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„RATUJĄCYM – OCALENI” 
– RUSZA MIĘDZYNARODOWY KONKURS   
NA KONCEPCJĘ UPAMIĘTNIENIA  
POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW  
PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ

8 września 2014r. w Warszawie ogłoszony został międzynarodowy konkurs na 
koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej 
„Ratującym-Ocaleni”. Inicjatorem idei Upamiętnienia i organizatorem konkursu jest 
założona przez Zygmunta Rolata Fundacja Pamięć i Przyszłość (Remembrance and Future 
Foundation), wspierana przez Polski i Międzynarodowy Komitet Budowy Upamiętnienia 
oraz Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Projekt „Ratującym-Ocaleni” 
ma zostać zrealizowany w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Historii Żydów Polskich. 
Konkurs w pierwszej fazie, ma być otwartą, artystyczną debatą na temat sposobu 
i formy godnego upamiętnienia Ratujących w tym wyjątkowym miejscu. Wziąć w nim 
mogą udział zarówno młodzi jak i doświadczeni twórcy. Ci, którzy chcą nie tylko zabrać 
głos w tej dyskusji, ale myślą o realizacji swoich projektów upamiętnienia, powinni 
złożyć formalny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 8 października 
2014 roku. Spośród złożonych do dnia 5 grudnia 2014 roku prac konkursowych 
międzynarodowy Sąd konkursowy pod przewodnictwem Milady Ślizińskiej wyłoni pięć 
najciekawszych wizji artystycznych. Ich autorzy przygotują, w drugiej fazie konkursu 
(pierwszy kwartał 2015 roku), realne projekty koncepcyjne a w kwietniu Sąd ogłosi 
zwycięzcę. Ukończenie realizacji projektu Upamiętnienia przewidziana jest na jesień 
przyszłego roku.

Idea budowy Upamiętnia „Ratującym-Ocaleni”, jak mówi Zbigniew Rolat, założyciel Fundacji Pamięć 
i Przyszłość „Wyrosła z głębokiego przeświadczenia, że Żydzi doświadczyli w okupowanej przez Niemców 
Polsce wiele zła, niestety, często także, ze strony swych nieżydowskich współobywateli. Dlatego tak ważne jest 
oddanie hołdu tym, którzy się przed złem nie ugięli i z narażeniem życia własnego oraz swych rodzin nieśli 
im bezinteresowna pomoc”. Konstanty Gebert – członek Rady Fundacji Pamięć i Przyszłość dodaje: „Nasza 
inicjatywa jest próbą spłacenia długu wdzięczności i pamięci, jaki zaciągnęliśmy u tych bohaterów, i znanych, 
i bezimiennych. Pamięć o nich jest częścią żydowskiej pamięci; najwyższy czas dać jej widoczny kształt”.

Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem oczekiwanej przez Organizatorów formy artystycznej 
Upamiętnienia jak i możliwości uczestnictwa. Do udziału w konkursie mogą zgłosić się doświadczeni twórcy 
i młodzi artyści, pragnący swym projektem wziąć udział w dyskusji. W opublikowanych warunkach konkursu 
przeczytać można m.in. że: „Jury poszukiwać będzie projektu, który w najwłaściwszy sposób upamiętni 
zasłużonych Polaków, a równocześnie będzie próbą integracji i ożywienia przestrzeni publicznej placu 
wokół Muzeum Historii Żydów Polskich, przy pełnym uwzględnieniu oczekiwań jego użytkowników. […] 
Upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej wymaga specjalnego rozwiązania 
przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią 
specyficzny dialog. Powinno ono wyrazić wdzięczność wszystkim Polakom, także tym, którzy z różnych 
powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organizator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające 
się centrum nowych interpretacji i - na ile to możliwe - inspiracji dla następnych pokoleń.” Proponowane 
rozwiązania, mogą wykorzystać wszelkie dostępne tworzywa, materiały i zastosować dowolne środki 
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plastycznego wyrazu i ekspresji. Upamiętnienie może mieć też dodatkowe funkcje, a także może mu 
towarzyszyć program „performatywny”, aktywizujący lub edukacyjny pod warunkiem, że zostanie zachowana 
powaga Upamiętnienia. Uczestnicy konkursu powinni zrozumieć tradycję wyjątkowego miejsca tej realizacji. 
Stanowiło ono przed wojną centrum żywej, pełnej folkloru warszawskiej dzielnicy żydowskiej, która w czasie 
wojny stała się świadkiem tragedii i zagłady mieszkańców utworzonego tam getta i została całkowicie 
zrównana z ziemią.

Ci twórcy, którzy myślą o realizacji swoich projektów upamiętnienia, składają wnioski o dopuszczenie do 
udziału w konkursie do dnia 8 października 2014 roku, zaś termin nadsyłania prac w pierwszej fazie konkursu 
mija 5 grudnia 2014r. Na początku 2015 roku Sąd konkursowy pod przewodnictwem Milady Ślizińskiej 
wyłoni pięć finałowych projektów. Ich autorzy przygotują, w drugiej fazie konkursu (pierwszy kwartał 2015 
roku), realne projekty koncepcyjne spośród których jeden zostanie zrealizowany. Szczegółowy opis i warunki 
konkursu można znaleźć na stronie: www.raff.org.pl

Inicjatywa budowy Upamiętnienia „Ratującym-Ocaleni” ma charakter społeczny i w całości finansowana jest 
przez Fundację Pamięć i Przyszłość ze składek prywatnych zebranych wśród diaspory żydowskiej i w Izraelu. 
Nad realizacją projektu czuwa Międzynarodowy Komitet i ogłoszony w dniu dzisiejszym Polski Komitet 
Upamiętnienia „Ratującym-Ocaleni” w skład którego weszli m.in.: Waldemar Dąbrowski, Jan Englert, Janusz 
Głowacki, Zbigniew Hołdys, Jan Kulczyk, Grażyna Kulczyk, Robert Korzeniowski, Krzysztof Penderecki,  
Ks. Kazimierz Sowa, Jerzy Starak, Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi. Podobne komitety powstaną także  
w Europie, Izraelu i USA. 

Projekt budowy Upamiętnienia wspiera Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski, który w liście do 
pomysłodawców i realizatorów inicjatywy przypomniał słowa prezydenta Izraela Pana Szymona Peresa: 
„Trzeba zrobić wszystko, aby młode pokolenie Żydów i Polaków wiedziało, że tylko tutaj, na polskich 
ziemiach, była kara śmierci za udzielenie pomocy Żydom. Bowiem miarą człowieczeństwa jest zdolność  
do udzielania pomocy potrzebującemu wtedy, gdy to oznacza największe ryzyko dla siebie i całej rodziny”.
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FUNDACJA PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ / 
REMEMBRANCE AND FUTURE FOUNDATION   

Powołana do życia w roku 2013 przez polsko-żydowskiego filantropa i biznesmana z USA Zygmunta Rolata 
Fundacja Pamięć i Przyszłość wzięła na siebie zadanie realizacji projektu Upamiętnienia Polaków ratujących 
Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Upamiętnienie, ma powstać w otoczeniu Muzeum Historii Żydów Polskich 
i zostać w całości sfinansowane z funduszy zebranych wśród diaspory żydowskiej i w Izraelu. Projekt zyskał 
życzliwe poparcie m.in.: Prezydenta RP, Prezydent m.st. Warszawy i Dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich.

Nad całością projektu czuwa powołany przez Fundację, jego Komitet Międzynarodowy, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele różnych środowisk żydowskich z diaspory i Izraela, m.in.: Zygmunt Rolat  
– przewodniczący; członkowie: Hanoch Gutfreund (Izrael); Corinne Evens (Francja); Elżbieta Ficowska, 
Konstanty Gebert, Adam Rotfeld, Michael Schudrich (Polska); Michael Berkowicz, Abraham Foxman, Wiktor 
Markowicz, David Marwell (USA).

Upamiętnienie zostanie zrealizowany według projektu wyłonionego w ogłoszonym w dniu 8 września 2014r. 
międzynarodowym konkursie „Ratującym-Ocaleni”. Wziąć w nim udział mogą zarówno doświadczeni twórcy, 
którzy w swoim portfolio mają już prace zrealizowane, jak i młodzi artyści, pragnący swym głosem wziąć 
udział w artystycznej dyskusji nad sposobem i formą Upamiętnienia Ratujących. Ogłoszenie wyników konkursu 
przewidziane jest na kwiecień 2015 roku. Realizacja zwycięskiego projektu potrwa do jesieni 2015 roku.

Więcej informacji na: www.raff.org.pl

Więcej informacji udzielają:

Aldona Rusiniak: 
E: media@raff.org.pl 
T: +48 790 49 98 98 

Karolina Szykier-Koszucka:  
E: szykierkoszucka@gmail.com, 
T: +48 501 481 376
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MIĘDZYNARODOWY KOMITET BUDOWY POMNIKA 
„RATUJĄCYM – OCALENI”

POLSKA
Adam Rotfeld
Konstatnty Gebert
Michael Schudrich
Elżbieta Ficowska
Feliks Tych
Leopold Kozłowski

Zygmunt Rolat
Ur. w 1930 roku w Częstochowie.
Podczas wojny przebywał w getcie częstochowskim, tam stracił jedynego brata oraz rodziców. Jego brat był 
najmłodszym z grupy sześciu żydowskich partyzantów, rozstrzelanych przez Niemców, jego ojciec walczył
zginął w powstaniu w obozie śmierci w Treblince, jego matka zginęła w obozie. Rolat był deportowany  
z getta do pracy w obozie Hasag w miejscowości Pelcery. Zaraz po wojnie wyjechał do USA, skończył studia  
z zakresu stosunków międzynarodowych, i zajął się rozwijaniem firmy finansowej, specjalizującej się w expor-
cie. Od lat 60-tych przyjeżdża do Polski i żywo angażuje się w przywracanie pamięci o Żydach częstochow-
skich. Jest przewodniczącym amerykańskiego komitetu wsparcia budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 
i ważnym darczyńcą na ten cel. Aktywnie zaangażowany we wspieranie instytucji i wydarzeń kulturalnych 
takich jak Teatr Wielki w Warszawie, Filharmonia Częstochowska, czy krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej. 
Działania filantropijne i społeczne prowadzi również w USA, gdzie jest m.in. członkiem Rady Doradczej  
Fundacji Kościuszkowskiej - najważniejszej naukowo-kulturalnej organizacji polonijnej w USA. Honorowy  
Obywatel Miasta Częstochowa.

USA
Zygmunt Rolat
Wiktor Markowicz
Richard Horowitz
David Marwell
Harvey Krueger
Irene Pletka
Lydia Sarfati
Michael Traison
Stanley Skalka
Samantha Rolat Asulin 
Lee Feinstein
Michael Berkowicz
Abraham Foxman

ISRAEL
Shewach Weiss
Samuel Wilenberg
Chaim Hecht
Miriam Rotfeld

KANADA
Peter Jassem

FRANCJA
Corinne Evens
Marek Halter

AUSTRALIA
Andrew Reicher 
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POLSKI KOMITET UPAMIĘTNIANIA  
„RATUJĄCYM – OCALENI”

Marek Belka – prezes Narodowego Banku Polskiego 
Juliusz Braun – prezes Telewizji Polskiej 
Waldemar Dąbrowski – dyrektor Teatru Wielkiego, były Minister Kultury 
Jan Englert – dyrektor Teatru Narodowego 
Janusz Głowacki - pisarz 
Zofia Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie 
Zbigniew Hołdys – legenda polskiego rocka 
Prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk 
Prof. Marek Krawczyk – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Robert Korzeniowski – czterokrotny mistrz olimpijski w lekkiej atletyce 
Jerzy Koźmiński – były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych 
Jan Kulczyk – wybitny darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich 
Grażyna Kulczyk – fundatorka Fundacji Art. Stations Foundation 
Jerzy Limon – profesor, współtwórca i prezes fundacji Theatrum Gedanese (Teatr szekspirowski) 
Ks. Grzegorz Michalczyk – duszpasterz środowisk artystycznych w Warszawie 
Edward Miszczak – dyrektor stacji telewizyjnej TVN 
Prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
Małgorzata Niezabitowska – publicystka 
Agnieszka Odorowicz – dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego 
Prof. Wiktor Osiatyński – konstytucjonalista 
Janina Paradowska – publicystka 
Prof. Krzysztof Penderecki – kompozytor
Prof. Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku Królewskiego 
Ks. Aleksander Seniuk – szef Instytutu Jana Pawła II 
Ks. Kazimierz Sowa – dyrektor kanału Religia (TVN) 
Jerzy Starak – przedsiębiorca, filantrop 
Andrzej Wajda – reżyser
Krystyna Zachwatowicz – scenograf
Marcin Zamoyski – prezydent Zamościa 
Krzysztof Zanussi – reżyser
Jacek Żakowski – publicysta 
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Waldemar Dąbrowski o inicjatywie „Ratującym – Ocaleni”:

Czy może być piękniejsza nazwa symbolicznej przestrzeni, ofiarowanej po z górą 70 latach tym, którym tak 
wiele się zawdzięcza? Czy może być bardziej wymowny sposób uhonorowania pamięci często anonimowych 
bohaterów – zwłaszcza, jeśli inicjatywa ta wyszła z kręgów polskich Żydów? 

Ostatnio po raz kolejny oglądałem „Pianistę” Romana Polańskiego – to wspaniała kreacja artystyczna, 
a jednocześnie świadectwo tamtego czasu, kiedy jedni ryzykowali swoje życie – bo ratować życie innych. 
Wierzę, że ten metr kwadratowy będzie też przede wszystkim świadectwem właśnie. Znakiem, gestem ku 
przeszłości, która kształtuje naszą świadomość niezależnie od czasu, jaki nas od niej oddziela. Uniwersalnym, 
ale odwołującym się do pamięci indywidualnej, rodzinnej każdego z nas. Dla mnie jest on symbolicznym 
uhonorowaniem mojej matki, moich dziadków – i tysięcy innych prawdziwych bohaterów tamtych czasów. 

Ulokowanie tej formy w relacji do Muzeum Historii Żydów Polskich i Pomnika Bohaterów Getta wydaje się 
z gruntu właściwe. Czy jest w Warszawie choćby jeden metr kwadratowy nie nasączony krwią i naznaczony 
ludzkim cierpieniem? Ten metr niech będzie symbolem wyższości człowieczeństwa nad bezduszną 
brutalnością – ponadczasowych wartości, które winny być podstawą kształtowania życia każdej ludzkiej 
jednostki. 
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„RATUJĄCYM – OCALENI”
KONKURS NA KONCEPCJĘ UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE I PRZESŁANIE ORGANIZATORA

Informacje o konkursie 
Organizator konkursu: Fundacja Pamięć i Przyszłość/ Remebrance and Future Foundation

Strona www: www.raff.org.pl

Adresaci konkursu: Artyści , architekci, architekci krajobrazu, designerzy polscy i zagraniczni.  
Zarówno doświadczeni jak i młodzi twórcy (studenci).

Lokalizacja Upamiętnienia: Otoczenie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (Polska). 
Teren ograniczony ulicami: Anielewicza, Zamenhofa, Karmelicką i Lewartowskiego. Możliwość lokalizacji 
upamiętnienia po zachodnie stronie muzeum lub w północno-wschodnim narożniku terenu.  
Precyzyjny wybór miejsca Upamiętnienia należy do uczestników konkursu. 
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Zadanie konkursowe - ogólne założenia: Upamiętnienie poświęcone jest Polakom, którzy podczas 
okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ratowali Żydów. Stanowi wyraz wdzięczności uratowanych,  
ich rodzin, bliskich i społeczności żydowskiej. Upamiętnienie wymaga specjalnego rozwiązania 
przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią 
specyficzny dialog. Powinno ono wyrażać wdzięczność wszystkim ratującym, także tym, którzy z różnych 
powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organizator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające się  
centrum nowych interpretacji i - na ile to możliwe - inspiracji dla następnych pokoleń.

Forma Upamiętnienia: Twórcy mają możliwość wyboru dowolnych środków plastycznego wyrazu 
i ekspresji, unikając jednak dosłowności i figuratywności. Upamiętnieniu może towarzyszyć dodatkowy 
program performatywny, aktywizujący i edukacyjny.

Fazy konkursu:
Faza I: Opracowanie i przesłanie do organizatorów artystycznej wizji Upamiętnienia (anonimowa)
Faza II: Przygotowanie koncepcji Upamiętnienia przez 5. uczestników/zespołów wybranych przez  
Sąd konkursowy w I fazie konkursu. W trakcie negocjacji rozważone zostaną uwagi Urzędu miasta  
i wskazania Sądu konkursowego (nie anonimowa).

Zasady udziału w konkursie: Twórcy mogą wziąć udział w konkursie korzystając 
z dwóch ścieżek:

Ścieżka REALIZACJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników, którzy (zgodnie z Warunkami konkursu) 
mogą podjąć się realizacji Upamiętnienia i ubiegają się o udział w II fazie konkursu. Obowiązuje ich 
dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie m.in. cv i portfolio zawierającego co najmniej jedną 
zrealizowaną pracę..
Ścieżka DYSKUSJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników (także studentów), którzy nie ubiegają się 
o kwalifikację do II fazy konkursu i realizację, chcą jednak przedstawić swoją artystyczną wizję Upamiętnienia, 
biorąc tym samym udział w otwartej, twórczej dyskusji na jego temat. Nie obowiązuje procedura dopuszczenia 
do udziału w konkursie.

Sąd konkursowy:
Sędziowie konkursu: Michael Berkowicz, Michael Crosbie, Jarosław Kozakiewicz, Rainer Mahlamaki, 
Marek Mikos, Maciej Miłobędzki, Oren Sagiv, Jakub Szczęsny, Hanna Szmalenberg, Milada Ślizińska 
(przewodnicząca Jury). 

Obserwatorzy:
Ryszard Horowitz - przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Budowy Upamiętnienia
Agnieszka Celeda-Honkisz - przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Alicja Schnepf - przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Zygmunt Stępiński - przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Ekspert: 
Konstanty Gebert, dziennikarz i publicysta, przedstawiciel Zarządu Fundacji Pamięć i Przyszłość

Nagrody: Pula nagród w I fazie konkursu wynosi 42 000 USD. Nagrodą główną w II fazie konkursu 
jest podpisanie ze zwycięzcą umowy na realizację Upamiętnienia, inwestycji o łącznej wartości 800 000 
USD. W I fazie konkursu Organizator przewidział do pięciu równorzędnych nagród (po 7000 USD) 
równoznacznych z zaproszeniem do II fazy konkursu (ścieżka REALIZACJA) i wyróżnienia o łącznej  
wartości 7000 USD (również dla uczestników biorących udział w ścieżce DYSKUSJA).
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Ramowy harmonogram konkursu:
I faza konkursu: 8 września 2014 – 15 stycznia 2015
8 września 2014 – ogłoszenie konkursu
8 października 2014 – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  
(ścieżka REALIZACJA)
5 grudnia 2014 – ostateczny termin składania prac w I fazie konkursu (artystyczna wizja Upamiętnienia) 
15 stycznia 2015 - ogłoszenie wyników I fazy konkursu, wybór pięciu prac finałowych
II faza konkursu: 15 stycznia 2015- kwiecień 2015
styczeń- kwiecień 2015 – negocjacje projektowe i przygotowanie projektu - koncepcji Upamiętnienia. 
kwiecień 2015 - ogłoszenie wyników II fazy konkursu, wybór zwycięzcy konkursu 
Jesień 2015 roku: odsłonięcie Upamiętnienia Ratującym-Ocaleni

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.raff.org.pl
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BIOGRAMY JURORÓW

MICHAEL BERKOWICZ
Urodzony na Syberii, wychował się w powojennej Polsce we Wrocławiu. Uczęszczał do państwowej szkoły 
żydowskiej gdzie uczył się jidysz i historii żydowskiej. Działał aktywnie w żydowskim życiu społecznym 
i kulturalnym w Polsce. Pasjonuje go kwestia Polsko-Żydowskiego dialogu i żydowskiej społeczności w Polsce. 
Zainteresowanie tą tematyką wynika z jego polsko-żydowskiego pochodzenia oraz z wykonywanego zawodu. 
Jako projektant synagog współpracujący ze społecznościami wyznaniowymi, często odnosi się do kwestii 
religijnej i kulturowej tożsamości żydowskiej. Intryguje go tematyka różnorodności religijnej oraz etnicznej, 
w rozmaitych kontekstach. Berkowicz docenia wpływ kultury i sztuki na społecznościowe samookreślanie.

MICHAEL J. CROSBIE
Jest Doktorem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Architektów (FAIA). Jego wkład w dziennikarstwo, 
badania, nauczanie i wykonywanie zawodu architekta są szeroko doceniany. Był redaktorem czasopism 
takich jak: Architecture: The AIA Journal, Progressive Architecture, ArchitectureWeek.com. Obecnie jest 
redaktorem naczelnym Faith & Form – kwartalnika o architekturze i sztuce sakralnej. Jest autorem wielu 
artykułów w Architectural Record. Publikuje teksty o architekturze i dizajnie w Hartford Courant. Występował 
jako ekspert od architektury w programach emitowanych przez The History Channel. Jest autorem ponad 
dwudziestu książek o architekturze (w tym pięciu dla młodych odbiorców) oraz współtwórcą ponad dwudziestu 
innych tytułów. Dr Crosbie jest prodziekanem College of Engineering, Technology, and Architecture na 
University of Hartford, i dziekanem Wydziału Architektury. Pracował także jako adiunkt na Roger Williams 
University i Catholic University. Był wykładowcą i krytykiem na wydziałach architektury wielu uniwersytetów 
Ameryki Północnej i Europy, między innymi na: University of California (Berkeley), University of Pennsylvania, 
Yale University i Moskiewskim Instytucie Architektury. Crosbie posiada uprawnienia architektoniczne w stanie 
Connecticut. Wykonywał zawód w pracowniach Centerbrook Architects & Planners i w Steven Winter 
Associates. Jest członkiem College of Fellows American Institute of Architects.

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ 
Artysta. Urodzony w 1961 roku, działa na pograniczu sztuki, nauki i architektury. Absolwent rzeźby 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym 
Jorku. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Inspiracjami artystyczno-architektonicznych projektów 
Kozakiewicza są współczesna ekologia, genetyka, fizyka, astronomia i starożytne koncepcje kosmologiczne 
poszukujące odniesień pomiędzy mikro- i makrokosmosem. Poszukiwania artysty zaowocowały m.in. utopijnymi 
i krytycznymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, sztuki ziemi. Niektóre z nich nagrodzone zostały 
w prestiżowych konkursach architektonicznych, m.in. na projekt Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 
(2004) i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2007). W 2005 roku projekt Kozakiewicza wygrał 
międzynarodowy konkurs na Park Pojednania w pobliżu Muzeum w Auschwitz-Birkenau, a w 2007 roku 
ukończono jego Projekt Mars, wielohektarową rzeźbę ziemną, przekształcającą krajobraz w miejscu 
kopalni węgla brunatnego wokół jeziora Baerwalde w Niemczech. Inne projekty to propozycje, często 
utopijne, rozwiązań ekologicznych lub symbolicznych w zakresie planowania przestrzennego (Transfer, 
2006) lub architektury (Oxygen Towers, 2005). W 2006 roku Kozakiewicz reprezentował Polskę podczas 
międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji.
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RAINER MAHLAMÄKI
Urodzony w 1956 roku, fiński architekt i profesor architektury współczesnej na Wydziale Architektury 
Uniwersytetu w Oulu. Jest wspólnikiem w helsińskiej pracowni architektonicznej Lahdelma & Mahlamäki 
Architects – jednej z najbardziej płodnych i cenionych pracowni w Finlandii. Pracownia ta zdobyła wiele 
nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych (35 zwycięstw, 59 innych nagród). Mahlamäki studiował 
na Uniwersytecie Technicznym w Tampere, gdzie otrzymał dyplom magistra architektury  
w 1987 roku. W latach 1986-1993 razem z Lahdelmą i sześcioma innymi architektami był wspólnikiem 
pracowni architektonicznej 8 Studio. W 1992 roku, wspólnie z Lahdelmą i architektem Mikko Kaira, założyli 
pracownię Kaira-Lahdelma-Mahlamäki Architecture. Od 1997 Ilmari Lahdelma i Mahlamäki są wspólnikami 
w Lahdelma & Mahlamäki Architects. W 1997 Mahlamäki objął stanowisko profesora architektury 
współczesnej na Uniwersytecie w Oulu. W latach 2000-2007 był kierownikiem katedry architektury, a od 
2007 pełni funkcję wice-kierownika. Od 2007 do 2011 był prezesem Zrzeszenia Architektów Fińskich (SAFA), 
a od 2002 do 2006 był przewodniczącym zarządu Muzeum Architektury Fińskiej. W 2008 wraz z Ilmarim 
Lahdelmą otrzymali państwową nagrodę Finland Prize za osiągnięcia w dziedzinie architektury.

MAREK MIKOS 
Architekt, p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

MACIEJ MIŁOBĘDZKI
Architekt. Urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1985 ukończył Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej. W latach 1984-1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków 
ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci. Od 2004 promotor prac dyplomowych 
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od 2008 roku wykładowca na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP – 2002. Wybrane realizacje: Siedziba AGORY 
S.A., Budynek biurowy „Spectra” przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, Budynek mieszkalno – pensjonatowy 
w Konstancinie, „Dom przyszłości” w Choszczówce, Zespół domów mieszkalnych przy ul. Hozjusza 
w Warszawie, Budynek TRIO w Warszawie, Skwer Hoovera w Warszawie, Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich 
w Poznaniu, Rozbudowa Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

OREN SAGIV
Profesor na wydziale architektury w Szkołe Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Besaleel (Bezalel 
Academy of Arts and Design) w Jerozolimie, gdzie jest również koordynatorem pedagogicznym dla 
studentów pierwszego roku. Sagiv jest także głównym projektantem wystaw w jerozolimskim Muzeum 
Izraela – największej instytucji kulturalnej w tym kraju. Przewodzi on tam zespołowi projektantów i jest 
odpowiedzialny za kontakt z zewnętrznymi współpracownikami przy przygotowywaniu ponad dwudziestu 
wystaw tymczasowych rocznie, na przestrzeni ponad dwudziestu tysięcy metrów kwadratowych. Prace Sagiva 
były pokazywane na wielu wystawach w Izraelu i zagranicą. Wystawiano je również na międzynarodowych 
sympozjach i prezentowano w wydawnictwach architektonicznych z całego świata. Sagiv skończył studia 
architektoniczne w Cooper Union w Nowym Jorku i studiował filozofię nauki i technologii na Uniwersytetcie  
Tel Awiwu.
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JAKUB SZCZĘSNY
Obronił doktorat na Wydziale Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował na Politechnice 
Warszawskiej, Ecole d’Architecture Paris-la-Défense oraz na ETSAB w Barcelonie. Od 2001 roku wspólnik 
grupy projektowej CENTRALA – interdyscyplinarnej platformy zaangażowanej w miejskie projekty, która ma 
na koncie między innymi rewitalizację kas biletowych dworca Powiśle. Grupa była wielokrotnie nagradzana 
w branżowych konkursach, m.in. za halę sportową w Bieruniu oraz za Ohel – tymczasowy pawilon Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie. Od 2008 Szczęsny jest również współkuratorem festiwalu Synchronicity, 
organizowanego przez Fundację Bęc Zmiana. Szczęsny łączy architektoniczną praktykę zdobytą podczas 
swoich eksperymentalnych projektów, takich jak domy w Podkowie, czy na Siekierkach, z doświadczeniem 
artystycznym. Jest autorem instalacji: Dom Kereta (Warszawa 2012), Pchechong (biennale ArtTLV 2010)  
oraz Rozciągany Pawilon (Schloss Solitude, Stuttgart i CCA Warszawa). Jego głównym polem zainteresowania 
są projekty odnoszące się do konfliktów społecznych oraz do zbiorowej pamięci. Uczestnik wielu 
międzynarowych rezydencji artystycznych, m.in. rezydecji Unlimited w Schloss Solitude, NKD w Australii 
Zachodniej. Jego Dom Kereta został włączony do nowojorskiej kolekcji MoMA.

HANNA SZMALENBERG 
(ur. 25 maja 1950 w Warszawie) – polska architektka, projektantka, członkini Społecznego Komitetu
Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, działaczka opozycji demokratycznej 
w Polsce. Współautorka wielu projektów realizowanych pod kierunkiem Oskara Hansena, m.in.: „Studium
Humanizacji miasta Lubina” (1975), „Studium Humanizacji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego 
w Pruszkowie” (1979) Projektantka m.in.:
– Pomnika Umschlagplatz,
– pomnika-nagrobka Lejba Najdusa (poety żydowskiego), przy ul. Okopowej w Warszawie,
– Pomnika Żegoty w Warszawie,
– pomnika ofiar getta warszawskiego, ustawionego na masowej mogile, w której grzebano zmarłych
   w getcie (na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie),
– pomnika – głazu w formie stożka u podnóża Kopca Anielewicza w Warszawie, z wykutymi
   nazwiskami bojowców poległych w tym miejscu.
Obecnie – w ramach pracy Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej 
w Polsce – działa m.in. na rzecz renowacji cmentarza żydowskiego w Warszawie, w Stowarzyszeniu  
“Ogród Warszawa” działa na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego. Odznaczona dwoma Krzyżami 
Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski min. za „wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu 
i upowszechnianiu prawdy o Holokauście, za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii powstania 
w getcie warszawskim” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności 
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej, publicznej i społecznej,  
za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski”.
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MILADA ŚLIZIŃSKA
Historyk sztuki, kurator.
Dyplom magisterski w Instytucie Historii Sztuki UW pod kierunkiem prof. Jana Białostockiego (1975).  
W latach 1972-1987 pracowała w Galerii Foksal, od 1987 do 1989 była Kierownikiem Działu Wystaw 
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, a w roku 1990 otrzymała stanowisko Głównego Kuratora Programu 
Wystaw Międzynarodowych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie pracowała do roku 
2011. Była kuratorem wielu wystaw, w tym, m. in. Jenny Holzer, Josepha Kosutha i Ilyi Kabakova,  
Cindy Sherman, Rosemarie Trockel, Gerharda Richtera, Shirin Neshat, Davida Hammonsa, Pipilotti Rist,  
Nan Goldin, Jamesa Turrella, Mariny Abramovic, Christiana Boltanskiego, Kary Walker, Magdaleny 
Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Krzysztofa Wodiczko oraz Leona Tarasewicza. Na stulecie Galerii Zachęta 
była kuratorem wystawy „Klasycy XX wieku: Picasso, Bacon, Beuys, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, 
Dali, Mondrian, Brancusi“. Prowadziła wykłady m. in. w Royal College of Art, Pratt Institute, Columbia 
University, New School for Social Research i Bard College. Obecnie wykłada na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów oraz w Uniwersytecie Muzycznym na Wydziale Reżyserii Dźwięku.  
Jest członkiem IKT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kuratorów).


