej szczegółowego 

prezentowania tematu wystawy, 

− rozbudowa kolekcji, pozyskiwanie nowych eksponatów na potrzeby wystaw czasowych, 

− rozszerzenie współpracy z różnymi środowiskami, m.in. w celu rozwoju działalności naukowej 

MPS, 

− zwiększenie wpływu MPS na kulturę Białegostoku,  

− zwiększenie promocji Muzeum poza Białymstokiem i w przestrzeni kraju oraz 

zintensyfikowanie działań promocyjnych w mediach, 

− aktywna działalność o charakterze międzynarodowym. 

 

4 Misja i cele rozwojowe Muzeum Pamięci Sybiru 
 

4.1 Misja i cele szczegółowe 
 

W perspektywie czasowej 2023-2029 plus określono misję Muzeum jako znaczącej instytucji kultury w 

regionie upowszechniającej wiedzę związaną z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze 

i na dawnych terenach II Rzeczpospolitej oraz integrującej wielopokoleniowe środowisko Sybiraków 

poprzez prowadzoną działalność naukową i współpracę międzynarodową. 

Realizacja założonej misji ma być urzeczywistniona dzięki poniższym celom szczegółowym: 

− cel szczegółowy 1: Rozwój działalności badawczej i naukowej w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym, 

− cel szczegółowy 2: Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej w wymiarze 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

− cel szczegółowy 3: Zwiększenie rozpoznawalności Muzeum w kraju i zagranicą, 

− cel szczegółowy 4: Wykorzystanie potencjału wystawienniczo-edukacyjnego siedziby MPS. 

Tabela 7. Cele szczegółowe Strategii i działania w ich ramach 

CEL 
SZCZEGÓŁOWY 

DZIAŁANIA 

 
 
WSKAŹNIK 

 
 

MONITOROWANIE 

1. Rozwój 
działalności 
badawczej i 
naukowej w 
wymiarze 
krajowym i 
międzynarodowym 
 

− prowadzenie 
wielokierunkowych 
badań dotyczących 
losów Polaków na 
Sybirze i powojennych 
losów deportowanych i 
ich potomków, 

 

− współpraca z 
zagranicznymi 

− prowadzenie co 
najmniej 2 badań 
dotyczących losów 
Polaków na Sybirze i 
powojennych losów 
deportowanych i ich 
potomków w ciągu roku, 
 

− realizacja co najmniej 2 
wspólnych działań z 
zagranicznymi 

Roczne sprawozdanie 
Muzeum Pamięci Sybiru 
 
Wewnętrzny  raport 
ewaluacyjny  
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instytutami naukowymi i 
muzealnymi, 

 
 

− inicjowanie i realizacja 
międzynarodowych i 
międzyinstytucjonalnych 
projektów/grantów, 
 
 

− udział w krajowych i 
zagranicznych 
konferencjach 
naukowych, 

instytutami naukowymi i 
muzealnymi w ciągu 
trzech lat, 
 

− inicjowanie co najmniej 
2 międzynarodowych i 
międzyinstytucjonalnych 
grantów w ciągu trzech 
lat, 

 

− udział personelu MPS w 
co najmniej 2 
konferencjach 
naukowych rocznie,  

2. Rozwój 
działalności 
kulturalnej, 
edukacyjnej i 
wydawniczej w 
wymiarze 
lokalnym, 
krajowym i 
międzynarodowym 
 
 
 
 

− przygotowywanie 
wystaw czasowych, 
 
 
 

− współpraca z różnymi 
środowiskami nad 
tworzeniem oferty 
kulturalnej, w tym także 
o wymiarze 
międzynarodowym, 

 

 
 
 

− organizacja wydarzeń 
cyklicznych (Światło 
Pamięci, Bieg Pamięci, 
Peleton Pamięci Ofiar 
Sowieckiej Agresji, 
Międzynarodowy Marsz 
Pamięci Zesłańców 
Sybiru, seminaria, 
spotkania, warsztaty, 
inne uroczystości), 
 

− rozszerzenie oferty zajęć 
edukacyjnych, w tym 
oferty zajęć online oraz 
zajęć wyjazdowych, 

 

 

− rozwinięcie oferty 
spotkań autorskich, 
skierowanych do rodzin i 
osób dorosłych a także 
do osób wykluczonych, 

 

− kontynuacja wydawania 
periodyków i serii 
wydawniczych 

− przygotowanie co 
najmniej 1 wystawy 
czasowej w ciągu dwóch 
lat, 
 

− realizacja wspólnych 
działań (np. wystawy 
czasowe, wydarzenia 
cykliczne MPS)  z 
przedstawicielami 
różnych środowisk nad 
tworzeniem oferty 
kulturalnej MPS, 

 

 

− realizacja co najmniej 3 
wydarzeń w ciągu roku, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− wprowadzenie do oferty 
co najmniej 2 nowych 
zajęć edukacyjnych w 
ciągu trzech lat, 

 
 

− organizacja co najmniej 
5 spotkań autorskich w 
ciągu dwóch lat, 

 
 
 

− kontunuowanie obecnie 
wydawanych serii, 
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3. Zwiększenie 
rozpoznawalności 
Muzeum w kraju i 
zagranicą 

− popularyzacja 
działalności MPS w 
przestrzeni publicznej 
regionu i kraju, 
 
 
 
 
 

− działania na rzecz 
wpisania MPS do 
Państwowego Rejestru 
Muzeów, 

 

− prowadzenie 
tematycznego portalu 
historycznego, 

 

 

− podtrzymywanie więzi z 
Sybirakami oraz ich 
rodzinami w Polsce i 
poza granicami kraju, 
 

− współpraca z 
zagranicznymi 
instytucjami, 
stowarzyszeniami i 
środowiskami 

− realizacja co najmniej 2 
kampanii 
popularyzujących 
działalność MPS w 
przestrzeni publicznej 
regionu i kraju w ciągu 
trzech lat, 

 
 
 
 
 
 
 

− całoroczne prowadzenie 
portalu historycznego, 

 
 
 
– organizowanie spotkań z 
Sybirakami i ich rodzinami,  
 
 
 

− realizacja wspólnych 
działań 
popularyzatorskich, 
kulturotwórczych z 
zagranicznymi 
instytucjami, 
stowarzyszeniami i 
środowiskami, 
 

4. Wykorzystanie 
potencjału 
wystawienniczo-
edukacyjnego 
siedziby MPS 
 

− sukcesywny rozwój 
kadry, w szczególności z 
zakresu muzealnictwa, 
gromadzenia, 
konserwacji i 
opisywania zbiorów, 
informatyki, grafiki 
komputerowej oraz 
public relations, 

− wynajem przestrzeni 
siedziby MPS (sala 
multimedialna, sale 
edukacyjne itp.), 

 

 

− coroczny udział w 
szkoleniach i 
warsztatach 
pracowników MPS, 
 
 
 
 

 

− przygotowanie oferty 
kompleksowo 
regulującej kwestie 
dotyczące wynajmu 
przestrzeni w MPS, 

Źródło: opracowanie własne 

4.2 Zgodność celów rozwojowych z dokumentami strategicznymi na poziomie 
europejskim, krajowym i lokalnym 

 

Poniżej przedstawiono zgodność Strategii z najważniejszymi dokumentami strategicznymi 

odnoszącymi się do działalności MPS w podziale na ujęcie lokalne, regionalne, krajowe i europejskie. 
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Poziom lokalny 

Wpływ działalności MPS na Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Białegostoku na lata 2021-2030 i Program Polityki Kulturalnej Miasta Białegostoku na lata 2018-2022 

plus (PPK2018) opisano w punkcie 1.7 niniejszej Strategii. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku 

 

W Strategii określono następujące cele strategiczne: 

− K. Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, 

− G. Świadom wzrost gospodarczy, 

− S. Zielony i zeroemisyjny Białystok, 

− P. Wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i technicznych w harmonii ze środowiskiem, 

− C. Wykorzystanie narzędzi i rozwiązań smart city do tworzenia miasta dobrego życia. 

W ramach celu strategicznego K. określono m.in. cel operacyjny K.4 Otwarci mieszkańcy, który ma być 

realizowany m.in. przez kierunki działań polegające na: 

− promocji turystyki kulturowej (m.in. popularyzacja wiedzy o zasobie zabytkowym  

i dziedzictwie kulturowym, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii), 

− promocji kultury – edukacji kulturalnej oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturalnych (m.in. 

stworzenie warunków do aktywizacji społeczności miasta w sferze kultury  i wzrostu jej 

uczestnictwa w kulturze, zwiększanie kompetencji kulturowych mieszkańców, edukacja 

kulturalna mieszkańców, rozwój projektów kulturalnych z krajowymi i międzynarodowymi 

partnerami), 

− wspieraniu lokalnych artystów, kadr kultury (m.in. edukacja kulturalna i działania na rzecz 

promocji kultury wysokiej, wsparcie w finansowaniu jednostek kultury, promocja 

przedsięwzięć kulturalnych, wykorzystanie kultury jako elementu promocji miasta). 

 

Cele rozwojowe Muzeum określone w niniejszej Strategii są zgodne z ww. celem strategicznym  

i operacyjnym Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku oraz wskazanymi kierunkami 

działań. Strategia przewiduje bowiem popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu  

w kraju i za granicą przy wykorzystaniu nowoczesnych form prezentacji muzealiów, prowadzeniu 

działań edukacyjnych mieszkańców, realizacji projektów w partnerstwie międzyinstytucjonalnym  

i międzynarodowym oraz promocję Muzeum (kultura wysoka) jako elementu kultury Białegostoku. 

 

 

Poziom krajowy 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 

 

Głównym celem SRKS 2030 jest wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków. Określono 3 

cele szczegółowe: 

− Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, 

− Cel szczegółowy 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich, 

− Cel szczegółowy 3 Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury 

i kreatywne. 

 

Niniejsza Strategia wykazuje wpływ na cel szczegółowy 2. W jego opisie wskazano, że podstawą 

budowania silnego kapitału społecznego jest również wzmacnianie prospołecznych postaw  
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i tożsamości opartych na wspólnym dorobku kulturowym. Szacunek do tradycji oraz poczucie 

przynależności do wspólnoty i jej historii powinny iść w parze z rozwojem kreatywności, otwartości  

i tolerancji. Dlatego istotnym elementem SRKS2030 będą także działania ukierunkowane  

na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału kultury i zasobów dziedzictwa narodowego na rzecz 

utrwalania wzorców i kompetencji sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego. W ramach celu 

szczegółowego 2 SRKS 2030 wyróżniono następujące priorytety: 

− 2.1. Tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa  

w kulturze, 

− 2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury, 

− 2.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, 

− 2.4. Umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, 

− 2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wpływ celów Strategii na ww. cele szczegółowe SRKS 

2030. 

 

 
Tabela 8. Wpływ celów Strategii na cele szczegółowe SRKS 2030 

CEL SZCZEGÓŁOWY SRKS 2030 WPŁYW CELÓW STRATEGII 

2.1. Tworzenie warunków oraz budowanie 

kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w 

kulturze 

Strategia przewiduje wzbogacenie oferty kulturalnej MPS 

poprzez m.in. organizację zajęć edukacyjnych oraz 

przedsięwzięć o charakterze naukowym i 

popularnonaukowym poszerzających wiedzę historyczną 

odwiedzających Muzeum. 

2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 

gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury 

Strategia przewiduje gromadzenie, konserwację i 

digitalizację zasobów kulturowych. 

2.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i 

udostępnianie dóbr kultury 

Strategia przewiduje digitalizację dóbr kultury i ich 

udostępnianie. 

2.4. Umacnianie tożsamości i postaw 

obywatelskich przez kulturę 

Strategia odnosi się do działalności MPS – tematyka 

wystawy MPS wpływa na zwiększenie tożsamości 

regionalnej i narodowej odwiedzających. 

2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za 

granicą 

Strategia przewiduje popularyzację MPS oraz realizację 

projektów międzynarodowych, przez co przyczynia się do 

promocji kultury polskiej za granicą, pomaga podnieść 

poziom wiedzy na temat naszej wspólnej historii  i 

wartości oraz wzmocnić poczucie wspólnej tożsamości 

europejskiej. Działalność MPS przyczynia się do 

wzmacniania relacji pomiędzy środowiskami polonijnymi 

a Macierzą. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Poziom europejski 

Polityka kulturalna Unii Europejskiej 

 

Priorytety Komisji Europejskiej wyznaczone na lata 2019–2024 są niezwykle istotne w kontekście 

kształtowania polityki w dziedzinie kultury na szczeblu UE, jak również określania kluczowych obszarów 

tematycznych europejskiej współpracy kulturalnej. Priorytety te stanowią element ogólnej strategii 

politycznej Unii Europejskiej. Wyznaczone priorytety są niezwykle istotne w kontekście kształtowania 

polityki w dziedzinie kultury na szczeblu UE, jak również określania kluczowych obszarów tematycznych 

europejskiej współpracy kulturalnej. 
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W okresie 2019–2024 Komisja Europejska realizuje sześć następujących priorytetów politycznych: 

− Europejski Zielony Ład: dążenie do stania się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, 

− Europa na miarę ery cyfrowej: zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej 

generacji, 

− Gospodarka służąca ludziom: działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i dobrobytu, 

− Silniejsza pozycja Europy na świecie: Europa, która mierzy wyżej, by stać się jedynym  

w swoim rodzaju odpowiedzialnym globalnym liderem, 

− Promowanie europejskiego stylu życia: budowa Unii równości, w której wszyscy mamy takie 

same szanse, 

− Nowy impuls dla demokracji europejskiej: pielęgnowanie, ochrona i wzmacnianie europejskiej 

demokracji. 

Z uwagi na istotną rolę, jaką sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają w europejskiej gospodarce 

i społeczeństwie, mogą one znacząco przyczynić się do realizacji wszystkich wymienionych powyżej 

priorytetów. 

W 2018 r. przyjęto Nowy europejski program na rzecz kultury, aby uwzględnić rozwój sektora kultury. 

Nowy program ma trzy obszary strategiczne obejmujące szczegółowe cele o wymiarach: społecznym, 

gospodarczym i zewnętrznym. 

Wymiar społeczny 

Z myślą o wykorzystaniu kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej  

i dobrostanu społeczeństwa ustalono następujące cele: 

− wzmocnienie zdolności kulturowej wszystkich Europejczyków poprzez udostępnienie szerokiej 

gamy wydarzeń kulturalnych i zapewnienie możliwości aktywnego uczestnictwa, 

− zachęcenie do mobilności osób zawodowo związanych z sektorem kultury i sektorem 

kreatywnym oraz wyeliminowanie przeszkód ograniczających ich mobilność, 

− ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego Europy jako wspólnego zasobu, aby 

podnieść poziom wiedzy na temat naszej wspólnej historii i wartości oraz wzmocnić poczucie 

wspólnej tożsamości europejskiej. 

Cele Strategii wykazują zgodność z ww. celami szczegółowymi wymiaru społecznego europejskiego 

programu na rzecz kultury. Strategia przewiduje wzbogacanie oferty kulturalnej MPS m.in. przez 

organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych o charakterze międzynarodowym, co zwiększy udział 

mieszkańców w kulturze. Realizacja projektów międzynarodowych będzie rozwijać mobilność 

zawodową kadr MPS. Tematyka wystawy MPS wzmacnia tożsamość regionalną i narodową 

odwiedzających, ukazuje cierpienie polskiego Sybiru w kontekście europejskiego doświadczenia 

historycznego. 

Wymiar gospodarczy 

Z myślą o wspieraniu kreatywności opartej na kulturze w obszarze edukacji i innowacji na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu ustalono następujące cele: 

− propagowanie sztuki, kultury i twórczego myślenia w obszarze formalnego i nieformalnego 

kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz w zakresie uczenia się przez całe życie, 

− wspieranie otoczenia sprzyjającego rozwojowi sektora kultury i sektora kreatywnego, 

propagowanie dostępu do finansowania, zdolności innowacyjnych, godziwego wynagradzania 

autorów i twórców oraz współpracy międzysektorowej, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN
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− propagowanie umiejętności wymaganych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym 

umiejętności cyfrowych, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności 

tradycyjnych i specjalistycznych. 

Korzystanie z oferty kulturalnej MPS służyć będzie rozwojowi odwiedzających – zarówno dzieci  

i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Realizacja projektów międzynarodowych pozwoli na rozwój 

kadr kultury i upowszechnienie polskiego doświadczenia historycznego, będącego częścią dziedzictwa 

europejskiego.  

Wymiar zewnętrzny 

W ramach tego wymiaru dąży się do wzmocnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych UE 

poprzez realizację trzech poniższych celów: 

− wspierania kultury jako czynnika napędzającego zrównoważony rozwój gospodarczy  

i społeczny, 

− propagowania kultury i dialogu międzykulturowego jako metod zapewnienia pokojowych 

stosunków między społecznościami, 

− wzmocnienia współpracy na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

Strategia przewiduje współpracę międzyinstytucjonalną i międzynarodową, co wzmocni wspólne 

działania na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz rozpropaguje kulturę i dialog międzykulturowy. 

Wymiar międzynarodowy polskiego doświadczenia historycznego jest niezwykle istotny, zwłaszcza 

obecnie, w kontekście sytuacji politycznej na wschodzie Europy (wojna w Ukrainie) i w tym wymiarze 

MPS powinno odgrywać kluczową rolę w popularyzowaniu wiedzy w wymiarze europejskim i 

międzynarodowym. 

 

5 Założenia wdrożeniowe 
 

5.1 Planowane działania 
 

Działalność naukowa 

Przewiduje się prowadzenia badań szczególnie okresu bezpośrednio poprzedzającego lata II wojny 

światowej, jak i czasu ponownego wzmacniania się systemu stalinowskiego po jej zakończeniu, 

zwłaszcza w kontekście trwających wówczas wysiedleń ludności polskiej na Sybir. Do 2029 r. planuje 

się zwrócić szczególną uwagę na los ludności polskiej rozsianej po całym świecie. Przedsięwzięcia 

naukowe prowadzone będą w ramach krajowych i zagranicznych kwerend archiwalnych  

i muzealnych, zbierania i opracowywania relacji Sybiraków i ich potomków, udziału  

w konferencjach naukowych, organizowaniu spotkań naukowych, inicjowaniu i realizowaniu grantów 

międzyinstytucjonalnych i międzynarodowych czy też rozbudowywaniu i utrzymywaniu krajowych  

i międzynarodowych kontaktów naukowych. Aspekt działalności naukowej MPS odgrywa istotną rolę 

w funkcjonowaniu Muzeum jako kluczowej w regionie instytucji zajmującej się inicjowaniem oraz 

prowadzeniem działalności naukowej i popularnonaukowej w wymiarze krajowym, a także 

międzynarodowym. 
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Działalność wydawnicza 

Planuje się prowadzenie obszernego portalu historycznego oraz kontynuowanie wydawania 

periodyków i serii wydawniczych, a w miarę możliwości finansowych Instytucji, zainaugurowanie 

nowych serii wydawniczych. 

Działalność edukacyjno-kulturalna 

W ramach zajęć edukacyjno-kulturalnych w MPS prowadzona będzie: 

− edukacja szkolna w formie lekcji muzealnych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci  

i młodzieży, lekcji, wykładów i prelekcji w szkołach i innych instytucjach oświatowych, spotkań 

z Sybirakami, warsztatów metodologicznych dla nauczycieli, patronatu edukacyjnego nad 

wydarzeniami, sporządzenia bazy szkół odwołujących się do pamięci Sybiru i dawnych Kresów 

Wschodnich II Rzeczpospolitej, 

− edukacja pozaszkolna w formie warsztatów i spotkań dedykowanych dla różnych grup 

wiekowych, zajęć dla osób wykluczonych, spotkań autorskich. 

Przewiduje się, że zajęcia edukacyjne będą realizowane stacjonarnie, wyjazdowo i on-line. Prowadzone 

będą także działania kulturalne o charakterze międzynarodowym we współpracy z zagranicznymi 

partnerami. 

Działalność wystawiennicza 

Działalność wystawiennicza MPS będzie się skupiać na organizacji zwiedzania wystawy stałej oraz 

ekspozycji wystaw czasowych, przygotowanych również w ramach partnerskiej współpracy 

międzynarodowej. W przypadku wystawy stałej planuje się utrzymanie następujących form 

zwiedzania: 

− zwiedzanie indywidualne,  

− z przewodnikiem, 

− z audioprzewodnikiem, 

− z przewodnikiem multimedialnym. 

Oprócz ww. form zwiedzania, przewiduje się przygotowanie dodatkowych ścieżek tematycznych, 

dostosowanych do potrzeb dzieci, dorosłych i całych rodzin. Przewiduje się również dalsze poszerzanie 

dostępności wystawy dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku wystaw czasowych 

planowane jest przygotowanie nowych wystaw czasowych, które będą eksponowane  

w Muzeum i udostępniane zewnętrznym instytucjom. 

Rozwój potencjału kadrowego 

Planowany jest sukcesywny rozwój kadry ze szczególnym zwróceniem uwagi na podnoszenie 

merytorycznych kompetencji pracowników w kontekście współpracy  naukowej i międzynarodowej. 

Poszerzanie kwalifikacji kadry MPS zostanie osiągnięte poprzez szkolenia i warsztaty dotyczące 

muzealnictwa, gromadzenia, konserwacji i opisywania zbiorów, informatyki i grafiki komputerowej czy 

public relations. 

Gromadzenie i konserwacja zbiorów 

Planuje się położenie szczególnego nacisku na gromadzenie zbiorów obejmujących tematykę związaną 

z wywózkami Polaków na Sybir od końca XVI do XX w. oraz z życiem na dawnych ziemiach wschodnich 

Rzeczpospolitej. Zbiory przechowywane w MPS będą ewidencjonowane  

a specyfika zabezpieczeń zbiorów będzie spełniać najwyższe standardy. Szczególna uwaga będzie 
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zwrócona na gromadzenie relacji tzw. świadków historii w kraju i zagranicą. Zbiory MPS będą 

poddawane digitalizacji m.in. dzięki pracowni digitalizacji zbiorów oraz pracowni fotograficznej.  

5.2 Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Ramy finansowe 

Uwzględniając zakres Strategii i przyjętą perspektywę czasową na ogólne ramy finansowe Strategii 

składa się wiele elementów, w tym m.in.: 

− wartość planowanych inwestycji, 

− zmiany wartości pieniądza w czasie, 

− zmiany wartości poszczególnych produktów rzutujących na wartość inwestycji, 

− koszty administracyjne związane z wdrażaniem Strategii. 

W trakcie opracowywania Strategii niemożliwe jest precyzyjne określenie wartości poszczególnych 

przedsięwzięć. 

Źródła finansowania 

Jako główne źródła finansowania Strategii wskazuje się:  

− budżet Miasta Białegostoku, 

− środki własne MPS, 

− środki pochodzące z budżetu centralnego (w tym fundusze celowe np. Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego), 

− środki inwestorów prywatnych, 

− środki pochodzące z budżetu UE.  

Rysunek 6. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć MPS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne  

 

Muzeum Pamięci Sybiru jako samorządowa instytucja kultury posiada potencjał formalny  

do aplikowania o środki zewnętrzne z ww. źródeł.   
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5.3 Sposób wdrażania Strategii 
 

Poniżej opisano podmioty zaangażowane w realizację Strategii i sposób jej wdrażania. 

Podmioty zaangażowane w realizację Strategii 

W realizację Strategii zaangażowane będzie Muzeum Pamięci Sybiru, Miasto Białystok, podmioty 

finansujące i współfinansujące ewentualne inwestycje MPS, podmioty z kraju i zagranicy 

współpracujące z MPS oraz odwiedzający. 

 

Zasady realizacji Strategii 

System wdrażania, monitorowania i finansowania Strategii zawiera bezpośrednie odniesienie  

do procedur i zakresu odpowiedzialności za realizację zapisów strategicznych, dokonywanie pomiaru  

i obserwacji postępów w realizacji Strategii. Dopełnieniem systemu jest określenie podmiotów 

odpowiedzialnych i zaangażowanych w jego wdrażanie, a także wskazanie możliwych źródeł 

finansowania realizacji Strategii. Strategia będzie wdrażana i monitorowana przez MPS w ramach jego 

struktury organizacyjnej.   

 

Strategia jest dokumentem programującym rozwój MPS na kolejne lata. Wszystkie pozostałe plany  

i programy strategiczne MPS są względem Strategii dokumentami wykonawczymi i powinny pozostać 

zgodne z jej zapisami, w celu zapewnienia spójności jej wykonania. Zgodność dokumentów 

wykonawczych powinna odnosić się w szczególności do celów rozwojowych. Celem systemu 

monitorowania Strategii jest weryfikacja skuteczności działań określonych w ramach celów 

strategicznych ujętych w dokumencie. Monitoring pozwoli sprawdzić, czy Strategia jest wdrażana 

zgodnie z planem. W ramach monitoringu corocznie będzie sporządzany raport ze zgodności 

wykonania założeń strategii w porównaniu do sprawozdania merytorycznego muzeum.  

 

 

Ewaluacja ex-post 

W ostatnim kwartale obowiązywania Strategii przewidziano opracowanie ewaluacji ex-post – 

sprawozdania/raportu końcowego z wdrażania założeń dokumentu, który będzie zawierał m.in. wykaz 

zrealizowanych działań. Natomiast w trakcie obowiązywania Strategii przewidziano przygotowywanie 

wewnętrznych  raportów ewaluacyjnych co najmniej raz na dwa lata jej obowiązywania.  

 

6 Podsumowanie 
 

Muzeum Pamięci Sybiru funkcjonuje jako muzeum narracyjne przedstawiające historię polskiej 

obecności na Sybirze od XVI w., carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, 

w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu oraz historię dawnych ziem wschodnich II 

Rzeczypospolitej. Z racji uniwersalnej specyfiki zagadnienia deportacji i – ogólniej – represji 

totalitarnych, Muzeum Pamięci Sybiru posiada unikalny, a zarazem naturalny walor globalności. 

Historia Sybiru dotykała i nadal dotyka osób, które mieszkają na wszystkich kontynentach. Co więcej, 

potomkowie deportowanych w drugim i trzecim pokoleniu przejawiają wzrastające (a przy tym 

osobiste, a więc bardzo silne) zainteresowanie losami swoich bliskich. Pomimo lokalnego położenia, 

Muzeum Pamięci Sybiru nie jest instytucją lokalną, ma duże perspektywy i możliwości osiągnięcia 

globalnego zainteresowania swoją ofertą. Zatem priorytetem rozwoju Muzeum powinno być 
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rozwijanie kontaktów międzynarodowych. Dobrze wykorzystany atut międzynarodowości Muzeum ma 

szansę przełożyć się w równie istotnym stopniu nie tylko na pozytywne postrzeganie miasta Białystok, 

ale też całego regionu Podlasia oraz kraju. 

Oferta Muzeum oparta jest na bogatej działalności wystawienniczej (wystawa stała i wystawy 

czasowe), naukowej, edukacyjnej i wydawniczej. Muzeum jest instytucją dostępną dla wszystkich 

zainteresowanych, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Muzeum współpracuje z licznymi 

podmiotami z kraju i zagranicy, w szczególności w zakresie prowadzenia wspólnych badań, współpracy 

przy projektach, wymiany informacji i organizacji wydarzeń, mających na celu popularyzowanie wiedzy 

historycznej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Działalność Muzeum ma istotny wpływ na 

rozwój kulturalny Białegostoku.  

Muzeum jest postrzegane jako instytucja  nowoczesna, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, 

przystępna w odbiorze i warta ponownego odwiedzenia. Muzeum w oczach odwiedzających jest 

instytucją znaczącą dla kultury regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Muzeum Pamięci Sybiru dysponuje potencjałem kadrowym odpowiednim do prowadzenia swojej 

działalności. Osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach posiadają odpowiednie 

kompetencje, a struktura organizacyjna jest adekwatna do zakresu działalności MPS.  

Baza infrastrukturalna Muzeum obejmuje budynek z salami wystawowymi, pomieszczeniami (sala 

multimedialna i sale edukacyjne), pracownią konserwatorską oraz elementami zagospodarowania 

terenu wokół Muzeum. Stabilna sytuacja finansowa Muzeum gwarantowana jest przez Miasto 

Białystok. 

Misją Muzeum w perspektywie czasowej 2023-2029 plus jest zachowanie pozycji znaczącej instytucji 

kultury w regionie upowszechniającej wiedzę związaną z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków 

na Sybirze i na dawnych terenach II Rzeczpospolitej oraz integrującej wielopokoleniowe środowisko 

Sybiraków poprzez prowadzoną działalność naukową i współpracę międzynarodową. Realizacja 

założonej misji ma być urzeczywistniona dzięki poniższym celom szczegółowym: 

− cel szczegółowy 1: Rozwój działalności badawczej i naukowej w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym, 

− cel szczegółowy 2: Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej w wymiarze 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

− cel szczegółowy 3: Zwiększenie rozpoznawalności Muzeum w kraju i zagranicą, 

− cel szczegółowy 4: Wykorzystanie potencjału wystawienniczo-edukacyjnego siedziby MPS. 

Identyfikuje się szereg potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć MPS: środki Miasta 

Białegostoku, środki własne MPS, środki inwestorów prywatnych, programy instytucji publicznych 

szczebla regionalnego i krajowego oraz fundusze UE. Muzeum jako samorządowa instytucja kultury 

posiada potencjał do aplikowania o fundusze zewnętrzne. 
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