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Zakończył się pierwszy etap konkursu
dotyczącego projektu odnowy miejsca pamięci
w Ponarach. Spośród 16 projektów
zakwalifikowanych do konkursu ogłoszonego
przez Ministerstwo Kultury LR i Wileńskie
Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona -
wybrano 4 najlepsze propozycje.

Dyrektor muzeum im. Gaona, Markas Zingeris w rozmowie z Wilnoteką stwierdził, że nie ma jeszcze
oficjalnego zwycięzcy konkursu. "Nie mówimy jeszcze o oficjalnych wynikach. Wybraliśmy jedynie 4
najciekawsze propozycje. Na poznanie oficjalnego zwycięzcy konkursu trzeba jeszcze poczekać -
prawdopodobnie do ok. 10 grudnia".

Niezależnie od tego, który projekt wygra, należy pamiętać, że będzie on jedynie ogólną koncepcją
architektoniczną, która z pewnością ulegnie pewnym modyfikacjom. "Ta ogólna idea jest bez wątpienia
ważna, ale o tym, w jaki sposób będzie realizowana, zadecydują dalsze etapy prac" - podkreśla
Markas Zingeris. Możliwe jest również, że w przyszłej realizacji zostaną wykorzystane elementy
pochodzące z więcej niż jednego projektu. 

Markas Zingeris stwierdził, że w projekcie, który otatecznie zostanie zrealizowany, będą uwzględnione
dotychczas istniejące pomniki. Pierwszy powstał już w 1948 r., a w 1960 r. zostało otwarte muzeum
pamięci ofiar faszyzmu w Ponarach. Pomnik poświęcony ofiarom Holokaustu powstał w 1989 r.,
natomiast polskie ofiary upamiętniono dopiero w 1991 r. Dyrektor muzeum im. Gaona zapewnia
również, że Polacy, którzy padli ofiarami zbrodni ponarskiej, zostaną upamiętnieni w mającym
powstać centrum edukacyjnym.

Międzynarodowy konkurs na reorganizację miejsca pamięci w Ponarach został ogłoszony przez
Ministerstwo Kultury LR i Wileńskie Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona 13 czerwca 2014 r.
Prace można było nadsyłać do 20 sierpnia. Następnie projekty były eksponowane w Centrum
Tolerancji w Wilnie, zaś 9 października odbyła publiczna dyskusja na ich temat, o której informowała
Wilnoteka. 
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Projekty poddane były ocenie komisji, w której skład wchodzili m.in. architekci: Przewodniczący
Związku Architektów Litwy, kierownik katedry architektury Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, prof.
Marius Pranas Šaliamoras, wykładowca Wileńskiego Uniwersytetu Giedymina, dr Tomas Grunskis,
architekt krajobrazu, autorka projektu rewitalizacji Ogrodu Bernardyńskiego, Jurga Silvija Večerskytė-
Šimeliūnė oraz zagraniczni eksperci: kurator Muzeum Holocaustu w USA, Jacek Nowakowski oraz
dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr Cywiński. 

W latach 1941-1944 w lesie ponarskim dokonano masowych mordów, których ofiarą padło ok. 100 000
osób. Ponary są największym miejscem Holocaustu na Litwie i jednym z największych w Europie.
Razem z Żydami rozstrzelano tu tysiące Polaków, a także wiele osób innych narodowości. 

Na podst. inf. wł. 
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