Decyzją Komitetu Organizacyjnego Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich Muzeum
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej znalazło się
wśród pięciu instytucji nominowanych do Nagrody w kategorii „Instytucja”. Nominacja została
otrzymana za działalność popularyzatorską bohaterskich postaw Polaków wobec społeczności
żydowskiej podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz otwarcie Sadu Pamięci
prezentującego półtora tysiąca nazw miejscowości, w których działali Sprawiedliwi.
Funkcjonujące od marca 2016 roku Muzeum poświęcone Polakom, którzy – tak jak zamordowana rodzina Ulmów z
Markowej – z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom podczas II wojny światowej, odwiedziło już ok. 130 tys.
zwiedzających z kraju i zza granicy. Markowskie Muzeum staje się miejscem coraz bardziej widocznym na
międzynarodowej mapie pamięci. Jest niezwykle aktywne medialnie, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w
social media, wzmacniając w istotnym stopniu przekaz o polskich Sprawiedliwych.
Muzeum realizuje szeroko zakrojone działania popularyzacyjne w sferze kultury i edukacji. Wśród wielu podejmowanych
w ubiegłym roku inicjatyw wspomnieć należy liczne prelekcje przedstawicieli Muzeum na wernisażach i konferencjach
w kraju i za granicą oraz wizyty w Muzeum znakomitych gości, którym tematyka polskiej pomocy ludności żydowskiej
jest bliska. Wśród organizowanych wydarzeń wymienić można obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką, zarazem święta patronalnego Muzeum, a także współorganizację III Ogólnopolskiego
Zjazdu Polaków Ratujących Żydów i otwarcie przy tej okazji niedawno ukończonego w sąsiedztwie budynku Muzeum
Sadu Pamięci. Dzięki temu założeniu, udało się zaprezentować ogólnopolską skalę pomocy, którą symbolizuje ok. 6700
polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ok. 1500 miejscowości, w których działali i które zostały zapisane
na szklanych podświetlanych tablicach.

W ubiegłym roku Muzeum włączało się również m.in. w obchody

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Nocy Muzeów oraz 100-lecia odzyskania niepodległości. Było
organizatorem konkursu plastycznego, happeningu, projekcji filmów, koncertów, a nawet wykonało mural na jednej z
rzeszowskich kamienic.
Ubiegłoroczna działalność popularyzacyjna Muzeum to, poza wystawą stałą, kilka wystaw czasowych pokazujących
historie bohaterskich Polaków, dotyczących m.in. represji na Kielecczyźnie, czy fenomenu Rady Pomocy Żydom
„Żegota”. To również własna wystawa mobilna poświęcona wybitnym postaciom pochodzenia żydowskiego o
podkarpackich korzeniach. Ofertę edukacyjną powiększono o objazd studyjny szlakiem miejsc pamięci o Zagładzie w
Markowej i okolicy. Wynikiem prowadzonych badań jest przede wszystkim uzupełnienie znanej dotychczas historii
rodziny Ulmów i przechowywanych przez nich Żydów o kolejne szczegóły, a także pozyskanie nowych świadectw
ratowania i pomoc kolejnym pokoleniom w odkrywaniu rodzinnych historii. Efektem tych działań są odsłaniane na
muzealnej Ścianie Pamięci kolejne tabliczki z nazwiskami bohaterów.
Udział w głosowaniu za pośrednictwem strony: www.bohateron.pl/bohaterony-2019/zaglosuj/
Głosowanie potrwa do 2 października br.
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