
 
 
 
 

    Fundacja Brat Słońce 

 

KLISZE PAMIĘCI to nowy projekt Fundacji Brat Słońce realizowany na rzecz Centrum 

św. Maksymiliana, które znajduje się w Harmężach koło Oświęcimia, kilka kilometrów od 

obozowej bramy na terenie byłego podobozu KL Auschwitz-Harmense. 

 

                                

 

 W dolnej kondygnacji kościoła w Harmężach umieszczono wystawę rysunków autorstwa 

zmarłego w 2009 roku artysty plastyka Mariana Kołodzieja. 

 

 

Przeżył pobyt w Oświęcimiu. Był świadkiem większości znanych, traumatycznych 

obozowych zdarzeń, w tym wystąpienia Ojca Maksymiliana Kolbe. 

Po wyjściu z obozu ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Pracował w 

trójmieście jako scenograf tamtejszych teatrów.  

Przez dziesiątki lat z nikim nie dzielił się swoimi obozowymi wspomnieniami. To zmieniło 

się gdy zachorował i uległ częściowemu paraliżowi. Wówczas, mimo ograniczeń z powodu 

choroby, leżąc na stole zaczął tworzyć rysunki, którymi wyrzucił z siebie traumę obozowego 

piekła. 

 

Marian Kołodziej – więzień pierwszego transportu do KL Auschwitz. 

Numer obozowy: 432. 

 



 
 
 

 

Ks. prof. Józef Tischner tak powiedział o tej wystawie : „Byłem parę razy w Oświęcimiu, 

chodziłem po Brzezince. Nigdy nie zobaczyłem tam tego, co zobaczyłem na tej wystawie. Moja 

reakcja jest taka: prawdziwy Oświęcim jest tutaj.” Wystawa jest hołdem pomordowanym i 

przestrogą żyjącym. 

Każdego roku przyjeżdża do Centrum św. Maksymiliana coraz więcej osób. W 2017 roku 

ekspozycję odwiedziło 336 grup z 36 krajów. 

 

 

Rosnące z roku na rok zainteresowanie wystawą dyktuje konieczność rozbudowy 

Centrum poprzez postawienie audiowizualnej sali konferencyjnej. 

 

Przed Fundacją Brat Słońce stoi zadanie zgromadzenia kwoty 500 000,00 złotych. 

Poszukujemy firm i osób , które umożliwią nam realizacje tego zadania. Liczy się każda 

kwota lub przekazane wsparcie rzeczowe. 

 

Numer konta  : 10 1600 1013 1849 4935 4000 0007 

Tytułem:  Darowizna – Klisze Pamięci 

 

Ci którzy przeżyli II Wojnę Światową powoli odchodzą. Teraz na naszych barkach 

spoczywa obowiązek ocalenia pamięci po to, by była przestrogą dla kolejnych pokoleń. 

 

Kontakt w sprawie wsparcia :     Paweł Szymanowicz  tel.+48 722 100 230  

                                                    pomagam@bratslonce.pl 

 

 

Kraków – Harmęże         Wrzesień 2018 


