Oświęcim, 01 marca 2016r.

Sz. Pan
Józef Pilch
Wojewoda Małopolski
Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Szanowny Panie Wojewodo,
w imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich (ChSRO), składamy gratulacje w
związku z objęciem przez Pana stanowiska Wojewody Małopolski.
ChSRO, powstałe z inicjatywy byłych więźniów KL Auschwitz i ich rodzin - od blisko 18 lat stoi na straży rzetelnego
przekazu na temat losów i martyrologii Polaków w KL Auschwitz. Polacy zapisali się złotymi zgłoskami w historii tego
obozu - organizując ruch oporu, ratując życie współwięźniom, informując wolny świat o bezprzykładnych zbrodniach
niemieckich nazistów. Wielu z nich zginęło marząc o wolnej Polsce! Dlatego winniśmy im wieczną pamięć! Staje się to
nakazem chwili w czasach, gdy systematycznie pojawiają się hańbiące określenia „polskie obozy śmierci”, czy „polskie
obozy zagłady”, a oskarżenie o współsprawstwo Polaków w Holocauście - staje się, coraz śmielej stawianym,
elementem narracji o zagładzie Żydów. Naszym obowiązkiem jest dawać zdecydowane sygnały i żądać szacunku dla
naszej historii. Polską racją stanu jest, aby tożsamość następnych pokoleń Polaków budowana była również w oparciu o
doświadczenie i dziedzictwo polskiej historii Auschwitz.
ChSRO, od 1998 roku jest głównym organizatorem obchodów rocznicowych 14. czerwca tj. deportacji do KL Auschwitz
pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Dzięki naszym staraniom - od 2006 roku dzień 14 czerwca
decyzją Sejmu RP. obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. W
2015r. Sejm zmienił nazwę tego dnia na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – tym samym w części naprawiając swoje redaktorskie ingerencje z 2006r. (przyp.
ChSRO wnioskowało o stanowienie 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów
Koncentracyjnych).
W opinii historyków - 14 czerwca 1940r. stanowi początek funkcjonowania KL Auschwitz - największej z okresu II wojny
światowej niemieckiej fabryki śmierci i miejsca martyrologii wielu narodów Europy i Świata.
Tego dnia z więzienia w Tarnowie deportowano do KL Auschwitz 728 polskich więźniów politycznych. Przez pierwsze
prawie dwa lata w obozie przebywali głównie Polacy, a począwszy od połowy 1942r. po konferencji w Wannsee (20
styczeń 1942r.) Auschwitz stał się miejscem tzw. „Endlösung der Judenfrage”.
Szacuje się, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 miliona ofiar: około 960 tysięcy Żydów, około 75 tysięcy Polaków
ze 150 tys. deportowanych, 21 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców radzieckich oraz 10-15 tysięcy więźniów innych
narodowości. KL Auschwitz stanowi największą znaną polską nekropolię z okresu II wojny światowej!
Pragniemy podkreślić, że dbając o pamięć o Polakach – ChSRO nigdy nie zapomina o pozostałych największych grupach
narodowościowych stanowiących ofiary KL Auschwitz – Żydach, Cyganach oraz jeńcach sowieckich.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich (ChSRO) już od 2004r. czyni starania w sprawie pozyskania
budynku „Lagerhaus” położonego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego (mieszczącego się na parceli gruntowej 1681 i
zabudowanej parceli gruntowej 2733) w celu realizacji projektu utworzenia Muzeum pod roboczą nazwą „Dom
Pojednania”.
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Panie Wojewodo, nadszedł czas, aby wreszcie dopełnić wolę i testament byłych polskich więźniów politycznych KL
Auschwitz, który został wyrażony podczas obchodów 14 czerwca w 2004r. - 64 rocznicy deportacji do KL Auschwitz
pierwszego transportu polskich więźniów politycznych - przez śp. Stanisławę Gąskową nr 7556 - z pierwszego transportu
polskich kobiet do KL Auschwitz.
Byli więźniowie i ich rodziny – poprzez ten projekt - chcą zachować w pamięci i wyrazić wdzięczność mieszkańcom ziemi
oświęcimskiej za niesioną pomoc więźniom zza drutów obozowych.
Udokumentowanie i zgromadzenie w jednym miejscu - tych niejednokrotnie heroicznych czynów - pokazanych w
kontekście ówczesnych realiów życia mieszkańców ziemi oświęcimskiej - stanowić będzie podstawę postawienia tamy
wobec rozpowszechnianym na świecie tezom, jakoby tradycyjna wrogość i antysemityzm tej ziemi zdecydowało o
umiejscowieniu tu obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz.
Podejmowane starania ChSRO na wszystkich szczeblach władz samorządowych, w tym czynny protest byłych więźniów
KL Auschwitz oraz samorządowców i mieszkańców Oświęcimia w 2007r. pod „Lagerhaus”, mnożone przeszkody
urzędnicze, obietnice władz samorządowych, mamy bardzo rzetelnie udokumentowane.
Wydawało się, że udzielona - w obecności byłego więźnia KL Auschwitz Kazimierza Piechowskiego nr 918 przez
Wojewodę Małopolski p. Stanisława Kracika - promesa dotycząca przekazania budynku „Lagerhaus” na realizację
przedmiotowego projektu przez ChSRO, oznaczała nieodwracalne i skuteczne poparcie dla realizacji tego niezwykle
ważnego projektu wzmacniającego polski przekaz historyczny dotyczący polskiej martyrologii w okresie II wojny
światowej.
Niestety, stawiane przez różne instytucje państwowe przeszkody formalno – prawne, mające uniemożliwić realizację
projektu, w skuteczny sposób zablokowały realizację przedmiotowego projektu do dnia dzisiejszego!
Dobitnym tego są ostatnie działania Pana poprzedników na stanowisku Wojewody Małopolski, zmierzające do zbycia
przedmiotowego budynku - stanowiącego nieruchomość Skarbu Państwa - w ramach procedury przetargowej. W tym
celu zwrócono się między innymi do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Prezydenta Miasta
Oświęcim i innych instytucji o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
W ostatnim piśmie do Jerzego Millera Wojewody Małopolski - apelowaliśmy o wstrzymanie wszelkich działań mających
na celu zbycie „w ramach przetargu” budynku „Lagerhaus”, gdyż tajemnicą poliszynela było, że forowany od 2006 roku
przez Pana P. M. A. Cywińskiego Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, niejaki pan Fred Schwartz
„biznesmen” z Nowego Jorku – przedstawiany i promowany w mediach jako amerykański filantrop - jest jedynie
słusznym kandydatem na beneficjenta przedmiotowej nieruchomości. Nie wiemy, czy powyższy apel miał wpływ na
wstrzymanie tych skandalicznych działań, faktem jest że budynek nadal nie ma nowego gospodarza, co budzi naszą
nadzieję, że sprawa nie jest jeszcze przegrana.
Podczas spotkania Zarządu ChSRO z Panem Ministrem Jarosławem Sellinem omówiliśmy obecny stan naszych starań w
powyższym zakresie oraz wyraziliśmy nadzieję, że nowe podejście do pamięci historycznej reprezentowane przez Pana
Ministra i rząd RP, pozwoli na powrót do projektu tak bardzo ważnego dla pamięci i polskiej racji stanu.
Chronologię najważniejszych działań dotyczących pozyskania budynku „Lagerhaus” na rzecz ww. projektu przesyłamy w
załączeniu.
Z wyrazami szacunku
Za Zarząd ChSRO
Jan Parcer i Krzysztof Utkowski

Do wiadomości:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Starosta

Oświęcimski

Chronologia starań ChSRO i byłych więźniów KL Auschwitz ws. utworzenia Muzeum „Dom Pojednania” w
historycznym budynku młyna zbożowego tzw. LAGERHAUS
3 września 2004r. – Stanisława Gąskowa były więzień KL Auschwitz nr 7556 podczas uroczystości wręczania Medalu
Miasta Oświęcim mówi „(…) przywołuje na pamięć mieszkańców tej ziemi sprzed dziesiątków lat. Będąc za drutami
obozu doświadczyliśmy ich człowieczeństwa. Widząc naszą niedole z narażeniem życia dostarczali żywność, lekarstwa,
odzież, pomagali uciekać, dawali schronienie. Ich pamięci należy się najwyższy szacunek i uznanie. To skandal, że w
świecie pisze się dzisiaj „polskich obozów koncentracyjnych”. Przejawy takich postaw należy kategorycznie potępiać.
Polska i świat powinni znać prawdę o heroizmie Polaków w tamtych czasach. Dlatego w imieniu Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich apeluje do Prezydenta Miasta, Rady Miasta oraz Starosty, aby wystąpili do rządu
Rzeczpospolitej Polskiej o utworzenie na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau stałej wystawy o losie
Ziemi Oświęcimskiej i jej mieszkańców w czasie okupacji hitlerowskiej. Z całą pewnością zasłużyli oni na taki pomnik.
Mam nadzieję, że nam, byłym więźniom, dane będzie doczekać otwarcia tej wystawy.”
Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz samorządowych miasta Oświęcim (Prezydenta, Starosty i Radnych Rady
Miasta Oświęcim – Oświadczenie z 27.10.2004r.).

w piśmie z dnia 4 stycznia 2006r. znak: DDN-003/06/PT - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Podsekretarz Stanu Tomasz Merta w odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Oświęcim skierowane do Prezesa Rady
Ministrów –w sprawie powyższej inicjatywy ChSRO i byłych więźniów Kl Auschwitz - jak zaznaczył z upoważnienia Pana
Premiera - uznał inicjatywę za słuszną lecz informował, że według dyrekcji PMAiB „wystawa powinna się znaleźć w
mieście, a nie na terenie Muzeum”.
Na koniec wyraził przekonanie, że „Zarówno dyrekcja Muzeum jak i resort pragniemy raz jeszcze podkreślić, że wystawa
przedstawiająca dzieje miasta, włączniez cała historią niemieckiej okupacji, los mieszkańców, ich przymusową pracę,
wywózki do Niemiec, działalność gestapo, aresztowania, starty osobowe, udział ruchu oporu i inne aspekty jest sprawą
niezwykle ważną. Uważamy przy tym, że winna ona stanowić istotny element prezentacji i promocji Ziemi Oświęcimskiej
oraz dodatkową zachętę do odwiedzin miasta, pokazania zarówno jego wielowiekowej historii i kultury jak i tragicznych
lat okupacji”.


Pismem z dnia 21 kwietnia 2007r. zarząd ChSRO zwraca się do Prezydenta Miasta Oświęcim- o podjęcie
wszelkich starań, aby „zabudowania dawnego młyna zbożowego pomiędzy ulicami Kolbego i Leszczyńskiej przeznaczyć
na Dom Pojednania, w którym mieściłaby się – przygotowana przez ChSRO i IPN – stała wystawa o losach mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej w czasie niemieckiej okupacji”.


Pismem z dnia 7 maja 2007r. znak: SGG.7011-21/05 Starosta informuje i zwraca się do Wojewody
Małopolski, że „(…) zmienia swój wniosek z dnia 24.02.2006r. (…) w ten sposób że zwraca się o wyrażenie zgody jedynie
na darowiznę na rzecz Gminy Oświęcim parceli gruntowej 1681 i zabudowanej parceli gruntowej 2733, położonych w
Oświęcimiu przy ul. Kolbego, na cele renowacji budynku i przeznaczenia go na Dom Pojednania i Muzeum, w którym
mieścić się będzie przygotowana m. innymi przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich z siedzibą w
Oświęcimiu i Instytut Pamięci narodowej stała wystawa o losach mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w czasie niemieckiej
okupacji”.


Pismem z dnia 24.05.2007r. (Ldz. II-Zb.851-8/7855/07 do Rektora Lucjana Suchanka Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu - Dyrektor PMAiB Piotr Cywiński przedstawia różne warianty

zagospodarowania przedmiotowych budynków i informuje „Wiąże się to także z naszymi planami dotyczącymi
ratowania drewnianego obiektu byłej kuchni SS-mańskiej oraz budynku tzw. „Lagerhausu”, który zostałby
wydzierżawiony Fundacji Schwartza sponsorującej jego remont”.


W piśmie z dnia 30 maja 2007r. znak: PN.V0052-4-07 do Ministra Skarbu Wojciecha Jasińskiego Wicewojewoda Małopolski Rafał Rostecki- informuje, że „Prezydent Miasta Oświęcim zmienił dotychczasowy wniosek
w taki sposób, iż wnioskuje on o przekazanie na rzecz Miasta Oświęcim tylko działek o nr 2733 i 1681 (…). Starosta
Oświęcimski zaś, poinformował, iż podtrzymuje wniosek prezydenta, nadmieniając także, iż uległ zmianie cel, na jaki
nieruchomość miałaby zostać darowana, i przeznaczenie go na Dom Pojednania i Muzeum, w którym mieścić się będzie
przygotowana m. innymi przez ChSRO z siedzibą w Oświęcimiu (wnioskodawcy budowy Kopca na przedmiotowych
działkach) z lokalizacji Kopca na ww. nieruchomościach”.


W piśmie 6 czerwca 2007r. znak: GP/.g.7232-14/07 do Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasieńskiego –
Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Marszałek- w nawiązaniu do ww. pisma informuje, że „Cel wniosku gminy Oświęcim
dotyczącej zabudowanej nieruchomości gruntowej złożonejz działek nr 1681 i 2733 nie uległ zmianie. Jednostka
samorządu terytorialnego jaką jest gmina chciałby uratować od ruiny niszczejący budynek i przeznaczyć go na tzw. Dom
pojednania i Muzeum … . (…) Cel ten jest zgodny ze stanowiskiem Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2004r i
wieloletnimi zabiegami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich – organizacji założonej przez byłych
więźniów KL Auschwitz oraz ich rodzin”.
Oraz kończąc stwierdza „Mając powyższe na uwadze trudno pogodzić się ze sposobem załatwienia wniosku Gminy
Miasto Oświęcim przez Pana Wojewodę, który wstrzymuje się z wyrażeniem zgody na decyzję Starosty Powiatu
Oświęcimskiego o dokonaniu darowizny na rzecz gminy i przesuwa de facto obowiązek podjęcia rozstrzygnięcia w tej
sprawie na Pana Ministra”.


W piśmie zdnia 28 czerwca 2007r. znak: MSP/DERRiUA/5495/07 do Macieja Klimy Wojewody Małopolski –
Minister Skarbu Państwa: z up. Podsekretarz Stanu Paweł Piotrowski- informuje, że „podtrzymuję swoje stanowisko,
wyrażone w piśmie z dnia 20 marca 2007r. znak: MSDP/DERRiUA/2565/07, iż zagospodarowanie przedmiotowej
nieruchomości winno być przedmiotem uzgodnień i następnie decyzji władz samorządowych”
„Jednocześnie uznając za zasadne niektóre argumenty Prezydenta miasta Oświęcim pragnę poinformować Pana
Wojewodę, iż nie czuję się upoważniony do rozstrzygnięcia kwestii uprzywilejowania tylko jednej ze stron
uczestniczących w postepowaniu o uzyskaniu praw do mawianej nieruchomości, co należy rozumieć jako zamiar
odmowy dokonania darowizny na rzecz Fundacji „Instytut Auschwitz – Birkenau na Rzecz Pokoju i Pojednania w
Oświęcimiu, w trybie art.59 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z dnia 2004r. nr
261, poz. 2603 ze zmianami). W moim przekonaniu cel wykorzystania nieruchomości przez Fundacje „Instytut Auschwitz
– Birkenau na Rzecz Pokoju i Pojednania” jakim jest organizacja i prowadzenie kursów dla urzędników administracji
średniego szczebla z państw europejskich w zakresie zapobiegania zjawiska ludobójstwa w oparciu o doświadczenia
Holocaustu, jest możliwy do osiągnięcia – z pomocą władz lokalnych – także w innym dogodnym miejscu w bliskich
okolicach obozu Auschwitz – Birkenau. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Prezydent Miasta Oświęcim może w ramach
kompetencji w sposób zgodny z obowiązującym prawem ustanowić służebność gruntową na gminnej działce nr
1688/11, która w całości położona jest poza strefą ochronną Pomnika męczeństwa w Oświęcimiu, w przeciwieństwie do
działki nr 1688/13, która będąc własnością Skarbu Państwa, położona jest w części na terenie strefy ochronnej Pomnika,
w związku z czym według art. 6 ust, 2 ustyawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady (Dz.U. nr 41 poz. 412 ze zmianami), może być jedynie nieodpłatnie oddana w trwały zarząd, bez możliwości
ustanowienia innych ograniczonych praw rzeczowych. Zgadzam się również z poglądem Prezydenta Miasta Oświęcim, iż

teren z budynkami, wokół którego ogniskują się zainteresowania wnioskodawców, powinien być dostępny dla całego
społeczeństwa, a więc wydaje się wskazane, aby pozostał w sferze własności publicznej”

Pismem z dnia 2 lipca 2007r. znak: SGG.7011-21/05 do Wojewody Małopolski – Starosta Oświęcimski informuje że „zmienia swój wniosek z dnia 24.02.2006r. (…) w ten sposób, że wniosek ten obejmować ma tylko
wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy w Oświęcimiu parceli gruntowej 1681 i zabudowanej parceli gruntowej
2733, położonych w Oświęcimiu przy ul. Kolbego, na cele renowacji budynku i przeznaczenie go na Dom Pojednania i
Muzeum, w którym mieścić się będzie przygotowana m. innymi przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin
Oświęcimskich z siedziba w Oświęcimiu i Instytut Pamięci Narodowej”.

W piśmie z dnia 24 listopada 2008r. znak:IM/r.I.3040/3/08 Prezydent Miasta Oświęcim zwrócił się do ChSRO
- o określenie szczegółowych warunków adaptacyjnych w związku z potrzebą zlecenia opracowania koncepcji
przebudowy budynku „LAGERHAUS”.


W piśmie z dnia 3 sierpnia 2009r. znaku: MK/g.VII.7232-14/07 do Jerzego Millera Wojewody Małopolski –
Prezydent Miasta Oświęcim- zwraca się o wyrażenie zgody dla Starosty Oświęcimskiego na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości Skarbu państwa tj. działek o nr 1681 i 2733.


W piśmie z dnia 31 sierpnia 2009r. do Jerzego Millera Wojewody Małopolski – w imieniu ChSRO Jerzy
Bielecki Honorowy Prezes, b. więzień KL Auschwitz 243- zwrócił się o pozytywne rozpatrzenie wniosku Prezydenta
Miasta Oświęcim.


W piśmie z dnia 5 października 2009r. znak: GA.III.ICP.7331-19/09 do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Prezydent Miasta Oświęcim - powiadamia (w myśl ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady) o wpłynięciu wniosku: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zapewniając jednocześnie, że skutki planowanej inwestycji (przebudowa i rozbudowie ze zmianą sposobu
użytkowania historycznego budynku „Lagerhaus” na Muzeum – „Dom Pojednania”), nie będą dotyczyć, ani w żaden
sposób naruszać powagi Pomnika zakłady i jego strefy ochronnej.


W piśmie z dnia 08.10.2009r. znak: IM/rI-3040/3/08-09 do Jerzego Millera Wojewody Małopolski – Janusz
Marszalek, Prezydent Miasta Oświęcim- zwraca się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zgody dla Starosty
Oświęcimskiego na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Oświęcim nieruchomości Skarbu Państwa dla
potrzeb przyszłego Muzeum – Domu Pojednania …


W piśmiez dnia 29 października 2009r. znak: DDK/3364/206/2009/JL do Prezydenta Miasta Oświęcim – z
upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podsekretarz Stanu Tomasz Merta- zwraca się o
„poprawienie projektu decyzji, w miarę możliwości zawierającego wizualizację Muzeum „Dom Pojednania” po
przebudowie i opis jego planowanej działalność”.


W piśmie z 30 października 2009r. znak: SN.V.WA.7726-18-07 w odpowiedzi na wniosek Starosty o
wyrażenie zgody na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości Skarbu Państwa – z up. Wojewody

Małopolski, Tomasz Turaj Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości - informuje, że „Po szczegółowej
analizie pana wniosku, dołączonych do niego, jak i zgromadzonych w czasie prowadzonej korespondencji dokumentów
oraz dyskusji, Wojewoda Małopolski postanowił odłożyć podjęcie decyzji co do Pana wniosku z uwagi na nie złożenie do
12 października 2009r. uzgodnionych na spotkaniu w dniu 9 października 2009r. dokumentów.Jednocześnie, aby nie
blokować wszczętego przez prezydenta Miasta Oświęcimia polegającej na przebudowie i rozbudowie, ze zmianą
sposobu użytkowania historycznego budynku dawnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Zbożowo Młynarskiego, na
Muzeum „Dom Pojednania” z biblioteką i częścią konferencyjną oraz budową wjazdu, parkingów i infrastruktury
technicznej w Oświęcimiu przy ul. Kolbego, na działkach nr 1681; 2733; 1688/13; 1688/11; 1895/35 i 188/12 – wyrażam
zgodę na wejście w teren działki nr 1688/11 w celu wykonania ww. inwestycji.”


W piśmie z dnia 10.11.2009r. znak: GA.III.ICP.7331-19/09 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wz.
Prezydenta Miasta Oświęcim Gerard Madej – informuje, że „W ślad za pismem z dnia 29 października 2009r. znak:
DDK/3364/206/2009/JL przesyła poprawiony projekt decyzji wraz z wizualizacją uwierzytelnioną kserokopią uzgodnień
inwestycyjnych przez Małopolskiego Konserwatora zabytków dla inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa ze
zmianą sposobu użytkowania historycznego budynku magazynu dawnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Zbożowo –
Młynarskiego na Muzeum – „Dom Pojednania” z biblioteką i częścią konferencyjną oraz wjazdu, parkingów i
infrastruktury technicznej w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego.”


W piśmie z 19 listopada 2009r. znak: SN.V.WA.7726-18-07 w odpowiedzi na wniosek Starosty o wyrażenie
zgody na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości Skarbu Państwa – z up. Wojewody Małopolski, Tomasz
Turaj Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – stwierdza błąd „w celu wykonania inwestycji błędnie
wpisano nr działki, jako dz. Nr 1688/11, kiedy faktycznie chodzi o wyrażenie zgody na wejście w tere, będącej własnością
Skarbu państwa, dz. Nr 1688/13.”.


W piśmie z dnia 30 listopada 2009r. znak DDK/3638/234/2009/JL do Prezydenta Miasta Oświęcim- z
upoważnienia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Podsekretarz Stanu Tomasz Merta- stwierdza, że w opinii
Ministerstwa projekt „w dalszym ciągu wymaga uzupełnienia o precyzyjne określenie podstawy prawnej do ustalenia
lokalizacji celu publicznego, tym bardziej, że została zmieniona do pierwotnej wersji projektu„.
Pełne pokrętne pismo mnożące problemy: definicyjne np.;: „w polskim prawie nie zostało jeszcze zdefiniowane pojęcie
miejsca pamięci narodowej” ; „Niezależnie od tego, nie jest jasne, czy miejscem pamięci narodowej miałoby być w myśl
projektu samo Muzeum, czy teren, na którym, będzie położone. Nie jest też jasne, czy realizowany cel publiczny ma
polegać na ustanowieniu, czy ochronie miejsc pamięci narodowej”, kompetencyjne, pełne obaw, wskazujące na niby
mające znaczenie nieścisłości np „chciałbym zwrócić uwagę na konieczność poprawienia zapisu określającego lokalizacje
inwestycji: nie będzie ona realizowana na terenie Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu, ale na terenie strefy ochronnej
Pomnika Zagłady. A na koniec stwierdził, że „Całość projektu powinna być z racji na tematykę zaopiniowana przez radę
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony walk i
Męczeństwa (art.1,3 i 4) jest organem opiniodawczym w tych sprawach i posiada wystarczające kompetencje, by
merytorycznie ocenić, czy danemu obiektowi lub terenowi powinna przysługiwać nazwa miejsca pamięci narodowej”,
ale jeszcze przed tym uznał, że „Zasadne byłoby przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu, w którym,
naszkicowane zostałyby ścieżki, drogi, parkingi itp.”
I konkluzja dalsze procedowanie możliwe po uzupełnieniu wskazanych niedociągnięć!!!


W piśmie z dnia 15 marca 2010r. znak sprawy: IM/r.I-3040/3/08-10 Prezydent Miasta Oświęcim, zwraca się
do Wojewody Małopolski Stanisława Kracika- o spotkanie z udziałem przedstawicieli ChSRO i byłych więźniów KL
Auschwitz w celu omówienia rozwiązanie trwającego 3 letniego impasu ws. lagerhaus.


W piśmie z dnia 17 marca 2010r. do Stanisława Kracika Wojewody Małopolski – ChSRO - wyrażało
zaniepokojenie przedłużającym się procedowaniem cyt. „W związkuz przedłużająca się procedurą przekazania budynku
„Lagerhaus” na rzecz miasta Oświęcim i brakiem niezbędnej decyzji Pana Wojewody w przedmiotowej sprawie, Zarząd
ChSRO oraz zrzeszeni w nim byli więźniowie KL Auschwitz, zaistniały stan rzeczy oceniają krytycznie. Przypominamy, że
już w 2004r. ChSRO zgłosiło projekt utworzenie w budynku „Lagerhaus” wystawy poświęconej mieszkańcom ziemi
oświęcimskiej niosącym pomoc więźniom w czasie II wojny światowej. Projekt ten jest według nas niezwykle ważny w
kontekście pojawiających się w zagranicznych mediach stwierdzeniach, jakoby umiejscowienie obozu przede wszystkim
wynikało z „tradycyjnego” antysemityzmu Polaków.
Wydawało się nam, że w wyniku akcji protestacyjnej w 2007 roku byłych więźniów KL Auschwitz ora społeczności
Oświęcimia nieodwołalnie uzyskaliśmy odstąpienie od zablokowania realizacji tego projektu przez Miasto Oświęcim o
ChSRO. Niestety coraz więcej symptomów wskazuje, że tak nie jest.
Panie Wojewodo, zaniepokojeni i jednocześnie zdeterminowani do wyegzekwowania wcześniejszych ustaleń,
chcielibyśmy się mylić, a przedłużające się procedowanie w tej sprawie złożyć na karb merytoryczno – formalnych
uwarunkowań związanych z podjęciem przedmiotowej decyzji
Tegoroczne uroczystości 70. Rocznicy deportacji do Kl Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych
do Kl Auschwitz byłyby wspaniałym, zwieńczeniem wieloletnich starań ludzi niejednokrotnie stojących nad grobem, a
pragnących poprzez realizacje projektu oddać hołd i złożyć podziękowania często bohaterskim i heroicznym czynom
mieszkańców ziemi oświęcimskiej”
ChSRO zwróciło się również o pilne spotkanie.

W piśmie do z 22 marca 2010r. do Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które
odnosiło się do treści pisma z 3 marca 2010r. Piotra Majewskiego, zastępcy Dyrektora Departamentu Dziedzictwa
Kulturowego, będącego odpowiedzią na pismo z dnia 22 stycznia 2010r. skierowane przez ChSRO do Ministra B.
Zdrojewskiego - ChSRO apelowało „A takie projekty, jak popularyzowanie daty 14 czerwca 1940r. deportacji pierwszego
transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz (od 2006r. staraniem ChSRO dzień 14 czerwca został
ustanowiony przez Sejm RP – Narodowym Dniem Pamięci Ofiar nazistowskich Obozów Koncentracyjnych) czy powstanie
w historycznym budynku „Lagerhaus” wystawy upamiętniającej pomoc niesioną przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej
więźniom Kl Auschwitz oraz ich martyrologii w okresie II wojny światowej), powinny znaleźć wsparcie instytucji
państwowych, w tym PMAiB.” Czytamy dalej „ Z kolei zgłoszony projekt przez ChSRO projekt wystawy o mieszkańcach
Oświęcimia w Budynku „Lagerhaus” spotkał się z próbą przejęcia przez Muzeum tego projektu oraz samego budynku.”


W piśmie z dnia 15 kwietnia 2010r. do Stanisława Kracika – ChSRO- podsumowuje spotkanie „Pragnę
podziękować za umożliwienie spotkania się Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich i byłego
więźnia KL Auschwitz Kazimierza Piechowskiego nr obozowy 918 z Panem w dniu 7 kwietnia w Krakowie.
Wyrażamy zadowolenie z przebiegu spotkania i ustaleń jakie na nim zapadły. Deklaracja podpisania przez Pana
Wojewodę promesy w sprawie przekazania i przeznaczenia budynku „Lagerhaus” na rzecz realizowanego przez ChSRO
projektu stworzenia „Domu Pojednania” i utworzenia wystawy poświęconej mieszkańcom ziemi oświęcimskiej niosącym
pomoc więźniom KL Auschwitz w okresie II wojny światowej, jest od dawna oczekiwanym i najlepszym rozwiązaniem do
czasu zakończenia niezbędnych procedur prawnych poprzedzających wydanie decyzji w tej sprawie.

Z satysfakcją odnotowujemy Pana przychylność i bezpośrednie zaangażowanie w szybkie rozwiązanie od lat piętrzących
się problemów.”


W piśmie z dnia 26 kwietnia 2010r. znak: SN.V.WA.7726-18-07 do ChSRO- Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik– deklaruje i zobowiązuje się: „pragnę zapewnić o szczerym poparciu tej inicjatywy” „Wyrażam także
przekonanie, iż projekt ten winien być realizowany poza terenem samego obozu, a zarazem jednak w bliskim
sąsiedztwie. Podzielam także Państwa zdanie, iż takim obiektem może być budynek spichlerza stanowiący własność
Skarbu Państwa”.
Informuje, że wniosek o darowiznę nie może być zrealizowany dopóki nie rozstrzygnięte zostaną szczególne
uwarunkowania prawne przewidziane dla nieruchomości położonych w obrębie strefy ochronnej Pomnika Męczeństwa.
I deklaruje „Niezależnie jednak od powyższego, aktualnie nie znajduję przeszkód, by inwestycja w ramach OSPR
polegająca na modernizacji budynku spichlerza była przez prezydenta Miasta Oświęcim niezwłocznie realizowana, a po
jej zakończeniu, by nieruchomość ta mogła być udostępniona PT Stowarzyszeniu w formie prawa obligacyjnego.
Zapewniam, iż w przypadku gdy Starosta Oświęcimski zwróci się do mnie o wyrażenie zgody na takie rozdysponowanie
nieruchomością, wniosek ten zostanie rozpatrzony z całą przychylnością.”

W piśmie z 29 kwietnia 2010r. znak sprawy IM/pII-3021.P.4/10 do Wojewody Małopolski Stanisława Kracika
– Prezydent Miasta Oświęcim- warunkuje rozpoczęciem prac o których powyżej podpisaniem aneksu zawierającego
potwierdzenie finansowania zadania ze strony budżetu Państwa wg zaproponowane i ustalonego harmonogramu,
argumentując, że brak aneksu spowoduje „ (…) opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania . Jest to sprzeczne z
obietnicą Pana Wojewody przekazaną panu Kazimierzowi Piechowskiemu, byłem więźniowi nr 918 KL AuschwitzBirkenau, na spotkaniu w dniu 09 kwietnia br. w Pana gabinecie z członkami Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Oświęcimskich.”.


W piśmie z 29 kwietnia 2010r. znak: BW.I.0713-19-10 do ChSRO – informującews. stanu przygotowań Miasta
Oświęcim do podjęcia prac zabezpieczających i konserwatorskich w budynku „Lagerhaus” w załączeniu pismo Józefa
krawczyka, Starosty Oświęcimskiego.


W piśmie z dnia 20 maja 2010r. do Stanisława Kracika Wojewody Małopolski –ChDSRO- wskazuje na
zagrożenie realizacji inwestycji związanych z budynkiem „Lagerhaus” (zadanie nr 7/1 OSPR) z powodu braku aneksu do
porozumienia pozwalającego uruchomić kwotę 1 300 000zł.


W piśmie z dnia 24 maja 2010r. znak sprawy: IM/p.I-3040/09-10 do Józefa Kały Starosty Oświęcimskiego
(nawiązującego do pisma 19 maja 2010r. o znaku: SGG.7014-131/09 ws. umowy udostępnienia terenu Skarbu
państwa na potrzeby realizacji zadania 7/1 pn „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego”) –
Janusz Marszałek Prezydent Oświęcimia - apeluje o ponowne rozpatrzenie ww. sprawy i spotkanie u Wojewody z
przedstawicielami ChSRO.


W piśmie z dnia 10 czerwca 2010r. znak: WI.V.7221-2-5-10 do Prezydenta Oświęcimia i wiadomości ChSRO –
Wojewoda Małopolski informuje o podjętych ustaleń i działaniach legislacyjnych określających poprzez Uchwałę rady
Ministrów nowy podział kwot na adaptacje budynku „Lagerhaus” i byłego obiektu magazynowego Zakładu Przemysłu
Tytoniowego.


W piśmie z dnia 23 czerwca 2010r. znak: IM/pII-3021/P/4/10 do Stanisława Kracika –Prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek- zwraca na „zamieszanie” jakie wywoła niezrozumiała dla niego decyzja (innego rozdziału środków) tj.
na możliwości realizacyjne prze beneficjentów tj. PWSZ w Oświęcimiu i Prezydenta Oświęcimia w kontekście potrzeb w
stosunku do budynku „Lagerhaus’ w tym zabezpieczających przed dalszą dewastacja i prosił o partnerskie
traktowanieGminy Oświęcim.


W piśmie z dnia 08 lipca 2010r. znak IM/pII-3021/P/4/10 do ChSRO –Prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek- informuje, że stan realizacji przedmiotowej sprawy opisuje jego pismo do Wojewody Małopolski z dnia23
czerwca 2010r. na które nie otrzymał dotychczas odpowiedzi.
Pismo z dnia 28 lipca 2010r. o znaku sprawy IM/pII-3021/P/4/10 do Stanisława Kracika – w którym Prezydent
Oświęcimia prosi o bezzwłoczne podjęcie decyzji o przekazaniu obiektu Gminie Oświęcim lub udostępnienie obiektu na
czas wykonywania robót zabezpieczających …

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2010r. znak: IM/pII-3021/P/4/10 do Stanisława Kracika Wojewody Małopolski –
Prezydent Oświęcimia- ponownie prosi o rozwiązanie problemu dotyczącego możliwości dysponowania przez Gminę
Oświęcim nieruchomością Skarbu Państwa (Lagerhaus) wz z wyłonieniem wykonawcy na „odnowę i adaptację
historycznych budynków przy ul. Kolbego i konieczności zawarcia umów.


W piśmie z dnia 02 września 2010r. o znaku SN.V.AW.7726-18-07 do Prezydenta Miasta Oświęcim –
Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski- informuje „Wniosek Starosty Oświęcimskiego w sprawie wyrażenia przeze
mnie zgody na darowiznę tej nieruchomości Gminie Miasta Oświęcim, nie może być realizowany. Jak już informowałem
pana Prezydenta i pana starostę jest to wynikiem szczegółowych uwarunkowań prawnych przewidzianych dla
nieruchomości położonych w obrębie strefy ochronnej Pomnika Męczeństwa. (…) Tym samym do czasu opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, a także dla obszaru wyznaczonego przez
strefę ochronna Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu, nie jest możliwym przekazanie wnioskowanej nieruchomości
jakiemukolwiek podmiotowi.”


W piśmie z dnia 20 września 2010r. znak: IM/pII-3021/P/4/10 do Stanisława Kracika Wojewody Małopolski –
Janusz Marszałek Prezydent Oświęcimia- kwestionuje ustalenia i argumenty Wojewody Małopolski stwierdzając:
„1. Nieruchomość Skarbu Państwa oznaczona jako dz. Nr 1681 i 2733, na której zlokalizowany jest obiekt dawnych
państwowych Zakładów Zbożowych, nie jest położona w strefie ochronnej Pomnika zagłady. Uzasadnienie dla braku
zgody pana wojewody nie przekazania miastu nieruchomości, w oparciu o fakt jej rzekomej lokalizacji w strefie
chronionej ustawowo, jest zatem chybione,
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika zagłady i jego strefy ochronnej ma już swoja historię,
niestety dłuższą niż zapisy OSPR z 2007r, bo datującą się od 31 maja 2006r. Piąta z kolei próba uzgodnienia i uchwalenia
planu będzie podjęta w najbliższym czasie.”
Z kolei jak pisze Prezydent „brak możliwości przekazania wnioskowanej nieruchomości jakiemukolwiek podmiotowi z
powodu nie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie znajduj uzasadnienia” gdyż „w dniu
04 sierpnia 2010r. została wydana decyzja Nr 7/2010 znak\: GAIII ICP. 7331/19/09- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, która zastępuje ustalenia planu oraz daje wyraźne dyspozycje w zakresie kierunku i sposobu
zagospodarowania w/w nieruchomości.”


W piśmie z dnia 05.10.2011r. do Stanisława Kracika Wojewody Małpolski – ChSRO pisze:

„w nawiązaniu do pisma z dnia 15 kwietnia 2010r. odnoszącego się do wspólnych ustaleń podczas spotkania Zarządu
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich i byłego więźnia KL Auschwitz Kazimierza Piechowskiego nr
obozowy 918 z Panem w dniu 7 kwietnia w Krakowie, pragniemy przypomnieć o deklaracji podpisania przez Pana
Wojewodę promesy w sprawie przekazania i przeznaczenia budynku „Lagerhaus” na rzecz realizowanego przez ChSRO
projektu stworzenia „Domu Pojednania” i utworzenia wystawy poświęconej mieszkańcom ziemi oświęcimskiej niosącym
pomoc więźniom KL Auschwitz w okresie II wojny światowej.
Mamy nadzieję, że „obiektywne” trudności związane z osobą i działalnością byłego prezydenta m. Oświęcim Janusza
Marszałka i zastosowania wymaganych prawem procedur, przedstawione przez Pana oraz wskazane przez ChSRO w
piśmie z dnia 20 maja 2010r., ustały w związku z wyborem nowego Prezydenta m. Oświęcim i powołaniem na to
stanowisko Pełnomocnika.
Licząc na bezpośrednie zaangażowanie się Pana Wojewody, mamy nadzieję, że przedmiotowa decyzja Pana
Wojewody, tak cierpliwie oczekiwana przez byłych więźniów KL Auschwitz i ich rodziny, zostanie podjęta pilnie.”
Brak odpowiedzi


W piśmie z dnia 7 listopada 2011r. do Piotra Hertiga Przewodniczącego Rady Miasta – Fred Schwartz
Przewodniczący i Fundator Instytutu na Rzecz Pokoju i Pojednania z Nowego Jorku- w nawiązaniu do spotkania z
prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem z dnia 4 października 2011r. chce potwierdzić swoje zainteresowanie
zakupem budynku dawnego magazynu zbożowego znajdującego si e na rogu ul. Kolbego oraz ul. Legionów z
przeznaczeniem na cele edukacyjne (Centrum zapobiegania Ludobójstwem) argumentuje:
„1 Stworzeniem instytucji wkomponowującej się istniejącą bazą edukacyjną oraz przestrzeń otaczającą Państwowe
Muzeum Auschwitz – Birkenau.
2 Rozszerzenie oferty edukacyjne przez kolejne instytucje
3. Zysk dla Oświęcimia związanych z długoterminowym pobytem grup
4. Powstanie nowym miejsc pracy
5. Rozwój idei Oświęcimia Miasta Pokoju
6. Odciążenie Starostwa i Urzędu Miasta z kosztów utrzymania i remontu pustostanu

W piśmie z dnia 10.11.2011r. o znaku: OR-b.0004.147.2011 do Radnych Miasta Oświęcimia –Piotr Hertig
Przewodniczący Rady Miasta zaprasza radnych na spotkanie promocyjne z przedstawicielami Oświęcimskiego Instytutu
Pokoju i Pojednania.

Pismo ChSRO do Jerzego Miller Wojewody Małopolski z dnia 03.07.2013r. – (zawierające podsumowanie
dotychczasowe starania), w który ponowione zostało roszczenie do budynku „Lagerhaus” na rzecz realizacji
przedmiotowego projektu.

P.S.
Ponadto:
zwróciliśmy się z pismem do Józefa Pilcha Wojewody Małopolski – w przedmiotowej sprawie przedstawiają powyższe
zestawienie, a także doszło do spotkania ze Starostą Oświęcimskim. W obu przypadkach poinformowano nas, że nie
podjęto decyzji i sprawa jest otwarta wz. ze zgłoszeniem chęci przejęcia Lagerhaus przez inne podmioty. Stowarzyszenia
o którym była mowa Starosta nie wymienił.

