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Prezentacja projektu „Misja Syberia” – Warszawa,
15 maja 2018
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We wtorek 15 maja 2015 w Centrum
Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w
Warszawie zaprezentowany został projekt
„Misja Syberia” (Misija Sibiras) – coroczna
ekspedycja litewskiej młodzieży poświęcona
upamiętnieniu obywateli Litwy zesłanych na
Syberię. O projekcie opowiedzieli jego
koordynatorzy: Raminta Kėželytė – dyrektor
Funduszu Dobroczynnego „Dla Młodzieży”,
oraz Arnoldas Fokas – przewodnik i
koordynator ekspedycji po stronie
rosyjskiej. W spotkaniu uczestniczył także
Artūras Valionis – radca Ambasady
Republiki Litewskiej w Warszawie.

Raminta Kėželytė podkreśliła, że projekt powstał nie w wyniku odgórnych zarządzeń, lecz z
inicjatywy samej młodzieży. Co roku (ekspedycje odbywają się od 12 lat) przybywa
chętnych do uczestnictwa w wyprawie – do zeszłorocznej edycji zgłosiło się ponad 900
osób. Spośród nich wybrano 80, które przeszły specjalne szkolenie, mające przygotować
uczestników fizycznie i psychicznie. O przebiegu szkoleń i samych wypraw opowiedział
Arnoldas Fokas.

Wcześniej z litewską delegacją spotkali się prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektor
Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz – rozmowa dotyczyła przede wszystkim
włączenia do projektu młodzieży z Polski. Możliwość taką zasugerował podczas marcowej
wizyty w Warszawie Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej.

O projekcie: „Misja Syberia” to dwutygodniowa ekspedycja młodych ludzi do odległych
miejscowości na Syberii, gdzie mieszkali zesłani Litwini. Uczestnicy ekspedycji idą ich
szlakami, odnajdują i porządkują ich groby, spotykają się z pozostałymi na Syberii ich
potomkami. W ten sposób poznają wciąż żywą historię swoich przodków, przywracając
jednocześnie pamięć o zesłańcach Sybiru.

W trakcie ekspedycji uczestnicy piszą pamiętniki, które publikowane są na litewskich
portalach. Jest to jedna z najbardziej udanych inicjatyw młodzieżowych na Litwie, która
kształtuje postawę obywatelską oraz rozwija świadomość historyczną wśród młodzieży na
Litwie. Każdy uczestnik ekspedycji „Misja Syberia” zdobywa nieocenione doświadczenie,
które staje się misją na całe życie i stanowi inspirację do kształtowania siebie w przyszłości.
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