Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry poprawia dostępność dla
zwiedzających
Dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Miasta st. Warszawy Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, oddział Muzeum
Warszawy, może zapewnić odpowiednie warunki do korzystania i zwiększyć swoją
dostępność dla odwiedzających.
Palmiry to miejsce pamięci narodowej upamiętniające ofiary masowych egzekucji
przeprowadzonych przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Odwiedzają je nie tylko mieszkańcy Warszawy i okolic, ale też turyści zagraniczni. By umożliwić
indywidualne odwiedzenie Miejsca Pamięci Palmiry zakupiono 30 zestawów audioprzewodników z
tekstem w języku polskim i angielskim. Taka dostępność ekspozycji, zwiększy jej siłę
oddziaływania oraz przyczyni się do wzmocnienia i upowszechnienia wiedzy o ważnej historii
Palmir.
To nie wszystkie zmiany, które zaszły w Muzeum. W ramach zadania „Poprawa warunków
udostępniania miejsca pamięci odwiedzającym Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry” udało się
pozyskać środki na wymianę dotychczasowych projektorów na nowe, które zapewniają właściwy
odbiór obrazu i dźwięku.
Dofinansowanie pozwoliło także na upamiętnienie 80. rocznicy egzekucji w Palmirach wieczorem
wspomnieniowo-poetyckim „Niech nie zgaśnie pamięć”, który przybliżył i utrwalił w świadomości,
szczególnie młodych osób, pamięć o ofiarach zbrodni w Palmirach. Współorganizatorem
wydarzenia było Muzeum Więzienia Pawiak Oddział Muzeum Niepodległości, które zapewniło
nieodpłatny przewóz uczestników spotkania. Spotkanie poświęcone pamięci ofiar zbrodni w
Palmirach, w którym uczestniczyli przedstawiciele rodzin ofiar, kombatanci i młodzież szkolna
odbyło się 12 grudnia. Na ekspozycji, wśród gablot z pamiątkami po osobach zamordowanych
zaproszeni aktorzy zaprezentowali teksty. Irena Jun, Anna Bojarska-Urbańska i Marek Urbański
przy akompaniamencie muzyczny wyrecytowali utwory poetyckie autorstwa osób spoczywających
na cmentarzu i więzienne grysy wspomnień współwięźniów.
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