
COMPETITION FOR THE CONCEPT OF A COMMEMORATION HONORING 
POLES WHO RESCUED JEWS DURING THE GERMAN OCCUPATION

KONKURS NA KONCEPCJĘ UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ





WARSZAWA 2015

COMPETITION FOR THE CONCEPT OF A COMMEMORATION HONORING 
POLES WHO RESCUED JEWS DURING THE GERMAN OCCUPATION

KONKURS NA KONCEPCJĘ UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ



SPIS TREŚCI
CONTENTS

6

12

9

21

55

145

151

LIST PREZYDENTA RP
LETTER FROM THE PRESIDENT OF POLAND

WARUNKI KONKURSU – WYCIĄG
CONDITIONS OF COMPETITION 
–EXCERPT

TRADYCJA MIEJSCA
THE LOCATION’S HERITAGE

JURY
THE JURY

PRACE KONKURSOWE
FINALIŚCI, WYRÓŻNIENIA, INNE
THE COMPETITION WORKS
FINALISTS, MENTIONS, OTHER

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU
COMPETITION PARTICIPANT LIST

BADANIA SOCJOLOGICZNE 
MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW 
SOCIOLOGICAL SURVEYS
OF RESIDENTS AND USERS



7

LIST PREZYDENTA RP
LETTER FROM THE PRESIDENT OF POLAND



9



11

WARUNKI KONKURSU — WYCIĄG
CONDITIONS OF THE COMPETITION — EXCERPT

President of the Republic of Poland

Warsaw, 27th May 2014

The initiators and organisers of the competition: 
Pamięć i Przyszłość – Remembrance and the Future 
in memory of Poles who saved Jews 
during the German occupation

Ladies and Gentlemen,

It is with great satisfaction and joy that I heard about the initiative to build the “Form Those You Saved” Monument
in the Muranow district of Warsaw, next to the Museum of the History of Polish Jews.

I am certain that the monument will be a wonderful way of expressing the gratitude to those Poles who dared to 
help Jews during the Holocaust, and that it will become an important part of the stories told of good people in such 
terrible and evil times. It will also express our joint hope that despite everything, people are able to do good even in 
the face of the greatest threats. 

I support your initiative whole-heartedly and would like to warmly thank you for taking it. 
In this context I would like to refer back to my conversation several years ago with the President of Israel Shimon 
Peres. Back then he said “We have to do all we can so that the new generation of Jews and Poles know that it was 
only here, on Polish soil, that a death penalty existed for helping Jews. For the measure of humanity is our ability 
to offer help to those who need it, when doing so represents the biggest risk to ourselves and our whole family”.

I am certain that the building of this monument is an action that is fully in line with those sentiments.

Thank you!

Bronisław Komorowski
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Ratującym–Ocaleni
להמצילים מהניצּולים
Zadanie, które stawiamy przed uczestnikami Kon-
kursu, jest niezmiernie trudne. Chcemy, by Konkurs 
doprowadził do wyłonienia przestrzennej formy Upa-
miętnienia jednego z największych aktów bohater-
stwa doby współczesnej: ratowania, wbrew groźbie 
śmierci z rąk niemieckich okupantów polskich Żydów 
przez ich polskich współobywateli. Chcemy, by Upa-
miętnienie to skupiało się na samych ratujących, ich 
moralnej prawości, odwadze i samotności – chcemy 
też, by przemawiało ono ponad 70 lat po fakcie do 
wnuków świadków i uczestników tamtych wyda-
rzeń, i do następnych pokoleń. Chcemy, by Konkurs 
przyczynił się do dyskusji nad wartością i aktualno-
ścią doświadczeń ratujących i uratowanych, lecz by 
upamiętnienie nie ugrzęzło w meandrach historycz-
nych polemik. 

Chcemy, by powstało dzieło, które wyrazi naszą 
wdzięczność i hołd, a zarazem przyczyni się do zin-
tegrowania przestrzeni miejskiej w tym jakże symbo-
licznie naznaczonym miejscu. W czasie wojny, gdy było 
tam centrum getta, z siedzibą Judenratu, rozgrywały 
się tam sceny przerażające w swym okrucieństwie.  
Żaden ze stojących tam budynków nie przetrwał do 
naszych dni, a ludzie mieszkający w okolicznych, zbu-
dowanych po wojnie domach, nie mają żadnych więzi 
z wojenną i przedwojenną historią dzielnicy.

Przestrzeń wokół pomnika Bohaterów Getta oraz Mu-
zeum Historii Żydów Polskich stała się jednak obsza-
rem symbolicznej reprezentacji żydowskiej pamięci: 
stoją tam nie tylko pomniki upamiętniające boha-
terów powstania, lecz także te, poświęcone innym 
postaciom związanym z wojennymi wydarzeniami, 
w tym Irenie Sendlerowej, ratowniczce żydowskich 
dzieci, i Janowi Karskiemu, emisariuszowi polskiego 
podziemia, który bezskutecznie usiłował zaalarmo-
wać aliantów o dokonującym się ludobójstwie. Swój 
pomnik ma także niemiecki kanclerz, Willy Brandt, 
który w grudniu 1970 r. spontanicznie uklęknął przed 
pomnikiem powstańców, w geście zapamiętanym 
przez pokolenia.

From Those You Saved
להמצילים מהניצּולים
The task we put before the Competition Participants is 
an extremely difficult one. We expect this Competition 
will enable us to select the appropriate form of Com-
memoration for one of the greatest acts of bravery of 
our times: the rescue of Polish Jews by some of their 
gentile compatriots, in spite of the threat of death at 
the hands of the German occupiers. We desire for this 
Commemoration to focus on the rescuers themselves, 
their moral character, courage and aloneness. We also 
want it to speak expressively, more than 70 years after 
the fact, to the grandchildren of the witnesses and par-
ticipants of those events, and to the future generations. 
We want the Competition to contribute to the discussion 
on the timeless currency and value of the experience of 
the rescuers and the rescued. At the same time, we want 
this work to be free from endless historical polemics. 

We expect creation of a work that would express our 
gratitude and homage, and would contribute to the in-
tegration of urban space in this symbolically charged 
place. In wartime, this was the central area of the Ghetto, 
where the seat of the Judenrat was located, and it wit-
nessed events terrifying in their cruelty. Not one of the 
buildings once standing there survived to this day. The 
present tenants of the surrounding housing built there 
after the war have no connection with the war-time or 
pre-war history of that district.

The space of the Ghetto Heroes Square and the Museum 
of the History of Polish Jews, however, has become the 
symbolic space of Jewish remembrance. Within it stand 
monuments commemorative of not only the Heroes of 
the Ghetto Uprising, but also of other persons linked 
with the war-time events. This includes Irena Sendler, 
who was a rescuer of Jewish children and Jan Karski, the 
emissary of the Polish ‘Underground State’, who sought 
to alert the Allies of the ongoing genocide, but to no 
avail. Here also stands the monument of the German 
chancellor Willy Brandt, who in December 1970 spon-
taneously kneeled before the monument of the Heroes  
of the Ghetto Uprising, a gesture to be remembered for 
generations.

PRZESŁANIE ORGANIZATORA KONKURSU
MESSAGE FROM THE COMPETITION ORGANIZER
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Dzieło, którego oczekujemy, winno usiłować dopo-
móc w integracji tej bardzo zróżnicowanej i nieskoor-
dynowanej przestrzeni miejskiej. Chcemy, by służyło 
ono jako źródło inspiracji, wzruszenia i estetycznego 
namysłu dla żyjących jeszcze ratujących, ocalonych 
i ich potomków, dla gości odwiedzających Warszawę 
i Muzeum Historii Żydów Polskich oraz dla miesz-
kańców dzielnicy, w której ono stanie. Nie chcemy 
przesądzać o formie, jaką przyjmie Wasza artystyczna 
wizja. Dopuszczalne jest wszystko – od bardziej tra-
dycyjnych form rzeźbiarskich po land art. 

Wierzymy, że twórcza wyobraźnia artysty jest w sta-
nie wyrazić te wszystkie różnorodne, lecz przecież 
rozłącznie, oczekiwania. Że ogromna złożoność i de-
likatność tematu nie będzie dla Was przeszkodą, lecz 
wyzwaniem. Z niecierpliwą ciekawością oczekujemy 
Waszych dzieł.

A. Cel konkursu
Celem Konkursu jest wybranie najlepszej, spójnej pla-
stycznie, urbanistycznie oraz merytorycznie koncepcji 
przestrzeni upamiętniającej Polaków ratujących Ży-
dów w czasie okupacji niemieckiej oraz osoby/pod-
miotu lub zespołu, która/y profesjonalnie przygotuje 
projekt wykonawczy i będzie skutecznie nadzoro-
wał/a realizację. Mowa tu o wybraniu projektu, który 
w najwłaściwszy sposób upamiętni zasłużonych Po-
laków, a równocześnie będzie próbą integracji i oży-
wienia przestrzeni publicznej placu wokół Muzeum 
Historii Żydów Polskich, przy pełnym uwzględnieniu 
oczekiwań jego użytkowników. Intencją organizato-
ra jest zainicjowanie debaty artystycznej na temat 
formy/sposobu godnego Upamiętnienia oraz umoż-
liwienie zabrania głosu w dyskusji nad postawami 
ludzi w sytuacjach skrajnych. 

B. Zadanie konkursowe
Upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie 
okupacji niemieckiej wymaga specjalnego rozwiąza-
nia przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej 
się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią 
specyficzny dialog. Powinno ono wyrażać wdzięcz-
ność wszystkim Polakom, także tym, którzy z różnych 
powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organi-
zator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające się 
centrum nowych interpretacji i – na ile to możliwe 
– inspiracji dla następnych pokoleń. 

C. Podłoże społeczno-historyczne
Polscy Żydzi stanowili około połowę z 6 milionów 
ofiar Zagłady. Ocalało ich jedynie około 250 tysięcy, 
z tego około 50 tysięcy terenach znajdujących się 
pod okupacją niemiecką. Reszta przetrwała w ZSRR. 
Z wyjątkiem tych, którzy schronili się w lasach i od-
działach partyzanckich, większość ocalałych w oku-
powanej Polsce swe przeżycie zawdzięcza Polakom, 
którzy udzielili im schronienia. Izraelski instytut Yad 
Vashem honoruje jako Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata tych, którzy ratowali w okupowanej Eu-
ropie Żydów, nie czerpiąc z tego korzyści. Z 25 271 Spra-
wiedliwych uznanych do 1 stycznia 2014 r. największą
grupę, bo 6 454 osoby, stanowią obywatele polscy.

The work we expect should attempt to contribute to 
the integration of a highly diverse and disparate urban 
space. We want it to serve as a source of inspiration, 
emotion and aesthetic reflection for those rescuers and 
rescued still alive today and for their descendants. The 
work is to be shared with people visiting Warsaw and 
the Museum of the History of Polish Jews, as well as the 
inhabitants of the district in which it will stand. We do 
not want to forejudge the form your artistic vision will 
adopt. Everything is acceptable: from the more tradi-
tional sculpture forms to land art. 

We are convinced that the artist’s creative imagination 
is capable of expressing all these diverse, yet not neces-
sarily contradictory expectations. We also believe that 
the immense complexity and sensitivity of the topic will 
constitute a challenge rather than an obstacle for you.  
It is with eager attention that we await your works. 

A. Competition aim
The overarching aim of the Competition is to choose 
the best concept of the space consistent in its artistic 
expression, urban context and substance commemo-
rating the Poles who rescued Jews in Poland during the 
German occupation and the person/entity or a team 
of persons who will develop the final design in a pro-
fessional manner and will provide effective supervision 
of the design implementation. In other words, we will 
choose a design that commemorates the meritorious 
Poles in the most pertinent way, and represents a suc-
cessful attempt to integrate and revitalize the public 
space surrounding the Museum of the History of Pol-
ish Jews, with full consideration of the expectations 
expressed by its users. The Organizer’s intention is to 
initiate an artistic debate around the form and manner 
of dignified Commemoration; and to facilitate free ex-
pression of views in a discussion on the ethical dilemmas 
faced by people constrained to make moral choices in 
extreme circumstances. 

B. Competition task 
The Commemoration honoring the Poles who rescued 
Jews during the German occupation calls for a unique 
spatial solution, an innovative formula that would in-
scribe itself into the existing urban space, and engage 
it in a characteristic dialogue. The Commemoration 
should express gratitude to all such Poles, including 
those whose names, for various reasons, we will never 
learn. The Organizer views the Commemoration as a fo-
cal point of new interpretations in the making and, to the 
extent possible, inspiration for the future generations. 

C. Sociohistorical context
Polish Jews made up around half of the 6 million victims 
of the Shoah. Only some 250 000 survived, of whom 
about 50 000 on territories under the German occu-
pation. The rest survived in the Soviet Union. Except 
for those who found refuge in forests or with partisan 
detachments, the majority of the survivors in occupied 
Poland owed their survival to the Poles who harbored 
them. Israel’s Yad Vashem institute awards those who 
rescued Jews in German-occupied Europe, without 
motivation of a reward, with the title of the Righteous 
Among the Nations. Of the 25 271 Righteous recognized 
by January 1, 2014, the largest group, of 6 454 persons 
in all, were Polish citizens.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
SUBJECT MATTER AND AIM OF THE COMPETITION
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Ukrywanie Żydów było niezwykle ryzykowne. 
Wprawdzie nie tylko w okupowanej Polsce czyn taki 
był karany przez władze niemieckie śmiercią, ale 
w Polsce karę taką wykonywano niemal rutynowo: 
mordowano nie tylko bezpośrednio odpowiedzial-
nych, ale często ich rodziny czy nawet przypadko-
wych sąsiadów. Spośród uhonorowanych przez Yad 
Vashem są 704 osoby zamordowane za udzielanie 
pomocy Żydom. Należy pamiętać, że dane Yad Va-
shem są z całą pewnością niepełne. Instytut stosuje 
niezwykle wymagające kryteria uznania kogoś za 
Sprawiedliwego, by uniknąć ryzyka, że wybór taki 
mógłby zostać podważony. Zarazem niektórzy Spra-
wiedliwi odmówili zgody na wystąpienie o ich uhono-
rowanie, z przekonania, że ich czyn był jedynie aktem 
zwykłej przyzwoitości, a nie czymś niezwykłym za-
sługującym na wyróżnienie. Inni zaś nawet po wojnie 
nie godzili się na ujawnienie ich roli, z obawy przed 
potępieniem ze strony otoczenia. Niektóre środowi-
ska, głównie polskie, oceniają, że liczba ratujących 
mogła być wielokrotnie większa od liczby podanej 
przez Yad Vashem. Większość historyków uważa takie 
szacunki za nieuprawnione. 

Niemcy wybrali Polskę jako miejsce Zagłady nie ze 
względu na panujący tam przed wojną antysemi-
tyzm, lecz dlatego, że była tam największa liczba 
Żydów. Poglądy Polaków, uznanych przez okupan-
tów za podludzi, tak dalece były dla nich bez znacze-
nia, że w Polsce, inaczej niż w pozostałych krajach 
okupowanej Europy, nie utworzyli kolaboranckich 
władz. Rozpowszechniony antysemityzm był jed-
nak jednym z powodów, dlaczego Polacy często 
odmawiali prześladowanym Żydom pomocy lub 
wręcz szantażowali ich, wydawali lub mordowali. 
Zarazem jedynie w okupowanej Polsce powstała 
podziemna Rada Pomocy Żydom, zrazu jako inicja-
tywa obywatelska, a później jako agenda Polskiego 
Państwa Podziemnego. Państwo to potępiało i usi-
łowało karać szmalcowników, acz wysiłki te nie były 
zbyt skuteczne. Zarazem polski rząd emigracyjny 
bezskutecznie alarmował aliantów o dokonywanym 
przez Niemcy ludobójstwie.

Elementem refleksji nad czynami ratujących winna 
być także dramatyczna sytuacja psychologiczna, w ja-
kiej  się znajdowali. Niezależnie bowiem od ryzyka 
denuncjacji i śmierci, musieli oni – niekiedy latami 
– znosić konsekwencje swojego wyboru: współży-
cie, w tym nierzadko z obcymi ludźmi (w miastach 
– w tej samej ciasnej mieszkalnej przestrzeni) i cał-
kowitą odpowiedzialność za ich los. Oznaczało to 

odpowiedzialność za wyżywienie, wynoszenie odcho-
dów, leczenie, radzenie sobie z porodami i zgonami. 
Żadna kłótnia – a były one przecież nieuchronne – nie 
mogła się łatwo zakończyć wyproszeniem ratowa-
nych z domu, gdyż grozić  to mogło śmiercią zarów-
no ratowanych, jak i ratujących. Bardzo różnorodne 
były też warunki, w których ratujący się znajdowali: 
w miastach ukrywali Żydów w zakamuflowanych 
pomieszczeniach w swych mieszkaniach, na wsiach 
z reguły w specjalnych schowkach w pomieszcze-
niach gospodarczych lub wręcz w kryjówkach w lesie.

Należy wreszcie uwzględnić fakt, że ratujący są 
grupą niezmiernie zróżnicowaną: od analfabetów 
po profesorów uniwersytetów, od głęboko wierzą-
cych katolików po wojujących ateistów, od prawicy 
po lewicę. Odpowiednio też zróżnicowane są moty-
wacje, które nimi kierowały. Upamiętnienie winno 
więc unikać jednoznacznych symboli politycznych, 
religijnych czy ideologicznych, które miałyby charak-
teryzować pobudki ratujących. Winno zaś, o ile jest 
to możliwe, uwypuklać jedną cechę, która ich łączy: 
niewzruszone poczucie moralnej odpowiedzialności 
za los drugiego człowieka.

D. Idea
D1. Upamiętnienie, które jest przedmiotem niniejsze-
go Konkursu, nie ma być jednak ani głosem w dys-
kusji nad liczbą polskich ratujących, ani zajęciem 
stanowiska w kwestii, czy ratujący, czy szmalcow-
nicy byli reprezentatywni dla postaw Polaków pod 
okupacją. Ma ono być natomiast wyrazem hołdu 
dla tych wszystkich, znanych i nieznanych, którzy 
z narażeniem – a często z ofiarą – własnego życia 
i swych rodzin usiłowali ratować życie innych, czasem 
nieznajomych, za swe pochodzenie skazanych przez 
okupantów na zagładę. Upamiętnienie ma wyrażać 
ich bezprzykładne bohaterstwo i samotność.

D2. Upamiętnienie to podziękowanie za życie, za 
przeżycie. To radość kolejnego dnia, którą otrzymali 
ocaleni. To szansa na uniesienie w przyszłość kultury, 
obyczajów, pamięci. To dzieci, młodzież, to następne 
pokolenia. Upamiętnienie powinno patrzeć w przy-
szłość, przestrzegać, ale i chwalić życie, przekazywać 
wartość ocalenia. To wartości ponadczasowe, które 
powinny zostać przekazane w sposób niedosłowny, 
symboliczny.  Wielu ocalonych podkreśla, iż chciałoby 
pokazać swoim potomkom, że Polska to nie tylko kraj 
śmierci i Zagłady. Warto, przy zachowaniu pełnej powagi 
i skupienia, pokazać wartości ponadczasowe, pozytywne.

Harboring Jews involved extreme risk. Though it was 
not just in occupied Poland that the German authori-
ties made such acts punishable by death, in Poland the 
penalty was imposed almost routinely. Not only those 
directly liable, but frequently also their families and 
even randomly chosen neighbors were murdered. 704 
of those honored by Yad Vashem are persons murdered 
for providing assistance to the Jews. We should bear 
in mind that the records of Yad Vashem are certainly 
incomplete. The institute applies highly exacting criteria 
of recognizing the Righteous, thus avoiding the risk of 
such choices being called into question. At the same 
time, some of the Righteous refused their consent to any 
application for their recognition, out of the conviction 
that what they did were merely basic acts of decency 
rather than something that would merit recognition. 
Still others did not agree to their roles being disclosed, 
even after the war, out of fear of condemnation by their 
local community. Some circles, mostly Polish, have 
suggested that the number of the rescuers may have 
been multiple times higher than those registered by Yad 
Vashem. Historians in their majority have deemed such 
estimates unfounded. 

The Germans chose Poland as the place in which to per-
petrate the crime of the Shoah not because of the an-
ti-Semitism prevalent there before WWII, but because 
that is where Europe’s largest Jewish population lived. 
The opinions of Poles, who were declared subhuman 
by the Nazis, were of no relevance to the Germans to 
the extent that they did not even establish a collaborat-
ing regime in Poland, in contrast to the other countries 
of occupied Europe. The prevalent anti-Semitism was, 
however, one of the reasons Poles frequently refused 
to offer assistance to the persecuted Jews, but rather 
blackmailed, denounced or even murdered them. At the 
same time, it was in occupied Poland that the under-
ground Council to Aid Jews was formed, initially as a 
civic initiative and later as an agency of the Polish Under-
ground State. This State condemned the blackmailers of 
Jews and sought to punish them, though these efforts 
were not particularly effectual. Meanwhile, the Polish 
government-in-exile was unsuccessful in their efforts 
to alert the Allies to the genocide being perpetrated by 
the Germans.

We also need to reflect on the psychologically dramatic 
circumstances in which the rescuers found themselves. 
Irrespective of the risks of being denounced or killed, 
they had to live, sometimes for years, with the conse-
quences of their choice: frequently living with strangers 
(in the cities, this meant sharing confined living space) 

with unreserved responsibility for their fate. This meant 
responsibility for food, disposal of human excreta, pro-
vision of medical treatment and dealing with births 
and deaths. No quarrel – and these were obviously 
unavoidable – could be brought to an end by the host 
asking the rescued to leave the house. That could result 
in death of both the rescued and the rescuers. Also, the 
circumstances the rescuers found themselves in were 
hugely diverse: in the cities they hid Jews in camou-
flaged spaces of their apartments; in villages typically in 
special compartments in farmhouse buildings, or even 
in hideouts in the forest.

There is also a need to take into account the fact that the 
rescuers were an exceptionally heterogeneous group: 
from the illiterate to university professors; from devout 
Catholics to militant atheists; and from right to left wing 
party sympathizers. Accordingly, their motivations were 
quite different. Hence, the Commemoration should 
avoid use of political, religious or ideological symbols in 
its characterization of the rescuers’ motivations. Con-
versely,  it should try, to the extent possible, to bring out 
the one feature common to all the rescuers: the unshaken 
sense of moral responsibility for another person’s fate.

D. Idea
D1. The Commemoration, which is the subject of this 
Competition is meant to be neither a voice in the discus-
sion on the number of Polish rescuers, nor an answer to 
the question whether it was the rescuers or the black-
mailers who were representative of the Poles’ general at-
titude under German occupation. What it is meant to be 
is a tribute to all those, known and unknown, who risked 
and frequently sacrificed their lives and the lives of their 
families while trying to save the lives of others, often 
strangers, whom the German occupiers condemned to 
be exterminated because of their ethnic background. 
The Commemoration should express their unprecedent-
ed heroism and loneliness.

D2. The Commemoration is meant to express gratitude 
for life preserved and the joy of continued existence: for 
the joy of yet another day’s gift to the survivors. It will 
stand for the chance offered to carry one’s culture, tradi-
tion and memory into the future; for children and youth, 
and for the future generations. The Commemoration is 
to look toward the future and stand as a warning, but 
equally praise life and share the value of deliverance.  
These are enduring values, which need to be communi-
cated in a non-literal, symbolic way. Many of the rescued 
emphasize they would want to demonstrate to their de-
scendants that Poland is more than the country of death 
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D3. Trzeba pamiętać, że pomoc przeważnie wiązała 
się z samotnością. Sprawiedliwi, pomagając, nie tylko 
ryzykowali życie, ale także byli narażeni na potępienie 
środowiska. To podwójne bohaterstwo, za które prze-
ważnie nie chcieli uznania. Uważali swoje zachowa-
nie za normalne. Czuli, że to, co dzieje się wokół, nie 
zwalnia ich z odpowiedzialności. Mieli wewnętrzną 
moralność, swoje własne kryteria niezależnie od skali 
zagrożenia, od świata zewnętrznego. Czuli się odpo-
wiedzialni i chociaż każdy z nich był inny, łączyło ich 
to, że potrafili wszystko poświęcić. Narażali się nie 
tylko na śmierć ze strony wroga, lecz także na denun-
cjację lub odrzucenie ze strony własnej społeczności. 
Należy im oddać cześć.

E1. Upamiętnienie znajdzie się w Warszawie (Polska), 
w centrum miasta, w osiedlu Muranów, na otwartym 
obszarze ograniczonym ulicami: Mordechaja Anie-
lewicza, Ludwika Zamenhofa, Karmelicką i Józefa 
Lewartowskiego, otoczonym blokami mieszkanio-
wymi z drugiej połowy lat 50. XX w. Uczestnicy Kon-
kursu mogą zlokalizować Upamiętnienie na terenie 
oznaczonym literą X po zachodniej stronie Muzeum 
Historii Żydów Polskich (z wyłączeniem bezpośred-
niego otoczenia pomnika Willy’ego Brandta) lub/i na 
terenie oznaczonym literą Y w północno-wschodnim 
narożniku obszaru. Wybór miejsca na zaproponowa-
nych terenach jest dowolny i powinien bezpośrednio 
wynikać z koncepcji artystycznej Upamiętnienia, jego 
funkcji i formy, oraz powinien zapewniać właściwe 
relacje z otoczeniem.

and the Shoah. It is important for the Commemoration 
to bring out the timeless, positive values, and to focus 
on preserving and respecting the dignity of the past.

D3. There is a need to remember that this rescue typi-
cally involved profound loneliness. While helping oth-
ers, the rescuers, beyond risking their lives, also risked 
censure of their local communities. It was a double 
heroism, for which they seldom sought recognition. 
They believed their behavior to be something normal. 
They felt that what was happening around them in no 
way relieved them of their responsibility. They followed 
their inner moral compass, their own criteria irrespec-
tive of the scale of threat from the external world. They 
felt responsible and though each one was different, 
they shared the risk to sacrifice everything. They risked 
death at the hands of their enemies and denunciation 
or rejection by their own communities. They deserve 
our tribute and reverence.  

E1. The Commemoration will be located in downtown 
Warsaw, Poland, in the neighborhood of Muranów. This 
is a block of open space bordered by Mordechaja An-
ielewicza, Ludwika Zamenhoffa, Karmelicka and Józefa 
Lewartowskiego streets. This space is surrounded by 
apartment buildings erected in late 1950s. The Compe-
tition Participants can choose to locate the Commem-
oration within the area marked by the letter X, on the 
west side of the Museum of the History of Polish Jews 
(but excluding the direct vicinity of the Willy Brandt 
Monument); and/or the area marked by the letter Y on 
the north-eastern corner of the block.  Selection of the 
place(s) within the proposed area(s) is at the discretion 
of the Participant. It should be directly informed by 
the artistic vision of the Commemoration as well as its 
function and form, and should ensure the harmonious 
relationship with its surroundings.

LOKALIZACJA
LOCATION

Możliwość lokalizacji Upamiętnienia 
Possible locations of the Commemoration

2.

1.
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E2. Najważniejsze elementy 
1. Pomnik Bohaterów Getta (Natan Rapaport, 1948)
2. Muzeum Historii Żydów Polskich
Pierwszy pomnik Bohaterów Getta (Leon Suzin, 1946)
Płyta upamiętniająca Żegotę w Warszawie oraz dąb 
– Drzewo Wspólnej Pamięci Żydów i Polaków (1988) 
wraz z jednym z bloków kamiennych Traktu Pamięci 
Męczeństwa i Walki Żydów
Upamiętnienie Jana Karskiego
Upamiętnienie Willy’ego Brandta
Aleja Ireny Sendlerowej

E5. Użytkownicy i funkcje
Głównymi użytkownikami tej przestrzeni są miesz-
kańcy okolicznych bloków i osiedla, wycieczki i in-
dywidualni goście odwiedzający Muzeum z War-
szawy, Polski i świata oraz uczestnicy uroczystości 
mających miejsce pod pomnikiem Bohaterów Get-
ta (M2 – Badania socjologiczne mieszkańców 
i użytkowników).
Przestrzeń ma wielkie znaczenie estetyczne i prak-
tyczne dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Jest dogodnym miejscem dla plenerowych imprez 
artystycznych i zewnętrznych działań organizowa-
nych przez Muzeum. Widoczny przez przeszkloną 
ścianę zachodnią teren X stanowi przedłużenie wnę-
trza Muzeum i dopełnienie symbolicznej osi biegną-
cej od pomnika Bohaterów Getta Natana Rapaporta 
poprzez jego hall główny.

F1. Forma Upamiętnienia powinna sama w sobie sta-
nowić wartość wizualną i przestrzenną, wpisywać 
się jednocześnie w otoczenie. Ważne, aby dzięki niej 
teren wokół Muzeum choć po części stał się spójną, 
żywą, atrakcyjną przestrzenią publiczną, ważnym 
miejscem na mapie Warszawy.

Doceniony zostanie dialog z otoczeniem, uwzględnie-
nie całości funkcji i kompozycji „placu”, roli Muzeum 
Historii Żydów Polskich, wpisanie się w kontekst. 
Ważne, aby otoczenie Upamiętnienia było miejscem 
wspólnym dla wszystkich użytkowników, a rozwią-
zania przestrzenne i programowe umożliwiały pogo-
dzenie ich często sprzecznych interesów.

F2. Celem Upamiętnienia jest nie tylko oddanie hołdu 
oraz pobudzenie wyobraźni i wrażliwości, ale także 
znalezienie dodatkowych funkcji przestrzeni i jej 
ożywienie. Równie ważne jest dostrzeżenie sytuacji 
mieszkańców, którzy obecnie korzystają z parku czy 
skwerów znajdujących się w otoczeniu Muzeum. 
Możemy liczyć na ich przychylność, jeśli zosta-
ną uwzględnieni jako użytkownicy projektowanej 
przestrzeni.

E2. Main sites
1. Ghetto Heroes Monument (by Natan Rapaport, 1948)
2. Museum of the History of Polish Jews
The First Ghetto Heroes Monument 
(by Leon Suzin, 1946) 
Warsaw Żegota Memorial  (Council to Aid Jews),  
and an oak tree, the Tree of Common Polish  
and Jewish Remembrance (1998)
Jan Karski Monument 
Willy Brandt Monument 
Irena Sendler Alley

E5. Users and functions
The main users of the space include the inhabitants 
of the adjacent residential buildings and neighbor-
hoods, tour groups and individual visitors to the Mu-
seum from around Warsaw, Poland and the world, 
and participants in memorial ceremonies held at the 
Ghetto Heroes Monument (M2–Sociological surveys 
of residents and users).
The space is of great aesthetic and practical impor-
tance for the Museum of the History of Polish Jews 
POLIN. It is a favorable location for outdoor artis-
tic and other Museum-organized events. The area 
marked by the letter X  is visible from the Museum’s 
glass-covered western façade, and constitutes an 
extension of the Museum’s interior and symbolically 
completes the axis running from Natan Rapaport’s 
Ghetto Heroes Monument through the Museum’s 
main hall.

The Commemoration should offer both visual and spa-
tial value while effectively integrating itself with the im-
mediate surroundings. As far as possible, the Commem-
oration should contribute to making the surroundings 
of the Museum a cohesive, lively and attractive public 
space. The space is intended to become an important 
point on the map of Warsaw.

It is important that the design enter into a ‘dialogue’ with 
the surrounding area; incorporate all the functions and 
compositional aspects of a ‘square’; take into account the 
role of the Museum; and inscribe itself into the existing 
context. It is also important that the surroundings of 
the Commemoration be a space shared equally by all its 
users, and that the spatial and functional solutions ably 
reconcile the often conflicting interests of those users.

F2. The purpose of the Commemoration is not only to 
pay tribute and inspire visitor’s imagination and sensitiv-
ity, but also to discover and offer additional functions: to 
bring life into this urban space. It is equally important to 
understand the interests of local residents who currently 
use the park and the green areas around the Museum. 
We can count on their support if their needs as users are 
taken into account in the redesigned space.

ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE I FUNKCJA
USE OF SPACE AND FUNCTION
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TRADYCJA MIEJSCA  
THE LOCATION’S HERITAGE

A1. Konkurs ma charakter otwarty i międzyn arodowy.
A2. Konkurs jest dwufazowy.
A3. Faza I (wizja artystyczna)

Faza I Konkursu toczy się dwiema ścieżkami:
a)  ścieżka realizacja – ścieżka przeznaczona jest dla 

uczestników, którzy ubiegają się o kwalifikację 
do fazy II Konkursu i realizację projektu Upa-
miętnienia. Obowiązuje procedura dopuszczenia 
do udziału w Konkursie zgodnie z punktem 4C. 
Warunków Konkursu. Prace konkursowe skła-
dają wyłącznie uczestnicy zaproszeni do udziału 
w Konkursie;

b)  ścieżka dyskusja – ścieżka umożliwiająca za-
branie głosu w otwartej, twórczej/artystycznej 
dyskusji w spawie Upamiętnienia. Uczestnik nie 
składa wniosku o dopuszczenie do udziału w Kon-
kursie. Praca konkursowa nie podlega kwalifika-
cji do fazy II Konkursu (z wyjątkami określonymi 
w Warunkach Konkursu).

W fazie I praca konkursowa (wizja artystyczna) 
powinna jak najlepiej przedstawiać ideę, pomysł 
Upamiętnienia.
Jedna praca konkursowa może zostać zgłoszona 
wyłącznie w jednej z wyżej wymienionych ścieżek.
W fazie I Konkursu uczestnik przedstawia anoni-
mowo pracę odpowiadającą wymogom określonym
w Warunkach Konkursu. Do fazy II Konkursu zostaje 
zakwalifikowanych do pięciu prac.

A4. Faza II (koncepcja)
Na podstawie swojej pracy złożonej w fazie I Konkur-
su, uczestnik zakwalifikowany do fazy II przygotuje 
w procesie negocjacji z organizatorem koncepcję 
Upamiętnienia. Faza II Konkursu poprzez negocjacje 
prowadzi do przedstawienia przez uczestnika spój-
nej wizji Upamiętnienia, z uwzględnieniem uwag 
Sądu konkursowego, sugestii organizatora i wska-
zań miasta stołecznego Warszawy. Spośród prac 
złożonych w fazie II Sąd konkursowy wybierze pracę 
przewidzianą do realizacji, a organizator przystąpi 
do rozmów z uczestnikiem, będącym jej autorem, 
mających na celu zawarcie z nim umowy na wyko-
nanie Projektu wykonawczego Upamiętnienia na 
podstawie zwycięskiej koncepcji.

FORMA KONKURSU
COMPETITION FORMAT

A1. The Competition is open and international.
A2. The Competition includes two phases.
A3. Phase I (Artistic Vision)

Phase I of the Competition involves a two-track process:
a)  Implementation Track is reserved for the Partici-

pants seeking nomination to Phase II of the Com-
petition and implementation of their Commemo-
ration project. Participants will be admitted to the 
Competition according to the approval procedure 
detailed in the Competition Terms and Conditions 
section 4C. Only those invited to participate in the 
Competition will submit competition work; 

b)  Discussion Track is a track that offers the oppor-
tunity for participation in an open, creative and 
art-centered discussion on the Commemoration. 
Its Participants will not submit ‚Competition par-
ticipation request’ applications. The competition 
work will not be considered for nomination to 
Phase II of the  Competition (with exceptions spec-
ified in the Competition Terms and Conditions).

The Phase I competition work (Artistic Vision) should 
present the idea(s) for the Commemoration in the 
best way possible. 
A single competition work may be submitted within 
one of the aforementioned tracks. Participants of 
Phase I of the Competition will present, on anony-
mous basis, their competition work consistent with 
the requirements of the Competition Terms and Con-
ditions.  Up to five competition works will qualify for 
the Competition Phase II.

A4. Phase II (concept)
Based on their competition work of the Competition 
Phase I, each Participant nominated to Phase II will 
prepare, through a negotiation process involving the 
Organizer, their Concept of the Commemoration. The 
Competition Phase II will involve negotiations leading 
to each Participant presenting a cohesive vision of the 
Commemoration incorporating the comments of the 
Competition Jury, the suggestions of the Organizer 
and the guidelines of the Capital City of Warsaw. 
From the competition work submitted in Phase II of 
the Competition, the Competition Jury will choose 
the work to be implemented. The Organizer will then 
commence discussions with the Participant being its 
author with the objective of finalizing the Contract for 
Development of the Final Design for the Commem-
oration based on the winning competition concept.
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Dziś 
Today

ODSŁONA 1. 
1ST LAYER.

Po wojnie. Ostatnie ślady 
After the war. Surviving traces

ODSŁONA 2.
2ND LAYER.

Getto 
Ghetto

ODSŁONA 3.
3RD LAYER.

Przedwojenna żydowska Warszawa
Pre-war Jewish Warsaw

ODSŁONA 4.
4TH LAYER.
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Śródmieście Warszawy, Muranów, typowe socjali-
styczne osiedle mieszkaniowe zaprojektowane po 
woj nie, zgodnie z regułami funkcjonalizmu. Swo-
bodny układ ulic w czytelnym schemacie komunika-
cyjnym. Niepowiązany z historyczną tkanką miejską. 
Jakby nowe miasto lokowane na surowym korzeniu, 
na wolnym od zabudowy terenie. Dużo słońca, świa-
tła, szkoły, przedszkola, usługi. Zielone wnętrza osie-
dlowe. Luźno ustawione niskie bloki wielorodzinne. 
Otwartą, położoną centralnie przestrzeń zamknięto 
czworobokiem ulic: Karmelicką, Ludwika Zamenhofa 
(twórcy języka esperanto), Mordechaja Anielewicza 
i Józefa Lewartowskiego (bohaterów getta).

Teren jest płaski, ze wszystkich stron otoczony blo-
kami mieszkaniowymi cztero-pięciokondygnacyjnymi 
kondygnacyjnymi z przełomu lat 50. i 60. XX wieku, 
z wejściami nie od placu, ale z tyłu budynków. Tylko 
w zachodniej pierzei budynek dziesięciokondygnacyj-
ny, z usługami w parterach. W narożnikach wyższe, 
dziewięcio-dziesięciokondygnacyjne punktowce. Po 
środku tej nieokreślonej przestrzeni, o nieokreślonym 
charakterze, otwarto w 2013 roku Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Obiekt zrealizowano według projektu 
fińskiego architekta, Rainera Mahlamäkiego.

Central Warsaw, Muranów district, a typical social-
ist housing estate designed after the War in accor-
dance with the precepts of functionalism. It consists 
of a free-flowing network of streets within a clear 
transportation framework. It appears unrelated to 
the historical urban grid. Like an entirely new city 
founded on previously undeveloped land. Plenti-
ful sunlight, schools, kindergartens, commercial  
establishments. A collection of low loosely scattered 
multi-family apartment buildings. The central rectangu-
lar open space was enclosed by Karmelicka, Zamenhofa, 
Anielewicza and Lewartowskiego Streets. (Zamenhof 
was the creator of the Esperanto language, while Mor-
dechaj Anielewicz and Józef Lewartowski were heroes 
of the Ghetto resistance).

The space is flat, surrounded on all sides by four and five 
story apartment buildings from the late 1950s and early 
1960s, with entrances from the rear rather than from 
the square. A single 10 story building along the square’s 
western frontage breaks up this pattern, with other taller 
residential buildings highlighting the square’s corners.  
In 2013, the central part of this indeterminate space with 
indeterminate purpose saw the opening of the Museum 
of the History of Polish Jews. The Finnish architect Rainer 
Mahlamäki designed the museum building.

ODSŁONA 1. DZIŚ
1ST LAYER. TODAY

1a       Muranów z lotu ptaka, 2004, fot. M.Ostrowski 
           Bird’s eye view of Muranów, 2004, M. Ostrowski
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Współczesne ulice i zabudowa, w tle Warszawa z 1939 r.      1c
Contemporary streets, Warsaw in the background, 1939     

 

W najbliższym otoczeniu muzeum, po wschodniej, 
reprezentacyjnej stronie vis-à-vis wejścia znajduje się 
szereg pomników nawiązujących do historii Zagłady 
Polskich Żydów. 

Obok pierwszego pomnika Bohaterów Getta i drugie-
go pomnika autorstwa Natana Rapaporta znajduje się 
tu sześć sjenitowych bloków rozpoczynających Trakt 
Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, wiodący dalej na 
Umschlagplatz, skąd w latach 40. XX wieku wywożono 
Żydów do niemieckich obozów zagłady, a także obelisk 
ku czci Żegoty, organizacji pomagającej Żydom w get-
tach w czasie okupacji, oraz Drzewo Wspólnej Pamięci 
Polaków i Żydów. 

Nieopodal znajduje się pomnik – ławeczka Jana Kar-
skiego, który bezskutecznie usiłował alarmować świat 
o trwającym ludobójstwie. Aleja wzdłuż Muzeum nosi 
imię Ireny Sendlerowej, ratującej wówczas żydowskie 
dzieci. Za Muzeum, od strony zachodniej, otwarta tra-
wiasta przestrzeń, trochę drzew, zieleń, a po północnej 
stronie, z boku, pomnik kanclerza Niemiec Willy’ego 
Brandta, nawiązujący do jego gestu ubolewania nad 
zbrodnią niemiecką. 

Na powierzchni ziemi nie ma śladów przeszłości i nic 
nie mówi o tym, że miejsce to znajdowało się w cen-
trum jednej z najliczniejszych i największych dzielnic 
żydowskich przedwojennej Europy. Tylko nazwy i pom-
niki każą pamiętać o utworzonym tu przez Niemców 
getcie, dramacie jego mieszkańców i ich bohaterskim 
powstaniu. Nawiązują do tradycji miejsca związanej 
z tragicznym losem Polskich Żydów. 

The museum’s immediate surroundings feature sev-
eral monuments to the history of the Holocaust of the 
Polish Jews – all located on its eastern side, opposite 
the entrance. 

Next to the original 1946 Ghetto Heroes Monument 
and Nathan Rapaport’s larger one, one can find five 
syenite blocks marking the start of the Memorial Route 
of Jewish Martyrdom and Struggle which leads to Um-
schlagplatz – the square from which Jews were sent 
to German death camps during the 1940s. The other 
monuments nearby include an obelisk commemorating 
Żegota (Polish Council to Aid Jews) which provided aid 
to Ghetto Jews during the occupation and the Tree 
(Oak) of Shared Polish and Jewish Memory. 

Also nearby is the memorial bench dedicated to Jan 
Karski, who unsuccessfully tried to raise the alarm 
in the outside world about the genocide. The avenue 
along the Museum is named after Irena Sendler who 
rescued numerous Jewish children from the Ghetto. 
Behind the Museum, at its western side, one finds 
an open grassy field with several trees, while on the 
northern side, a monument to West German chancellor 
Willy Brandt commemorates his gesture of humility 
and penance over the German atrocity. 

1b     Otoczenie Muzeum Historii Żydów Polskich, fot. J. Certowicz
Museum of the History of Polish Jews surroundings, J. Certowicz

The surface shows no traces of the past; nothing in-
dicates that this place used to be the center of one of 
pre-war Europe’s largest and most populous Jewish 
districts. Only the street names and monuments force 
us to recall the German-created ghetto, the tragedy of 
its residents and their heroic uprising. They all invoke 
the heritage of this place – forever bound with the 
tragic fate of Polish Jews.
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Gruzy były wszędzie, na całym terenie dawnego getta. 
Hałdy gruzów po horyzont, a między gruzami, jak wą-
wozy, dawne ulice i szkielety pojedynczych budynków, 
które pozostały, bo do końca były Niemcom potrzebne.

The rubble was everywhere in the whole area of the for-
mer Ghetto. Mounds of rubble as far as the eye could see, 
between them, former streets turned into canyons of ruins 
and the frames of isolated buildings – standing simply be-
cause they were used by the Germans until the very end.

ODSŁONA 2. PO WOJNIE. OSTATNIE ŚLADY
2ND LAYER. AFTER THE WAR. SURVIVING TRACES

2a      Delegacja amerykańska Jointu, Muranów, 1946, ŻIH
          Representatives of the Joint, Muranów, 1946, ŻIH

2b       Ruiny dawnych koszar, 1945, fot. L. Sempoliński, IS PAN
 Former barracks in ruins, 1945, L. Sempoliński, IS PAN

Budowa pierwszego pomnika Bohaterów Getta, 1946, ŻIH      2c
Construction of the first Ghetto Heroes Monument, 1946, ŻIH                                                            

Przedstawiciele Jointu przed pomnikiem, 1946, ŻIH      2d
Representatives of the Joint in front of the monument, 1946, ŻIH

Obok dawnych koszar Artylerii Koronnej z końca 
XVIII wieku, jedynego budynku ocalałego w tym re-
jonie, Leon Suzin zrealizował w 1946 roku pierwszy 
pomnik Bohaterów Getta.

Next to the 18th century former barracks of the Crown 
Artillery (the only surviving building in the area) Leon 
Suzin created the first Ghetto Heroes Monument in 
1946.
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2e       Odsłonięcie pomnika Bohaterów Getta, fot. L. Sempoliński, 1948, ŻIH
Unveiling of the Ghetto Heroes Monument, L.Sempoliński, 1948, ŻIH 

Kilkanaście metrów dalej, w otwartej przestrzeni, 
w księżycowym krajobrazie gruzowiska w 1948 roku 
odsłonięto drugi pomnik Bohaterów Getta autorstwa 
Natana Rapaporta.

Less than 20 meters away, in a clearing among the 
rubble moonscape, Nathan Rapaport’s Ghetto Heroes 
Monument rose up in 1948.

2f        Pomnik Bohaterów Getta, fot. L. Sempoliński, 1948, IS PAN
Ghetto Heroes Monument, L. Sempoliński, 1948, IS PAN

Monumenty znalazły się w centrum projektowanego 
w 1949 roku przez Bohdana Lacherta (z zespołem) 
wzorcowego osiedla mieszkaniowego Muranów, 
sztandarowej budowy socjalizmu. 

Sam Lachert komentuje: 
Tak jak uwarstwienia starożytnej Troi pozwoliły archeolo
gom zbadać i poznać historię, tak budowa nowej dziel
nicy mieszkaniowej dla świata pracy na Muranowie, na 
wzniesieniu gruzowym, będzie świadectwem powstania 
nowego życia na gruzach dawnych stosunków społecz
nych, na terenie upamiętniającym bezprzykładne barba
rzyństwo hitleryzmu i bohaterstwo powstańców Getta1.

Pierwszą część osiedla – pomnika Muranów zrealizo-
wano w latach 1949-56. Zbudowano ją na obszarze 
opisanym nowo poprowadzonymi wówczas arteriami: 
Marchlewskiego (dziś Jana Pawła II), Nowotki (dziś 
Andersa), trasą W-Z i ulicą Dzielną. Funkcjonalne 
w układzie urbanistycznym osiedle ubrano w kostium 
socrealistyczny w stylu narodowym. Luźno rozmiesz-
czone, niewysokie bloki, dużo osiedlowej zieleni.

1 „Architektura” 1949, nr 5.

Plan Muranowa na gruzach getta,     2g
„Architektura” 1949    

Plan of Muranów, Architektura 1949

The two monuments found themselves at the center 
of a proposed model socialist housing estate of Mu-
ranów, designed in 1949 by Bohdan Lachert and his 
team of architects.

Lachert described the process thusly:
Just as the layering of ancient Troy allowed archeologists 
to examine and get to know history, so will the erection 
of a new housing development for the world of labor in 
Muranów, on the rubble hill, will signify the creation of new 
life on the rubble of past social relations, in the area which 
commemorates the unparalleled barbarity of hitlerism and 
the heroism of the Ghetto partisans.1

The first part of the Muranów – Housing Estate Monu-
ment was completed between 1949 and 1956. It was 
built in an area delineated by the newly-established thor-
oughfares of Marchlewskiego (currently Jana Pawła II), 
Nowotki (currently Andersa), the W-Z route and Dzielna 
Street. The functionalist housing estate was decorated 
with socialist-realist elements in a national style. Loosely 
spaced, relatively low apartment blocks with plentiful 
green spaces characterized its appearance.

1 Architektura, no 5., 1949.

 Wojsko odgruzowuje Muranów, „Stolica” 1949     2h
Plan of Army units removing rubble from Muranów, 

Stolica 1949  
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Domy zbudowano na 2-3 metrowych nasypach wzno-
szących się ponad poziomem dawnej siatki ulic. Pod 
spodem zostawiono przedwojenne miasto. Bloki po-
stawiono na częściowo zasypanych piwnicach wypa-
lonych i zburzonych domów. Ze zlikwidowanej dawnej 
dzielnicy żydowskiej gruzu do końca nie wywieziono. 
Część wykorzystano do produkcji materiałów budow-
lanych. Tworzono bloczki gruzobetonowe, wykorzy-
stywano rozbiórkowe cegły. Domy rosły, wznoszone 
przez przodowników socjalistycznej pracy. Nietynko-
wane budynki z czerwonej cegły miały stanowić żywy 
pomnik zgładzonej dzielnicy. 

Władysław Broniewski pisał: 
Buldożerem przez te cegły krwawe!
Wczoraj: plan. Dziś: wykonanie.
Odbudujemy Warszawę.
Nowa Warszawa powstanie.2 

2 Władysław Broniewski, Warszawa zgruzowstała,  
„Expres Wieczorny”, 1949, nr 200. 

The buildings were constructed on 2-3 meter high 
mounds rising above the former street level. Left be-
lowground was the pre-war city. The housing blocks 
were built on top of the half-buried basements of the 
burnt out and destroyed buildings. The rubble of the 
demolished former Jewish neighborhood was never 
fully removed. Part of it was used in building the new 
housing as either crushed-brick concrete or salvaged 
bricks. The new buildings rose thanks to the efforts of 
Stakhanovites. The unplastered brick buildings were 
meant to serve as a “living monument” to the destroyed 
district. 

The poet Władysław Broniewski wrote:
With a bulldozer through these bloodied bricks!
Yesterday: a plan. Today: accomplished.
We’ll rebuild Warsaw.
A new Warsaw will rise.2 

The estate’s second part was built in the late 1950s and 
2 Władysław Broniewski, “Warszawa zgruzowstała”, Expres Wieczorny 
no. 200, 1949.

2j     Budowa Muranowa, 1949, „Stolica” 1949
        Muranów construction site, 1949, Stolica 1949

2i      Muranów od strony Leszna, styczeń 1949, „Stolica” 1949 
          Muranów seen from Leszno Street, January 1949, Stolica 1949

2k
Współczesne ulice  
i zabudowa, 
w tle fotoplan, 1945 
Contemporary streets, 
photomap in the 
background, 1945

2l
Teren przed 
pomnikiem 
Bohaterów Getta, 
przed 1965, ŻIH
Area in front 
of the Ghetto 
Heroes Monument, 
before 1965, ŻIH

Druga część osiedla powstała już na przełomie lat 50. 
i 60. na północ od Dzielnej. Bloki realizowano w przemy-
słowych technologiach wielkopłytowych. Nie wpisano 
ich w historyczny układ urbanistyczny. Racjonalnie 
wytyczono nowe ulice. Poza fragmentem Anielewicza 
żadna z nich nie podąża dawnym śladem. 

Choć na zdjęciach z tego okresu funkcjonuje jeszcze 
ukośna, biegnąca na północny zachód dawna ulica Dzi-
ka (później Zamenhofa), historyczny trakt z Warszawy 
ku Powązkom, to w trakcie realizacji jednak także ją 
przesunięto tworząc układ ortogonalny. W dawnych 
koszarach miało powstać muzeum walki z faszyzmem, 
ale mimo protestów środowiska i wcześniejszych 
planów rozebrano je w 1965 roku. Teren wyrównano, 
posiano trawę. Materialna ciągłość tradycji miejsca 
została w tej części osiedla całkowicie przerwana.

early 1960s, north of Dzielna Street. The prefab concrete 
panel apartment buildings of the new estate did not 
match the historic urban layout. The new streets were 
laid out ‘rationally,’ and only a part of Anielewicza Street 
followed its historic route.

Even though photographs from the era show a still func-
tioning diagonal Dzika Street (later Zamenhofa), running 
to the north-west, this historic route from Warsaw toward 
Powązki was eventually rerouted to create a perpendicu-
lar layout. The former barracks were supposed to house 
a museum dedicated to the fight against fascism, but 
despite community protests and the previous plans, were 
demolished in 1965. The grounds were leveled and grass 
was planted. The material continuity of the urban layout 
of this part of the estate was completely destroyed.
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Na początku 1940 roku władze okupacyjne postano-
wiły utworzyć na dużym obszarze Śródmieścia War-
szawy (307 ha) „żydowską dzielnicę mieszkaniową”, 
czyli zamknięte getto. Z obszaru tego, zamieszkałego 
przed wojną w większości przez Żydów, musieli się 
wyprowadzić nie-żydowscy mieszkańcy. Z kolei Ży-
dzi zamieszkali poza obszarem getta musieli się tam 
przenieść. W rezultacie getto było drastycznie prze-
ludnione, a część mieszkańców musiała zasiedlić ruiny 
z kampanii wrześniowej 1939 roku. Pod koniec 1940 
roku teren oddzielono od miasta trzymetrowym mu-
rem i zamknięto. 

W dawnych koszarach, w centrum getta miał od sierp-
nia 1942 roku siedzibę Judenrat (Rada Starszych) po-
wołany przez Niemców, aby sami Żydzi organizowali 
pod przymusem wykonanie poleceń okupanta. Przed 
wojną w Warszawie mieszkało blisko 370 tysięcy Żydów. 
Latem 1941 roku w getcie Niemcy stłoczyli ich 460 
tysięcy (nie tylko z Warszawy). 

Przebywanie poza gettem groziło karą śmierci. przez 
Niemców śmiercią. Karze tej podlegały także osoby, 
które pomagały Żydom. 

Żydzi byli wyjęci spod prawa, bici i poniewierani, pę
dzeni do robót w mieście czy wywożeni do obozów 
pracy, okradani i pozbawieni środków do życia, wresz
cie – stłoczeni za murami i tam dziesiątkowani głodem 
i chorobami. Te wszystkie działania można nazwać 
fazą eksterminacji pośredniej. Po niej następuje eks
terminacja bezpośrednia: wielka akcja likwidacyjna, 
czyli wywiezienie do obozu zagłady w Treblince około 
300 000 mieszkańców getta a potem heroiczny okres 
powstania3. 

3 Jacek Leociak, Spojrzenie na warszawskie getto. Krochmalna, 
Warszawa,2011), s. 8. 

Early in 1940, the German occupation administration 
decided to create a large (307 ha/759 acre) “Jewish res-
idential district” in central Warsaw – a closed ghetto. 
Non-Jewish residents of this previously mostly Jewish 
district were forced to move out. At the end of 1940, 
the Ghetto was surrounded with a 3-meter tall wall 
and closed off.

Starting in August 1942, the old barracks in the heart of 
the Ghetto housed the Judenrat (Jewish Council), a Ger-
man-organized body intended to have the Jews carry out 
the occupiers’ orders themselves. Before the War, Warsaw 
was home to nearly 370,000 Jews. By the summer of 
1941, the Germans crowded 460,000 into the Ghetto 
(including Jews from outside of Warsaw).

The German punishment for Jews who remained outside 
the Ghetto was the death penalty. Individuals found to be 
helping Jews faced the same.

The Jews were placed outside the law, they were beaten 
and abused, driven to labor details in the city or transported 
to labor camps, they were robbed and denied the means of 
survival, finally — they were crowded behind the walls and 
decimated by hunger and disease. All of these efforts can 
be described as the intermediate extermination phase. Fol-
lowing it, the direct extermination began: about 300,000 
Jews were transported to the Treblinka death camp while 
others perished during the heroic uprising.3 

3 Jacek Leociak, Spojrzenie na warszawskie getto. Krochmalna (Warsaw 
2011), p. 8.

ODSŁONA 3.GETTO 
3RD LAYER. GHETTO

3a   Warszawskie getto na tle Warszawy, 1939 r., oprac. P. Weszpiński
Warsaw Ghetto 1939, by P. Weszpiński
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3b     Getto, ul. Zamenhofa (d. Dzika), 1940–42, GWŻ
Ghetto, Zamenhofa Street (formerly Dzika Street), 1940–42, GWŻ

3c     Getto, ul. Lubeckiego, fot. M. Bil-Bilażewski, 1941–42, MPW
Ghetto, Lubeckiego Street, M. Bil-Bilażewski, 1941–1942, MPW

Getto, budynek d. koszar, fot. M. Bil-Bilażewski, 1940–41, MPW     3d
Ghetto, former barracks building, M. Bil-Bilażewski, 1940–41, MPW

Getto, ul. Lubeckiego, fot. M. Bil-Bilażewski, 1941–42, MPW      3e
Ghetto, Lubeckiego Street, M. Bil-Bilażewski, 1941–42, MPW              
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Od lipca 1942 roku kolumny mieszkańców getta prowa-
dzone były na Umschlagplatz. Ostatnia droga wiodła 
najczęściej ulicą Zamenhofa (koło dzisiejszego pomnika 
Bohaterów Getta). Stamtąd ludzie wywożeni byli 
bydlę cymi wagonami do komór gazowych niemieckie-
go obozu zagłady w Treblince. Przeludnione do tej pory 
getto opustoszało. Niemcy ograniczyli teren getta, jego 
południową część zlikwidowali. W tzw. getcie szcząt-
kowym pozostało, jak podaje Jacek Leociak, około 60 
tysięcy, oficjalnie 35 tysięcy Żydów4. Głównie mło-
dych, zdeterminowanych. Budowali bunkry, kryjówki, 
zdobywali broń. Kiedy 19 kwietnia 1943 roku Niemcy 
zamierzali sformować ostatnie transporty śmierci, 
wybuchło w getcie powstanie. 

Obrońcom getta 
Twe upiorne milczenie już wreszcie przerwane
Walczy miasto umarłych – ty odwracasz twarz,
I widzisz krwawą łunę, i cofasz swe ramię,
I kamienna nad rzeką nieruchomo trwasz.5 

4 Jacek Leociak, Spojrzenia na warszawskie getto,  
Krochmalna..., s. 13, 2011.  

5 Jan Kott, 19 kwietnia 1943. 

Starting in July 1942, columns of Ghetto residents 
were lead to the Umschlagplatz. Their final journey 
usually lead down Zamenhofa Street (next to today’s 
Ghetto Heroes Monument). From there, people were 
transported by cattle cars to the gas chambers of 
the German death camp of Treblinka. The heretofore 
overcrowded Ghetto became depopulated and the 
Germans reduced its size by closing its southern part. 
According to Jacek Leociak, approximately 60,000 
Jews remained in the so-called “Restgetto” (officially 
there were only 35,0004). They were mostly young 
and determined. They built bunkers and hiding sports 
and gathered weapons. As the Germans prepared to 
carry out the final death transports on April 19, 1943, 
the Warsaw Ghetto Uprising began. 

For the Ghetto’s defenders 
Your ghostly silence finally broken
The city of the dead is fighting – you turn your face,
And see the bloody glow, and pull back your arm, 
And rock-like remain still at the river.5

4 Jacek Leociak, Spojrzenia na warszawskie getto,  
Krochmalna, s. 13, 2011. 

5 Jan Kott, 19 kwietnia 1943.

3f      Kolumna w stronę Umschlagplatzu, ul. Zamenhofa, Stroop, 1943, ŻIH      
         Toward Umschlagplatz, Zamenhofa Street, Stroop, 1943, ŻIH

Po stronie powstańców walczyło kilkaset osób, 
po stronie niemieckiej ponad 5 tysięcy. Po kilku 
dniach otwartych walk Niemcy zaczęli systema-
tycznie burzyć i podpalać domy, likwidować bunkry, 
w których chroniła się ludność cywilna i ukrywali 
powstańcy. Tylko nielicznym udało się uratować.  
16 maja Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tło-
mackiem, na terenie getta zostały tylko zgliszcza.

Na 180 ha powierzchni pozostało około 12 mln m3 zbu-
rzonych i wypalonych domów. Niemcy zaplanowali 
zutylizowanie wszystkiego, co mogło być przydatne, 
przewidywali splantowanie terenu i założenie wiel-
kiego parku. Był to element strategii, w myśl której 
Warszawa miała zostać sprowadzona do rangi miasta 
powiatowego (District Warschau) z dziesięciokrotnie 
zmniejszonym obszarem i redukcją liczby ludności  
z 1 miliona 300 tysięcy do 130 tysięcy, przy czym oko-
ło 30 tysięcy Polaków miało mieszkać wyłącznie na 
Pradze.6 

6 Krzysztof Pawłowski, Niemieckie zamiary  
urbanistyczne wobec Warszawy w: Straty Warszawy  
1939–1945. Raport, pod red. W. Fałkowskiego,  
Warszawa, 2005. 

Several hundred fighters joined the uprising against 
more than 5,000 Germans. After several days of open 
fighting, the Germans began to systematically destroy 
and burn down houses, and liquidate the bunkers 
where civilians and fighters alike hid. Only the very 
few managed to save themselves by either escaping 
or hiding in the rubble. On May 16, the Germans blew 
up the Great Synagogue on Tłomackie Street. Only 
embers were left of the Ghetto.

The 180 hectare (445 acre) area held about 12 million 
cubic meters of destroyed and burned out buildings. 
The Germans intended to utilize everything possible, 
and then level the grounds and establish a large park. 
This was an element of their plan to reduce Warsaw 
to a county-seat sized city (District Warschau) with 
an area of 1/10th of the original and a reduced pop-
ulation of 130,000 (from the pre-war 1,300,000).  
The remaining 30,000 Poles were to live in the right-
bank Praga district.6 

6 Krzysztof Pawłowski, “Niemieckie zamiary  
urbanistyczne wobec Warszaw” in: Straty Warszawy  
1939–1945. Raport, ed. by Fałkowski (Warsaw: 2005).

Powstanie w getcie, Stroop, 1943, ŻIH     3e   
Ghetto Uprising, Zamenhofa Street, Stroop, 1943, ŻIH
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W zachowanych dawnych koszarach, późniejszym 
więzieniu wojskowym „Gęsiówka” (nazwanym tak 
od ulicy Gęsiej) i siedzibie Judenratu jeszcze w 1943 
roku zorganizowano obóz koncentracyjny, Arbeitslager 
Warschau, i podporządkowano go obozowi na Majdan-
ku. Rozszerzono go na zachód, aż do Okopowej, o kolej-
ne baraki drewniane i murowane; otoczono wysokim 
murem. W obozie osadzono głównie Żydów z Grecji, 
Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii i z Polski (nie-
wielu), by przy ich pomocy wydobyć ze zrujnowanego 
terenu wszystko, co mogło dać się wykorzystać. Ekipy 
więźniów oraz pracownicy niemieckich i polskich firm 
sprawnie likwidowali ponad sto m3 gruzu na dobę7. 
Przetrząsali ruiny w poszukiwaniu ukrywających się tu 
Żydów. Zabijali ich na miejscu, a ciała palili na dziedziń-
cu Gęsiówki. Wszystko, co mogło się przydać i mogło 
dać się wykorzystać, wywozili kolejką po specjalnie 
poprowadzonych bocznicach. 

Niemcy pozyskali systematycznie ponad 30 milionów 
cegieł, 6 tysięcy ton złomu żelaznego, ponad 800 ton 
złomu metali kolorowych. Odszukali ukryte złoto, kosz-
towności, pieniądze.

Więźniów Arbeitslager Warschau wyzwolili podczas 
powstania warszawskiego żołnierze batalionu „Zośka” 
w sierpniu 1944 roku8. 

7 Beata Chomątowska, Stacja Muranów, Sękowa 2012, s. 90. 

8 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po 
nieistniejącym mieście, Warszawa 2013, s. 824.

The still-standing barracks, the future military prison 
“Gęsiówka” (named after Gęsia Street) and the Juden-
rat building were quickly turned into the ‘Arbeitslager 
Warschau’ concentration camp, which fell under the 
command of the Majdanek camp. The camp was ex-
tended to the west, all the way to Okopowa Street, and 
new wood and brick barracks were built. The entire 
camp was surrounded by a tall wall. Its prisoners were 
mostly Jews from Greece, France, Germany, Austria, 
Belgium, Holland and a limited number from Poland  
all tasked with salvaging anything of value from the 
destroyed area. Teams of prisoners as well as work-
ers from German and Polish companies went about 
clearing approximately 100 cubic meters of rubble per 
day.7 They scoured the ruins for Jews hiding within, 
killing them on the spot and burning their bodies at the 
Gęsiówka courtyard. All items that were of any use to 
the Germans were transported away on specially built 
railroad sidings. 

This process yielded over 30 million bricks, six thou-
sand tons of steel scrap, and more than eight hundred 
tons of non-ferrous metals. Hidden gold, valuables and 
cash were also found. 

The Arbeitslager Warschau prisoners were eventually 
freed by the Polish Home Army’s (AK) ‘Zośka’ battalion 
during the first days of the Warsaw Uprising in August 
1944.8 

7 Beata Chomątowska, Stacja Muranów, (Sękowa: 2012), p. 90. 

8 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik 
po nieistniejącym mieście,  (Warsaw: 2013), p. 824.

      Ruiny getta, ul. Gęsia, fot. J.B. Deczkowski, 1945, MPW      3f
Ghetto ruins, Gęsia Street, J.B. Deczkowski, 1945, MPW

Gruzy getta w kierunku północnym, fot. E. Haneman, 1945, MPW      3i      
Ghetto ruins, looking north, E. Haneman, 1945, MPW
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  Teren getta, fotoplan, 1945     3l
Ghetto area, photomap, 1945       

3j     Teren getta, fotoplan, 1945     
        Ghetto area, photomap, 1945

   Ruiny getta, ul. Gęsia,5     3k
fot. J.B. Deczkowski, 1945, MPW

        Ghetto ruins, Gęsia Street, 
J.B. Deczkowski, 1945, MPW
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ODSŁONA 4. PRZEDWOJENNA ŻYDOWSKA WARSZAWA
4TH LAYER. PRE-WAR JEWISH WARSAW

4a     
Fotoplan, 1935

Photomap, 1935

Warszawa przed 1939 rokiem była światową stolicą 
języka jidysz. Dzielnica żydowska zajmowała blisko jed-
ną piątą miasta, rozciągając się od okolic ulic Prostej, 
Zielnej, Pańskiej po Powązki. Popularnie nazywano ja 
dzielnicą północną albo Nalewkami. Żydzi mieszkali też 
w innych rejonach stolicy, stanowili większość na wielu 
ulicach starej i nowej Pragi, Pelcowizny, Powiśla9. 

9 Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana,  
Żydowski Muranów i okolice, Warszawa 2012, s. 5. 

Before 1939, Warsaw was the world capital of the 
Yiddish language. The Jewish quarter took up nearly 
one-fifth of the city, stretching from Prosta, Zielna and 
Pańska streets all the way to Powązki. It was commonly 
referred to as the ‘Northern Quarter’ or Nalewki. Jews 
also lived in other parts of Warsaw, making up most of 
the population of numerous streets of the Old and New 
Praga, Pelcowizna and Powiśle quarters.9 

9 Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana,  
Żydowski Muranów i okolice (Warsaw: 2012), p. 5.

PN część Warszawy, plan G. von Rauch, 1796     4b
Northern part of Warsaw, map by G. von Rauch, 1976

Pierwsze przekazy o pobycie Żydów w Warszawie 
pochodzą z XV wieku; kolejne stulecia to stopniowy, 
mimo ograniczeń, wzrost liczby ludności żydowskiej 
w rejonie Warszawy przesiedlającej się z miejsca 
na miejsce w ślad za kolejnymi restrykcjami ograni-
czającymi ich prawo do zamieszkiwania. Dopiero na 
przełomie XVIII i XIX wieku, gdy po rozbiorach Polski 
Warszawa weszła przejściowo w skład Królestwa Prus, 
władze doprowadziły do częściowego zawieszenia za-
kazu osiedlania się Żydów w mieście. W trzeciej deka-
dzie XIX wieku, gdy część ziem polskich, z Warszawą, 
weszła w skład imperium Rosji jako Królestwo Kongre-
sowe, określono listy ulic (głównie w centrum miasta), 
na których Żydzi nie mogli zamieszkać.

Na zachód od Starego i Nowego Miasta, między rzeczką 
Bełczącą, która zaopatrywała Warszawę w wodę (Na-
liwki), a Drną, która uruchamiała młyny, garbarnie i fo-
lusze, na terenie dawnych ról miejskich jeszcze z koń-
cem XVIII wieku rozpościerały pola uprawne, ogrody 
i liczne stawy (rejon dzisiejszych Stawek). Zabudowa 
ogrniczała się do niewielkich, głównie drewnianych, 
rozrzuconych na całym terenie dworków. W północnej 
części obszaru, przy późniejszej ulicy Nalewki, powstał 
w końcu XVII wieku pałac Józefa Szymona Bellotiego, 
nazwany Murano, na cześć weneckiej wysepki, z której 
się wywodził (stąd nazwa Muranów).

The first accounts of Jewish presence in Warsaw date 
back to the 15th century, with the ensuing centuries 
seeing a rise in the Jewish population despite various 
restrictions. Jews continued to move from one area of 
the city to another after each new set of restrictions 
on their ability to settle. It was only at the turn of the 
18th and 19th centuries, that the Prussian govern-
ment, which controlled the city at the time, partially 
suspended the restrictions on Jewish settlement in the 
city. During the 1820s, when parts of Poland, including 
Warsaw, became a part of the Russian Empire known 
as the Congress Kingdom of Poland, the restrictions 
became narrowed down to simply forbidding Jews 
from living on certain streets in the city center.

As late as the late 1700s, the areas to the west of the 
Old and New Towns, between the Bełcząca (Naliwki) 
and Drna streams (which respectively supplied the city 
with water and powered mills, tanneries and fulling 
mills) consisted of farmland, gardens, and ponds. For 
the most part, buildings here were small, wooden man-
or houses scattered among the fields. At the end of 
the 18th century, at what eventually became Nalewki 
Street, Józef Szymon Belloti built his Murano palace 
– named after the small Venetian island from which 
he hailed.
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4c    Koszary gwardii koronnej, Z. Vogel, koniec XVIII wieku
        Crown Artillery Barracks, Z. Vogel, end of 18th century ul. Gęsia w kierunku Zamenhofa, 1906, ŻIH     4d

Gęsia Street, in the direction of Zamenhofa Street, 1906, ŻIH

W latach 1785–1789 zrealizowano, wg projektu Sta-
nisława Zawadzkiego, z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, zabudowania koszar Artylerii 
Koronnej. Budynek usytuowano równolegle do kierun-
ku pól miejskich, frontem do dawnego ukośnego traktu 
(późniejsza ulica Dzika) prowadzącego ku Powązkom, 
ku rozległym terenom wojskowym. W pierwszej czę-
ści XIX wieku w koszarach stacjonował pułk wołyński 
lejbgwardii (stąd nazwa sąsiedniej ulicy – Wołyńska). 
Nieopodal, jeszcze wewnątrz Wałów Lubomirskiego, 
a na północ od koszar, w 1824 roku, wytyczono olbrzy-
mi plac broni do ćwiczeń.

Between 1785 and 1789, King Stanisław August Ponia-
towski led the construction of the Stanisław Zawadzki 
designed Crown Artillery barracks compound.
The building was situated parallel to the direction of 
the city commons, facing the old diagonal tract (the 
future Dzika Street) toward Powązki and the large mil-
itary grounds. In the first half of the 19th century, the 
barracks were home to the Russian Volhynian Guards 
Regiment (giving name to the adjacent Wołyńska – 
Volhynian Street). Nearby to the north, but still within 
the Lubomirski Ramparts, a massive military parade 
ground was set up in 1824.

Na wolnych terenach, między Wałami Zygmuntow-
skimi z lat 20. XVII wieku a Okopami Lubomirskiego 
usypanymi w końcu XVIII wieku i stanowiącymi przez 
kolejne stulecie nieprzekraczalną granicę miasta za-
częli się osiedlać Żydzi usuwani z innych jego rejonów. 
Rozpoczęta w latach 30. XIX wieku przez Rosjan bu-
dowa cytadeli, wyburzenia i zakaz zabudowy na jej 
esplanadzie zahamowały rozwój miasta na północ 
i spowodowały dalszy napływ ludności w tym rejonie.

The empty areas between the 1620 Sigismund’s Em-
bankments and the late 1700s Lubomirski Ramparts 
which, for centuries, had delineated the city’s borders, 
began to be populated by Jews who were being removed 
from other city districts. The Russians’ construction of 
the Warsaw Citadel, beginning in the 1830s, and the 
accompanying destruction of buildings and construc-
tion bans on its esplanade, resulted in a halt to the city’s 
northern expansion and caused the inflow of population 
into the area between the old fortifications. 

Dynamiczny rozwój Warszawy w ostatnich dekadach 
XIX wieku, wraz ze zniesieniem wszelkich ograniczeń 
w osiedlaniu się w niej Żydów (w 1862 roku), dopro-
wadził do powstania żywej, pełnej folkloru dzielnicy 
żydowskiej zwanej Północną albo Nalewkowską. Jej 
układ przestrzenny zdeterminowały dwa trakty wy-
chodzące z miasta prowadzące ku północy (późniejsze 
Nalewki, stąd nazwa) i ukośny trakt ku Powązkom (uli-
ca Dzika, późniejsza Zamenhofa). Były one poprzecinane 
ulicami poprowadzonymi dawnymi, równoległymi dro-
gami narolnymi i miedzami o kierunku wschód - zachód.

Wzdłuż ulic Gęsiej, Dzikiej (od 1930 roku w połu-
dniowym odcinku Zamenhofa), Wołyńskiej w okolicy 
dawnych koszar, wykorzystywanych od połowy XIX 
wieku jako więzienie wojskowe, stopniowo pojawiła 
się zabudowa typowo miejska – niewielkie kamieniczki 
i nieduże warsztaty. Z czasem, wraz z napływem lud-
ności i ograniczeniem rozwoju terytorialnego miasta 
w latach 80. XIX w. związanym z budową Twierdzy 
Warszawa, wypełniały się kolejne działki, tworząc 
od strony ulicy zwarte kilkukondygnacyjne pierzeje, 
a w głębi posesji kolejne gęsto zabudowane oficynami 
podwórka. Domy o wystroju późno klasycystycznym 
były zastępowane przez kamienice neoklasycystyczne, 
z czasem eklektyczne, potem te z dekoracjami sece-
syjnymi10. Powstawały chedery i domy modlitwy. Był 
iluzjon, rozlokowały się tu liczne hotele i noclegownie.

10 Jarosław Zieliński, Przedwojenna żydowska Warszawa.  
Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2012, s. 9. 

Warsaw’s dynamic growth in the late 19th century, 
along with the removal of all restrictions on Jewish set-
tlement in the city (1862), resulted in the existence of a 
lively and culturally distinct Jewish area known as the 
Northern Quarter or Nalewkowska Quarter. The city’s 
two northbound thoroughfares dominated its layout: 
what eventually became Nalewki Street (which provid-
ed the quarter’s name) and the diagonal tract toward 
Powązki (Dzika Street, later Zamenhofa Street). Numer-
ous east-west streets whose origins reached back to 
local farming roads intersected these routes.

Eventually, typically urban buildings such as small 
apartment houses and workshops began appearing 
along Gęsia, Dzika (since 1930 its southern part be-
came Zamenhofa) and Wołyńska Streets. (The former 
barracks on Wołyńska Street became a military prison 
in the middle of the 19th century). With time, the grow-
ing population and a halt of the city’s geographic ex-
pansion due to the creation of the Warsaw Fortress in 
the 1880s, caused the area’s empty parcels to be filled 
with street-frontage multi-story buildings with densely 
built annexes in the courtyards. Late classicistic peri-
od buildings were being replaced with neo-classicistic 
apartment houses, later with eclectic and, eventually, 
Art Nouveau ones10. Cheders and prayer houses ap-
peared, joined by an early movie theatre and various 
hotels and boarding houses.

10 Jarosław Zieliński, Przedwojenna żydowska Warszawa.  
Najpiękniejsze fotografie, (Warsaw: 2012), p. 9. 
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Dzielnica miała charakter handlowy, główną ulicą 
były Nalewki, ale zarówno Gęsia, jak i Dzika tętniły 
życiem. Na Gęsiej w ostatnich dekadach XIX wieku 
koncentrował się handel hurtowy11. Wraz z budową 
Kolei Nadwiślańskiej powstał w latach 80. XIX wie-
ku dworzec nazwany później Kowelskim (dzisiaj rejon 
Dworca Gdańskiego), a w ślad za tym na dawnym 
placu Broni (późniejszym Umschlagplatzu) powstały 
bocznice i liczne składy stanowiące zaplecze maga-
zynowe dzielnicy.

11 Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana,  
Żydowski Muranów i okolice, s. 108.
 

The quarter had a commercial character with Nalewki 
Street at its center, but both Gęsia and Dzika streets 
were also full of activity. Toward the end of the 19th 
century, Gęsia Street became home to numerous 
wholesale businesses.11 The construction of the Vis-
tula River Railroad and the 1880s Kowelski train sta-
tion (area of today’s Gdański Station) saw the former 
military parade ground (and future Umschlagplatz) 
become a hub of railroad sidings and warehouses for 
the entire quarter.

11 Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana,  
Żydowski Muranów i okolice, p. 108.

4e   Ul. Gęsia od Zamenhofa w kierunku Nalewek, przed 1915
        Gęsia Street from Zamenhofa Street toward Nalewki, before 1915

90% towarów przywożonych do Warszawy idzie na Gęsią. 
Wchodząc na tę ulicę, znajdujemy się jakby w odręb
nym świecie. Ciężkie duże wozy towarowe posuwają 
się od sklepu do sklepu. W jednym miejscu zdejmują 
z wozów towar, w drugim ładują na nie olbrzymie paki, 
które odwożą na dworce kolejowe. Coraz też wyjeżdża 
dorożka wyładowana towarem nabytym u hurtownika 
przez detalistę z dalszych ulic. Gdzie się obrócić, widzi 
się tylko „manufakturę”. Szyldy małe i wielkie pokrywają 
ściany domów. Przy każdym oknie i drzwiach wszyst
kich, w każdem kąciku widać stosy towarów12. 

Za miastem, za dawną linią Okopów Lubomirskiego, 
jeszcze w końcu XVIII wieku założono wielkie cmenta-
rze. Kondukty żałobne podążające z miasta przemiesz-
czały się ulicą Dziką na cmentarz katolicki. Część z nich 
skręcała w ulicę Gęsią ku cmentarzowi żydowskiemu. 
Nadawały one wyjątkowy charakter ulicom. Na Dzikiej, 
w jej północnym krańcu, rozlokowały się liczne zakłady 
kamieniarskie i niewielkie fabryczki. Także na Gęsiej im 
dalej na zachód, tym więcej było warsztatów rzemieśl-
niczych i zakładów przemysłowych. Już na początku 
XX wieku obiema ulicami prowadziły linie tramwajowe. 
Przechodnie podwórka tętniły życiem, były wielkimi, 
wielofunkcyjnymi domami hurtowo-składowymi. 
Niezwykły charakter miała niewielka ulica Kupiecka 
(później Majzelsa), która łączyła się z Nalewkami serią 
przechodnich podwórek.

12 Gazeta przemysłoworzemieślnicza, 1903 r.  
(za J.S. Majewski, „Żydowski Muranów i okolice”, s. 108.).

90 percent of all goods brought to Warsaw come to 
Gęsia Street. Upon entering this street, we seemingly 
find ourselves in a different world. Heavy carts move 
along from store to store, goods get moved from the 
carts while others loaded on, destined for the railroad 
stations. Overloaded cabs haul retailers’ purchases to 
more distant streets. Wherever one turns, all one sees 
are ‘manufactures.’ Signboards small and large cover 
the building walls. At each window and door all one sees 
are piles of goods crammed into every corner.12 

At the end of the 18th century, outside the city limits 
established by the old Lubomirski Ramparts, massive 
cemeteries were established. Funeral processions from 
the city moved along Dzika Street to the Catholic cem-
etery. Some turned into Gęsia Street toward the Jewish 
cemetery. The processions gave the streets a unique 
character. At the northern end of Dzika Street, numer-
ous stonemasons’ shops and small factories sprung up. 
The same was true with Gęsia Street: as it moved west 
more and more workshops and factories appeared. By 
the start of the 20th century, both streets featured 
tram lines. The interconnected courtyards throbbed 
with activity, becoming enormous multifunctional 
wholesale and warehouse establishments. The small 
Kupiecka Street (Merchants’ Street, later known as 
Majzelsa) was one of a kind, as it connected to Nalewki 
via a series of interconnected courtyards.

12 Gazeta przemysłoworzemieślnicza, 1903 r.  
(cit. in: J.S. Majewski, “Żydowski Muranów i okolice”, p. 108.).
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4g
ul. Wołyńska, 

przed 
II wojną światową, 

NAC
Wołyńska Street, 

before World War II, 
NAC 

4f    
Fragment planu miasta  

z 1939 r., 
w tle układ 

współczesny   
        Fragment of 1939 

city map, 
modern layout in the 

background   

Isaak Bashevis Singer pisał w 1944 roku:

Warszawscy Żydzi dzielili stolicę na „te” i „tamte” ulice. 
[...] Do „tamtych” ulic należały Dzielna, Pawia, Gęsia, 
Miła, Niska, Stawki, plac Muranowski, a przede wszyst
kim Nalewki i Franciszkańska. Panował tam wieczny 
rejwach i zamęt. Tamtejsi Żydzi handlowali przed I woj
ną światową z Władywostokiem, Pietropawłowskiem,  
a nawet z Chinami. Sklepy mieli zapakowane towarami 
po sam sufit. Czynsze w tamtej okolicy płacono wysokie, 
bowiem każde mieszkanie było małym przedsiębior
stwem. Doprawdy nikt by nie zliczył fabryczek, które 
się tam mieściły. Harmider zapamiętale targujących 
się głosów nie słabł nawet na chwilę. 

Tam również stały domy nauki i chasydzkie sztiblech, 
ale były one niewidoczne wśród sklepów, warsztatów 
i fabryk, które je otaczały. Na „tamtych” ulicach ludzie 
chodzili przyspieszonym krokiem i nawet chcąc dostać 
się gdzieś w pobliże, wsiadali do tramwaju. Tysiące 
komiwojażerów rozjeżdżało się stąd z towarem aż po 
najdalsze okolice. Spotykali się potem w restauracjach 
i hotelikach. 

Prawie każde mieszkanie na „tamtych” ulicach służyło 
jednocześnie za sklepik lub noclegownię. Nieustannie 
trwał wyładunek sprowadzanych towarów. Na Gęsiej 
mieściły się olbrzymie składy bławatne, gdzie zaopa
trywali się klienci z całej Polski. To tu rozmawiało się o 
wzroście i spadku akcji, komentowało kurs zagranicz
nych walut, to tu zachodziło się w głowę, czy funt szter
ling pójdzie w górę. Tutaj chasydzi zakładali sztywne 
kołnierzyki i krawaty, bo to pomagało w interesach. W 
tej okolicy ludzie śnili o budowie Izraela i o socjalistycz
nej rewolucji.13 

13 Isaak Bashevis Singer, Każda żydowska ulica  
w Warszawie była samodzielnym miastem, Forwerts,  
2 lipca 1944, za: Jacek Leociak, Spojrzenia na warszawskie getto,
s. 6. 

In 1944, Isaak Bashevis Singer wrote: 

The Warsaw Jews divided the capital into ‘these’ and 
‘those’ streets. […] Jewish district ‘Those’ streets included 
the following: Dzielna, Pawia, Gęsia, Miła, Niska, Stawki, 
Muranowski Square and first and foremost Nalewki and 
Franciszkańska. In ‘Those’ streets there was constant 
confusion and racket. Those Jews traded before the First 
World War with Vladivostok, Petropavlovsk and even 
China. They had their stores packed up to the rafters 
with merchandise. The rents in that area were high, 
because every apartment was a little business. Truly, 
no one could count all the little manufactories that fit in 
there. The racket of the frenziedly bargaining voices did 
not let up for even a moment in the course of the day. 

There were also houses of study and Chassidic shtiblech, 
but they were invisible among the stores, workshops 
and factories that surrounded them. On ‘those’ streets 
people rushed about and took a tram even if they were 
not going far. Thousands of door-to-door salesmen set 
out from there with goods to distant points. [...] 

Almost every apartment on ‘those’ streets served si-
multaneously as a shop or lodgings. The unloading of 
incoming merchandise continued without cease. There 
were enormous mercer’s emporia, where customers 
from all over Poland stocked up. It was here people 
discussed the rise and fall of share prices, commented 
on exchange rates for foreign currencies, it was here 
that people racked their brains whether the price of the 
pound sterling would go up. Here the Chassids put on 
stiff collars and ties because it helped in doing business. 
In this neighborhood the people dreamed of building 
Israel and of a socialist revolution.13 

13 Isaak Bashevis Singer, ‘Każda żydowska ulica  
w warszawie była samodzielnym miastem’, Forwerts,  
2 July 1944, as cited in Jacek Leociak, Spojrzenia na warszawskie 
getto... p. 6. 
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fragment of 1939 map of Warsaw in the background 
(source: ‘Modern street grid and surviving structures in 
2013 with old city map in background’, in: Getto warsza-
wskie, przewodnik po nieistniejącym mieście. Mapy [The 
Warsaw Ghetto, A Guide to the Perished City. Maps]  
cartographic study by Paweł Weszpiński (Warsaw,: 
2013),

10. Contemporary photographs: Jakub Certowicz,

11. 1a, Bird’s eye view of Muranów, 2004, Marek 
Ostrowski.
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Joanna Porębska 
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The location of the memorial and its meaning have 
been chosen to convey the story of the Rescuers and 
the Survivors in a universal way. The elements of the 
memorial are: The Doors, The Garden of Hope, 
The Road of the Righteous, Irena Sendler Avenue, 
Karski’s Bench, Żegota Memorial Plaque, Holocaust 
Route, The Monument to the Ghetto Heroes, The 
Tree of Life. Jan Karski and Irena Sendler are the 
(symbolic) patrons of this Commemoration — they 
embody the rationale of Poles who rescued Jews. 
A feature of the design — the open door —inspires re-
flection on the experience of the Rescuers and those 
seeking refuge. In addition, this gesture affords a mo-
ment of general reflection on the human condition in 
a state of emergency.

Wybór lokalizacji pomnika i jego przesłanie mają 
w sposób uniwersalny opowiadać historię ratowa-
nia polskich Żydów podczas II wojny światowej. Ele-
mentami kompozycji pomnikowej są: drzwi, Ogród 
Nadziei, Droga Sprawiedliwych, aleja Ireny Sende-
lerowej, Ławeczka Karskiego, Tablica Żegoty, Trasa 
Zagłady Żydów, pomnik Bohaterów, Drzewo życia. 
Patronami ideowymi Upamiętnienia są Jan Karski 
i Irena Sendlerowa, którzy uosabiają postawy 
Polaków ratujących Żydów. Założony w projekcie 
gest otwarcia drzwi ma skłonić do refleksji nad 
przeżyciami Ratujących i szukających ocalenia, 
a także do refleksji nad kondycją człowieka w czasie 
zagrożenia.

ANDRZEJ BULANDA, JADWIGA GAJCZYK
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The design references the symbolism of doors and 
the effort required to undertake an act which, 
under normal circumstances, is not associated with 
heroism but which takes on a powerful meaning in 
times of war and danger.The authors’ propose to 
place a monumental rotating door — reminiscent 
of the monolith in Stanley Kubrick’s “2001: A Space 
Odyssey” — at the park’s north-eastern corner. The 
door provides a northern conclusion to the Axis of the 
Righteous — the footpath around which the Karski, 
Żegota and Ghetto Heroes’ monuments are aligned 
(the Irena Sendler Alley acts as its continuation). 
The door is to be located at the intersection of the 
Axis of the Righteous and the diagonal path running 
from the corner of Zamenhofa and Lewartowskiego 
streets. Depending on its positioning, the door may 
encourage the use of one or two paths (or obstruct 
both if set at a 45 degree angle). The door’s position-
ing acts as a symbol of the choice to follow one of 
the available paths. The authors did not specify the 
material to be used for the door, but the renderings 
suggest a heavy bronze object requiring significant 
effort to be rotated — an impression reinforced by 
hand and finger imprints on its surface.
The authors seek to have their design blend into the 
existing urban context. The only proposed interven-
tion involves the landscaping of a rectangular area 
west of the Axis of the Righteous to form a “Garden 
of Hope.”

Praca odwołuje się do symboliki drzwi oraz wysiłku 
podjęcia gestu, który w czasach pokoju nie wiąże się 
z heroizmem, a który nabiera specjalnego znaczenia 
w czasie zagrożenia i wojny.
Autorzy umieszczają w północno-wschodniej prze-
strzeni parku monumentalne, przywodzące na myśl 
monolit rodem z filmu Kubricka, obracające się 
skrzydło drzwi, które zamyka od północy Oś Spra-
wiedliwych – alejkę, przy której znajduje się seria 
pomników (Jana Karskiego, Żegoty, Bohaterów 
Getta), a której część stanowi również alejka Ireny 
Sendlerowej. Drzwi znajdują się na skrzyżowaniu  
Osi Sprawiedliwych i alejki biegnącej pod kątem od 
rogu ulic Zamenhofa i Lewartowskiego. Lokalizacja 
ta daje możliwość obracania skrzydła w sposób uła-
twiający przechodzenie bądź jedną, bądź drugą alejką 
(lub stanowiąc opozycję dla obu alejek przy ustawie-
niu pod kątem 45 stopni) i symbolizuje równocześnie 
gest podejmowania wyboru otwierania i zamykania 
dróg. Autorzy nie precyzują materiału, z którego ma 
być wykonane skrzydło, ale w renderingu sugerują 
ciężki, spiżowy obiekt, którego obracanie ma się wią-
zać z dużym wysiłkiem, co podkreślać mają odciski 
dłoni i palców na powierzchni pomnika.
Ambicją autorów było jak najmocniejsze wpisanie się 
w istniejący kontekst urbanistyczny, a jedyną inge-
rencję stanowi planowane ukształtowanie pejzażowe 
prostokątnej przestrzeni zielonej na zachód od Osi 
Sprawiedliwych, pod nazwą „Ogród Nadziei”.

The jury was impressed with the simple idea that 
captures an important aspect of the history of the 
rescue of Jews in Poland — the open door as a sym-
bol of refuge. The positive aspects of this project 
are as follows:
– the entry displays a poetic use of materials and 
    textures, those that are lasting, which will give 
    the memorial a long life with very little main-
    tenance; 
–  the design is conceptually easy to understand, 

and intellectually accessible to a wide variety of 
observers and users. This should encourage the 
public to embrace it;

– the memorial is well-scaled to the existing 
    museum building and grounds, and does not    
    dominate it;
– the memorial speaks to a contemporary
    audience. The moving door incorporates 
    the concept of “choice,” and the idea that 
    choice is open to each one of us today, 
    in contemporary society in other political 
    contexts;
– the memorial’s location can be adjusted without 
    losing its symbolic power, which means that 
    it might work better at another location on the 
    site. This should be studied, with an emphasis 
    son integrating it with the larger context of the 
    neighborhood.

Na jury wrażenie wywarła prosta idea, która 
pozwala uchwycić istotny aspekt historii ratowania 
Żydów przez Polaków – otwarte drzwi jako symbol 
schronienia. Projekt ma następujące zalety:
–  w poetycki sposób wykorzystuje materiały i fak 

turę powierzchni – ze względu na trwałość za-
gwarantują one pomnikowi funkcjonowanie bez 
konieczności poważnej konserwacji;

–  zamysł pomnika jest łatwy do zrozumienia i przy- 
stępny dla wielu różnych grup odwiedzających 
i użytkowników. Uzyska ich pozytywny odbiór;

– projekt dobrze wpisuje się w istniejący gmach 
    Muzeum i tereny wokół niego, nie dominuje nad 
    otoczeniem;
– pomnik przemawia do współczesnych widzów. 
    Ruchome drzwi dają możliwość „wyboru” oraz 
    przekazują zamysł, że wybierać możemy także 
    dzisiaj w innych kontekstach politycznych współ-
    czesnego społeczeństwa;
– lokalizacja pomnika może zostać zmieniona bez 
    utraty jego symbolicznego wyrazu, co oznacza, 
    że być może sprawdziłby się on lepiej w innym 
    miejscu działki. Należy się temu przyjrzeć, dbając 
    o zintegrowanie projektu z otoczeniem.

Opinia Jury:
Jury’s remarks:

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
referenta:
Referee’s 

description:
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The main idea of the design is to provide a new struc-
ture of one part of the area, a gentle rise of the outer 
part and a depression in the form of terraces in the 
central part. The resulting space is to form an en-
clave, a garden, and a place to relax amid the urban 
environment. An important element of the design 
is a wall that provides a record of the history of the 
Righteous. The implementation of this concept will 
require a significant transformation of the landscape. 
At the same time, this form of commemoration does 
not intend to limit the potential uses of the park, pro-
viding instead a space for new kinds of activities.

Głównym założeniem tego projektu Upamiętnienia 
jest nowe ukształtowanie części terenu, łagodne 
podniesienie jego zewnętrznej powłoki przy jedno-
czesnym obniżeniu jego centralnej części, w której 
zostaną uformowane tarasy. Powstała w ten spo-
sób przestrzeń ma być rodzajem enklawy-ogrodu, 
miejscem odpoczynku w mieście. Ważnym ele-
ment projektu jest ściana zawierająca zapis historii 
Sprawiedliwych. 
Realizacja koncepcji wymaga znacznego przekształ-
cenia krajobrazu. Jednocześnie ta forma upamięt-
nienia nie ogranicza możliwości korzystania z parku, 
tworzy wręcz przestrzeń dla nowych aktywności.

GRZEGORZ DUTKA, SZYMON WRÓBLEWSKI

The design is based on the idea that, for many, res-
cuing others was a natural act of human decency, 
an act that they did not consider a form of heroism. 
The identities and stories of many of the rescuers 
will remain untold, or only partially told. The pro-
posed Commemoration is a three-level basin locat-
ed in gently raised ground. The three steel retaining 
walls forming the basin’s three levels also hold ac-
counts of the rescuers’ heroism. The basin’s soil and 
plants serve to both hide and reveal the walls and 
the accounts engraved upon them. The intervention 
is meant to be a subtle and unimposing form, visible 
only from nearby, and tied into the larger context by 
its location along the axis of the Museum’s main hall 
(from the Karmelicka Street side).

Praca opiera się na założeniu, że gest pomocy był 
dla wielu Ratujących naturalnym aktem przyzwo-
itości, którego nie postrzegali jako formy heroizmu. 
Postaci Ratujących i relacje z ich działań pozostaną 
w wielu wypadkach nieznane albo poznane jedynie 
fragmentarycznie.
Proponowana forma to okrągła, trzystopniowa niecka 
umieszczona na łagodnie uniesionym terenie. Stalowe 
ścianki oporowe tworzące trzy stopnie niecki pełnią 
funkcję nośników relacji na temat bohaterstwa Ratu-
jących, przy czym grunt i roślinność płynnie odsłaniają 
i zasłaniają ścianki i znajdujące się na nich grawerowa-
ne napisy, które nikną niekiedy w ukształtowanym na 
bazie krzywych gruncie. Ingerencja ma być dyskretną, 
nienarzucającą się formą, widoczną jedynie z niewiel-
kiej odległości, choć wpisaną w kompozycję terenu 
wokół Muzeum poprzez umieszczenie jej na osi holu 
od strony ulicy Karmelickiej.

The Jury recognises the design for its location above 
the ground level. This location eliminates the need to 
dig and disturb the ground which is so full of histo-
ry and artefacts of past traumas. It is a public open 
space that is accessible to visitors and local residents 
and responds to the request for event spaces / voun-
ers as stated in the terms. It uses simple means to 
create a peaceful contemplative athmosphere.
It provides an opportunity to add descriptions / text 
to reinforce the aspects of  “commemoration” and 
“gratitude”.

Jury docenia projekt za usytuowanie ponad poziomem 
gruntu, które eliminuje potrzebę wykopów i narusza-
nia terenu w miejscu, gdzie ziemię „wypełnia” histo-
ria i traumatyczne artefakty z przeszłości. Projekt 
zakłada stworzenie publicznej, otwartej przestrzeni 
dostępnej dla zwiedzających i mieszkańców Murano-
wa, która odpowiada na zapotrzebowanie na miejsce 
wydarzeń wskazane w warunkach konkursu. Projekt 
wykorzystuje proste rozwiązania służące  stworzeniu 
spokojnej atmosfery kontemplacji. Istnieje możliwość 
uzupełnienia kocepcji o dodatkowe teksty i informa-
cje służące upamiętnieniu i wyrażeniu wdzięczności 
wobec Ratujących.

Opinia Jury:
Jury’s remarks:

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
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THE MONUMENT: A FOREST
The project consists of a forest-monument intend-
ed to symbolise the unknown number of rescued 
Jews. Around ten thousand trees of the aspen mon-
oculture are to be planted as part of collaborative 
events organised with residents of the surrounding 
neighbourhood. The name of the monument will 
also be established during the development of the 
forest-monument. The forest, designed as a recrea-
tional space in the city, will have two clearly defined 
open spaces, or glades. These spaces resemble the 
shapes and sizes of the two monuments to the War-
saw Ghetto Heroes currently located in front of The 
Museum of the History of Polish Jews (POLIN). The 
larger glade will host various public events.

POMNIK: LAS
Projekt zakłada zasadzenie lasu-pomnika, który bę-
dzie symbolizował nieznaną liczbę uratowanych 
Żydów. Osikowa monokultura, składająca się z około 
10 tysięcy drzew, miałaby powstać w wyniku działa-
nia wspólnotowego, z udziałem okolicznych miesz-
kańców. Nadanie nazwy pomnikowi również miałoby 
wyniknąć w trakcie jego tworzenia. W lesie, będącym 
miejską przestrzenią rekreacyjną, powstaną dwie 
polany, przypominające kształtem pomniki Bojow-
ników Getta Warszawskiego stojące przed wejściem 
do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Większa 
z nich będzie służyła jako przestrzeń różnorodnych 
wydarzeń publicznych.

EDUARD FREUDMANN, GABU HEINDL

The design proposes a simple gesture explicitly ref-
erencing “The Garden of the Righteous Among the 
Nations” located at Yad Vashem. The Competition 
area bound by Karmelicka, Lewartowskiego and 
Anielewicza streets and the path leading along the 
Museum’s western facade (and up to the immediate 
surroundings of the Willy Brandt Monument) is to be 
densly planted with a grouping of young aspen trees.
The tree-planted area is to feature two meadows, 
the larger of which, accessible via a narrow path, is 
intended to serve as a venue for public events. The 
planting of the aspens will also take the form of a 
“community effort” — the details of which, the de-
sign’s authors have left open to interpretation. The 
young stand would be mono-cultural and contain 
only aspen trees (which are a common species in 
Poland). The trees would be the only elements used 
in the competition work.

Koncepcja zakłada prosty gest, otwarcie nawiązujący 
do Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w Yad Vashem. Teren konkursowy pomiędzy ulicami 
Karmelicką, Lewartowskiego i Anielewicza, aż do 
ścieżki wiodącej wzdłuż zachodniej elewacji Mu-
zeum (oraz do bezpośredniego otoczenia pomnika 
Willy’ego Brandta), miałby zostać obsadzony gęstym 
młodnikiem osikowym. 
Na terenie miałyby powstać dwie polany, z których 
większa, dostępna poprzez wąską ścieżkę, stano-
wiłaby przestrzeń publicznych wydarzeń. Samo 
sadzenie zagajnika również wiązałoby się z „czynem 
wspólnotowym”, przy czym opis pracy pozostawia 
tę część do dalszej interpretacji. Zagajnik stanowił-
by monokulturę osiki, drzewa często występującego 
na terenie Polski, i byłby jedynym medium użytym 
w pracy konkursowej.

Projekt wyróżnia się unikalnym gestem o dużej sile 
wyrazu oraz tworzywem – tj. użytym „materiałem” – 
zielenią. Jego dużą wartością jest także możliwość 
włączenia mieszkańców do sadzenia i pielęgnacji lasu.

Opinia Jury:
Jury’s remarks:

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
referenta:
Referee’s 

description:

The design stands out with its unique and power-
ful gesture, as well as its material – greenery. The 
possibility to involve local residents in the planting 
and maintenance of the forest is also a considerable 
asset.
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The monument is to adopt the form of an archae-
ological site. The designers wish to uncover and 
reconstruct the remnants of the houses where Jews 
found refuge, the places that bear testimony to the 
courage of Poles who risked their own lives to save 
the lives of others. The memorial as an archaeolog-
ical site is to reveal the walls of a typical residential 
building, one that was historically common to the 
Muranów district. The exposed brick walls merge 
with the landscape, whilst the interiors are to be re-
alised as spaces for commemoration, contemplation 
and encounter. Local residents are to be afforded the 
opportunity to participate in the process of unearth-
ing the traces prior to the commencement of the me-
morial’s construction.

Koncepcja zakłada stworzenie pomnika w formie 
wykopaliska archeologicznego. Jej twórcy chcą 
odnaleźć i wydobyć pozostałości domów, w których 
uciekinierzy znajdowali schronienie i które potwier-
dzałyby odwagę Polaków ryzykujących własne życie 
dla innych. Pomnik-wykopalisko odkrywałby ślady 
typowego budynku mieszkalnego, które niegdyś 
istniały na Muranowie. Odkryte ceglane ściany 
stałyby się elementami krajobrazowymi, a wnę-
trza mieszkań – przestrzeniami upamiętniającymi, 
kontemplacyjnymi i miejscem spotkań. Mieszkańcy 
mieliby  możliwość uczestnictwa w samym procesie 
„wydobywania” śladów, prowadzącym do wybudo-
wania pominika.

STUDIO PEZ
Pedro Pena Jurado, Daniel Zarhy

The authors invoke the idea of home as a place of 
shelter. The proposed design calls for an abstracted 
pre-war tenement building with an enclosed court-
yard — the type of building that historically dominat-
ed Warsaw’s Jewish Quarter. The building’s outline 
calls to mind an archaeological dig: brick walls gently 
protruding from the ground provide a subtle symbol-
ism for the presence of the now-invisible world of the 
pre-war Nalewki district. The walls would be made 
of salvaged bricks — a reference to the post-war con-
struction of the new Muranów neighbourhood using 
bricks from the demolished pre-war quarter to create 
an entirely new Modernist street grid and urban set-
ting. Located at the site’s south-western corner, the 
Commemoration’s non-monumental scale should 
help it become a natural place of relaxation and play 
for local residents, and a counterpoint to the symbol-
ism rich area on the other side of the Museum (from 
Zamenhofa Street).

Autorzy odnoszą się w swojej pracy do pojęcia domu 
jako miejsca ucieczki i schronienia. Koncepcja przy-
wołuje formę przedwojennej kamienicy czynszowej 
z podwórkiem-studnią, która dominowała w zabu-
dowie warszawskiej dzielnicy żydowskiej. Zarys 
budynku ma przywoływać skojarzenie z odkrywką 
archeologiczną: ceglane ściany wyłaniają się z grun-
tu, wystając niewiele ponad jego poziom i dyskretnie 
symbolizując obecność niewidocznego dziś gołym 
okiem świata materialnego przedwojennych Nale-
wek. Ścianki miałyby powstać z cegły rozbiórkowej, 
co również odnosi się do lokalnej historii, ponieważ 
w modernistycznym geście zamazania przedwojen-
nej urbanistyki tej części miasta poprzez wybudowa-
nie na nowej siatce ulic współczesnego Muranowa 
użyto właśnie cegieł ze zrujnowanych domów. Ulo-
kowana w południowo-zachodnim narożniku tere-
nu forma ma być miejscem odpoczynku i zabaw dla 
okolicznych mieszkańców, ma wtapiać się w lokalny 
kontekst w sposób pozbawiony monumentalności 
i stanowić kontrapunkt dla przestrzeni symbolicznej 
znajdującej się po drugiej stronie Muzeum, tj. od ulicy 
Zamenhofa.

The authors invoke the idea of home as a place of 
According to the jury the work represents a high 
potential of implementation due to it’s technical 
simplicity. While referring to a universal notion of a 
house as a shelter, what was appreciated is the fact 
that the proposed form evokes architectural typolo-
gies that were common not only in the Jewish quar-
ter but also in most of Warsaw’s pre-war downtown, 
which makes it a meaningful reference for both sen-
ior Jewish and Christian Poles. Another motif that the 
jury perceives as valuable in symbolical terms is the 

Zdaniem członków jury praca ma wysoki potencjał 
wykonalności ze względu na zastosowanie prostych 
rozwiązań technologicznych. Oprócz odniesienia do 
uniwersalnego pojęcia domu jako miejsca schronie-
nia w projekcie doceniono także fakt, że proponowa-
ne formy przywołują architekturę typową nie tylko 
dla dzielnicy żydowskiej, ale także większej części 
przedwojennego centrum Warszawy. Dzięki temu 
odwołanie to jest czytelne dla osób starszych, 
zarówno polskich Żydów, jak i chrześcijan. Inną war-
tościową cechą  projektu na planie symbolicznym jest 

wykorzystanie cegieł, które odnosi się do powojen-
nej odbudowy obszaru Muranowa przy użyciu cegieł 
pozyskanych ze zburzonych zabudowań (praktykę tę 
stosowano zresztą w całej Warszawie).

Zaletą tej propozycji jest także skomplikowana geo-
metria ścian, które w zależności od wysokości funk-
cjonować mogą jako ławki lub instalacje, służące do 
zabawy zarówno odwiedzającym, jak i mieszkańcom 
dzielnicy. Forma projektu sprawia, że może on być 
rozumiany i wykorzystywany na różne sposoby –  
począwszy od spotkań grupowych po działania 
indy widualne.

use of bricks recalling the post-war practice of re-
building Muranów with salvaged bricks from ruined 
houses (as it was also the case in the rest of Warsaw ).

The proposal offers another quality – the one of 
using a complex geometry of walls that depending 
on their height can be used as benches and playing 
installations for both visitors and local inhabitants. 
Its form creates an opportunity for different inter-
pretations and uses; from group interactions to 
individual activities.
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The designers of this proposal have asked themselves 
about the values that motivated people to help Jews 
whilst facing the prospect of their own death and the 
death of those whom they protected. For some it 
was faith in God and love, for others it was the prin-
ciple of tolerance and human rights. The Righteous 
opened their hearts to other human beings during the 
most difficult and testing of times. The idea behind 
the monument’s design is to commemorate those 
exceptional relationships: the relationship between 
the Rescuers and the Survivors. The monument 
is to open — as a symbolical gesture — onto The Mu-
seum of the History of Polish Jews (POLIN) and will 
be located next to “the avenue of old trees” in the 
southern corner of the park far from the main 
access points and walkways. With its gentle form, 
the memorial seeks to reflect the humility and mod-
esty of the Righteous.

Twórcy pomnika zadają sobie pytanie o to, jakimi 
wartościami kierowali się ludzie pomagający Żydom 
w obliczu śmierci własnej i swoich podopiecznych. 
Jedni – wiarą w Boga i miłością bliźniego, dla innych 
istotna była zasada tolerancji i poszanowania praw 
jednostki. 
Wszyscy Sprawiedliwi w chwili najwyższej próby 
otworzyli się na drugiego człowieka. Założeniem pro-
jektu pomnika jest upamiętnienie tych szczególnych 
relacji między Ratującymi i Ocalonymi.
Wedle koncepcji pomnik ma symbolicznie otwierać 
się na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN i zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie alei 
drzew, w południowym narożniku parku, w oddale-
niu od głównych ciągów komunikacyjnych. Ma być 
łagodny w wyrazie, tak jak skromni i nieszukający 
poklasku pozostali sami Sprawiedliwi.

MATEUSZ TAŃSKI

The design consists of a single proposal: two per-
pendicular cuts in the lawn’s surface with the area 
at the cuts’ intersection elevated, creating the ef-
fect of a sheet of paper being raised by its corner. 
The resulting change in elevation (from 0 to 250 cm) 
is filled in with a vertical retaining wall made of pol-
ished stone. Near the corner, the phrase “Ratującym 
–Ocaleni” is embedded in the wall. The entire wall is 
75 meters long, with its longer side facing the Mu-
seum’s western elevation. From Karmelicka street, 
the commemorative monument is visible as a sharply 
peaked grass-covered embankment.

Koncept sprowadza się do jednego gestu: prostego, 
narożnego nacięcia w płaszczyźnie trawnika, któ-
ry w punkcie przecięcia dwóch kierunków zostaje 
uniesiony w górę, jak kartka papieru. Wynikająca 
z tego zabiegu różnica wysokości (od 0 do 250 cm) 
zostaje wypełniona pionową ścianą z polerowanego 
kamienia z umieszczoną blisko narożnika inskrypcją 
„Ratującym–Ocaleni”. Ściana ma 75 m długości i jej 
dłuższy bok znajduje się po zachodniej stronie elewa-
cji Muzeum. Od strony ulicy Karmelickiej widoczny 
jest jedynie ostro zakończony, zielony nasyp.

The jury had found this project appealing for the 
following reasons:
– the design calls for a simple intervention on the 
    ground of the park and has a clear potential to 
    evoke a subtle yet strong affect;
– the design is intelligently situated in the site in 
    relation to the existing park and to the Museum’s 
    building; 
– the design employs both poetic and architectural 
    qualities that the jury found to be in accord with 
    the competition’s request: Poetic – in a sense  
    of ‘ground-breaking’ and ‘surfacing’ a story that 
    was hidden so far; architectural – in the sense 
    of changing the given site in subtle yet powerful 
    ways by means of transforming the foreground 
    for the Museum building as well as the perceived 
    horizon from the street side, and while being on 
    the monument premises –  positioning a visitor’s 
    body in a new, elevated location. 

Jury doceniło następujące zalety projektu: 
– projekt zakłada prostą ingerencję w teren parku 
    i ma potencjał subtelnego, lecz mocnego 
    oddziaływania afektywnego;
– pomnik został mądrze ulokowany względem  
    parku i budynku Muzeum;
– projekt ma zarówno poetyckie, jak i architekto-
    niczne jakości, co jury uznało za zgodne z celami 
    konkursu. Poetyckość projektu przejawia się  
    w „ujawnieniu” i wystawieniu na widok historii, 
    która do tej pory pozostawała ukryta. Walor 
    architektoniczny projektu polega na subtelnej, 
    lecz mocno oddziałującej przemianie miejsca   
    poprzez przekształcenie terenu przed Muzeum 
    oraz perspektywy od strony ulicy. Wejście na 
    teren pomnika „unosi” zwiedzających ponad 
    poziom terenu.
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Teren wokół Muzeum Historii Żydów Polskich PO-
LIN, wybrany jako miejsce upamiętnienia Polaków 
ratujących Żydów, to obszar nawarstwienia symboli 
pamięci. Główną ideą twórców było zaprojektowanie 
pomnika nie jako jednego monumentalnego obiektu, 
ale subtelnej ingerencji w zastany krajobraz.
Pomnik ma być afirmacją życia, najważniejszej 
i najcenniejszej wartości, o którą walczyli Ratują-
cy i Ocaleni. Idea ta reprezentowana jest w sposób 
nieoczywisty – projekt zakłada rozłożenie w parku 
różnej wielkości lusterek, odbijających otaczający 
świat, ludzi, ruch i naturę. Lustrzane odbicia  osób od-
wiedzających park mają skłaniać ich do refleksji nad 
historią własną oraz historią Ratujących i Ocalonych.

The area around The Museum of the History of Polish 
Jews (POLIN) — the site selected to commemorate 
Poles who rescued Jews — is a place where different 
memorial symbols co-exist, one beside the other. 
The main idea behind this design is to create a mon-
ument that would not be monumental. Rather, this 
monument is to be a subtle intervention within the 
existing landscape. The memorial is to stand as an 
affirmation of life — a most important and valuable 
act, and one that by virtue of their actions, the Rescu-
ers and Survivors represent. The idea is represented 
in a non-obvious way — through the dispersion of 
different sized mirrors around the park. These mir-
rors will reflect the surrounding world: people, traffic 
and nature. The faces of visitors reflected in the var-
ious mirrors are to stimulate reflection on their own 
personal histories and the history of the Rescuers 
and the Survivors.

MARCIN GIEMZA, MONIKA RYSZKA, MARCIN SZCZODRY

The authors called for an inversion of the traditional 
vertical monumentalism of monuments and a hori-
zontally oriented form on the grounds’ surface.  
The design’s reference point is that of a non-intru-
sive form which acts as an intimate affirmation of 
life through movement — life’s natural companion. 
A collection of variously-sized illuminated reflective 
glass squares placed among the grass will act as the 
primary means of expression. During the day, the 
squares act as mirrors: reflecting the people, sky and 
natural surroundings. At night, the illuminated “mir-
rors” are intended to form part of a composition of 
lights set  within the Museum’s surroundings. Addi-
tional elements of the design include paths made of 
small concrete squares with grass between them and 
“natural” plantings placed in those locations with the 
highest concentration of “mirrors.”The Commemo-
ration is to be located in the ground’s western area, 
between Karmelicka Street and the Museum building.

Autorzy pracy postulują odwrotność wertykalnej 
monumentalności tradycyjnych pomników poprzez 
wprowadzenie formy działającej na powierzchni tere-
nu. Punktem wyjścia jest tu założenie, że pomnik ma 
być nienarzucająca się, wręcz intymną afirmacją ży-
cia i związanego z nim naturalnego ruchu. Zapropo-
nowanym środkiem ekspresji są umieszczone pośród 
trawy kwadratowe punkty o różnej wielkości, wyko-
nane z podświetlanego szkła refleksyjnego. W ciągu 
dnia ich powierzchnie działają jak lustra odbijające 
patrzących na nie ludzi, niebo i otaczającą naturę. 
W nocy „lustra” są podświetlone i stają się kompo-
zycją dających orientację w przestrzeni punktów.
Uzupełnieniem pracy mają być ścieżki z małowymia-
rowych kwadratowych płyt betonowych przerasta-
nych trawą oraz „naturalne” nasadzenia pojawiające 
się w miejscach zagęszczenia „luster”. Całość ma być 
ulokowana w zachodniej części terenu pomiędzy 
budynkiem Muzeum a ulicą Karmelicką.

Jury chciałoby wyróżnić projekt z następujących 
powodów:
–  „anty-pomnikowe” nastawienie autorów do  pro-

jektu miejsca pamięci  i upamiętnienia;
– wnikliwa interpretacja założeń uwidoczniona 
    poprzez stworzenie miejsca upamiętnienia oraz  
    żywego otoczenia, które nie jest wyłączone  
    z życia codziennego;
– wyrafinowana kompozycja poszczególnych 
    elementów tworzących miejsce;
– uwzględnienie uwarunkowań miejsca 
    i wpisanie projektu w otoczenie.

The jury would like to make a special mention  
in appreciation of the project for the following 
reasons:
– the authors’ use of a non-monumental approach    
    to create a place of remembering and 
    commemoration;
– the project’s insightful interpretation of the brief 
    by making a place of commemoration as well  
    as a living environment which is not detached    
    from everyday life;   
– the proposal’s sophistication in terms of the 
    composition of different elements as tools for 
    place-making; the careful consideration of the   
    site and the integration of the project as an 
    integral part of the in the existing elements.
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The memorial assumes the form of a cable-net struc-
ture over a section of park area, on the northern side 
of the site. The cable-net surface is suitable for use 
by a large number of visitors. The grid pattern allows 
people to walk, sit, lean back or lay down on the sur-
face of the memorial. Visitors to the park can walk 
and sit freely upon almost the entire total surface of 
the memorial. Once visitors use the memorial, the re-
sulting deformation of the surface area will impinge 
severely upon the usability of the space underneath. 
The memorial will feature a LED lighting system that 
will highlight its geometry in the dark. Parts of the 
surface can be covered to create space for commem-
orations and anniversary celebrations.

Pomnik zaprojektowany został w formie siatki roz-
ciągającej się na terenie zieleńca po północnej stronie 
placu. Może korzystać z niej wielu zwiedzających, 
a jej struktura pozwala na spacerowanie, siedzenie 
lub położenie się. Użytkownicy terenu znajdującego 
się pod konstrukcją mogą swobodnie spacerować lub 
siadać na niemal całej powierzchni pomnika, jeśli na 
górnej powierzchni konstrukcji nie przebywają inni 
ludzie. Na pomniku zamontowany zostanie system 
lamp LED-owych, który podkreśli jego geometrię 
w ciemności. Siatkę można częściowo przekryć, 
by stworzyć przestrzeń dla wydarzeń związanych 
z upamiętnieniem lub obchodami rocznic.

SIC ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
Miguel Jaenicke

The design consists of a simple proposal: the rec-
tangular space in the lot’s north-east corner is to be 
covered with an artificial topography made of a metal 
mesh. This would create an anti-gravity landscape 
above the ground level, allowing visitors to float in 
the air. The mesh construction is elevated above the 
ground thanks to perimeter tension and steel ten-
sion cables attached to posts placed in the lawn. The 
white-fabric, net-sleeving covered mesh allows visi-
tors to climb to a height of 3 meters, providing them 
with a “levitating” experience. When the weight of 
additional visitors is applied to the mesh, the entire 
construction sags and creates a new “map” of 
accessible spaces beneath it. Another unique quality 
of the mesh cover is its ability to transfer vibrations 
and tension from a pressure point to distant loca-
tions on the mesh cover, in effect, acting as a very 
large network of connections. Due to the irregular 
arrangement of the support posts, different areas of 
the mesh cover exhibit various degrees of elasticity.  
Holes in the mesh cover, made to accommodate the 
trunks of existing trees, add to the variable elastici-
ty of the effect. As the space below the mesh cover 
is designed to host a variety of public events, the 
authors provide the option of attaching impermea-
ble fabric covers to the mesh to provide protection 
from rain or sun in specific areas. The idea behind the 
design includes the relationships between rescuing 
and removing people out of trouble, as well as the 
network of mixed emotions that are associated with 
the fight against oppression.

Koncepcja przewiduje niezwykle prosty zabieg: pro-
stokątna przestrzeń skweru w północno-wschodniej 
części parku zostaje przekryta sztuczną topografią 
ze stalowej siatki, co stworzy  antygrawitacyjny kra-
jobraz ponad poziomem gruntu i pozwoli ludziom na 
oderwanie się od ziemi.
Siatkowa forma unosi się nad ziemią dzięki nacią-
gnięciu jej po obrysie oraz dzięki systemowi stalo-
wych kabli naciągowych, montowanych do słupów 
rozlokowanych na trawnikach w obrysie prostokąta. 
Siatka w białym tekstylnym oplocie pozwala na wej-
ście do wysokości 3 m, dając wrażenie lewitowania 
i tworząc elastyczną powłokę, która w momencie 
obciążenia większą ilością zwiedzających opusz-
cza się, zmieniając „mapę” dostępnych przestrzeni 
znajdujących się pod nią. Cechą siatki jest również 
falowe przenoszenie drgań i napięć od punktu 
nacisku w czasem bardzo oddalone rejony powło-
ki, co tworzy z niej wielką wrazliwą sieć połączeń. 
Powłoka ma różne stopnie elastyczności dzięki róż-
nym odległościom między słupami oraz dzięki serii 
otworów, przez które przerastają drzewa. Autorzy 
zaznaczają w opisie, że ze względu na różnorodność 
aktywności publicznych, które miałyby miejsce pod 
powłoką, istnieje możliwość podczepiania do siatki 
pełnych pól z materiałów tekstylnych, jako przekryć 
nad miejscami wymagającymi dodatkowej ochrony 
przed deszczem i słońcem. Opis ideowy pracy od-
wołuje się do zależności między ratowaniem a „wy-
ławianiem” ludzi z opresji oraz do sieci mieszanych 
emocji towarzyszących walce człowieka z opresją.

The anti-kinetic lightness of this proposal was much 
appreciated by part of the jury. However, the sym-
bolical references in its description about „rescuing 
by fishing” seemed not too convincing. The idea of 
adding an extra layer of artificial topography to the 
everyday life in the park was appealing and made 
the project tempting, but the overall effect of light-
ness brought the concern of the proposal being too 
hedonistic as for a gesture of remembrance and rec-
ognition it was meant to be. Still, many jury mem-
bers expressed were excited about the opportunity 
of jumping on a trampoline-like surface of this size 
in the future.

Część jury doceniła antykinetyczną lekkość projektu, 
jednak proponowana symbolika „ratowania poprzez 
odławianie“ nie została uznana za przekonującą.  
Pomysł stworzenia dodatkowej, sztucznej warstwy 
ponad parkiem jest dobry i atrakcyjny. Jednakże 
ogólna lekkość projektu rodzi obawy, że bardziej sko-
jarzy się on z zabawą niż z upamiętnieniem. Niemniej 
wielu członków jury uznało możliwość skakania na 
przypominającej trampolinę powierzchni tych roz-
miarów za atrakcyjną.
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The concept behind the memorial is to create an easily 
identifiable sign of continuity between the destroyed 
city and the existing one. A concrete block rises from 
the foundations of the old Jewish district, breaks 
through its ruins and reaches up toward the surface. 
Thus, a symbolic fragment of the historic city is 
being transported into the present. A monolithic mass, 
hidden underground, functions as an allegorical sign 
of the Poles’ brave deeds. By looking into a crevice 
that surrounds the block it is possible to imagine the 
scale of the commitment extended from Rescuers to 
the Survivors. The block’s walls, however, disappear 
into darkness, making the actual size of the monu-
ment unknown. The presence of the ‘slot’ helps one 
to imagine the emptiness that would appear in the 
monument’s absence.

Koncepcja Upamiętnienia zakłada stworzenie ele-
mentu, który połączy miasto zburzone z istniejącym. 
Betonowy blok wyrasta z fundamentów dawnej 
dzielnicy żydowskiej, przebija warstwę gruzów, 
a górną powierzchnią sięga obecnej wysokości  
poziomu terenu. W ten sposób symbolicznie przenosi 
fragment miasta historycznego w teraźniejszość.
Ukryta pod powierzchnią ziemi masa monolitu sym-
bolizuje czyny Polaków ratujących Żydów. Spojrze-
nie w głąb szczeliny otaczającej pomnik uwidacz-
nia ogrom dzieła Ratujących. Ściany bloku nikną  
w ciemności, przez co jego prawdziwych wymiarów 
możemy się tylko domyślać. Szczelina pozwala także 
na wyobrażenie sobie pustki, która pojawiłaby się, 
gdyby pomnik nie istniał.

ALEKSANDER ROMAN MACIAK, DOROTA JULIA RYŻKO,
JAKUB JAN GONDOROWICZ, WOJCIECH HRYSZKIEWICZ

The concept embraces the construction of a concrete 
monolith embedded in the ground in the western 
part of the park on the axis of the Museum hall. The 
monolith is a symbolic connection between the un-
derground city of the past (the Jewish District) and 
the city of the present day. The depth and mass of the 
monolith are emphasised by a narrow cut that sur-
rounds it. The inscription on the surface that plays the 
role of the plinth of the upper concrete platform is an 
invitation to climb the plinth. This resolution offers the 
possibility of further interpretation of the presence and 
activities of the people who have climbed the platform.

Koncepcja zakłada wprowadzenie w zachodniej 
części parku, na osi holu Muzeum, wkopanego  
betonowego monolitu, który symbolicznie łączy 
ukry te w ziemi miasto przeszłości (dzielnicę ży-
dowską) z teraźniejszością. Głębia i masa monolitu 
są podkreślone otaczającym go wąskim nacięciem. 
Inskrypcja na płaszczyźnie pełniącej funkcję swo-
istego cokołu górnej płaszczyzny betonu zaprasza do 
wejścia na niego, co z kolei daje możliwość dalszego 
interpretowania obecności i działań ludzi, którzy zna-
leźli się na jego powierzchni.

The jury has decided to mention the work for its orig-
inal combination of monumentality and “invisibility”, 
and for the symbolic “move away” from the multilay-
ered history of the place.
The jury finds interesting the idea of a massive con-
crete plinth whose bottom is located below the level of 
the ruins of Muranów, and the top is on the surface of 
the earth. It is located in a place cleared of debris, in a 
“negative image” space. Thus, it becomes a witness to 
the multilayered history of the city. The upper surface 
of the monument creates a separate place, as if located 
outside the area of the former ghetto. It is an island, 
separated both from history and the present with a 
very deep crevice. The crevice can be understood as 
a metaphor of the distance between the Rescuers and 
the Survivors, whose relations were close but, at the 
same time, filled with the sense of danger and uncer-
tainty. The radical reduction of the space above the 
ground around the monumental plinth and its nega-
tive-image character reverse the logic of a traditional 

Jury postanowiło wyróżnić pracę za oryginalne po-
łączenie monumentalności i „niewidoczności” oraz 
za symboliczne „odsunięcie” się od wielowarstwowej 
historii miejsca.
Uwagę jurorów zwróciła idea zrealizowania potęż-
nego, betonowego postumentu, którego podsta-
wa sięga poniżej gruzów Muranowa, jego szczyt 
zaś zlico wany jest z gruntem. Postument stoi na 
oczyszczonym z gruzów miejscu w przestrzeni ne-
gatywowej, stając się tym samym świadkiem wielo-
warstwowej historii miasta. Górna/wierzchnia część 
postumentu tworzy miejsce osobne, znajdujące się 
niejako poza dawnym obszarem getta. Jest rodza-
jem wyspy oddzielonej – zarówno od Historii, jak i 
od teraźniejszości – bardzo głęboką szczeliną. Szcze-
lina ta może być odczytana jako metafora dystansu 
między Ratującymi a Ocalonymi, bliskiego fizycznie 
i jednocześnie implikującego niebezpieczeństwo i 
niepewność. Redukcja do minimum przestrzeni po-
wietrza wokół monumentalnego postumentu oraz 

jego negatywowość jest odwróceniem logiki trady-
cyjnego pomnika, który zawsze oddziałuje z pewnej 
odległości, stając się zazwyczaj dominującym ele-
mentem otoczenia.
Potężny postument umieszczony pod ziemią w miej-
scu gruzów staje się trafną metaforą budowania lep-
szego świata. Jednocześnie formalnie jest trafnym 
odniesieniem do ważnych dla historii projektów arty-
stycznych, takich jak np. realizacje Waltera de Marii.

memorial, which can always be seen from a distance 
and becomes a dominant feature in its surroundings.
The massive plinth situated underground in the place 
of debris becomes an apt metaphor of building a better 
world. At the same time, it is a formal reference to 
major artistic projects, such as the works of Walter 
de Maria.
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POCZTAPARK
In essence, a refugee can be defined by the absence 
of an address — or, in a more abstract way, through 
the absence of a home. During the war, a shelter 
was an address shared by both the Rescued and the 
Rescuers. This design proposes the installation of 
mailboxes in the park — commemorating the indi-
viduals who helped and rescued Jews. Each mailbox 
will have its own official address. Thus, it is possible 
for modern-day refugees to obtain an address where 
they can be easily reached.

POCZTAPARK
Istotą egzystencji uchodźcy jest brak adresu lub 
w szerszym wymiarze – brak domu. W czasie wojny  
ratowani i ratujący posiadali wspólny adres schronie-
nia. Projekt proponuje rozstawienie w parku skrzy-
nek pocztowych, które tworzyłyby miejsca pamięci 
o tych, którzy pomagali i ratowali. Każda skrzynka 
pocztowa posiadałaby także własny adres. Dzięki 
temu współcześni uchodźcy otrzymaliby możliwość 
kontaktu ze światem.

BERTE DAAN, JOHANNES HEINE

The concept behind this design is simple: the essence 
of being an escapee is summed up by the actual and 
symbolic lack of an address. This is why the authors 
propose to place 25 mailboxes throughout the park. 
Each mailbox is to have an individual address, allow-
ing modern-day “escapees” to “establish an address” 
(similar to a poste restante service). The design also 
references the clandestine places where information 
was exchanged by the rescued and the rescuers in 
the past, as well as dead drops — places of storing 
and exchanging secret correspondence. The boxes 
would be affixed to trees growing in the park. The 
authors leave the practical mechanisms related to 
the function of the “park post” open for discussion.

Koncepcja projektu jest bardzo prosta: istotą sytuacji 
uciekiniera jest faktyczny i symboliczny brak adresu, 
dlatego autorzy proponują zainstalowanie w parku 
dwudziestu pięciu skrzynek pocztowych, którym 
przypisane byłyby osobne adresy, pozwalające 
współczesnym uciekinierom na szeroko rozumiane 
„stworzenie adresu”, trochę wedle zasady poste re-
stante. Projekt nawiązuje też do zakonspirowanych 
punktów wymiany informacji pomiędzy ratowanymi 
i ratującymi z przeszłości, przy czym odniesieniem 
może tu być również funkcja dziupli jako miejsc prze-
chowywania tajnej korespondencji. Skrzynki mia-
łyby być przymocowane do pni istniejących drzew  
na terenie parku. Autorzy pozostawiają otwartą 
kwestię samego mechanizmu działania „parkowej 
poczty”.

Opinia Jury:
Jury’s remarks:

The jury evaluated the entry as a brilliant and univer-
sal way to approach the theme of the competition. 
Even though it has been categorised as a project that 
requires discussion, the simplicity of the idea and the 
ease of implementation are advantages that make 
the design suitable for implementation.

WYRÓŻNIENIE / MENTION
ŚCIEŻKA DYSKUSJA / PATH: DISCUSSION

Jury uznało koncepcję za błyskotliwe i uniwersalizu-
jące ujęcie tematu konkursu. Mimo zaszeregowania 
w kategorii prac podanych do dyskusji prostota po-
mysłu i łatwość wprowadzenia w życie pozwalają 
myśleć o nim jako projekcie realizacyjnym.
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KAPS ARCHITEKCI
Maciej Aleksandrowicz, Maciej Parysek, Tomasz Słowik, Tomasz Korneluk

The design is consciously based on abstract forms, 
whose form does not reference the symbolic and 
figurative elements usually associated with remem-
brances or commemorations. The authors propose 
to use a mirror-polished material, intersected by a 
heavy monolith and made up of triangular coverings 
which reflect light and the surroundings. The side of 
the monolith visible from the Museum’s main hall is 
to be sloped — providing a dramatic contrast between 
light and shadow, and reflecting the surface line 
approaching it. After conquering the monolith, the 
line changes direction, returning to its original path. 
The authors reference an unrealized commemora-
tion design for the Auschwitz concentration camp 
proposed by Oskar Hansen and his team in 1957. 
Hansen’s conception called for a wide asphalt road 
to bisect the grounds of the concentration camp, and 
thus challenge and openly reject the site’s existing 
spatial logic. The competition work’s light-reflect-
ing line seemingly ignores both the site’s and the 
Museum’s surroundings, only acknowledging them 
through the placing of the concrete obstacle (mon-
olith) on the Museum hall’s axis near the park’s main 
path (parallel to the Museum’s western facade).  
The line and the monolith are complemented by 
ground level triangular cement plates — between 
which grass is intended to grow.

Projekt zawiera propozycję użycia abstrakcyjnych 
form, świadomie nienawiązujących do stereoty-
powych symboli i figuratywności miejsc pamięci.  
Autorzy wyznaczają intencjonalną linię z polerowa-
nego niczym lustro materiału, przeciętego ciężkim 
monolitem z trójkątnych, odbijających światło i oto-
czenie fasetek, którego bok, widoczny od strony holu 
Muzeum, jest nachylony, daje silny kontrast światło-
cieniowy i odbija dochodzącą do niego w posadzce 
linię. Pokonując monolit, linia zmienia kierunek i po-
wraca do swojego pierwotnego przebiegu po jego 
drugiej stronie. 
Autorzy powołują się na niezrealizowaną pracę 
Droga, autorstwa Oskara Hansena (zaprojektowa-
ną wraz z zespołem), upamiętniającą ofiary obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz z 1957 roku, w której 
zaproponowano intencjonalną linię asfaltowej drogi, 
przecinającą teren obozu w sposób otwarcie negu-
jący logikę przestrzenną miejsca. W pracy konkur-
sowej odbijająca światło linia niejako ignoruje układ 
przestrzenny skweru i otoczenie samego Muzeum, 
jedynym ukłonem w stronę urbanistyki miejsca 
jest ustawienie pokonywanej przez linię betonowej 
przeszkody na osi holu przy głównej ścieżce skweru 
(równoległej do zachodniej ściany budynku). Obie 
formy – linia i monolit – uzupełnione są grafiką po-
sadzki z częściowo porośniętych trawą trójkątnych 
płyt betonowych.

The form of the proposed memorial commemorat-
ing Poles who rescued Jews during World War II is 
abstract. It neither appeals to symbolic motifs, nor 
evokes strong emotions — the site allows individual 
reflection. This approach to form reflects both the 
complicated situation in which the Rescuers found 
themselves, and also the often muted reactions of 
the people around them.The design alludes to the 
never-realised built-memorial to the prisoners of the 
concentration camp Auschwitz-Birkenau designed by 
Oskar Hansen.The central motif is a thin reflective line 
that crosses the square next to The Museum of the 
History of Polish Jews (POLIN). Each component of 
the installation is reactive to light — the site features 
an inscription in three languages. The installation 
does not interfere with the area used by local resi-
dents for recreational purposes.

Projekt zakłada abstrakcyjną formę upamiętnienia 
Polaków ratujących Żydów podczas II wojny świa-
towej, która nie posiada bezpośrednich odniesień 
symbolicznych ani nie pobudza silnych emocji – po-
zwala na indywidualną refleksję. Takie podejście do 
formy oddaje złożoną sytuację Ratujących i reakcje 
otoczenia.
Projekt nawiązuje do niezrealizowanego niegdyś upa-
miętnienia ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau, autorstwa Oskara Hansena. 
Przewodnim motywem pracy jest lustrzana cienka 
linia przecinająca skwer znajdujący się obok Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Każdy element insta-
lacji reaguje na światło; towarzyszy jej napis w trzech 
językach. Instalacja nie ingeruje w przestrzeń rekre-
acji  mieszkańców.
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The form of the memorial will feature an open door, 
a symbolic representation of the openness and soli-
darity shown by Poles towards Jews. The door opens 
onto The Museum of the History of Polish Jews  
(POLIN), and — symbolically — to the Survivors. The 
door will feature 704 irregular holes capable of trans-
mitting light. This act commemorates the victims 
sentenced to death as a direct consequence of rescu-
ing Polish Jews. In addition, the monument’s location 
affords an uninterrupted view of the contemporary 
architecture around the Museum site. Intimate spac-
es designed to help integrate the activity of residents 
and groups of visitors are planned for the outskirts 
of the park. Complementing the architectural com-
position is a “meadow” featuring grasses of various 
heights. On the one hand the grass symbolises the 
fragility of human life, whilst on the other, they pro-
vide a lightweight counter-point to the architectural 
form of the monument and the Museum.

Pomnik zaprojektowano w formie rozwartych skrzy-
deł drzwi, które mają nawiązywać do gestu otwar-
tości i solidarności Polaków wobec Żydów. Drzwi, 
otwierające się w kierunku Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN i – symbolicznie – na Ocalonych,  
zawierają 704 nieregularne otwory przepuszczające 
światło – jest to Upamiętnienie Ratujących skaza-
nych na śmierć za pomoc polskim Żydom. Lokali-
zacja pomnika pozwala na jednoczesne oglądanie 
współczesnej architektury mieszkalnej otaczającej 
Muzeum. 
W projekcie na obrzeżach parku zaplanowano kame-
ralne przestrzenie sprzyjające integracji mieszkań-
ców i grup odwiedzających. Dopełnieniem całości 
kompozycji jest „łąka” z traw o różnej wysokości:  
z jednej strony symbolizująca kruchość ludzkiego 
życia, z drugiej – nadająca lekkości formie pomnika 
i Muzeum.

JUSTYNA KOLARZ-PIOTROWICZ, KASPER JAKUBOWSKI

The Competition Work is based on introducing two 
concrete monoliths symbolizing open doors (one of 
the door’s wings symbolizes the past, the other the 
future) with an axis running between them, sym-
bolically connecting the Ghetto Heroes Monument 
located on the other side of the Museum, while also 
incorporating the irregular axis of the Museum’s 
main hall. The space between the “doors” (about 
four stories high), along with the removal of several 
trees along Karmelicka Street will create a visual rela-
tionship between the Museum building (symbolizing 
the rescued Jews) and the buildings surrounding the 
Museum site which symbolize the ordinary citizens 
whose gesture of leaving a door open for the threat-
ened Jewish population was a heroic act. The south-
ern of the two concrete monoliths is to be slashed, 
creating an  assortment of openings whose number is 
meant to symbolize the people executed for assisting 
Jewish people. Light passing through these openings 
will fall on the other monolith’s surface. Additional 
elements proposed by the design include changes 
to the ground’s surface as one approaches the two 
monoliths. Suggesting the idea of danger, these small 
architecture elements encourage visitors’  to interact 
with both local residents, and the meadow planted 
with seasonal grasses.

Praca składa się z dwóch betonowych monolitów, 
symbolizujących otwarte drzwi (jedno skrzydło ma 
oznaczać przeszłość, drugie – przyszłość), pomiędzy 
którymi znajduje się oś będąca wypadkową relacji 
budynku Muzeum ze znajdującym się po jego drugiej 
stronie pomnikiem Bohaterów Getta oraz przełama-
ną osią wizualną wynikającą z pofałdowanej geome-
trii holu Muzeum.
Rozwarcie między „drzwiami” (o wysokości około 
czterech kondygnacji) wraz z przecinką w linii drzew 
od strony ulicy Karmelickiej ma umożliwić relację 
wizualną między budynkiem Muzeum (symbolizu-
jącym uratowanych Żydów) i otaczającymi teren 
konkursowy budynkami socjalnymi symbolizujący-
mi zwykłych ludzi, którzy – poprzez gest otwarcia 
drzwi potrzebującym pomocy Żydom – wykazali się 
bohaterstwem. Betonowy blok znajdujący się od 
południa jest pocięty otworami, wykonanymi pod 
różnym kątem, których liczba ma odnosić się do licz-
by osób straconych za pomoc Żydom. Padające przez 
otwory światło trafia na powierzchnię drugiego mo-
nolitu. Dodatkowymi elementami zaproponowanymi 
w pracy są: zmieniająca się w miarę zbliżania się do 
monolitów geometria posadzki, która ma odnosić 
się do pojęcia niebezpieczeństwa, elementy małej 
architektury, mające umożliwić łatwiejszą interakcję 
zwiedzających z lokalnymi mieszkańcami, oraz łąka 
stworzona ze zmieniających się sezonowo traw.
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The concept embraces the construction of a slightly 
deepened basin in the park. The basin contains water 
springs and grooved paths whereupon the water will 
flow. The springs symbolise the people who rescued 
Jews and the hope and life that is provided by virtue 
of their action. A steel sculpture of a young oak tree 
is planned for the centre of the square. It functions 
as a symbol of the force of life, the Survivors, and 
the generation that was shaped by the heroism of 
the Rescuers.

Koncepcja zakłada stworzenie na terenie parku  
delikatnie zagłębionej niecki, zawierającej źródła 
wody i wyżłobienia, którymi spływają strumyki. 
Źródła oznaczają osoby ratujące Żydów oraz nadzieję 
i życie, które oni ofiarowali. Na środku placu zaplano-
wano umieszczenie stalowej rzeźby przedstawiają-
cej młody dąb, symbolizujący siłę życia, Ocalonych, 
a także pokolenie ukształtowane pod wpływem  
bohaterskich postaw Ratujących.

PP STUDIO
Patryk Pniewski, Monika Szczukiewicz, Ewa Greczkowska

The design calls for a 40-meter diameter basin to be 
located along the axis of the Museum’s main hall, on 
the building’s south-west side. The basin, measuring 
two meters in depth, is to be located on the ground 
level and shall feature a lining of stone plates, with 
illuminated water troughs flowing to the basin’s cen-
tre. At the centre, a steel sculpture of a young oak tree 
symbolizing re-emerging life (according to the au-
thors’ description) draws the flowing water through a 
root-like system of water channels. The closed circuit 
trough system can also be seen as a representation 
of nerve cell synapses, with the channels becom-
ing wider as they approach the centre. Due to the 
basin’s depth, a visitor standing near the sculpture 
loses sight of the horizon. Five benches (as seen in the 
layout drawing, but not in the visualizations) are to 
be be located inside the basin. An undulating ribbon 
of text around the basin’s perimeter features the last 
names of the rescuers who lost their lives as a result 
of their actions, while a “From Those You Saved” sign 
is to be located at the basin’s centre.

Projekt zakłada wprowadzenie na osi holu Muzeum 
od strony południowo-zachodniej niecki o średnicy 
40 m, schodzącej od poziomu terenu (po obrysie 
okręgu) do głębokości 2 m. Niecka wypełniona jest 
kamiennymi płytami, pomiędzy którymi w podświe-
tlanych kanalikach woda spływa do środka układu, 
gdzie znajduje się stalowa rzeźba przedstawiająca 
młody dąb symbolizujący według autorów odra-
dzające się życie. Układ kanalików sprowadzających 
wodę w układzie zamkniętym przypomina system 
korzeni bądź synaps wokół ośrodka nerwowego: 
przekroje powiększają się w miarę zbliżania do cen-
trum. Ze względu na głębokość niecki osoba stojąca 
przy rzeźbie znajdzie się poniżej poziomu terenu, 
tracąc z oczu horyzont. We wnętrzu niecki zapro-
ponowano również pięć ławek nieprzedstawionych 
na wizualizacjach (widocznych na rzucie). Wokół 
obrysu niecki znajduje się falująca wstęga z nazwi-
skami Ratujących, którzy oddali życie za ratowanych,  
zaś na środku niecki umieszczony jest napis 
„Ratującym–Ocaleni”.
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WINDOWS TO THE SOUL
The main idea behind this project stems from the 
conviction that paying respect to the Rescuers 
and celebrating their memory requires us to shun 
grandiose gestures and embrace ways that reflect 
truly the modesty and generosity of the Rescuers. 
The design does not consume the site or confiscate 
it from local residents. It is not located in the open 
section of the western lawn — where it would be 
more central and exposed — but rather in the more 
intimate north-eastern corner. The design is more 
than a memorial; it lends itself to use as a public space 
for various educational, cultural and social activities.

OKNA NA DUSZĘ
Istota projektu wynika z przekonania, że wyrażenie 
szacunku wobec Ratujących i uczczenie ich pamię-
ci wymaga rezygnacji z wielkich gestów; powinno 
być realizowane w sposób, który odzwierciedla 
ich skromność i szczodrość. Projekt nie ogranicza 
przestrzeni ani też nie zabiera jej użytkownikom. 
Nie zajmuje miejsca na otwartych przestrzeniach 
zielonych po zachodniej stronie placu, gdzie byłby 
wyeksponowany, ponieważ jego realizacja została 
zaplanowana w kameralnym narożniku od strony 
północno-wschodniej. Jego konstrukcja jest czymś 
więcej niż pomnikiem – ma stworzyć przestrzeń 
publiczną dla różnorodnych działań – naukowych,  
kulturalnych, społecznych.

YISHAI WELL

The guiding idea behind this design is that the her-
oism of the individuals who rescued Jews remains 
untold and hidden — almost to the same degree as 
during the German occupation. The force and signif-
icance of these acts are to be mostly seen through 
the eyes of the rescuers, the eyes which form the 
“windows to the soul.” This is why the authors are 
proposing an intervention in the Competition area’s 
north-eastern corner which would be almost invisi-
ble from the park level. The intervention is to consist 
of square stained-glass windows on the ground illu-
minating a subterranean labyrinth of concrete cham-
bers. The underground rooms are designed to have 
a varied and hard to decipher layout and an off-put-
ting ambiance. A rectangular chamber placed on an 
underground passageway leading to the ramp and 
stairs will be used for cultural and other events help-
ing to further understand “the other” (the authors did 
not specify the term). The entire Commemoration, 
with a surface area of 650 meters squared, is to be 
built without impacting the trees present at the site.

Koncepcja oparta jest na założeniu, że akty bohater-
stwa ratujących Żydów pozostają wciąż nieopowie-
dziane i ukryte w prawie takim samym stopniu jak  
w czasie okupacji. Siła i znaczenie tych działań mają 
być raczej widoczne w ekspresji spojrzenia Ratują-
cych, w oczach, które są swoistymi „oknami duszy”. 
Autorzy proponują więc prawie niewidoczną z pozio-
mu parku ingerencję w północno-wschodnim naroż-
niku terenu konkursowego, gdzie na poziomie gruntu 
miałyby się znaleźć witrażowe kwadratowe okna, 
doświetlające labirynt podziemnych betonowych 
komór. Przestrzeń komór ma mieć zmienną i trudną 
do odczytania geometrię oraz działać odstraszająco.  
Na podziemny korytarz, prowadzący do rampy i scho-
dów, ma być nałożona również prostokątna komora, 
mająca służyć jako przestrzeń spotkań kulturalnych  
i innych wydarzeń publicznych pomagających w zro-
zumieniu „tego, co inne” (pojęcie niesprecyzowane 
przez autorów). Całość założenia o powierzchni około 
650 m2 miałaby być wybudowana z poszanowaniem 
istniejących drzew.
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The designers propose to plant several kinds of trees 
in the square next to The Museum of the History of 
Polish Jews (POLIN): trees that can grow in Poland 
during the summer, but cannot survive through the 
winter. The trees are to be covered with a protective 
layer that allows them to survive the cold. Therefore, 
the symbol of the commemoration would not be a 
singular act of “creating a monument”, but rather the 
continuous and persistent effort involved in ensuring 
the trees stay alive. During the war, the protection of 
Jewish families was also not a single act, but a daily, 
continuous effort and commitment. The design is 
to highlight persistence in the name of saving lives.  
The intervention also draws attention to the fact that 
the memory of people and events should be cultivated 
with the same special care.

Projekt zakłada posadzenie kilku gatunków drzew 
na skwerze przy Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, które mogą rozwijać się w czasie polskiego 
lata, ale nie są przystosowane do warunków zimo-
wych. Przed nastaniem zimy drzewa byłyby otoczone 
ochronną warstwą, która pozwalałaby im przetrwać. 
Symbolem pamięci nie byłby więc jednorazowy 
gest „stworzenia pomnika”, ale stały, niezmienny,  
wytrwały trud utrzymania drzew przy życiu. Pod-
czas wojny ochrona rodzin żydowskich także nie 
była jednorazowym gestem, ale codziennym trudem 
i zobowiązaniem. Projekt ma ukazać wytrwałość 
w wypełnianiu podjętych decyzji w imię ocalenia 
życia oraz zwrócić uwagę, że w ten sam pieczołowi-
ty sposób należy podtrzymywać pamięć o osobach 
i wydarzeniach.

ŁUKASZ PRZYBYŁOWICZ, ŁUKASZ WOLF

The preservation of life, and the cyclical efforts re-
quired to sustain it during recurring periods of dan-
ger, form the design’s leitmotif. The project calls for 
one to three groupings of temperate climate native 
evergreen trees to be located in the south-west area 
of the park. Unable to survive Polish winters on their 
own, the trees are to be placed inside inflatable PVC 
“bubbles” during colder months. The warm air filling 
these greenhouses is to be pumped from a central 
ventilation chamber augmented with a geothermal 
heating apparatus. The result would see groups of 
evergreen trees rising from a green lawn inside the il-
luminated spherical bubbles — with these living mon-
uments also serving as an obvious site for visitors. 
The design description does not indicate whether the 
“bubbles” are to be accessible to visitors, or whether 
they are only intended to be viewed from the outside.

Motywem przewodnim pracy jest podtrzymywanie 
życia i cykliczność wysiłku jego ochrony, wynika-
jąca z powracającego zagrożenia. Praca proponuje 
od jednej do trzech grup nasadzeń zimozielonych 
drzew strefy umiarkowanej w południowo-zachod-
niej części parku. Drzewa te, niezdolne do przeżycia 
w warunkach polskiej zimy, byłyby co roku zamykane 
na mroźne miesiące w „bańkach” z PVC utrzymują-
cych mikroklimat i sferyczną formę dzięki nadmu-
chowi ciepłego powietrza z centralnie ulokowanej 
komory wentylacyjnej wspomaganej ogrzewaniem 
geotermalnym. W ten sposób grupy zielonych drzew 
wyrastających z zielonego trawnika wewnątrz pod-
świetlanych sferycznych kopuł byłyby widoczne 
jako atrakcja i żywy monument. Opis nie precyzuje,  
czy sfery byłyby dostępne dla publiczności, czy je-
dynie oglądane z zewnątrz.
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A key element of the work is a long and narrow crev-
ice in the area next to The Museum of the History 
of Polish Jews (POLIN), a crevice that symbolises 
shelter. On the one hand, it is a reference to the shel-
ters and hiding places that emerged spontaneously 
during the German occupation, whilst on the other 
hand, it is a site of the symbolic “absorption” of the 
Jewish world, a world which disappeared forever 
during the war. The crevice is a shelter in which we 
feel — rather than see — somebody’s presence. We 
are able to observe the movement, light, shadows 
and fragmentary reflections of other users through 
the use of curvature-changing surface mirrors and 
light located above the surface of the floor. When 
inside the crevice, the user can confront their own 
mirror reflection. It is a symbolic meeting between 
a Rescuer and a Survivor.

Autorzy w ramach projektu proponują stworzenie 
pęknięcia w ziemi, zawartego między uniesionymi 
masami ziemi ukształtowanej, przypominającego 
płynnie przecięty, trawiasty pagórek. Pęknięcie 
ma dwie ściany – lustrzaną i kamienną, przy czym 
ta lustrzana zmienia nieznacznie swoje nachylenie, 
stając się pionową dopiero w najwyższym i zarazem 
najwęższym miejscu pęknięcia. Tu osoba podążająca 
wyznaczoną przez formę szczeliny ścieżką trafia na 
własne odbicie, któremu towarzyszy wielojęzycz-
ny napis „Ratującym–Ocaleni”, co niesie znaczenie, 
że Ratujący i Ocaleni byli swoistą jednością. Moż-
liwość podświetlania kamiennej ściany lampkami  
i świeczkami przynosi dodatkowe efekty związane  
z postrzeganiem instalacji nocą.

2PM PIOTR MUSIAŁOWSKI
Piotr Musiałowski, Michał Adamczyk, Paulina Pankiewicz

W prezentowanej pracy elementem kluczowym jest 
symbolizująca schronienie szczelina – długie i wą-
skie pęknięcie w terenie przyległym do Muzeum. 
Z jednej strony jest to nawiązanie do powstających 
spontanicznie podczas okupacji schronień-schow-
ków. Z drugiej – szczelina to miejsce symbolicznego 
„wchłonięcia” świata żydowskiego, który podczas 
wojny zniknął bezpowrotnie.
Szczelina jest schronieniem, w którym raczej 
odczuwamy, niż widzimy, czyjąś obecność poprzez 
obserwację ruchu, światła i cienia, fragmentarycz-
nych odbić innych użytkowników, uzyskanych 
za pomocą powierzchni luster i światła operującego 
nad powierzchnią posadzki. W szczelinie użytkownik 
konfrontuje się z własnym odbiciem, symbolicznie 
zaś dochodzi do spotkania Ratującego z Ocalonym.

The authors propose to create a crack in the ground 
produced by elevated masses of soil shaped like  
a smoothly cut grassy hill. The crack has two walls —  
a mirror wall and a stonewall. The mirror wall chang-
es its gradient slightly to become vertical only in the 
highest and, at the same time, the narrowest part of 
the crack. In this place a person, who follows the path 
indicated by the crack, encounters his or her own mir-
ror(ed) reflection. Located next to the reflection, 
the inscription “From Those You Saved”suggests that 
the Rescuers and the Survivors are unified. The possi-
bility of the illumination of the stonewall with lamps 
and candles creates the potential of additional effects 
when the installation is viewed after dark.

Opis autora:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
referenta:
Referee’s 

description:



109

WYRÓŻNIENIE HONOROWE / HONOURABLE MENTION

108

The monument is to commemorate the fact that 
although World War II unleashed evil on an unprec-
edented scale, people were able to counteract ha-
tred to save others — even if the price to pay was 
the Rescuer’s own life. The monument is intended 
to become part of the green square that serves as a 
place of entertainment and leisure for local residents.
The key element of the design is a wall covered with 
white stone — the same stone that will cover (in small 
cubes), the square’s lanes. The monument will cre-
ate hidden areas that are intended, albeit for a brief 
moment, to isolate visitors from the outside world.

Pomnik ma przypominać, że w czasie II wojny świato-
wej, gdy zło osiągnęło niespotykaną skalę, człowiek 
był w stanie przeciwstawić się nienawiści i uratować 
innych nawet za cenę własnego życia. Stanie się czę-
scią jasnego, zielonego placu, który jest miejscem 
rozrywki i odpoczynku okolicznych mieszkańców.  
Najważniejszym elementem koncepcji będzie ściana 
pokryta białym kamieniem – takim jak ten, które-
go drobne kostki rozproszone są w alejach placu.  
Pomnik będzie tworzył miejsca ukrycia – przestrzeni, 
w której odbiorca zostanie tymczasowo odizolowany 
od zewnętrznego świata.

MICHALEWICZ & CO. SP. Z O.O.
Piotr Michalewicz

The design is based on the juxtaposition of oppos-
ing human qualities — good and evil, nobleness and 
pettiness, love and cruelty, etc. — and is represent-
ed by two reinforced concrete walls cutting into a 
geometrically-shaped hill. The two walls appear to 
press against each other and against the path run-
ning between them, creating a dark covered pas-
sage. Visitors walking between, and or below the 
walls, are cut off from the outside world. The wall 
representing “good” is coated with a light decorative 
imitation-granite material, while the opposite wall is 
made of dark rough concrete. The Commemoration 
is to be located in the park’s western section — on an 
axis marked by the commemorative tree, and perpen-
dicular to the Museum’s elevation. The design calls 
for the maintenance of existing pedestrian walkways 
and the area’s current layout due to the importance 
of this infrastructure for local residents.

Pomysł pracy opiera się na przeciwstawieniu dwóch 
wartości (dobro – zło, szlachetność – małość, miłość 
– okrucieństwo, itd.) wyrażonym w formie dwóch 
żelbetowych ścian wrzynających się w geometrycz-
nie ukształtowany pagórek. Ściany zdają się napierać 
na siebie oraz na prowadzącą między nimi ścieżkę, 
tworząc w miejscu największego napięcia w środ-
ku układu domkniętą przestrzeń ciemnego pasażu, 
odcinającego zwiedzających od świata zewnętrzne-
go. Ściana symbolizująca dobro jest pokryta jasną 
warstwą wykończeniową przypominającą granit, 
zaś ściana reprezentująca zło wykonana jest z suro-
wego, ciemnego betonu. Lokalizacją jest zachodnia 
część parku (na osi prostopadłej do elewacji Muzeum, 
na której znajduje się symboliczne drzewo). Praca 
zakłada utrzymanie istniejących ciągów pieszych  
i respektuje również bieżący stan zagospodarowania 
tej strefy, ze względu na jej rolę w życiu codziennym 
okolicznych mieszkańców.
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The idea of the design stems from the contempla-
tion of the fates of the Survivors and the Rescuers. 
The relationship between the two groups is visually 
represented through a spatial form — two intercon-
nected pathways that tear apart the existing land-
scape and penetrate deep into the earth. The result-
ing artificial riverbed leads to a lower level where a 
place of contemplation is to be located. This space 
is the metaphorical meeting place between those 
who survived and those who rescued them. Inside 
the riverbed are eighteen small lakes, representative 
of later generations. Vapour rises above the lakes 
as a symbol of saved lives. The different bodies of 
water that appear in the design express the breadth 
of human emotion. The symbolism of water plays an 
important role — water is a symbol of life, but also a 
potentially dangerous force of nature.

Założenia projektu wynikają z kontemplacji losów 
Ocalonych i Ratujących. Wzajemne relacje tych ludzi 
zostały przełożone na formę przestrzenną – splata-
jące się ze sobą drogi, które rozrywając istniejący 
krajobraz, wnikają w głąb ziemi. Powstałe w ten 
sposób sztuczne koryto prowadzi do umieszczonego 
niżej miejsca kontemplacji, metaforycznego miej-
sca spotkania Ocalonych i Ratujących. Wewnątrz 
zagłębienia znajduje się 18 małych jezior, które 
mają świadczyć o istnieniu dalszych pokoleń, nad 
taflami wody unosi się zaś para wodna, symbolizu-
jąca uratowane życie. Różne stany skupienia wody  
wykorzystane w projekcie oddają dynamikę ludz-
kich emocji. Symbolika wody odgrywa ważną rolę 
w tej koncepcji – jest tu jednocześnie źródłem życia,  
ale także niesie ze sobą zagrożenie.

STUDIO IZABELA BOŁOZ
Barbara Bołoz, Izabela Bołoz, Marcin Kitala

The two intertwined paths of the Rescuers and of 
the Saved are represented by a man-made concrete 
canyon, its organic contour lines flowing through the 
park’s western section. The paths form an inverted 
“s” shape, with descending ramps on either end: one 
starting at the Museum driveway and the other in 
the lot’s north-western end, near the Willy Brandt 
Monument. The canyon widens as it approaches its 
middle run, where its flat walls become deformed, 
before expanding into a partially covered under-
ground chamber reminiscent of the Museum’s main 
hall. The canyon’s lowest central stretch is located 
4.8 meters below ground level and features a shal-
low basin filled with heated, steaming water with  
18 islets. (The design description provides the sym-
bolic reasoning behind the number of islands and 
the presence of water). Visitors can walk around the 
basin while the canyon’s layered walls also serve as 
benches. Safety considerations account for the pres-
ence of a subtle glass barrier, designed to rise from 
ground level to 2.8 meters high, around the canyon’s 
central section. The barrier helps augment the sen-
sation of the canyon’s monumental depth.

Dwie ścieżki splatających się losów, Ocalonych 
i Ratujących, oddane w formie sztucznego kanionu 
z organicznych „warstwic” betonu przepływają przez 
zachodnią część terenu parku.
Ścieżki tworzą jeden kształt odwróconej litery „s”, 
rozpoczynającej się dwoma rampowymi zejściami: 
jednym od strony podjazdu Muzeum i drugim –  
od strony północno-zachodniego narożnika działki, 
przy pomniku Willy’ego Brandta. Kanion stopniowo 
poszerza się ku środkowej części swojego przebiegu, 
gdzie płaskie ściany deformują się w organiczną for-
mę podziemnej, częściowo zakrytej komory nawią-
zującej do hallu Muzeum. W najniższej, środkowej 
części kanionu, znajdującej się na poziomie -4,8 m, 
znajduje się płytki basen z podgrzewaną, parującą 
wodą oraz 18 wysepkami (liczba w opisie argumen-
towana jest symbolicznie, podobnie jak samo zna-
czenie wody). Basen można obejść, zaś warstwowa 
geometria kanionu pozwala na ukształtowanie jego 
obrzeży w formie ławek. Ze względów bezpieczeń-
stwa całość przebiegu kanionu otoczona jest z obu 
stron dyskretną szklaną barierką, która wznosi się  
od poziomu 0 do poziomu 2,8 m przy środkowej czę-
ści nacięcia, dając efekt monumentalnej głębi.
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RESCUERS’ SQUARE
The designers intend to make use of the entire space 
around The Museum of the History of Polish Jews 
(POLIN). It is the intention of the designers to avoid 
creating a site with an overtly literal or martyrologi-
cal character. According to their concept, the site of 
Commemoration is the square itself — the chosen 
place, without the urban landscape. The specific ge-
ometry of the square (parabolic curves) carries the 
endless imagined visions of history. Numerous in-
tersecting paths express different human attitudes.  
The square can be interpreted as a symbol of a new 
way: of unity, of the covenant, of good news, life and hope.

PLAC POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW
Twórcy projektu wykorzystują całą przestrzeń wokół 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, unikając 
dosłownego wyrazu martyrologicznego. Upamięt-
nieniem w ich koncepcji jest plac – miejsce wybrane, 
bez pejzażu miejskiego. Specyficzna geometria placu 
(krzywe paraboliczne)  niesie bezkresne wyobrażenie 
historii. Liczne przecinające się na nim ścieżki ozna-
czają różne ludzkie postawy. Plac można odczytywać 
jako drogę, zjednoczenie, symbol przymierza, dobrą 
nowinę, życie, nadzieję.

ŁUKASZ MUŻACZ, MAREK WOJDA, GARANCE HUMEAU

The design’s description highlights the need to create 
a space that is inviting to people; a place that can be 
used in various ways such as private contemplation, 
meeting others, and an event space. The project calls 
for the transformation of the grounds west of the 
Museum into a green piazza created by a network of 
interlaced paths. The paths would create rhombus 
and triangle-shaped spaces in which one of the cor-
ners is raised to the height of a park bench while the 
opposite corner remains at ground level. These fields 
are to be planted with grass, while the paths separat-
ing them are to be made up of through dyed concrete 
blocks, which also act to cover the polygonal central 
area located in front of the Museum’s glassed-in main 
hall. The fields’ triangle-shaped  retaining walls are 
to be made of polished concrete and are intended to 
reflect the surroundings. The design also calls for the 
piazza to be closed off through the use of additional 
plantings that would supplement the lines of trees 
along the bordering streets, while the tree located 
near the Museum’s wall, is earmarked for removal. 

Opis pracy stawia akcent na konieczność stworzenia 
przestrzeni dla ludzi; miejsca, którego mogliby uży-
wać na wiele sposobów – od samotnej kontemplacji, 
poprzez spotkanie drugiego człowieka, do większych 
wydarzeniach publicznych. Praca zakłada zmianę  
terenu na zachód od Muzeum w wielką zieloną piaz-
zę powstałą poprzez rytm przenikających się ścieżek 
wyznaczonych na rzucie linii krzywych. Przenika-
nia owych krzywych dają pola w kształcie rombów 
i deltoidów, w których jeden ze skrajnych punktów 
zostaje uniesiony na wysokość „ławkową”, podczas 
gdy przeciwległy pozostaje na poziomie gruntu, a dwa 
pozostałe punkty są uniesione do wysokości będą-
cych ich wypadkowymi. Pola obsadzone są trawą, 
podczas gdy linie oddzielających je ścieżek wyłożone 
są kostką z barwionego w masie betonu, którą pokryte 
jest również centralne, wieloboczne pole kompozycji 
znajdujące się przed zachodnim przeszkleniem holu 
Muzeum. Ścianki oporowe deltoidalnych pól są wyko-
nane z polerowanego betonu odbijającego otoczenie. 
Praca zakłada również domknięcie piazzy dodatkowy-
mi nasadzeniami uzupełniającymi istniejące szpalery 
od strony ulic, przy czym drzewo znajdujące się przy 
elewacji Muzeum zostałoby usunięte.
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MEMORIAL: THE LEMON TREE 
The Lemon Tree memorial will consist of a pavilion 
that will shelter a single lemon tree brought from 
Israel to Poland and planted in the park around The 
Museum of the History of Polish Jews (POLIN). The 
selection of the tree and its subsequent migration 
will be presented in a documentary film. The tree 
will only survive through the daily care and support 
provided by all users of the public space and of the 
park. This activity refers, symbolically, to the respon-
sibility taken by the Rescuers during World War II.

MEMORIAŁ – DRZEWO CYTRYNOWE
Projekt polega na stworzeniu pawilonu-schronienia 
dla jednego drzewa cytrynowego, które zostanie 
sprowadzone z Izraela do Polski, w przestrzeni par-
ku otaczającego Muzeum Historii Żydów Polskich  
POLIN. Proces wyboru i migracji drzewa zostanie 
udokumentowany na filmie. Aby drzewo mogło 
przetrwać, potrzebne będzie zaangażowanie ludzi 
– wszystkich użytkowników publicznej przestrzeni 
parku – w jego codzienną pielęgnację. Ich działania 
będą symbolicznie odnosić się do odpowiedzialności, 
jaką ponosili Ratujący podczas II wojny światowej.

JULITA WÓJCIK + OMGEVING

The key to rescuing a human being — the authors 
seem to say — goes beyond the gesture of inviting 
escapees to enter one’s home, and is, as a first point, 
related to the rescuers’ acceptance of the responsi-
bility for the fates of both those rescued and of their 
own, and for creating an environment in which both 
may survive. Based on this conclusion, the design 
calls for a lemon tree to be brought from Israel to the 
Museum’s surroundings (a reference to the tradition 
of tree-planting at Yad Vashem). The trees’ trans-
fer would be documented in a film and its survival 
and growth in Warsaw’s climate to be ensured by  
a purpose-built greenhouse designed to allow for the 
eventual production of fruit. The authors emphasize 
the challenges and complications involved in the en-
tire process, and the patience, care and commitment 
needed to ensure the tree’s survival and growth in the 
translucent greenhouse. The project develops the 
analogy between the necessity of creating an appro-
priate environment for the rescued to live and survive 
in the face of external pressures and dangers, and the 
care for the tree. The authors provide visualizations 
of an illuminated, living lemon tree surrounded by 
a dark and snowy Polish winter. Care for the lemon 
tree is to be shared between Museum staff, visitors 
and local residents (the authors’ description does not 
explore how the lemon-tree fruit would be used). The 
greenhouse has been designed to accommodate  
a tree up to 10 meters tall and to provide the appro-
priate climate and conditions for the tree’s long-term 
growth and fruit-bearing potential. The greenhouse 
is to be located on the Museum’s south-western 
side and is intended to be visible from the main hall  
(at night — as an illuminated form).

Kluczem do uratowania istnienia nie jest sam gest 
zaproszenia uciekinierów do swojego domu, ale przede 
wszystkim podjęcie przez Ratujących odpowiedzial-
ności za losy ratowanych i siebie samych i wytwo-
rzenie warunków do wspólnego przeżycia. Bazując  
na tej konkluzji, autorzy pracy proponują sprowadze-
nie z Izraela (dokumentowane w formie filmu) na teren 
znajdujący się przy Muzeum jednego drzewka cytry-
nowego (w nawiązaniu do zwyczaju sadzenia drzew 
w Yad Vashem) i stworzenie cieplarni, w której drzew-
ko będzie wzrastać i wydawać owoce. Autorzy kładą 
nacisk na komplikacje i niebezpieczeństwa całego pro-
cesu, opowiadając w opisie pracy o zależności między 
cierpliwością, uwagą i poświęceniem ludzi zajmują-
cych się drzewkiem, ujętym w przezroczystą, szklaną 
strukturę, a fizycznym stanem drzewka. Budowana 
jest tu więc oczywista analogia z koniecznością stwo-
rzenia ratowanym warunków do życia i przeżycia 
w sytuacji zewnętrznej opresji i niebezpieczeństwa, 
co na ilustracjach wyobrażone zostało przez ukazanie 
podświetlonego, żywego drzewka pośród ciemnej, 
śnieżnej polskiej zimy. W proces utrzymywania przy 
życiu cytrynowego drzewka mają być zaangażowani 
zarówno pracownicy Muzeum, jak i okoliczni miesz-
kańcy, zwiedzający, itd. (opis nie precyzuje wedle 
jakiego mechanizmu miałoby to przebiegać ani kto 
będzie korzystał z plonów). Sama struktura pawilonu 
powinna służyć pomieszczeniu drzewka dochodzące-
go do 10 m wysokości i zapewnieniu technologicznych 
warunków klimatycznych, optymalnych dla wielu lat 
wzrostu i owocowania drzewka. Cieplarnia miałaby 
powstać od południowo-zachodniej strony Muzeum 
i być widoczna z jego holu, również w nocy, jako pod-
świetlona bryła.
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The proposal is based on four motifs represented by the 
elements of the memorial: nature — trees around the 
central circle represent the saved lives, whilst the natural 
growth of these trees symbolises the continuity of the 
Jewish community in Poland; light — small spotlights on 
the floor symbolise the Poles who sacrificed their lives 
to save the lives of others; the circle — an illuminated 
ring visible inside the forest symbolises unity among 
nations; the refuge — a circle that encloses an open space 
in the forest designed for contemplation and cultural 
activities. The proposed memorial space lends itself to 
social activities and remains open to visitors and local 
residents. At the same time, it is a place that stands as 
a symbol of the gratitude of the Jewish community to 
the Polish Righteous Among the Nations.

Projekt oparty został na czterech motywach  
reprezentowanych przez poszczególne elemen-
ty składowe pomnika: przyroda – drzewa wokół 
centralnego okręgu, oznaczające uratowane życia, 
ich naturalny wzrost symbolizuje ciągłość istnie-
nia społeczności żydowskiej w Polsce; światło – 
 drobne punkty świetlne na posadzce, symboli-
zujące Polaków, którzy poświęcili swoje życie,  
by ratować innych; okrąg – dostrzegalny z głębi 
lasu świecący pierścień, symbolizujący jedność 
między narodami; schronienie – koło ogranicza-
jące otwartą przestrzeń, pustkę w lesie, która 
zarówno może być miejscem kontemplacji, jak 
i służyć tymczasowym działaniom kulturalnym. 
Proponowana przestrzeń pozwala na realizację 
działań społecznych, jest otwarta dla odwiedza-
jących oraz lokalnych mieszkańców, jest też miej-
scem symbolizującym wdzięczność  społeczności 
żydowskiej wobec polskich Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata.

LUGADERO S.C.
Francisco Javier Martinez Navarro, Marta Angela Morera Matos, Pablo Sendra Fernandez

The authors call for the entire area west of the Muse-
um building to be planted with a dense, mixed growth 
forest (while maintaining existing trees). Regularly 
arranged lights provide a guide among the trees’ 
shadows. A “meadow” featuring an illuminated circular 
30-meter diameter bench is to be located along the Mu-
seum’s main axis. The project provides symbolic mean-
ing to the proposed natural elements: a continuity of life 
seen through the changing seasons. The proposed grid 
of ground-mounted LED lamps illuminates the plant-
ed trees, aiding in the navigation of the space at night. 
The meadow and its black stone bench are intended to 
act as a space for reflection and contemplation, while 
the surrounding terraced grounds serve as a venue for 
meetings and other events.

Według autorów pracy teren konkursowy znaj-
dujący się na zachód od bryły Muzeum miałby  
zostać obsadzony gęstym lasem mieszanym (przy 
zachowaniu istniejącego drzewostanu), przy czym 
w płaszczyźnie terenu miałyby pojawić się regu-
larnie rozstawione światła wskazujące drogę 
pośród cienia drzew. Na osi Muzeum miałaby się 
znaleźć „polana” z podświetlaną okrągłą ławką 
o średnicy 30 m. Autorzy nadają znaczenie sym-
boliczne naturze; ma ona oznaczać ciągłość życia 
widoczną w rytmie pór roku. Planowana siatka 
montowanych w gruncie lamp LED ma podświe-
tlać drzewa i pomagać w orientacji w przestrzeni 
nocą. Polana wraz z czarną, kamienną ławką ma 
stać się przestrzenią skupienia i kontemplacji, 
otoczony nią teren ma być zaś ukształtowany ta-
rasowo, w sposób ułatwiający używanie go jako 
miejsca spotkań i różnego rodzaju wydarzeń.

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
referenta:
Referee’s 

description:



119

WYRÓŻNIENIE HONOROWE / HONOURABLE MENTION

118

The proposed memorial consists of two sections: 
the external and the internal. The external section 
is to be situated on the hill on the western side of 
The Museum of the History of Polish Jews (POLIN). 
This location is to host the monument’s roof, a form 
that will consist of  two sunken slabs with space left 
between them. The other part of the memorial is an 
underground hall formed by the two sunken slabs. 
The hall is to be filled with thank-you cards from peo-
ple wishing to pay tribute to the Rescuers.

Projekt składa się z dwóch części: zewnętrznej 
i wewnętrznej. Część pierwsza widoczna jest na 
wzniesieniu od zachodniej strony Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. W tym miejscu rzeźba uka-
zuje dach – dwie płyty wpuszczone w zagłębienie 
w ziemi; między nimi pozostawiona jest szczelina. 
Druga przestrzeń to podziemne pomieszczenie,  
powstałe z przedłużenia wpuszczonego dachu. Na 
jego dnie znajdują się kartki z podziękowaniami od 
osób pragnących oddać hołd bohaterom.

FAUSTYNA MAKARUK

An 8-meter deep underground chamber located 
near the Museum’s south-western elevation acts as 
a symbolic mailbox for letters thanking the Rescu-
ers. This chamber is to be covered by two roof-like 
elements, and will be installed approximately 40 cm 
above a shallow basin. The existence of a 20 cm wide 
gap between them invokes the idea of a mail slot. The 
gap is also intended to bring natural light into the 
underground chamber, which also allows for visibility 
from the short corridor from the Museum’s -2 level. 
The aboveground portion of the chamber’s concrete 
structure is to be clad with bleached wood or a wood-
like material. The design’s authors emphasize that 
visitors will be able to personally participate in the 
creation of the Commemoration by adding new let-
ters to the chamber.

W projekcie podziemna komora o głębokości około 
8 m znajduje się blisko południowo-zachodniej ele-
wacji Muzeum i stanowi symboliczną skrzynkę na 
listy ludzi mogących dziękować Ratującym. Komora 
powstaje w wyniku dwóch niestykających się połaci 
dachu, znajdujących się około 40 cm nad poziomem 
płytkiej niecki. Przestrzeń między połaciami dachu, 
o szerokości maksymalnie 20 cm, jest odpowiedni-
kiem otworu w skrzynce pocztowej i wpuszcza jed-
nocześnie światło do wnętrza komory, którą można 
obejrzeć również poprzez krótki korytarz łączący ją 
z poziomem -2 w Muzeum. Betonowa konstrukcja 
komory, znajdująca się nad poziomem gruntu, lico-
wana jest bielonymi deskami bądź materiałem imitu-
jącym drewno. W pracy ważny jest aspekt indywidu-
alnego udziału zwiedzających w tworzeniu pomnika 
poprzez wrzucanie kolejnych listów do jego wnętrza.
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The design of the proposed memorial — a cra-
ter-shaped water feature dug into the ground’s sur-
face — is a tribute to life saving, and to everlasting 
remembrance. Importantly, the memorial does not 
interfere with the green tissue of the site. The memo-
rial also promotes a harmonic relationship between 
The Museum of the History of Polish Jews (POLIN) 
building and the adjacent memorials. The memorial 
will not interfere in the daily life of the residents of 
Muranów. Remembrance and its intangible signifi-
cance inspires and informs the form of commem-
oration. The monument does not tower above its 
surroundings; it is an optical “hideout” that attracts 
passers-by through the gentle sound of water and 
the mirror image effect that it creates. At night, the 
monument will be illuminated. Thus, the endless 
circulation of water will be highlighted, reminding 
visitors of the heroism of the thousands of Rescuers.

Projekt pomnika, wodnej rzeźby w formie leja za-
nurzonego w powierzchni ziemi, stanowi hołd dla 
ratowania życia i jest wyrazem nieustającej pamię-
ci. Ważnym elementem zagospodarowania jest brak 
ingerencji w zieloną tkankę miejsca, odniesienie się 
z szacunkiem zarówno do istniejącego budynku Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN, przyległych 
miejsc pamięci, jak i codzienności mieszkańców 
Muranowa. Horyzont pamięci i jej niematerialne 
znaczenie jest główną inspiracją w tworzeniu for-
my tego Upamiętnienia. Pomnik nie dominuje nad 
otoczeniem, jest optyczną „kryjówką”, która poprzez 
cichy szum wody i  efekt lustrzanego odbicia przyciąga 
przechodniów. Nocą pomnik zostaje podświetlony, 
co uwidacznia nieskończony obieg wody przypomi-
nający o bohaterstwie tysięcy Ratujących.

SENNA KOLEKTYW
Natalia Romik, Sebastian Kucharuk, Piotr Jakoweńko

The design calls for a circular basin with water flow-
ing from its edges into a central opening, all hidden 
behind a low berm. The closed water circulation 
system would operate year-round thanks to the ba-
sin’s heated stone surface which would also result 
in visual effects produced by steam. The commem-
oration would be largely hidden, and would only 
reveal itself as the visitor approaches its grass-cov-
ered berm. A gap in the berm would guide visitors 
approaching from the Museum’s main hall, and a 
triangular ground reinforcement grid. The rock pe-
rimeter of the 10 meter diameter basin would contain 
the phrase, “From Those You Saved” in Polish, English 
and Hebrew (the English version would be modified 
to the present tense form: “From Those You Save”).

Projekt zawiera propozycję stworzenia ukrytego za 
niewysokim wałem ziemnym okrągłego leja, z obrysu 
którego woda wpada do wnętrza w centralnym punk-
cie okrągłego rzutu. Woda cyrkuluje w zamkniętym 
obiegu również zimą, dzięki podgrzewaniu kamiennej 
powierzchni opadającej niecki, co daje efekt wizual-
ny w postaci pary. Pomnik ma postać ukrytej formy, 
którą odkrywamy dopiero w momencie zbliżenia się 
do pokrytego trawą wału, przy czym od strony holu 
Muzeum elementem naprowadzającym jest nacię-
cie w wale oraz trójkątna powierzchnia wyłożona 
eko-kratką.
Kamienny obwód dziesięciometrowej średnicy niecki 
jest nośnikiem napisu w trzech językach („Ratują-
cym–Ocaleni” – po polsku, angielsku i hebrajsku), 
przy czym w wersji angielskiej użyty jest czasow-
nik w czasie teraźniejszym, „From Those You Save”, 
zamiast oryginalnej formy w czasie przeszłym.
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The commemorative feature of the memorial is a 
large glacial erratic rock. The rock symbolises the 
valour of all Rescuers — the people who defied evil. 
A system of chambers and cracks hidden inside the 
stone allows the visitor to experience silence and 
solitude, whilst also allowing for the establishment 
of a relationship with the surrounding environment;  
the building of The Museum of the History of Polish 
Jews (POLIN) and the surrounding greenery. The 
subtle transformation of the park creates a space for 
gatherings, leisure and recreation, a space in which 
the memorial can endure as a quiet sentinel.

W tym projekcie upamiętnieniu służy pomnik w for-
mie ponadprzeciętnych rozmiarów polodowcowe-
go eratyka. Głaz symbolizuje postawę wszystkich 
Ratujących, przeciwstawiających się złu. Ukryty 
we wnętrzu głazu układ komór i pęknięć pozwala  
doświadczyć ciszy i odosobnienia, a jednocześnie na-
wiązać kontakt z otoczeniem: budynkiem Muzeum 
i otaczajacą przyrodą. Nieznaczne przekształcenie 
polany czyni z parku przestrzeń spotkań, wypoczyn-
ku i rekreacji, w której pomnik stoi niczym milczący 
strażnik.

PAULINA LIS, MAI BUI NGOC, ŁUKASZ KOWALSKI

The main feature of the design is a large, man-made 
concrete glacial erratic ‘rock’ to be placed in the 
south-western corner of the block. The concrete 
‘rock’ is meant to be a realistic representation of a 
natural rock’s form and texture. A series of “slashes” 
in the ‘rock’ would lead to and provide natural light to 
an internal chamber. The ‘rock’ would be located on 
the axis of the Museum’s main hall on a landscaped 
meadow cleared of all elements contrasting with 
the ‘rock’s’ form (for this design, the outdoor gym 
would be moved to the park’s north-west corner). 
The ‘rock’s’ impact would be due to the discreet 
force of an abstract object in full harmony with its 
natural surroundings: the green areas and the sky.  
The project also calls for additional plantings to al-
low the ‘rock’ to be placed in a tree-shaded corner, 
with concrete benches and a hedge ‘closing off’ the 
meadow from Karmelicka Street.

Podstawowym założeniem projektu jest wprowadze-
nie w południowo-zachodnim narożniku pokaźnych 
rozmiarów polodowcowego eratyka, wykonanego  
z betonu, oddającego w sposób jak najbardziej 
realistyczny formę i fakturę kamienia. Wewnątrz 
„kamienia” znajduje się seria nacięć prowadząca 
do wewnętrznej komory i doprowadzająca do niej 
światło. „Kamień” zostałby postawiony na osi holu 
Muzeum, pośród ukształtowanej krajobrazowo łąki, 
„oczyszczonej” z jakichkolwiek nieharmonizujących 
z bryłą przedmiotów (np. przewidziane jest przenie-
sienie zewnętrznej siłowni do północno-zachodniego 
narożnika parku). Bryła ma oddziaływać dyskretną 
mocą abstrakcyjnego obiektu, harmonizującego z 
naturalnymi elementami otoczenia: zielenią i niebem. 
Projekt uzupełnionoby o dodatkowe nasadzenia, 
umożliwiające umieszczenie „kamienia” w zacienio-
nym przez drzewa narożniku, betonowe siedziska 
oraz domykający łąkę od ulicy Karmelickiej żywopłot.
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The monument consists of a large pond, shaped 
to mirror the transparent section of the facades of 
the building of The Museum of the History of Polish 
Jews (POLIN). Two trees will be planted around the 
pond. One of the two trees — the weeping willow — is  
native to Poland and is to grow naturally on the site. 
The second tree featured as part of the design is a 
sculpture made of metal; an olive tree symbolis-
ing the Jewish nation. The protective relationship  
between the weeping willow branches and the olive 
tree articulates the help provided by Poles to Jews 
during the period of Nazi occupation.

Pomnik składa się z wielkiej sadzawki, która kształ-
tem przypomina główne przeszklenie budynku  
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przy sa-
dzawce miałyby znaleźć się dwa drzewa. Pierwszym 
byłaby naturalnie rosnąca wierzba płacząca, gatunek 
typowy dla Polski. Drugie drzewo w projekcie to rzeź-
ba wykonana z metalu – drzewo oliwne, symbolizu-
jące naród żydowski. Wierzba płacząca ochraniająca 
swoimi gałęziami drzewko oliwne, ukazuje pomoc, 
jakiej udzielali Polacy Żydom w czasie okupacji.

JERZY RAFA

The work draws an association between the act of 
rescuing Polish Jews, and the sympathy and “lamen-
tion” of their fate made by representatives of the 
Christian community. The authors propose a sym-
bolic combination of two tree species: the weeping 
willow, typical of the Polish landscape, and the olive 
tree (given the climate conditions, represented by a 
steel model). The willow is to protect the olive tree. 
Both trees are located next to a large shallow pond 
surrounded by a cobblestone floor.

Praca utożsamia gest ratowania polskich Żydów 
z ulitowaniem się nad nimi i „zapłakaniem” nad ich 
losem przez część chrześcijańskiej społeczności.  
Autorzy łączą symbolicznie dwa drzewa: typową dla 
polskiego krajobrazu wierzbę płaczącą z drzewem 
oliwnym (ze względów klimatycznych wykonanym 
ze stali). Wierzba ma chronić drzewko oliwne, obie 
rośliny stoją zaś nad brzegiem dużego, płytkiego sta-
wu otoczonego posadzką z bruku.
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Located across the western area of the park, the 
memorial consists of 200 vertical rods that emerge 
from the ground and stand as a symbol of the Res-
cuers. The rods are made of durable, polished stain-
less steel. They reflect the surrounding environment 
like mirrors. They are discreet, sometimes almost 
invisible. In this way they are very much like the 
Rescuers. By nature of the rods’ height, the eyes of 
visitors to the site will be directed toward the sky. 
This will allow for serene contemplation and prayer. 
A selection of rods are to feature the inscription: 
“FROM THOSE YOU SAVED”, “RATUJĄCYM–OCA-
LENI” and “להמצילים מהניצּולים”. Scattered amongst 
the grass, the sparse arrangement of the rods will 
symbolise the handful of individuals who changed 
the course of history. The rods will be positioned on 
the site of a former barracks. By recreating the line 
of the barracks, the historical and built-landscape 
will be partly brought back to life. A landscape that 
was significantly altered in 1965 despite community 
protests is to be revived.

Pomnik, rozciągający się w zachodniej części parku, 
składa się z 200 prętów, które wyłaniają się z tra-
wy i mają symbolizować Ratujących. Wykonane są  
z trwałej, lśniącej stali nierdzewnej, dzięki czemu  
odbijają obraz otoczenia niczym lustro. Są dyskretne, 
a czasem stają się niemal niewidoczne – tak jak ludzie, 
którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Wysokość 
prętów skłaniać będzie odwiedzających do spojrzenia 
w niebo, sprzyjać spokojnej kontemplacji i modlitwie. 
Na niektórych prętach wyryty zostanie napis: „FROM 
THOSE YOU SAVED”, „RATUJĄCYM–OCALENI”,  
-Projekt zakłada nierówno .”המצילים מהניצּולים„
mierne rozmieszczenie prętów – rozsiane po trawni-
ku, będą symbolizować garstkę ludzi, która zmieniła 
bieg historii. Instalacja będzie zajmować przestrzeń, 
na której stały niegdyś koszary. Odtworzenie bryły 
koszar częsciowo przywróci dawne uwarunkowania 
przestrzenne, które uległy zmianie w 1965 roku po-
mimo protestów miejscowej społeczności.

SHIRO STUDIO
Andrea Morgante

The project description begins with a series of ques-
tions related to the ways in which it is possible to 
combine the memorial character of the work with 
the potential to create a project that will encourage 
visitors and local dwellers to relax and spend their 
leisure time at the site. The authors propose 200 thin 
stainless steel rods or pipes scattered in four clusters 
in the western part of the park, including the loca-
tion of the former military barracks from the Tsars’ 
era. Some of the rods are to bear inscriptions “From 
Those You Saved” in three languages. 8 meters high, 
the objects distributed at various distances are to 
vibrate because of wind and mechanical vibrations of 
the ground, mirroring the image of the surroundings, 
including adults and children who stroll and relax 
amid the rods.

Opis projektu zaczyna się od serii pytań o to, w jaki 
sposób połączyć pomnikowy charakter pracy z moż-
liwością stworzenia obiektu zapraszającego zwiedza-
jących i okolicznych mieszkańców do zabawy i odpo-
czynku. Autorzy proponują użycie dwustu cienkich 
stalowych prętów lub rur ze stali nierdzewnej rozrzu-
conych w czterech skupiskach w zachodniej części 
parku, niegdyś koszarów carskich. Na części z nich 
miałyby znajdować się napisy „Ratującym–Ocaleni” 
w trzech językach. Ośmiometrowej długości obiekty, 
rozłożone w zmiennych gęstościach, mają falować 
pod wpływem wiatru i drgań mechanicznych pod-
łoża, odbijając obraz otoczenia, w tym bawiących się 
i spacerujących między nimi dorosłych i dzieci.
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ŚCIEŻKI ŻYCIA
Proponowane założenie urbanistyczno-krajobrazo-
we dopełnia główną oś widokową przecinającą hol 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zakłada 
stworzenie idealnie kwadratowej kamiennej płasz-
czyzny, otoczonej wodą i odizolowanej drzewami od 
miejskiego zgiełku. Ogólnodostępny plac to miejsce 
pamięci, wdzięczności i dziękczynienia za ocalone  
życie. Na dnie zbiornika wodnego pomiędzy pomni-
kiem a Muzeum znajdują się setki kamieni sprowa-
dzonych z różnych miejsc życia diaspory żydowskiej. 
Każdy z odwiedzających plac może dodać kolejny, 
pochodzący z jego miejsca zamieszkania. W ten spo-
sób przestrzeń angażuje konkretne osoby i pozwa-
la na kolektywną zmianę jej charakteru i kształtu.  
Tytułowa idea ścieżek życia zrealizowana jest na 
prawie 700 kamiennych elementach tworzących 
przestrzeń placu-pomnika. Płyty szarego piaskow-
ca przecina trójwymiarowa, subtelna grafika złożona 
z nieskończonej ilości żłobień o zmiennych głęboko-
ściach i grubościach, zmieniająca swoje oblicze w za-
leżności od kąta padania światła i jego intensywności 
czy warunków atmosferycznych.

PATHS OF LIFE
The proposed composition has been designed to 
complement the viewing axis of the main hall of 
The Museum of the History of Polish Jews (POLIN). 
The memorial consists of a perfectly square stone 
plate. The space is surrounded by water and isolated 
from the noise of the city. This new public square is 
a place of remembrance, gratitude and thanksgiv-
ing for those lives that were saved. At the bottom 
of the water pond, between the new memorial and 
the Museum, hundreds of stones will be brought 
from different cities of the contemporaneous Jew-
ish Diaspora. Anybody visiting the square may add 
a stone of his or her own. In this way the proposed 
space involves people personally, allowing room for 
a collective change of the memorial’s character and 
shape. The illustration of the titular idea of Paths of 
Life features almost 700 stone elements that togeth-
er form a square-monument. The gray sandstone 
slabs are to feature subtle 3D graphics. Composed of 
an infinite number of grooves of varying depths and 
thicknesses, these graphics will change appearance 
depending on the angle and incidence of light, and 
also as a result of changes in atmospheric conditions.

NARCHITEKTURA
Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, Kinga Bittner, Rafał Mikulski, Michał Haduch

W projekcie na skrzyżowaniu osi pomnika Bohate-
rów Getta oraz pomnika Willy’ego Brandta znajduje 
się prostokątny kamienny postument-plac, „leżący” 
częściowo na organicznie ukształtowanym, płyt-
kim zbiorniku wodnym. Płaszczyzna placu ponaci-
nana jest ukrytymi w kamieniu liniowymi lampami 
LED oraz nacięciami na wylot pokazującymi wodę 
stawu, znajdującą się pod tym swoistym cokołem.  
Tytułowe ścieżki odzwierciedlać ma, przywołują-
cy na myśl układ splotów tekstyliów, ortogonalny 
wzór pokrywający całą połać „placu”. Dno stawu 
wyłożone jest kamieniami przywiezionymi z różnych 
miejsc istnienia diaspory żydowskiej, a według auto-
rów zwiedzający mogą doń dorzucać swoje własne  
kamienie. Bok, podświetlany literami trójjęzyczne-
go napisu „Ratującym–Ocaleni”, odbija się w połaci 
wody i jest widoczny z holu Muzeum.

At the crossroads of the axis of the Monument to 
the Ghetto Heroes and the Willy Brandt Monument 
lies a rectangular stone plinth — a square situated 
partly above an organically formed shallow pond. 
The surface of the square features linear LED lamps 
hidden in stone as well as holes that show the surface 
of the pond underneath the plinth. The eponymous 
paths are to be reflected by an orthogonal pattern — 
similar to textile interlaces — that covers the entire 
surface of the “square”. The bottom of the pond is 
to be clad with stones brought from different geo-
graphical locations of the present-day Jewish dias-
pora. According to the authors, visitors will be free 
to add their own stones. Illuminated with the letters 
of the inscription “From Those You Saved” in three 
languages, the side of the plinth is reflected by the 
water surface and is visible from the Museum hall.
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TODA GARDEN
Toda Garden (Toda means ‘Thank You’ in Hebrew) is 
a living monument that intends to humbly show the 
gratitude of contemporary citizens for the highest 
sacrifice that the Rescuers exhibited toward Jews. 
The complexity of the relationship between com-
munities, nations and peoples, has been captured by 
superimposing different layers of the memorial and 
the park one on top of the other: Gratitude, Dialogue, 
Life, and Intimacy. Gratitude is expressed through 
the use of three paths, which together, visualise the 
sound waves of the words “Thank You” in five lan-
guages. At night a fluorescent pattern will appear 
on the paths, a symbol of the Survivors both known 
and unknown. Dialogue is articulated in the form of 
two streams of water, which merge into a large pool 
in the centre of the main path. Life is displayed in the 
landscape that surrounds the paths. The adjacent 
landscape is to feature organic patches with small 
hills and different plantings of various heights. In-
timacy is provided by a triple row of trees to frame 
Toda Garden completely on three sides. The Museum 
of the History of Polish Jews (POLIN) will form the 
fourth side of the garden’s frame.

OGRÓD TODA
Ogród Toda (Toda – hebr. dziękuję) jest żywym po-
mnikiem okazującym wdzięczność za najwyższe 
poświęcenie Polaków, którzy nieśli pomoc Żydom. 
Złożoność relacji pomiędzy społeczeństwami, pań-
stwami i nacjami została tu uchwycona poprzez 
nakładające się na siebie aspekty Upamiętnienia 
i parku, takie jak Wdzięczność, Dialog, Życie, Intym-
ność. Wdzięczność jest wyrażona za pomocą trzech 
ścieżek, których kształt jest graficzną interpretacją 
fal dźwiękowych słowa „dziękuję” w pięciu językach. 
Ścieżki pokryte są fluorescencyjną farbą, dzięki cze-
mu święcą nocą, symbolizując nieznaną liczbę Ratu-
jących i Ocalonych. Dialog ukazują dwa strumienie 
wody, które spotykają się przy wielkim rozlewisku, 
pośrodku głównej ścieżki. Życie jest odzwierciedlone 
w krajobrazie otaczającym ścieżki. Składają się na 
niego niewielkie pagórki pokryte roślinnością o zróż-
nicowanej wysokości. Intymność to potrójny rząd 
drzew otaczający Ogród Toda z trzech stron, budynek 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stanowi zaś 
czwartą ścianę kompozycji.

BYGG ARCHITECTUREKRUITKOK
Piotr Szcześniak, Tim Kouthoofd, Aleksandra Gabryś, Łukasz Górzyński,  

Marielle Kok, Esther Kruit

The idea is based on the graphic translation of the 
acoustic waves produced when uttering the Hebrew 
word Toda (“thank you”). The result is two parallel 
streams of water separated with a topography of 
stone “pixels” that together form parallel bands. 
Some of these bands are elevated above the floor 
level in a way that resembles the park architecture 
of the Highline in New York and Grzybowski Square 
in Warsaw. According to the authors, the work is to 
reflect four concepts: Gratitude (three parallel paths), 
Dialogue (two water streams that meet in a single 
pond), Life (vegetation and hills that form separate 
spaces) and Intimacy (trees surrounding the area). 
The entire project is closed from the side of three 
streets with a line of trees that opens the area to the 
west facade of the Museum.

Pomysł opiera się na graficznym przełożeniu fal 
dźwiękowych hebrajskiego słowa „Toda” (hebr. dzię
kuję). Efektem są dwa równoległe strumienie płyną-
cej wody, oddzielone topografią kamiennych „piksli” 
układających się w równoległe pasy, z których część 
wznosi się ponad poziom posadzki w sposób nasuwa-
jący na myśl małą architektury nowojorskiego par-
ku Highline i warszawskiego placu Grzybowskiego. 
Według autorów praca ma odzwierciedlać cztery 
pojęcia: Wdzięczności (trzy równoległe ścieżki), 
Dialogu (dwa cieki wodne spotykające się w jednym 
rozlewisku), Życia (roślinność i pagórki stwarzające 
osobne przestrzenie) i Intymności (drzewa otaczające 
teren ingerencji). Całość domknięta jest od strony 
trzech ulic szpalerem drzew otwierającym założenie 
na zachodnią elewację Muzeum.
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The memorial is inspired by the symbolic meaning 
of   water. This motif can be traced to The Museum of 
the History of Polish Jews (POLIN), where the inner 
hall has been designed to replicate the shape of the 
rough waters of the Red Sea. The site indicates the 
way that the visitor needs to pass in order to grasp 
the meaning that the site seeks to convey. The first 
element is the “water line” in the floor, accompanied 
by two elements: a spring — a symbolic source of life 
— and a bench. The next step is the route of purity. 
After entering via a gate, visitors find themselves 
in a completely silent space located below ground 
level. Its open roof affords a view of the greenery and 
the sky. The centre of this space hosts glass boards 
with the names of the 704 Righteous. The route is 
intended as an apotheosis of life and will culminate 
with the sight of a tree — the symbol of union.

Koncepcja Upamiętnienia została oparta na symboli-
ce wody, obecnej już w przestrzeni Muzeum, którego 
wewnętrzny hall został zaprojektowany na kształt 
rozstępujących się wód Morza Czerwonego. 
Ogólne założenie wyznacza drogę, którą odwiedzają-
cy musi przejść w celu zrozumienia przekazu miejsca. 
Pierwszym elementem naprowadzającym odbiorcę 
jest „linia wodna” w posadzce, której towarzyszą dwa 
ważne elementy: wodotrysk – symboliczne źródło 
życia – oraz ławka. Dalszym etapem trasy jest droga 
oczyszczenia. Po przejściu przez otwór – symboliczną 
bramę – zwiedzający trafia do miejsca całkowitego 
wyciszenia, zlokalizowanego poniżej poziomu grun-
tu, ale posiadającego otwarty strop, umożliwiający 
spoj r zenie na zieleń i niebo. W centrum tej prze-
strzeni znajdują się szklane tablice z nazwiskami 704 
Sprawiedliwych. Droga ma być apoteozą życia, a jej 
zwieńczeniem jest drzewo – symbol zjednoczenia.

ARCHBUD
Daniel Jurkiewicz, Andrzej Jurkiewicz

The design intentionally takes up the theme of water, 
which is mostly clearly reflected in the dramatic form 
of the Museum’s main hall. The authors propose a 
descending road-ramp parallel to Karmelicka Street 
intended to conclude below a shallow rectangular 
retention basin. A perpendicular path from the park-
ing lot and the Museum’s main entrance reaches the 
ramp’s axis.  The path is partially a granite plane with 
a stream of water in the flooring, and partially a col-
lection of granite plates ‘floating’ in the basin’s water. 
Water flows along the walls of the descending ramp. 
The ramp ends in a ceiling-less underground cham-
ber whose floor consists of a shallow, water-filled 
basin, the surface of which reflects the surnames of 
the 704 righteous, and is attached to the wall clos-
ing off the axis. In order to leave the underground 
cham b er, one must alight at the park’s ground 
level via a staircase aligned with the axis of the tree  
located near the glass façade of the Museum’s main 
hall. An elevator located in the shadows of the row 
of trees along Karmelicka Street is also to be placed 
along this axis. From the south-western corner, the 
Commemoration is closed-off with a low wall hous-
ing the water source and a stone bench. An analogous 
closing-off with a higher wall is located from side of 
the north-west corner. All elements of the proposed 
design have symbolic meanings: the water in the 
shallow pool represents peace — in contrast to the 
tempestuous Red Sea waters in the Museum’s main 
hall, the water source symbolizes the wellspring of 
life, the bench is a place to meet a stranger, the ramp 
a purgative way, the underground chamber a space 

Projekt jest zamierzoną kontynuacją tematu wody, 
mającej swoje odzwierciedlenie w dramatycznej for-
mie holu Muzeum. Autorzy wprowadzają równole-
głą do ulicy Karmelickiej oś drogi zagłębiającej się w 
formie rampy pod poziom płytkiego, prostokątnego 
zbiornika wodnego. Do osi prowadzi prostopadłe doj-
ście od  parkingu i wejścia głównego do Muzeum –  
częściowo w formie granitowej płaszczyzny z ukie-
runkowującą linią wody w posadzce, a częściowo  
w formie płyt granitu, „pływających”w wodzie ba-
senu. Po ścianach prowadzącej pod ziemię rampy 
spływa woda. Na końcu rampy znajduje się pozba-
wiona stropu podziemna komora, której posadzkę 
również tworzy płytki basen z wodą i w którego po-
wierzchni odbijają się nazwiska 704 Sprawiedliwych, 
umieszczone na zamykającej oś ścianie. Opuszczenie 
podziemnej komory jest możliwe poprzez „wynurze-
nie” się na powierzchnię parku – wyjście po schodach  
naprowadzających na oś drzewa przy szklanej elewa-
cji holu Muzeum, na której znajduje się również winda 
umieszczona w cieniu szpaleru drzew od strony ulicy 
Karmelickiej. Po stronie południowo-zachodniego 
narożnika układ domknięty jest niewysoką ścianą, 
w kt ó rej umieszczone zostało źródło wody oraz  
kamienna ławka. Analogiczne domknięcie znajduje 
się po stronie narożnika północno-zachodniego, gdzie 
ściana jest już wyższa. Wszystkim elementom kon-
cepcji przypisane są znaczenia symboliczne: woda 
w pł y tkim basenie ma symbolizować spokój, kon-
trastując ze wzburzoną wodą Morza Czerwonego w 
holu Muzeum, wodotrysk jest źródłem życia, ławka –  
miejscem spotkania nieznajomego, rampa – Drogą 

Oczy s zczenia, podziemna komora – przestrzenią 
wycis zenia (i zarazem radości życia, czemu służy 
usunięcie stropu), wyjście spod ziemi wprost na oś 
drzewa jest zaś symbolem zjednoczenia. Dodatkowo 
przestrzeń monumentu ma stać się miejscem relaksu 
dla okolicznych mieszkańców.

for reflection (and simultaneously, the joy of life ex-
pressed by the lack of a ceiling) and the surfacing from 
the underground onto the axis of the tree is a symbol 
of unity. Additionally, the area around the monument 
is intended as a relaxing space for local residents.
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The area of the memorial is a square covered with a 
golden mosaic and four walls consisting of 100 white 
doors. According to colour theory that first emerged 
during the Middle Ages, gold is a colour of great signif-
icance as it can be considered a substitute for light. 
Light and gold were, historically, treated as attributes 
of divinity and the highest beauty. The irregularity in 
the shape and size of the golden tiles, and the angle 
of the slope between each piece, produces a live-
ly, dynamic surface. In the European tradition, the 
colour white has positive connotations. It is often 
associated with purity and innocence, and is consid-
ered a symbol of spiritual rebirth. The white, glossy 
surface of the doors is intended to shine, to reflect the 
numerous colours of the surrounding space and the 
golden mosaic. This process will generate interesting 
colour effects.

Przestrzeń Upamiętnienia Polaków ratujących Ży-
dów to powierzchnia kwadratu wyłożona złotą mo-
zaiką oraz okalające ją cztery ściany zbudowane ze  
100 białych drzwi.
Według teorii barw, sformułowanej w średniowie-
czu, złoto posiada wyjątkową rolę jako kolor, a za-
razem zastępuje światło. Światło i złoto traktowa-
ne były jako atrybuty boskości i najwyższe piękno. 
Nierównomierna wielkość i kształt użytych złotych 
kostek oraz ich różne nachylenie względem siebie 
sprawiają, że cała powierzchnia jest żywa i dyna-
miczna. W kulturze europejskiej biel posiada pozy-
tywne konotacje, jest ceniona jako barwa czystości 
i niewinności, symbolizuje odnowę życia duchowe-
go. Błyszcząca, biała powierzchnia drzwi zdaje się 
świecić i jednocześnie odbija kolory otoczenia i złoto  
posadzki, tworząc ciekawą grę kolorystyczną.

PIOTR GNIEWEK, MAGDALENA ALICJA JĘDRZEJCZYK

The authors’ base their design on the idea that, some-
times, even the simple gesture of opening a door 
can serve as evidence of heroism and love of one’s 
neighbour. With this in mind, they propose creating 
a 25 x 25 meter square area within the competition 
area, separated from its surroundings by a 250 cm 
tall “wall” made up of white doorframes and doors 
of various widths. The space is to be covered with 
gold flooring made of a bronze mosaic, whose 
elements are to measure to various sizes and angles 
and are intended to create a luminescent space which 
invokes an atmosphere of divine contact. The doors 
are capable of opening in any direction and at any 
angle, providing the ability to completely open any of 
the space’s sides during events held at the symbolic 
Commemoration site. The design’s authors invoke 
the Western European representational tradition 
associated with the colours white and gold; conno-
tations of light and holiness, respectively. The effort 
to separate the commemoration area would require 
moving the outdoor gym and bike path as far away 
from the white “cube” as possible.

Autorzy pracy opierają swoją koncepcję na twier-
dzeniu, że czasem najprostszy gest otwarcia drzwi 
może być dowodem bohaterstwa i miłości bliźniego.  
Wychodząc z tego założenia, proponują wprowadze-
nie na teren konkursowy kwadratowej przestrzeni 
o wymiarach 25 x 25 m, oddzielonej od otoczenia 
„ścianą” skomponowaną z białych ram i skrzydeł 
drzwiowych o różnej szerokości i wysokości 250 
cm. Przestrzeń ma być wyłożona złotą posadzką  
z wykonanej z brązu mozaiki, której elementy zmie-
niałyby się co do formatu i kątu nachylenia, w efek-
cie dawałyby wrażenie migotania i tworzyły aurę 
kontaktu z boskością. Zamocowane na wahadło-
wych zawiasach drzwi pozwalałyby na ich otwie-
ranie w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem,  
co dawałoby możliwość całkowitego otwarcia lub  
zamknięcia poszczególnych stron przestrzeni, na któ-
rej miałyby się odbywać wydarzenia korespondują-
ce z symboliczną wymową Upamiętnienia. Autorzy  
w opisie powołują się na zachodnioeuropejską trady-
cję interpretacji znaczenia bieli i złota jako kolorów 
pozytywnie konotowanych ze światłem i boskością. 
Wysiłek wydzielenia terenu pracy wymaga odsunię-
cia zewnętrznej siłowni oraz ścieżki rowerowej jak 
najdalej od „białego sześcianu”.

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
referenta:
Referee’s 

description:



136 137

CONTACT
Like arms reaching toward one another, the design 
is composed of two individual enclosed walkways 
that slowly reach toward the sky before terminating 
at the place where they meet. The pinnacle of each 
walkway features a translucent glass wall. As visitors 
from opposite directions touch the wall simultane-
ously, the glass clears. In this powerful moment of 
commemoration, individuals from opposite sides 
make contact.

KONTAKT
Przypominający wyciągnięte ku sobie ramiona pro-
jekt składa się z dwóch oddzielnych, zabudowanych 
pasaży, które powoli wznoszą się ku niebu i kończą 
swój bieg naprzeciwko siebie. Na szczycie obu 
pasaży znajduje się półprzezroczysta, szklana ścia-
na. W chwili dotknięcia ściany z dwóch stron jedno-
cześnie szkło zyskuje przejrzystość, ludzie po obu 
stronach nawiązują kontakt, zbliżają się do siebie 
w wyjątkowym momencie upamiętnienia.

MEREDITH GRESHAM

The authors propose two paths, enclosed in the form 
of corridors that meet but do not cross. This solution 
prevents those who reach the end of the paths from 
crossing to the other side. The goal is to make visitors 
realise the impossibility of mutual understanding be-
tween the attitudes of the Rescuers and the Survi-
vors. Despite physical proximity, the two groups are 
separated with a symbolic “glass pane”. Thus, one 
of the paths leading from the underground level of 
the Museum rises above the surface of the park and 
meets the other path. The other path begins in the 
south-western corner of the area. The meeting place 
is divided with a barrier that cannot be surmounted. 
At the same time, it is located above the ground level, 
at the height of the first floor of the Museum, on the 
axis of the main hall. Inside the corridor — marked 
by contrasts of light and shade — that leads from 
the underground part of the Museum, there is an 
exhibition illuminated through the cuts in the walls 
and the ceiling. The other path is austere, white and 
monolithic.

Autorzy proponują dwie, zamknięte w formie kory-
tarzy, ścieżki, które spotykają się, ale nie łączą, uka-
zując dochodzącym do ich końca brak możliwości 
przejścia na drugą stronę. Celem jest uświadomie-
nie niemożliwości wzajemnego zrozumienia postaw  
Ratujących i Ocalonych, których, mimo fizycznej bli-
skości, oddzielała symboliczna „szyba”. Tak oto jedna 
ze ścieżek prowadzi z podziemi Muzeum na poziomie 
-1, wydostając się ponad powierzchnię parku, by tam 
zetknąć się z drugą ścieżką, zaczynającą swój bieg  
w południowo-zachodnim narożniku działki. Miejsce 
spotkania jest przedzielone barierą nie do pokonania, 
a jednocześnie uniesione na wysokość jednej kon-
dygnacji na osi holu Muzeum. Wewnątrz kontrasto-
wego światłocieniowo korytarza, wychodzącego  
z podziemi Muzeum, znajduje się wystawa oświetla-
na nacięciami w ścianach i suficie, podczas gdy druga 
ścieżka jest surowym, białym monolitem.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE / HONOURABLE MENTION
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6,454 Steps — Commemoration Garden, is a design 
that generates a series of experiences that em-
body the actions taken by the 6,454 Polish citizens.  
The ritual of walking through the succession of cor-
ridors creates an opportunity for meditation and 
remembrance. Over the 6,454 steps, the actions of 
protecting, covering, lifting and embracing are each 
embodied.

6454 Kroki – Ogród Upamiętnienia to projekt ge-
nerujący serię doświadczeń, które nawiązują do 
działań podejmowanych przez 6454 obywateli pol-
skich. Rytuał przejścia przez sekwencję korytarzy 
daje sposobność do refleksji i upamiętnienia. W miarę 
pokonywania 6454 stopni przywołane zostają akty 
ratowania, chronienia, unoszenia i obejmowania.

CARLY PICCARELLO

The project concentrates on the ways to make visi-
tors experience four feelings that the designers con-
sider to lie at the heart of the activity of the 6,454 
rescuers. The feelings are: protection, shelter(ing), 
elevation and embrace (care). Four paths cross the 
hilly and grassy area west of the Museum. The con-
figuration of the paths has been determined based 
on the locations of the major monuments and insti-
tutions that commemorate the events of the Second 
World War. The four feelings are to be expressed 
in the form of a configuration of closures of the ris-
ing and descending paths. The closures are made of 
steel rods and have multiple functions depending on 
their respective position: they change into barriers 
where they are opened, they become the load-bear-
ing structure of the path, they function as the roof.

Autorzy skupiają się w projekcie na dostarczeniu 
możliwości doświadczania czterech odczuć, które 
według nich były istotą działania 6454 Ratujących. 
Są to uczucia ochrony, przykrycia, wzniesienia i obej-
mowania (opieki). Cztery ścieżki przecinają ukształ-
towany pagórkami i pokryty trawami teren na zachód 
od Muzeum. Konfiguracja ścieżek wynika z kierun-
ków, w których ustawione są znaczące pomniki oraz 
instytucje upamiętniające wydarzenia drugiej wojny 
światowej.
Wspomniane odczucia mają być wyrażone w formie 
konfiguracji domknięć wznoszących się i opadają-
cych ścieżek. Domknięcia wykonane są ze stalowych 
prętów i zmieniają swoją funkcję – raz otwierając się 
i zamieniając w barierkę, innym razem będąc kon-
strukcją nośną ścieżki, a kiedy indziej – zadaszeniem.
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The proposed site of the memorial is an area to 
the west of The Museum of History of Polish Jews  
(POLIN), on the side closest to Karmelicka Street.  
The area hosts an established grove of trees. New 
plants will be added to revitalise the space, turning it 
into a monument in and of itself. The choice of trees 
to be added to the landscape  is symbolic; the roots 
of these trees will merge, joining together through 
growth. The trees’ common root-structure, their mu-
tual support and shared soil, is an implicit affirmation 
of mutual support and the persistence of life. The 
area between the Museum and Karmelicka Street 
will be transformed through a subtle topographical 
intervention: the earth is to be tilted at a slight angle. 
Thus, seen from the Museum, the inclined terrain will 
be optically directed upward, whilst the visitors to 
the memorial site will in turn be perceived as lifted 
above the ground. A key symbolic element of the 
proposal is the enclosed, commemorative space 
embedded and immersed in the landscape — a space 
intended as a site of reflection and remembrance. 
This space will be equipped with a sound system that 
will broadcast the pre-recorded voices of a selection 
of Survivors.

Proponowane Upamiętnienie zajmowałoby zachod-
nią część placu wokół Muzeum Historii Polskich  
Żydów POLIN, przyległą do ulicy Karmelickiej. Teren 
z istniejącym dziś szpalerem drzew zostałby wzbo-
gacony o nowe gatunki roślinności – w ten sposób 
zrewitalizowana zadrzewiona część terenu sama 
stałaby się pomnikiem. Wybór gatunku drzew ma 
tu istotne znaczenie, ponieważ w procesie rozrostu 
ich korzenie miałyby się wzajemnie splatać. Spla-
tające się w rozroście korzenie, dzielące wspólne 
podłoże, oddawałyby istotę wzajemnego wsparcia 
i determinacji życia. 
Przestrzeń pomiędzy Muzeum i ulicą Karmelicką 
w projekcie ma zostać przekształcona na skutek 
zmiany kąta nachylenia powierzchni przed pomni-
kiem w kierunku wschodnim. W ten sposób z per-
spektywy Muzeum pomnik będzie się wznosił ku 
niebu, zaś spacerujący po jego terenie będą wynie-
sieni ponad poziom gruntu. Kluczowa dla całościowej 
koncepcji jest kommemoratywna przestrzeń, objęta 
czterema ścianami, zanurzona i ujęta w krajobrazie. 
Miejsce to stanie się obszarem kontemplacji i pamię-
ci, zostanie wyposażone w instalację akustyczną,  
dającą możliwość wysłuchania głosów Ocalonych.

KRZYSZTOF WODICZKO, JULIAN BONDER

The authors propose to establish a belt of green-
ery — created by adding three parallel lines of trees 
complete with lower greenery to the trees along Kar-
melicka Street — embraced by a stone “plant pot”. 
This space of vegetation includes a square “chamber” 
without a roof, hidden among the trees, and only ac-
cessible via a path that cuts through the “plant pot”. 
Both the “chamber” and the path would be located on 
the axis of the Museum hall. The authors emphasise 
the aspect of establishing an ecological enclave in 
the city centre, as well as the symbolic significance 
of the plants that refer to the meaning of life and 
co-existence.

Praca proponuje stworzenie ujętego w kamienną 
„donicę” pasa zieleni, powstałego dzieki dosadzeniu 
do szpaleru wzdłuż ulicy Karmelickiej dodatkowych, 
równoległych trzech szpalerów drzew uzupełnio-
nych o niższą roślinność. Ta biologiczna przestrzeń 
zawierałaby w sobie kwadratową, pozbawioną dachu 
„izbę”, ukrytą pośród drzew i dostępną za pośrednic-
twem ścieżki-nacięcia w „donicy”. Zarówno „izba”, 
jak i ścieżka znajdowałyby się na osi holu Muzeum. 
Autorzy zwracają w opisie pracy uwagę na aspekt 
stworzenia swoistej ekologicznej enklawy w cen-
trum miasta oraz na symbolikę roślin odnoszącą się 
do  życia i współistnienia.

INNE / OTHERS
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The design supplements the existing composition of 
the site, whose central axis is indicated by The Mon-
ument to the Ghetto Heroes. The architectural and 
sculptural concept is a new landscape solution for 
the south-eastern side of The Museum of the His-
tory of Polish Jews (POLIN). The main elements of 
the composition include: Rescuers’ Avenue, Water 
Surface Square, and Common Garden — with the 
latter purpose-built for recreational, socio-cultural 
and ecological activities.

Projekt przewiduje dopełnienie już istniejącej kompo-
zycji, której oś wyznacza pomnik Bohaterów Getta. 
Koncepcja architektoniczno-rzeźbiarska jest osnową 
dla nowego rozwiązania krajobrazowego po połu-
dniowo-zachodniej stronie Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. Podstawowe elementy projektu to 
aleja Ratujących, Plac z Lustrem Wody i Wspólny 
Ogród – służący wypoczynkowi, działaniom społecz-
no-kulturalnym i ekologicznym.

DARIUSZ ŚMIECHOWSKI, ANDRZEJ SOŁYGA

The work consists of three features: an avenue amid 
the trees along Karmelicka Street (Avenue of the Res-
cuers), a square with a pond composed of surfaces 
that resemble broken glass, and a garden featuring 
planter beds surrounding the square (Common Gar-
den). The avenue is marked by a stone block with the 
inscription “From Those You Saved” and a bench that 
serves as a contemplation spot for the entire com-
plex. The square is an illuminated rectangular space, 
partly covered with water. In the centre of the square 
is a water spring that generates pulsating tides. Akin 
to little fields or garden plots, plant beds separated 
with paths form a space of collaboration between 
local dwellers, representatives of the NGOs involved 
in the operation of the project, and the designers.

Praca opiera się na trzech elementach: alei w szpa-
lerze drzew wzdłuż ulicy Karmelickiej (aleja Ratu-
jących), Placu z Lustrem Wody, ukształtowanego 
z przywodzących na myśl pęknięcie szkła płaszczyzn, 
oraz z otaczającego plac ogrodu z rabatami (Wspólny 
Ogród). Aleję wyznacza kamienny blok z inskrypcją 
„Ratującym–Ocaleni” oraz ława służąca kontemplacji 
całości założenia. Plac jest iluminowaną prostokątną 
przestrzenią, częściowo zalaną wodą, w której cen-
trum znajduje się bijące źródło wprowadzające efekt 
pulsujących przypływów. Porozdzielane ścieżkami 
rabaty, nasuwające skojarzenie z poletkami upraw-
nymi bądź działkami, to przestrzeń współpracy 
między lokalnymi mieszkańcami, zaangażowanymi 
w działanie instalacji organizacjami pozarządowymi 
i samymi projektantami.

INNE / OTHERS
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VOID
Void is a deep, 18-metre crater containing a semi- 
elliptical section. Water trickles and flows down 
its sides — partly covered with moss and plants — 
creating a hollow pond at its base. The pond can be 
observed from a number of vantage points, reachable 
by tunnel. The idea behind Void is to generate the ex-
perience of going underground, accompanied by the 
sense of uncertainty and risk. When the end of the 
tunnel is reached, the view of the crater’s interior is a 
spectacular combination of effects caused by chang-
es in temperature, lighting, humidity and vegetation.
The project is not concerned with an illustrative or 
symbolic narrative. The act of rescuing Jews required 
silent heroism on a daily basis. Hence the decision 
that Void should become a place that cannot be seen 
from the usual “human” point of view. In order to truly 
see it, one needs to take a risk and enter a tunnel. 

PRÓŻNIA
Próżnia to głęboki, osiemnastometrowy lej w ziemi  
o przekroju połowy elipsy. Po jego ścianach, częścio-
wo porośniętych mchem i roślinami, sączy się i spły-
wa woda, tworząca na dnie płytki zbiornik oglądany  
z kilku punktów widokowych, do których prowadzą 
tunele. Próżnia wiąże się z doświadczeniem zejścia 
pod ziemię, któremu towarzyszy uczucie niepewno-
ści i ryzyka. W momencie dotarcia do kresu tunelu 
odbiorcy ukazują się efekty wizualne związane ze 
zmianą temperatury, oświetlenia, wilgotności.
Projekt nie jest pomyślany jako ilustracja czy sym-
boliczna narracja. Akt ratowania wymagał cichego, 
powszedniego heroizmu, stąd decyzja twórców, żeby 
zaprojektowana przez nich Próżnia stała się miej-
scem, które nie jest bezpośrednio dostępne dla ludz-
kiego wzroku. Aby je zobaczyć, trzeba podjąć ryzyko, 
wejść do tunelu.

BIURO PROJEKTOWE M. RUDNICKI
Joanna Rajkowska, Michał Rudnicki

The theme of the work is a departure from the mon-
umental narrative devoted to the sphere of experi-
ence. This is made possible by an expressive — despite 
a non-figurative shape — form of an elliptical stone 
crater measuring 18 metres in depth. Covered with 
moss, the walls of the crater will feature five holes. The 
holes can be reached through elliptical tunnels with 
narrow stairs, suitable for one person. The climate in 
the interior of the crater will be humid as a result of the 
flow of water onto the walls. The water from the pond 
on the bottom of the crater will be pumped upwards 
with the use of solar power. The vicinity of the crater 
will be formed by low hills of earth and debris extract-
ed during the construction of the crater. In the project 
description, the authors highlight the aspect of risk 
connected with the entry to the tunnels, the starting 
point of the experience. At the same time, the authors 
argue that it is impossible to express the feelings and 
experiences of the Survivors and the Rescuers in a 
narrative form. Hence the need to create conditions 
for an individual reception of the project.

Tematem pracy jest odejście od monumentalnej nar-
racji w stronę możliwości doświadczania, co umożli-
wić ma sugestywna, lecz wciąż niefiguratywna for-
ma eliptycznego leja z kamienia o głębokości 18 m.  
W jego pokrytych mchem ścianach znajdować się 
będzie 5 otworów dostępnych poprzez eliptyczne 
w przekroju tunele, mieszczące wąskie schody umoż-
liwiające ruch jednej osobie. Wnętrze leja będzie mia-
ło wilgotny mikroklimat, wynikający ze spływania po 
jego ścianach wody. Woda ze znajdującego się na dnie 
zbiornika będzie unoszona w górę pompami napędza-
nymi bateriami słonecznymi. Otoczeniem leja będą 
niewysokie pagórki powstałe w wyniku wydobycia 
ziemi i gruzu w czasie prac nad instalacją. Autorzy 
zwracają w opisie pracy uwagę na aspekt ryzyka wej-
ścia do tuneli, jako początku doświadczenia. Jedno-
cześnie pada w opisie stwierdzenie, że niemożliwe 
jest oddanie uczuć i doznań Ocalonych i Ratujących 
w formie narracji, stąd potrzeba stworzenia warun-
ków do bardziej indywidualnego odczuwania obiektu.

Opis autorów:
Author’s 

description:

Opis sędziego  
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Planując jakąkolwiek ingerencję w przestrzeń Mura-
nowa, a szczególnie okolic Traktu Pamięci Męczeń-
stwa i Walki Żydów, warto mieć na uwadze potrzeby 
i sposoby wykorzystania tej przestrzeni przez jej użyt-
kowników. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 
dwie grupy: mieszkańcy Muranowa, korzystający na co 
dzień z tych terenów  oraz grupy podróżujące do Pol-
ski w celu odwiedzenia miejsc związanych z Zagładą 
Żydów. Poniższe uwagi dotyczą sposobu użytkowania 
przestrzeni przez dwie grupy, a oparte są na dotych-
czasowych badaniach prowadzonych przez zespół 
Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu  
Warszawskiego.

When planning any intervention in the space of the 
district of Muranów, and in particular in the vicinity of 
the Memorial Route of Jewish Martyrdom and Strug-
gle, one should be mindful of the needs and means of 
the use of this space by its users. There are two groups 
which should be particularly taken note of: the inhab-
itants of Muranów, who use the area on a daily basis, 
and groups of visitors to Poland with the aim of seeing 
sites related to the Shoah. The comments below per-
tain to how the space is being used by the two groups. 
They stem from a study that has been conducted by 
the team of the Centre of Research on Prejudice of the 
University of Warsaw.

UPAMIĘTNIENIE SPRAWIEDLIWYCH NA MURANOWIE
COMMEMORATING JEWS IN MURANÓW

MIESZKAŃCY MURANOWA
RESIDENTS OF MURANÓW

Nasza wiedza o mieszkańcach Muranowa, ich preferen-
cjach i sposobach wykorzystania przestrzeni, pocho-
dzi z badania „Muranów – tożsamość mieszkańców, 
pamięć miejsca, postrzeganie dzielnicy” z 2007 roku, 
przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprze-
dzeniami UW wspólnie z Pracownią Badań Środowi-
skowych UW.

Na podstawie badań z 2007 roku można stwierdzić, 
że Muranów to dzielnica zamieszkała w dużej mierze 
przez osoby starsze. W przebadanej przez nas próbie 
średnia wieku wynosiła 51 lat, a 33% próby stanowi-
ły osoby starsze niż 65 lat. Są to też osoby od dawna 
mieszkające w Warszawie – średnio od 40 lat miesz-
kające w Warszawie i średnio od 26 lat na Muranowie.

Specyfiką Muranowa jest świadomość jego miesz-
kańców co do historii miejsca, w którym żyją. Wśród 
najważniejszych postaci historycznych w historii 
Warszawy – zdaniem mieszkańców Muranowa – 
znajdują się nie tylko postaci z typowo polskiego 
panteonu (Stefan Starzyński, Jan Kiliński, Bolesław 
Prus), lecz również Mordechaj Anielewicz, Ludwik 
Zamenhof czy Marek Edelman. Świadczy to o du-
żej roli nazw ulic i pomników (tzw. „urbanremin-
ders”) w kształtowaniu historycznej świadomości. 
Mieszkań cy Muranowa uważają Powstanie w Getcie 
War szawskim za trzecie najważniejsze wydarzenie 
w historii miasta (zaraz po powstaniu warszawskim  
i II wojnie światowej traktowanej jako całość – czyli  

Our knowledge about the inhabitants of Muranów, 
their preferences and means of how they use their 
space of residence comes from the 2007 study “Mu-
ranów – Identity of the Inhabitants, Memory of the 
Place and Perception of the District”, conducted by the 
Centre of Research on Prejudice of the University of 
Warsaw.

On the basis of the 2007 study, it can be stated that 
Muranów is a district inhabited to a large extent by 
elderly people. The average age of the sample in the 
study was 51 years, while 33% of the studied popu-
lation was above the age of 65. Furthermore, these 
people are long-time residents – having on the aver-
age lived for 40 years in Warsaw and 26 years on the 
average in the district of Muranów. 

The specificity of Muranów lies in the awareness of the 
inhabitants of the history of their place of residence.  
In their opinion, the most prominent historical figures 
of Warsaw include not only persons from the typi-
cal Polish pantheon (Stefan Starzyński, Jan Kiliński, 
Bolesław Prus), but also Mordechaj Anielewicz, Ludwik 
Zamenhof or Marek Edelman. The above is proof of the 
great role of the names of streets and monuments (the 
so-called “urban reminders”) in shaping historical con-
sciousness. The residents of Muranów see the Upris-
ing in the Warsaw Ghetto as the third most important 
event in the history of the city (immediately after the 
Warsaw Uprising and the Second World War treated 
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za ważniejsze niż inne polskie powstania narodowe,  
ustanowienie w Warszawie stolicy, bitwa warszawska 
1920 roku czy odbudowa Warszawy).

Mieszkańcy Muranowa zapytani o znaczenie miejsca, 
w którym żyją, najczęściej wspominali o żydowskim 
znaczeniu (jego roli w historii żydowskiej), dalej zna-
lazło się znaczenie lokalne – a stosunkowo rzadko 
przypisali miejscu znaczenie narodowe czy osobiste. 
Badanie dowiodło też, że badani skoncentrowani są 
raczej na przeszłości miejsca niż na jego przyszłości, 
co oznacza gotowość zaakceptowania historycznej 
wagi miejsca i konieczności zachowania jego historycz-
nego charakteru nawet kosztem nowych inwestycji.

Gdy spytaliśmy mieszkańców Muranowa, jakie są ich 
najważniejsze oczekiwania wobec Muzeum, za najważ-
niejsze uznano: przekazanie historii Polaków, którzy 
ratowali Żydów; pokazanie tego, co pozytywne w histo-
rii Polaków i Żydów; stworzenie terenów zielonych wo-
kół Muzeum oraz opowiedzenie historii zwykłych ludzi  
(Polaków i Żydów). Najrzadziej wskazywano na rolę 
Muzeum jako przekazującego historię konfliktów 
w historii stosunków polsko-żydowskich, uczącego 
o tradycji żydowskiej i pokazywanie wielkich postaci 
– najważniejszych dla narodu żydowskiego. 

Choć dla mieszkańców Muranowa kwestie historyczne 
są stosunkowo ważne – ważniejsze niż dla pozostałych 
mieszkańców Warszawy – tak niezwykle istotne jest 
też zachowanie terenów zielonych i przestrzeni rekre-
acyjnych wokół budynków. Badania jakościowe, które 
równolegle prowadziliśmy w tym czasie, dowiodły, 
że mieszkańcy wykorzystują dziś przestrzeń historycz-
ną w swoim codziennym życiu – wyprowadzając swoje 
psy, spacerując, opalając się. Podstawowym wyzwa-
niem jest więc integracja tych funkcji z historycznym 
charakterem dzielnicy i potrzebami upamiętnienia 
historii miejsca.

jointly – i.e. they see it as more important than other 
national insurgencies, more than instating the capital 
city in Warsaw, more than the Battle of Warsaw of 
1920 or the reconstruction of Warsaw).

When asked about the meaning of their place of resi-
dence, the people of Muranów first and foremost men-
tion the Jewish element (its role in Jewish history), then 
the local element, while relatively few respondents also 
assigned a national or a personal importance to the 
place. The study has also proven that respondents have 
concentrated more on the past of the place than its 
future, which shows their readiness to accept the his-
torical charge of the location and the need to preserve 
its historical nature, even at the cost of new investment 
projects. 

When we asked residents of Muranów about their 
most important expectations of the Museum, the 
most common answer was that it should convey the 
stories of Poles who have saved Jews, to show the 
positive elements in the history of Poles and Jews; to 
create green areas around the Museum, and to tell the 
histories of ordinary people (Poles and Jews). The least 
common answer was that of indicating the role of the 
Museum as informing about the history of conflicts 
in the Polish-Jewish relations, teaching about Jewish 
tradition and presenting great figures – the most im-
portant ones for the Jewish people. 

Though historical issues are relatively important for 
the people of Muranów – more so than to other resi-
dents of Warsaw – what is also of great significance is 
the preservation of green areas and recreational space 
around the buildings. Qualitative studies, which we 
have conducted at the same time, have shown that 
the residents use the historical space in their quotidi-
an life – walking their dogs, strolling, and sunbathing. 
The basic challenge, therefore, is to integrate these 
functions with the historical character of the district 
and the need to commemorate the history of the place.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE MURANÓW
VISITORS TO MURANÓW

Drugą grupą korzystającą z przestrzeni Muranowa 
są osoby odwiedzające miejsca pamięci – pomnik  
Bohaterów Getta, bunkier Anielewicza, pomnik na 
Umschlagplatzu czy cały Trakt Pamięci Męczeństwa 
i Walki Żydów. Są to uczestnicy grup zorganizowanych  
i osoby podróżujące indywidualnie. Najliczniejsze są 
grupy uczestniczące w podróżach izraelskich szkół 
średnich oraz grupy uczestników Marszu Żywych.

Grupy młodzieży izraelskiej przyjeżdżają do Polski 
w ramach edukacji szkolnej – są to zarówno ucznio-
wie szkół religijnych, jak i świeckich. Obecnie liczbę 
odwiedzających Polskę izraelskich uczniów szacuje 
się na około 20 000 osób rocznie, choć izraelskie 
ministerstwo edukacji planuje tę liczbę podwoić, tak 
by w wyjazdach uczestniczyli wszyscy uczniowie z da-
nego rocznika. Koszt wizyty w Polsce to około 1400 
USD, co uniemożliwia udział w nich wielu uboższym 
osobom. Przeprowadzone w 2011 roku badanie Mini-
sterstwa Edukacji Izraela wykazało, że 46% uczniów 
religijnych szkół po powrocie z podróży do Polski 
deklaruje negatywny stosunek do Polaków, a jedynie 
4% deklaruje stosunek pozytywny. W wypadku szkół 
religijnych 9% deklarowało stosunek negatywny, 
a 23% pozytywny (wzrost z 13% przed przyjazdem 
do Polski). Doświadczenie wizyty w Polsce ma więc 
różny wpływ na świeckich i religijnych Izraelczyków.

Kolejną liczną grupą odwiedzających Muranów są 
uczestnicy Marszu Żywych.  W wydarzeniu tym bie-
rze corocznie udział około 10.000 osób pochodzenia 
żydowskiego  z kilkudziesięciu krajów. Jest to w prze-
ważającej większości młodzież i młodzi dorośli – naj-
liczniejsze grupy uczestników przyjeżdżają ze Stanów 
Zjednoczonych. W 2004 roku przedstawiliśmy wyni-
ki badań młodzieży uczestniczącej w Marszu Żywych 
oraz polskich uczniów, z którymi uczestnicy Marszu 
Żywych się spotykali. W projekcie tym analizowaliśmy 
również strukturę wizyt uczestników Marszu Żywych 
na Muranowie.

Uczestnicy Marszu Żywych oraz grupy izraelskie 
odwiedzające miejsca pamięci na Muranowie stanowią  
w przeważającej większości grupy izolowane. Wra-
żenie izolacji potęguje też obecność ochrony – suge-
rującej, że otoczenie jest niebezpieczne i zagrażające. 
Wrażenia z obserwacji pokryły się z analizą wywiadów  
z uczestnikami:  często byli oni negatywnie nastawieni 
do otoczenia, pełni lęku, nieraz pokutowały negatywne

The second group using the space of Muranów is made 
of visitors to the sites of memory – the Monument 
to the Heroes of the Ghetto, the Anielewicz bunker, 
the Umschlagplatz Monument or the entire Memorial 
Route of Jewish Martyrdom and Struggle. These are 
members of organised groups or individual travellers. 
The biggest groups are of Israeli high school pupils, as 
well as members of the March of the Living.   

The Israeli school youths come to Poland as part of 
their school curriculum, both from religious and secular 
schools. Approximately 20 000 students from Israel 
come to Poland every year, though the Israeli Ministry 
of Education is planning to double the number, so that 
all students from a given year participate in such visits.  
The cost of such a visit to Poland is approximately 
USD 1400, which is for many of the poorer pupils too 
expensive. A study conducted in 2011 by the Ministry 
of Education of Israel has shown that 46% of religious 
school students declared a negative attitude to Poles 
upon their return from Poland, and only 4% declare 
a positive one. In case of secular schools, 9% declared 
a negative attitude, and 23% a positive one (increase 
from a level of 13% from before the visit to Poland). 
Therefore, the experience of a visit to Poland has a dif-
ferent impact on religious school students than it has 
on secular schools students. 

Another numerous group of visitors to Muranów are 
the participants of the March of the Living. 10 000 
people of Jewish descent from several dozen countries 
of the world participate in the event annually. Most of 
them are youth and young adults – the biggest groups 
come from the United States. In 2004, we presented 
results of a study of young people participating in the 
March of the Living and of Polish students who met 
their peers from the March. As part of the project, we 
have also analysed the structure of visits of the partic-
ipants in the March of the Living in Muranów. 

Most of the participants of the March of the Living, as 
well as Israeli groups visiting the sites of memory in 
Muranów, come in isolated groups. The impression of 
this isolation is further exacerbated by the presence 
of security guards, suggesting that the environment 
is dangerous and threatening. These impressions from 
the observations are in line with the results of the an-
alysed interviews with participants: often times they 
felt a negative attitude to their surroundings, were full 
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przekonania na temat współczesnej Polski (obwinianie 
współczesnych Polaków odpowiedzialnością za Holo-
kaust, niechęć do wydawania pieniędzy w Polsce jako 
kraju „nieczystym”). Z drugiej strony polska młodzież  
w trakcie spotkań z uczestnikami Marszu Żywych rów-
nież zdawała się antycypować niechęć swoich interlo-
kutorów – a w efekcie kontakty z młodzieżą żydowską 
były bardzo utrudnione, właśnie z powodu nieumiejęt-
ności rozmawiania o historii. Historia jest więc źródłem 
zagrożeń – zarówno dla Polaków, jak i dla odwie-
dzających Muranów Żydów. Jak dowodzą badania 
prof. Daniela Bar-Tala  z Uniwersytetu Telawiwskiego 
– tego typu narracja o historii ma też swoją funkcję: 
prowadzi do zbudowania militarystycznego, defen-
sywnego światopoglądu, opartego na przeświadcze-
niu, że tylko Izrael może być gwarancją bezpieczeństwa 
w nienawistnym i pełnym zagrożeń świecie.

Prawdziwym wyzwaniem w planowaniu przestrze-
ni Muranowa jest więc wydobycie grup odwiedza-
jących to miejsce z poczucia wiecznego zagrożenia, 
spotęgowanego treścią wizyt i obecnością ochrony. 
W kształtowaniu przestrzeni Muranowa chodzi o takie 
zaakcentowanie historii, które nie będzie tworzyło 
wrażenia miejsca wrogiego i nieprzyjaznego. Umoż-
liwi uczestnikom wyjazdów do Polski wyrwanie się 
z lękowej struktury tego typu podróży. Sam temat 
Sprawiedliwych tworzy już taką możliwość – sta-
nowi przesłanie o pozytywnych przykładach za-
chowań, nawet w najbardziej mrocznych czasach. 
Dzięki temu – jak dowiodły nasze badania – sam 
temat ten ułatwia interakcję młodych Polaków  
i Żydów.

of fear, and nurtured negative opinions about contem-
porary Poland (blaming contemporary Poles for the 
Holocaust, and exhibiting a reluctance to spend money 
in Poland, it being an “impure” country). On the oth-
er hand, Polish youth seemed to anticipate a certain 
resentment on the part of their Jewish interlocutors, 
members of the March of the Living. In effect, their 
contacts with Jewish youth were made very difficult 
due to the inability to talk about history. History is, 
therefore, the source of danger – both for Poles and 
for Jews visiting Muranów. As studies conducted by 
Prof Daniel Bar-Tal from the University of Tel Aviv have 
shown, this type of narrative also has its function: it 
leads to building a militaristic and defensive outlook, 
based on the conviction that only Israel can be a guar-
antee of security in a hateful and dangerous world. 

It is a real challenge, therefore, when planning the 
space of Muranów, to extricate these groups of visi-
tors from the feeling of constant danger, intensified by 
the content of the visits and the presence of security 
guards. It is important in forming the space of Mu-
ranów to accentuate history in such a way that the area 
does not make the impression of being a hostile and 
unfriendly place. This will make it possible for visitors to 
Poland to free themselves of the fear-based structure 
of the journey. The very notion of the Righteous creates 
such an opportunity – it sends a message about cases 
of positive stances, even in the darkest of times. As 
our study has shown, this very example can facilitate 
the interaction between young Poles and young Jews. 

MICHAŁ BILEWICZ – kierownik Centrum Badań nad 
Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW. Od 2003  
roku prowadził badania uczestników Marszu Żywych 
i wizyt młodzieży izraelskiej do Polski, organizując rów-
nież spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej. W 2007 
roku wspólnie z Marią Lewicką, Adrianem Wójcikiem 
i studentami Wydziału Psychologii prowadził pierwsze 
ilościowe badanie pamięci zbiorowej i świadomości 
historycznej mieszkańców Muranowa – w 2014 roku 
prowadzona jest kontynuacja tego badania na Mura-
nowie oraz na próbie ogólnowarszawskiej.

MICHAŁ BILEWICZ – Head of the Centre for Research 
on Prejudice at the Department of Psychology of the 
Warsaw University. Author of studies conducted since 
2003 on participants of the March of the Living and 
visits of Israeli youth to Poland, and organising meet-
ings of Polish and Jewish youth. In 2007, together 
with Maria Lewicka, Adrian Wójcik and students from 
the Department of Psychology, he conducted the first 
quantitative study on collective memory and the his-
torical consciousness of the residents of Muranów 
– a continuation of the project is carried out both in 
Muranów and on a sample of the general Warsaw 
population.
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Na konkurs nadeszło 136 prac. Sąd konkursowy przy-
znał 5 równorzędnych nagród (po 7.000 USD) równo-
znacznych z zakwalifikowaniem się do II fazy konkur-
su oraz 4 wyróżnienia o łącznej wartości 7.000 USD.  
Katalog obejmuje 34 najciekawsze prace konkursowe.

Konkurs w I fazie był otwartą, artystyczną debatą na 
temat sposobu i formy godnego upamiętnienia Ratu-
jących w tym wyjątkowym miejscu. Prace nadesłali 
zarówno Ci, którzy chcieli realizować upamiętnienie 
(ścieżka realizacja) jak również Ci twórcy, których 
praca była tylko wypowiedzią w dyskusji (ścieżka 
dyskusja).

W II fazie konkursu (wiosna 2015) autorzy nagrodzo-
nych wizji artystycznych przygotują na ich podstawie 
szczegółowe projekty koncepcyjne upamiętnienia. 

Spośród nich sąd konkursowy wybierze zwycięski 
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awarded 5 equal prizes (7000 USD each). The awarded 
designers are shortlisted for the 2nd phase of the com-
petition. The jury also selected four works that were 
awarded a distinction with a total value of 7000 USD.  
Catalogue presents 34 most interesting competition 
entries.

During the 1st phase, the competition became an open 
artistic debate concerning the ways and forms of a dig-
nified commemoration of the Rescuers in this unique 
place. Entries were submitted both by designers who 
wanted to create the memorial (production path) and 
by those who submitted their works in order to voice 
their opinion (discussion path).

During the 2nd phase of the competition (spring 2015) 
the awarded designers will develop detailed concept 
designs of the memorial. 

The jury will select and award one project.
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