
155

M
ar

ta
 C

yr
an

, M
ar

ci
n 

G
ap

sk
i, 

K
ry

st
yn

a 
R

zę
dz

ia
n,

 Id
ea

 i 
re

al
iza

cja
 k

on
ce

pc
ji 

M
uz

eu
m

 Z
iem

 W
sc

ho
dn

ich
…

Marta Cyran, Marcin Gapski, Krystyna Rzędzian
Muzeum Narodowe w Lublinie 

Idea i realizacja koncepcji Muzeum Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej

Idea and implementation of the concept of the Museum of the Eastern Territories 
of the Former Commonwealth

wystawienniczą RAA (Ralph Appelbaum Asso-
ciation). 

Obecna wersja scenariusza, rozwijana aktu-
alnie przez zespół kuratorów z Muzeum Narodo-
wego w Lublinie oraz ekspertów z polskich i  za-
granicznych instytucji naukowych powołanych 
do współpracy, opiera się na pierwszej koncepcji. 
Pierwotnie zakładany klasyczny układ chronolo-
giczny narracji został jednak zarzucony na rzecz 
wprowadzenia modułów (galerii) tematycznych, 
połączonych motywem podróży dokonywanej 
przez zwiedzających w towarzystwie historycznych 
postaci naukowców – geografa Ludomira Sawic-
kiego i jego towarzyszy. W 1926 roku odbyli oni 
wyprawę badawczą po Kresach Wschodnich, re-
jestrując fotograficznie i zapisując w dziennikach 
swoje obserwacje. Do tych źródeł odwołuje się 
zarówno narracja, jak i aranżacja scenograficzna. 
Ważną zmianą w stosunku do pierwotnej koncep-
cji wystawy jest także prezentowany zakres czaso-
wy. W odróżnieniu od pierwszych zamierzeń za-
kończenia opowieści na 1939 roku doprowadzona 
jest ona do współczesności. Do zmiany podejścia 
narracyjnego skłoniły kuratorów konsultacje spo-
łeczne oraz badania publiczności, które jedno-
znacznie wskazały na oczekiwania, aby wystawa 
opowiadała również o najnowszej historii ziem 
wschodnich i jej mieszkańców, ofiar totalitary-
zmów faszystowskiego i sowieckiego. 

Wystawa stała „Podróż po Kresach” jest opra-
cowywana interdyscyplinarnie. Będzie się składać 
z zabytków archeologicznych i etnograficznych, 
dzieł sztuki, literatury, muzyki, historii mówionej 
oraz rekonstruowanego krajobrazu naturalnego 
i  kulturowego. Na 2500 m2 przeznaczonych dla 
stałej ekspozycji zostanie pokazane terytorium 
o powierzchni 815 000 km2, które określa się jako: 
„... obszar złożony z wielu rozmaitych w sensie geo-
graficznym i historycznym regionów i ciekawy pod 
wieloma względami, czy to historycznymi, narodo-

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczy-
pospolitej zostało powołane do życia w 2017 roku 
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Stanowi oddział Muzeum Narodowego 
w  Lublinie, a jego siedzibą jest Pałac Lubomir-
skich położony przy placu Litewskim w Lublinie. 

Misją muzeum jest przywrócenie i zachowa-
nie pamięci o miejscach, ludziach, wydarzeniach 
związanych z wschodnimi ziemiami Rzeczypospo-
litej – określanymi mianem Kresów1. 

Muzeum przyjęło za cel gromadzenie, ochro-
nę i prezentowanie dziedzictwa kultury material-
nej i duchowej, prowadzenie badań naukowych 
i  upowszechnianie wiedzy o ziemiach wschod-
nich, budowanie pozytywnego obrazu dziedzictwa 
opartego na wiedzy historycznej i przekazie poko-
leniowym, a także zachęcenie widza do wejścia 
w świat Kresów oraz wyjazdu za wschodnią grani-
cę i osobistego poznania.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rze-
czypospolitej nie tylko ma służyć pielęgnowaniu 
pamięci o obszarach stanowiących niegdyś część 
państwa polskiego, ale ma być też miejscem, gdzie 
swoją historię odnajdą potomkowie niepolskich 
mieszkańców Kresów.

Założenia i najważniejsze wątki stałej wystawy 
„Podróż po Kresach”

Pierwszą wersję scenariusza stałej wystawy 
opracowali profesorowie Andrzej Betlej i Łukasz 
Gaweł. To na jej podstawie przygotowano kon-
kurs na koncepcję architektoniczno-scenogra-
ficzną Muzeum, który w grudniu 2019 roku wy-
grała polska pracownia architektoniczna WXCA, 
działająca we współpracy z międzynarodową firmą 

1 Analizę zakresu geograficznego pojęcia Ziemie 
Wschodnie Dawnej Rzeczypospolitej w kontekście po-
wstającego Muzeum przedstawił między innymi Marcin 
Wołoszyn, zob. M. Wołoszyn, Zanim Skrzetuski poznał Bo-
huna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wie-
kach średnich. Stan i perspektywy badań, „Studia i Materia-
ły Lubelskie” 2020, t. 22, s. 11–27.

STuDIa i MaTERIały LubELSKIE
 t. 23: 2021
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Zespół kuratorów na Ukrainie w trakcie wyjazdu studyjnego, Trembowla 2019 rok. Od lewej: 
Magdalena Norkowska, Agnieszka Ławicka-Dłużniewska, Jolanta Polańska, Małgorzata Sie-

dlaczek, Bożena Kasperowicz, Małgorzata Surmacz, Ewa Michońska, Magdalena Piwowarska, 
Marta Cyran, fot. Piotr Maciuk

Spotkanie z projektantami z pracowni architektonicznej WXCA,  
Sala im. Ignacego Daszyńskiego w Pałacu Lubomirskich,  

czerwiec 2020 roku, fot. Dorota Awiorko

Nagrywanie filmu na potrzeby wystawy stałej w trakcie rekonstrukcji 
historycznej „Bitwa nad Bugiem 1018”. Na zdjęciu reżyser Zdzisław 

Cozac i rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Lubelskiej, Czumów nad Bugiem, lipiec 2021 roku,  

fot. Monika Chodzińska

Wystawa planszowa „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” 
przed Pałacem Lubomirskich, przygotowana w 80. rocznicę mordu 
na profesorach lwowskich, 4 lipca 2021 roku, fot. Dorota Awiorko Przygotowywanie wirtualnej wystawy o skarbie srebrnych monet i biżu-

terii z X wieku, odkrytych przed kilkudziesięciu laty w okolicach Pińska 
nad Prypecią i zakupionych od lubelskiego kolekcjonera w 2020 roku. 
Magazyn zbiorów archeologicznych na lubelskim zamku, sierpień 2021 

roku, fot. Marta Cyran
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wościowymi, wyznaniowymi, społecznymi, kultu-
rowymi, czy geograficznymi i przyrodniczymi”2. 

Kresy zostaną zatem pokazane jako obszar wie-
lokulturowy, wielowyznaniowy, o skomplikowanej 
historii i relacjach Polski ze wschodnimi sąsiadami, 
mających swój początek już we wczesnym średnio-
wieczu. Oprócz tego zostanie zwrócona uwaga na 
atrakcyjność i bogactwo kultury ziem wschodnich, 
budowanych przez społeczeństwo tolerancyjne 
i świadome swoich praw obywatelskich.

Główna linia narracyjna wiedzie przez ekspo-
zycje tematyczne ukazujące najważniejsze wybra-
ne wątki z historii Kresów. Motywami łączącymi 
są: terytorium, granice, krajobraz i podróż. Narra-
cja prowadzi od średniowiecza do współczesności, 
jest spięta klamrami prologu i epilogu, które uka-
zują syntetyczny wizerunek Kresów i odwołują się 
do obecnej pamięci o nich. Najważniejsze galerie 
tematyczne zatytułowano następująco: „Prolog: 
Gdzie leży Wschód? Gdzie zaczynają się Kresy?”, 
„Eskapada samochodowa Ludomira Sawickiego”, 
„Między Wschodem a Zachodem średniowiecznej 
Europy”, „Jagiellonowie”, „Unia Lubelska”, „Kon-
flikty Ukrainy”, „Wielkie rody magnackie Kre-
sów”, „Wilno – monografia miasta”, „Wielokultu-
rowość Kresów”, „Życie gospodarcze na Kresach”, 
„Autonomia galicyjska”, „Lwów – monografia 
miasta”, „Wojenna rzeczywistość 1914–1921”, 
„Życie artystyczne na Kresach”, „Turystyka”, „Kra-
jobraz przyrodniczy i kulturowy”, „Polska polityka 
wobec Kresów 1918–1939”, „Totalitaryzm faszy-
stowski i sowiecki”, „Ludobójstwo na Polakach 
na Kresach”, „Epilog: migracja–exodus–trwanie. 
Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość?”.

Stała ekspozycja jest aranżowana na parte-
rze i  pierwszym piętrze Pałacu Lubomirskich oraz 
w rozbudowanej części podziemnej, gdzie będzie się 
rozpoczynać zwiedzanie. W aranżacji architekto-
nicznej zapewniono dużą przestrzeń dla wystaw cza-
sowych, kawiarnię, salę audiowizualną, a także kil-
ka stref przeznaczonych dla różnych form edukacji. 

Muzeum w działaniu

Praca nad konstruowaniem stałej ekspozycji to 
nie tylko działanie zespołu obecnie pracującego 
nad tworzeniem Muzeum. Rosnącej wciąż pub-
liczności, oczekującej na otwarcie drzwi Pałacu 
po remoncie, są proponowane wystawy czasowe, 
na przykład: „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia 

2 D. Skoczek, Struktura narodowo-wyznaniowa Kresów 
Wschodnich w Drugiej Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Ze-
szyty Historyczne” 2010, z. XI, s. 349–358.

nieosądzona” – planszowa wystawa stworzona 
w lipcu 2021 roku, w 80. rocznicę mordu na pro-
fesorach lwowskich, czy wirtualna wystawa o śred-
niowiecznym skarbie srebrnej biżuterii i monet 
z Pińska nad Prypecią. 

Działalność naukowo-badawcza Muzeum przy-
czy niła się do zorganizowania cyklu konferencji pod 
nazwą „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem 
dawnej Rzeczypospolitej”. Pierwszym sympozjum, 
zorganizowanym w 2019 roku, było „Dziedzictwo 
kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospo-
litej. Korzenie i wspólnota”. Część z  wygłoszo-
nych referatów została zamieszczona w  roczniku 
Muzeum Narodowego w Lublinie3. Kolejna kon-
ferencja, zaplanowana na 2021 rok, nosi tytuł: 
„Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie 
muzealniczej”. Jej pokłosiem ma być oddzielna pu-
blikacja. Placówka angażuje się także w działania 
dotyczące upowszechniania historii poprzez wido-
wiska rekonstrukcyjne. Między innymi była współ-
organizatorem „Bitwy nad Bugiem z 1018 roku”. 
Podobny popularyzatorski cel ma kontynuowany 
od 2019 roku cykl wykładów „Tradycja i  kultura 
ziem wschodnich dawnej Rzeczy pospolitej”. 

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczy-
pospolitej planuje ponadto prowadzić portal in-
ternetowy, który w wieloaspektowy sposób będzie 
służył gromadzeniu i przedstawianiu dziedzictwa 
kulturowego ziem wschodnich: kultury mate-
rialnej i duchowej, badań naukowych, a także 
działalności organizacji kresowych i polonijnych. 
Będzie również prezentował historię mówioną, 
której rejestrowanie stało się aktualnie jednym 
z priorytetowych działań placówki. Muzeum ko-
munikuje się już z publicznością poprzez media 
społecznościowe. Od sierpnia 2020 roku działa 
jego strona facebookowa: https://www.facebook.
com/MZWDR/. 

Akcja „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek 
i opowieści kresowych” 

Bardzo trudno jest wyłowić sielankowy obraz 
Kresów. Tego się właściwie nie da zrobić. I to jest 
wszystko przeplecione, te życiorysy, ludzi pocho-
dzących z Kresów, są przeplecione [...] okrutnymi 
wydarzeniami. [...] To, że przetrwali, też wymaga 
dużego hartu i jakichś sił wyjątkowych, które może 
czerpali właśnie z tych ziem4.

3 M. Lachowski, Sprawozdanie z sympozjum naukowe-
go „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczy-
pospolitej. Korzenie i wspólnota”, „Studia i Materiały Lubel-
skie” 2020, t. 22, s. 165–167.

4 Fragment nagrania historii mówionej z Małgorzatą 
Bzowską-Bakalarz, marzec–maj 2021 roku.
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Jedną z dróg, jaką obrało Muzeum Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w celu 
zachowania dziedzictwa Kresów, jest ogólnopol-
ska zbiórka pamiątek i opowieści Kresowian. We 
wrześniu 2020 roku decyzją doktor Katarzyny 
Mieczkowskiej – Dyrektora Muzeum Lubelskie-
go, obecnego Muzeum Narodowego w Lublinie 
– została uruchomiona akcja „Z Kresów ocalone: 
zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, którą 
swym patronatem objął prof. dr hab. Piotr Gliń-
ski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W jej ramach Muzeum zbiera zarówno wspomnie-
nia, rejestrując je w formie historii mówionej, 
jak i obiekty – pamiątki, które są przechowywa-
ne w rodzinach pochodzących z Kresów. Zwykłe 
przedmioty – zdjęcia, dokumenty, elementy stroju 
czy wyposażenia mieszkań, skrywają ważne histo-
rie – osobiste lub odnoszące się do życia publicz-

nego. Darczyńcami są zarówno Kresowianie, jak 
i ich potomkowie. Akcja ma na celu uchwycenie 
autentycznego obrazu Kresów, jego złożoności, 
niejednoznaczności i wyjątkowości.

Zbiórka jest prowadzona w Lublinie w Pałacu 
Lubomirskich, przyszłej siedzibie Muzeum Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Dzięki 
temu Pałac już teraz staje się miejscem wymiany 
wiedzy o Kresach oraz podtrzymywania pamięci 
o nich. Zgłaszają się do nas Darczyńcy nie tylko 
z Lublina, ale i z całej Polski – z Warszawy, Kra-
kowa, Gdańska, Katowic czy Cieszyna, a także 
z zagranicy. Dlatego poza działaniami prowadzo-
nymi stacjonarnie akcja obejmuje również organi-
zację terenowych punktów zbiórki. Zaplanowane 
na 2020 rok działania wyjazdowe musiały zostać 
zawieszone ze względu na pandemię COVID-19, 
jednak powróciliśmy do nich latem 2021 roku. 

Batuta lwowskiego dyrygenta Alfreda 
Stad lera, ofiarowana przez Andrzeja 
Axentiego, fot. Monika Chodzińska

Dokumenty rodzinne z Wilna, ofiarowane przez prof. Joannę Szlęzak- 
-Słomkowską, fot. Monika Chodzińska

Krucyfiks i pamiątki po rodzinie z Wołynia, 
ofiarowane przez Jolantę Michalak,  

fot. Monika Chodzińska

Pamiątki rodzinne Antoniego Wielgusiewicza, po przodkach z terenów 
obecnej zachodniej Ukrainy, fot. Monika Chodzińska
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Pierwszy z terenowych punktów zbiórki funk-
cjonował w dniach 15–18 lipca 2021 roku 
w  Muzeum Śląskim w Katowicach. Drugi 
został zaplanowany na 16–19 września 2021 
roku w budynku Starej Plebanii Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Zbiórki terenowe są prowadzone w pierwszej 
kolejności w regionach Polski, w których 
osiedlili się mieszkańcy Kresów, przesiedleni 
tu po drugiej wojnie światowej, oraz ich po-
tomkowie. Kolejne terenowe punkty zbiór-
ki będą organizowane w następnych latach 
w różnych miastach, tak aby dotrzeć do moż-
liwie największej liczby Kresowian. Wiele pa-
miątek pozyskaliśmy także dzięki zaproszeniu 
przez Darczyńców do ich domów.

Misja Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 
Rzeczypospolitej obejmuje również poszerzanie 
wiedzy oraz podtrzymywanie i kultywowanie pa-
mięci o Kresach. Jednym z działań wpisujących 
się w to zadanie, zorganizowanym w ramach akcji 
„Z Kresów ocalone”, jest ogólnopolski konkurs 
„Ludzie Kresów: opowieści nieznane”, skierowa-
ny do uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Rozpoczął się on w lipcu 2021 roku, 
a termin nadsyłania prac wyznaczono na 31 paź-
dziernika tegoż roku. Zadanie konkursowe pole-
ga na przedstawieniu w formie pracy plastycznej, 
tradycyjnej lub cyfrowej historii osób pochodzą-
cych z Kresów – dziadków, kuzynów, sąsiadów. 
Zamiarem organizatorów jest przyczynienie się do 
docenienia i zrozumienia przez młodzież dziejów 
rodzinnych i narodowych przy jednoczesnym upo-
wszechnianiu informacji o powstaniu Muzeum 
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – od-
działu Muzeum Narodowego w Lublinie.

Babcia miała zamiłowanie do takich glinianych 
garnków [...] ludowych. A ponieważ [...] moja 
mama także je kolekcjonowała [...] mnie został 
przekazany przez mamę dzbanuszek przywieziony 
z Tałałajów. [...] Trochę naruszony już przez czas, 
ale skromny i ulubiony babci5.

Jak nas zabierali, mama powiedziała, żeby za-
brać to, co najważniejsze. A ja i siostra zaczęłyśmy 
pakować zabawki: lalki, misie... A mama nam je 
zabierała i z powrotem wrzucała do skrzyni. Tylko 
jedną, taką małą lalkę zabrałam. I nawet taki mło-
dy żołnierz, Sowiet, odwrócił się i wycierał łzy, jak 
nasza mama nam te zabawki zabierała6. 

5 Fragment nagrania historii mówionej z Małgorzatą 
Bzowską-Bakalarz, marzec–maj 2021 roku.

6 Fragment nagrania historii mówionej z Krystyną 
Chruszczewską, lipiec 2021 roku.

Wśród przekazanych do Muzeum przedmiotów 
znalazły się różnorodne zdjęcia i dokumenty, czę-
sto o sentymentalnym znaczeniu dla rodzin ofia-
rodawców. Były wśród nich świadectwa szkolne, 
pamiątki Pierwszej Komunii Świętej czy akt nada-
nia osadnikowi wojskowemu ziemi na Kresach. 
Spośród dewocjonaliów ciekawą pamiątką okazał 
się krzyż, z którym rodzina pani Jolanty Michalak 
przekraczała w czasie drugiej wojny światowej gra-
nicę na Bugu. Do ważnych obiektów związanych 
z codziennym życiem Kresowian należy chociażby 
batuta dyrygenta Alfreda Stadlera, związanego 
ze Stanisławowem i Lwowem, czy dziewiętnasto-
wieczna skrzynia posagowa pani Marii Mełgieś, 
sama w sobie będąca symbolem przekazywania 
dziedzictwa kolejnym pokoleniom. 

Popularność akcji – pomimo niesprzyjają-
cych okoliczności wynikających z pandemii CO-
VID-19 i ograniczeń, jakie miały miejsce jesienią 
i zimą 2020 roku – nie maleje. Dotychczas zebra-
no ponad 1000 pamiątek. Wszystkie przedmioty 
podarowane Muzeum zostały otoczone opieką 
konserwatorską i aktualnie są przechowywane 
w warunkach chroniących je przed zniszczeniem. 
Obiekty pozyskane w ramach akcji znajdą miejsce 
na stałej ekspozycji Muzeum Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej. Przewidziano dla nich 
odrębne pomieszczenie, w którym zostaną odpo-
wiednio zaprezentowane.

„Oj wspomnienia... A biedy jeszcze więcej”7

Opowieści rejestrowane w formie historii 
mówionej dają niepowtarzalną okazję ocalenia 
autentycznych, indywidualnych wspomnień. Po-
kolenie, które pamięta Kresy, nieuchronnie od-

7 Fragment nagrania historii mówionej z Jadwigą 
Buc, lipiec 2020 roku.

Krystyna Rzędzian – koordynatorka zbiórki w studiu nagraniowym w Pałacu 
Lubomirskich, fot. Monika Chodzińska
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chodzi. Niektórzy z Darczyńców zmarli w ostat-
nim czasie, dlatego tym większe znaczenie ma 
rejestracja historii mówionych, które pozwalają 
na zachowanie nie tylko treści wspomnień, ale 
także fizjonomii, mimiki czy głosu tych osób. Każ-
dy człowiek, każdy życiorys jest ciekawy, unikato-
wy i wart zapamiętania. Te jednostkowe historie 
składają się na niepowtarzalną mozaikę życia ze 
wszystkimi jego trudnymi, często tragicznymi, ale 
i  radosnymi aspektami. Wspomnienia Darczyń-
ców obejmują zarówno okres życia na Kresach, 
czas przesiedleń, jak i ich losy na terenach powo-
jennej Polski. Dotychczas w formie audiowizual-
nej zarejestrowano ponad 20 historii mówionych. 
Każdą z nich zabezpieczano kopią zapasową oraz 
poddano transkrypcji. W opracowaniu są również 
karty historii mówionej, dzięki czemu powstaje 
odrębne repozytorium, które nie tylko archiwi-
zuje nagrania, ale w przyszłości może również po-
służyć do dalszych badań nad tematyką kresową. 
Fragmenty zarejestrowanych rozmów znajdą się 
na stałej wystawie Muzeum Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej, a obecnie są one publi-
kowane w mediach społecznościowych Muzeum. 

Chciałam [...] oficjalnie powiedzieć jako wnuczka 
Zygmunta Jarugi i córka Henryki Michalak [...] po-
stanowiłam, że tak będzie chyba najlepiej, że ja to 
przekażę dla Muzeum, które teraz właśnie powstaje 
w Lublinie. [...] Mam nadzieję, że to jest zgodne 
z ich wolą, że chyba postąpiliby tak samo8.

Wszystkie prace związane ze zbiórką wykonują 
pracownicy Muzeum Narodowego w Lublinie, od-
delegowani do tego zadania zarządzeniem Dyrek-
tora Muzeum. Stały punkt zbiórki jest prowadzony 
w Pałacu Lubomirskich (plac Litewski 3, Lublin) 
– przyszłej siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej. Funkcjonuje tu Biuro 
Obsługi Zbiórki, z którym można skontaktować 
się telefonicznie (+48 726 022 100) oraz mailo-
wo (pod adresem: zbiorka@mnwl.pl). W  każdy 
wtorek oraz jedną sobotę w miesiącu w Pałacu 
odbywają się dyżury, na bieżąco prowadzona jest 
strona internetowa akcji (www.ocalone.mnwl.
pl), a relacje o pozyskanych pamiątkach i fil-
mach są zamieszczane na profilach Muzeum Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w me-
diach społecznościowych. Biuro Obsługi Zbiórki 
prowadzą Łucja Frejlich-Strug i Katarzyna Ko-
chańska. W przyjęciu pamiątek uczestniczą pra-
cownicy Działu Konserwacji Zbiorów delegowani 
z poszczególnych pracowni konserwatorskich, 

8 Fragment nagrania historii mówionej z Jolantą Mi-
chalak, październik 2020 rok.

zależnie od materiału i techniki wykonania da-
rowanego przedmiotu (między innymi Katarzyna 
Augustynowicz, Katarzyna Gawryjołek-Szeliga, 
Danuta Osuch, Magdalena Niedźwiadek, Moni-
ka Nowocińska, Justyna Ślusarczyk). W  Pałacu 
przygotowano i wyposażono pomieszczenie, któ-
re pełni rolę studia nagraniowego. Rejestrowane 
rozmowy są przeprowadzane przy użyciu profesjo-
nalnego sprzętu do rejestracji audio-video. Na-
grywaniem oraz montażem materiału filmowego 
zajmuje się Dorota Awiorko, natomiast rozmowy 
z Darczyńcami prowadzą historyczki: dr Ewa Bu-
kowska-Marczak, Ewa Michońska, Jolanta Polań-
ska oraz Małgorzata Surmacz. Nad prawidłowym 
przebiegiem zbiórki pracuje także cały zespół osób, 
z którymi nasi Darczyńcy nie mają bezpośrednie-
go kontaktu – odpowiedzialnych za poprawne 
ewidencjonowanie pozyskanych obiektów oraz 
prowadzenie bazy historii mówionej (Ewelina 
Grzesiak, Helena Jankowska-Paluch, Katarzyna 
Szymańska), digitalizację pamiątek (Emilia Ka-
czanowska), projektowanie materiałów promo-
cyjnych (Sebastian Górski), promocję (Dorota 
Wawryniuk) czy dbanie o profesjonalny trans-
port przedmiotów pozyskiwanych poza Lublinem 
(Maciej Dłużniewski). Całość działań blisko dwu-
dziestoosobowego zespołu pracowników Muzeum 
koordynuje Krystyna Rzędzian wraz z Małgorzatą 
Kozieł, w uzgodnieniu z zastępcą Dyrektora Mu-
zeum Narodowego w Lublinie – doktorem Marci-
nem Gapskim.

Zakończenie

Muzeum ma pozwolić na atrakcyjne i wielo-
warstwowe doświadczenie historii poprzez wpro-
wadzenie bogatego i różnorodnego programu 
kulturalnego i edukacyjnego. Wpłynie to na po-
głębienie wiedzy historycznej, dostarczy rozryw-
ki i  polepszy organizację czasu wolnego. Oprócz 
tego skłoni do poszukiwania i kształtowania toż-
samości – indywidualnej i zbiorowej – wzmocni 
potrzebę nawiązywania i budowania relacji ro-
dzinnych i społecznych, a być może zachęci też do 
szukania własnych korzeni. 

Powstające Muzeum Ziem Wschodnich Daw-
nej Rzeczypospolitej powinno, zdaniem organi-
zatorów, budować świadomość, że dziedzictwo 
kulturowe ziem wschodnich nie jest utracone, 
dopóki żyje w pamięci ludzi, trwa dzięki ocalałym 
zabytkom i na jego wartościach można budować 
wspólną przyszłość.
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