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Joanna Lusek

Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne 
Zgorzelec-Görlitz 

MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN

                      „Tożsamość tego miejsca – swoisty   
    Genius loci – jest transcendentalnym  
    połączeniem miejsca i czasu w jedno.  
    Stanowi symbiozę miedzy przeszłością, te- 
    raźniejszością i przyszłością.”

    Ruairi O’Brien

Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym

Komendanturę obozu jenieckiego w Görlitz (obecnie: Zgorzelec) 
utworzono 26 sierpnia 1939 r. na terenie koszar, we wschodniej 
części miasta, w dzielnicy Moys (obecnie: Ujazd). Pod zabudo-
wę obozu przeznaczono 18 hektarowe pole. Początkowo miał on 
charakter przejściowy (Durchgangslager), który jeszcze we wrze-
śniu 1939 r. przekształcono w obóz stały – Stalag VIII A Görlitz 
(Manschaftsstammlager), dla żołnierzy szeregowych i podofice-
rów. Szacuje się, że w latach II wojny światowej przeszło przez 
niego ok. 100–120 tys. jeńców wojennych. Byli wśród nich Polacy, 
Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Włosi, Słowacy, żołnierze jugo-
słowiańscy oraz żołnierze Armii Czerwonej.

Tereny poobozowe, po ówczesnym Stalagu VIII A Görlitz, znajdu-
ją się obecnie na granicy polsko-niemieckiej, we wschodniej części 
Zgorzelca. Baraki jenieckie zdemontowano w latach 1946–1948. W 
1976 r. wytyczono teren Miejsca Pamięci Narodowej i ustawiono po-
mnik, dedykowany jeńcom wszystkich narodowości internowanych 
w zgorzeleckim stalagu. Pomysłodawcą pomnika była grupa fran-
cuskich kombatantów ze Stowarzyszenia Byłych Jeńców Oflagów 
i Stalagów VIII OKW (Amicale Nationale des Aciens Prisoniers de 
Guerre des Oflags et Stalags VIII), reprezentowana przez płk Jeana 
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Olliera. Obelisk w postaci płonącej świecy, wykonał zielonogórski 
artysta plastyk – Tadeusz Dobosz. Obok pomnika ułożono pły-
tę, z napisem: „Miejsce uświęcone krwią i męczeństwem Jeńców 
Wojennych koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej 
22 lipca 1976.” Uroczystość odsłonięcia odbyła się 22 lipca 1976 r., w 
obecności władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, przed-
stawicieli środowisk kombatanckich z Polski, Francji i Belgii. W 1994 
r. z inicjatywy kombatantów francuskich na pomniku umieszczo-
no marmurową płytę w języku francuskim i polskim o treści: „1939 
Stalag VIII A 1945. Przez ten obóz przeszły, w nim żyły i cierpiały 
dziesiątki tysięcy jeńców wojny.” Tragedia ludzi, będąca udziałem 
tego miejsca, przez wiele lat zapomniana, jest jednak ciągle żywa w 
pamięci mieszkańców partnerskich miast – Zgorzelca i Görlitz oraz 
kombatantów – byłych jeńców obozu i ich najbliższych.    

W grudniu 2004 r. powstał zamysł utworzenia w tym miej-
scu, tak ważnym w kontekście wspólnej europejskiej historii, 
Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-
Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, z myślą o kształcą-
cej się na kierunkach muzycznych młodzieży oraz artystach, nie 
tylko dwóch sąsiadujących z sobą miast – Zgorzelca i Görlitz, ale 
również całego regionu, a nawet Europy i świata. Centrum ma 
wypełniać w przyszłości nie tylko zadania miejsca pamięci, ale 
przede wszystkim stać się płaszczyzną dla rozwoju nauki i sze-
roko pojętych działań artystycznych, w kooperacji z instytucjami 
kulturalnymi województwa dolnośląskiego i kraju związkowego 
Saksonia. Przedsięwzięcie to o niewątpliwie szczególnym charak-
terze, stanowi jedyny tego typu projekt na obszarze Euroregionu 
Nysa, który proponuje tak szeroką ofertę edukacyjną, zwracając 
przy tym uwagę na wartości kształtujące samoświadomość histo-
ryczną i tożsamość kulturową. Postacią, która spajać ma dwa świa-
ty – okres II wojny światowej, naznaczony cierpieniem i śmiercią 
jeńców Stalagu VIII A Görlitz oraz czasy współczesne jest postać 
Oliviera Messiaena (1908–1992), jednego z największych fran-
cuskich kompozytorów XX w., który w obozie jenieckim spędził 
dziewięć miesięcy, podczas których skomponował, a następnie 
wspólnie z profesjonalnymi muzykami, również jeńcami Stalagu 
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VIII A Görlitz, wykonał Kwartet na koniec Czasu – wybitne dzieło, 
które na trwałe weszło do kanonu historii muzyki poważnej XX w. 

Zadania Stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN

Zamiar powołania Stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN i jego misję po raz pierwszy publicznie zaprezentowa-
no we Wrocławiu, 29 czerwca 2005 r., podczas spotkania delega-
cji województwa dolnośląskiego i kraju związkowego Saksonia. 
Wówczas też honorowy patronat nad inicjatywą utworzenia sto-
warzyszenia, a w perspektywie centrum spotkań, objęła zamiesz-
kała w Paryżu wdowa po Olivierze Messiaenie – Yvonne Loriod 
(1924–2010). W lipcu 2006 r. projekt zyskał oficjalnie akceptację 
Ministerstwa Nauki i Sztuki Saksonii. 

Stowarzyszenie MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN rozpoczę-
ło działalność w grudniu 2006 r. Obecnie jego zarząd składa się 
z siedmiu członków stałych. Funkcję prezydenta Stowarzyszenia 
pełni dr Albrecht Goetze, wiceprezydenta – Tomáš Kolafa, dy-
rektor Szkoły Muzycznej w Libercu. W zarządzie zasiada-
ją ponadto Wolfgang Archner – dyrektor techniczny Gerhart 
Hauptmann-Theater w Görlitz, Klaus Arauner – intendent tegoż 
teatru, Ines Thoermer – kierownik Biblioteki Miejskiej w Görlitz, 
Danuta Serafińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Janusz Domin – kierownik 
Towarzystwa Kulturalnego we Wrocławiu. 

Stowarzyszenie MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN podejmu-
je szeroko pojęte działania, zmierzające do pozyskania coraz szer-
szego kręgu zwolenników dla realizowanej koncepcji. W pierw-
szym okresie działalności projekt utworzenia centrum prezento-
wano na spotkaniach w gronie międzynarodowym, m.in. w Palais 
d’Iéna, siedzibie Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych (Conseil 
Economique et Social) w Paryżu (19 stycznia–4 lutego 2007 r.), pod-
czas posiedzenia Komisji Europejskiej w Brukseli (22 stycznia 2012 
r.) oraz wielokrotnie podczas spotkań przedstawicieli Ministerstwa 
Nauki i Sztuki Saksonii, władz województwa dolnośląskiego oraz 
władz miast i powiatów Görlitz oraz Zgorzelca. 
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W lutym 2007 r. wójt gminy Zgorzelec oficjalnie przekazał 
Stowarzyszeniu 14 ha terenów poobozowych, na cele budowy 
centrum spotkań. Dalsze negocjacje, w sierpniu 2008 r., doprowa-
dziły do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy stroną polską 
i niemiecką, tj. powiatem, miastem i gminą Zgorzelec, Fundacją 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, powiatem Görlitz 
oraz Stowarzyszeniem MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN. 
Symboliczny kamień pod budowę centrum wmurowano na tere-
nach poobozowych 10 grudnia 2008 r., w dniu setnych urodzin 
Oliviera Messiaena.

Koncepcja architektoniczna Europejskiego Centrum 
Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz         

W czerwcu 2009 r. wyłoniono zwycięzcę konkursu na projekt 
architektoniczny centrum spotkań w Zgorzelcu. Kompleks, za-
projektowany przez irlandzkiego architekta Ruairi O’Briena, obej-
muje trzy elementy, tj. Gmach Pamięci, na Wyspie Pamięci (Insel 
des Gedenkes), salę teatralno-widowiskową oraz Dom Oliviera 
Messiaena, na Wyspie Nadziei (Insel der Hoffnung). Projekt ma 
charakter proekologiczny, nie ingeruje w ekosystem, starając się 
zachować naturalne siedliska ptaków, które stanowiły inspirację 
twórczą dla Oliviera Messiaena. 

Dzięki Ruariemu O’Brienowi koncepcja zyskała nie tylko kształt 
wizualny, lecz także przemyślane uzasadnienie filozoficzne dla za-
proponowanej formy. W opracowanym projekcie zasadnicze zna-
czenie przypisał on procesowi percepcji jednostki i świata, który 
znajduje odzwierciedlenie w pojęciach tj. idea i przestrzeń, któ-
re odgrywają kolosalne znaczenie również w procesie tworzenia 
muzyki i towarzyszą jej wykonaniu. W koncepcji Ruairi O’Briena 
zasada ta znalazła przełożenie na realizację samego projektu, w 
którym zamysł architektoniczny rozumiany jest jako część skła-
dowa tworzenia wieloetapowej struktury na poziomie sztuki – 
Gesellschaftkunstwerk, pojmowanej w kontekście pracy zespołowej, 
która poprzez systematyczną realizację jest w stanie przenieść po-
wzięty zamysł na grunt rzeczywisty. 
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Ryc, 1. Pomnik. Miejsce Pamięci Narodowej w Zgorzelcu. Fot. Joanna Lusek.

„Koncepcja powołania Centrum w Zgorzelcu narodziła się ze świadomej 
konieczności upamiętnienia historii miejsca i ludzi, historii stanowiącej 
wspólne dziedzictwo narodów zjednoczonej Europy, jako swoisty „genius 
loci” na granicy dwóch państw – Niemiec i Polski, które współpracują 
aktywnie nad realizacją tego projektu.”

Ruairi O’Brien
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Ryc. 2. Koncert. Kwartet na koniec czasu (16 stycznia 2012 r.). Fot. Archiwum 
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN w Görlitz. Ruairi O’Brien za wiolonczeli-
stą Étienem Pasquier’em.

„Nierealny dziś zdawać by się mogło obraz tragicznych wy-
darzeń okresu II wojny światowej spotyka się z teraźniejszością. 
Teren obozu jenieckiego porasta dziś bujna przyroda, zaskakująca 
pięknem barw, grą światła, dźwięków i ciszą. 

W zimowej scenerii, w baraku teatralnym, muzycy-jeńcy po raz 
pierwszy wykonali w 1941 r. Kwartet na koniec czasu. Zachowana 
relacja jednego z jeńców, który tak komentował tamte wydarzenia: 
Obóz w Görlitz… Barak 27B, nasz teatr... Na zewnątrz noc, śnieg, nę-
dza... Tu cud… Kwartet na koniec czasu doprowadził nas do prawdziwego 
raju, zabrał nas daleko od tego strasznego świata. Dziękuję Messiaen – 
poeto czystego serca …. Głęboko poruszony ÉT. Pasquier.”

Muzyka Oliviera Messiaena miała i nadal ma wymiar uniwer-
salny, jest międzykulturowym mediatorem czasu, analogicznie 
zatem również koncepcja architektoniczna powinna sprostać za-
daniu owego ponadczasowego uniwersalizmu. Z lotu ptaka nie 
widać pozostałości po obozie, o tragizmie miejsca przypomina 
ukryty wśród drzew cmentarz – miejsce doczesnego smutku i bólu 
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niepamięci. Zgodnie z koncepcją Ruairi O’Briena pamięć kolejnych 
pokoleń o historii czasu i miejsca powinna nawiązywać do świata 
dźwięków, pojmowanych w kontekście form geometrycznych. Stąd 
też kompleks będzie się składał z obiektów o cylindrycznej formie, 
zwieńczonej świetlikami. Kierować mają one myśli zwiedzających 
ku nieogarniętej i nieograniczonej przestrzeni – na zewnątrz, a 
jednocześnie pozwolić światłu przenikać do wnętrza konstrukcji. 
Forma ta stanowi alegorię dialogu, jaki zachodzi między światem 
wewnętrznym człowieka i światem zewnętrznym – bytem nie-
kończącej się przestrzeni, jest również nawiązaniem do linii na osi 
czasoprzestrzeni – przeszłości i przyszłości – przecinających się w 
określonym czasie i miejscu, w teraźniejszości. Przestrzenność for-
my nawiązuje również do postaci Oliviera Messiaena, zorientowa-
nego i otwartego na innych. 

Ryc. 3. Rzeźba autorstwa Matthiasa Beiera. Tereny poobozowe, Zgorzelec-
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Ujazd. Fot. Joanna Lusek.

„Podejmując się przygotowania projektu wyobraziłem sobie 
gnijące jabłko, zadając jednocześnie pytanie – jaką wartość mogło 
mieć jabłko w obozie jenieckim, w czasie, gdy przebywający w nim 
umierali z głodu? Jabłko i ziemia są z tej samej materii, utożsamiają 
mikro- i makrokosmos, analogicznie do realizowanego projektu, w 
którym uczestniczą podmioty lokalne i globalne, łącząc się wokół 
jednej idei. Ta prosta paralela przypomina, że wobec wszechświa-
ta należy być pokornym, że wszystkie realizowane zamierzenia 
mają charakter prosty, a zarazem złożony. Raz powzięty zamiar 
nie może pozostać niedokończony… Należy mu nadać określoną 
dynamikę i rozmach”.

Ruairi O’Brien

Ryc. 4. Olivier Messiaen (1908–1992). Źródło: Archiwum MEETINGPOINT 
MUSIC MESSIAEN w Görlitz.

„Ile miejsca potrzebne jest człowiekowi, żeby żyć? Przygotowując 
projekt największą trudność stanowiło dla mnie przygotowanie 
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obiektów, które nie będą redukowały człowieka, również współ-
czesnego, wyłącznie do ekonomii miejsca. Punktem odniesienia 
były jenieckie baraki, których sama forma potrafiła złamać ludz-
kiego ducha i torturowała umysł, pozostawiając jednostkę bez 
światła, jak bez nadziei”.

Ruairi O’Brien

Ryc. 5. Koncepcja architektoniczna Europejskie Centrum Edukacyjno-
Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN autorstwa 
Ruairi O’Briena. Źródło: Archiwum MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN w 
Görlitz.

Kompleks zabudowań, powstający na terenach poobozowych, 
składać się będzie z trzech budynków: gmachu pamięci, baraku te-
atralnego, w postaci sali koncertowej oraz domu Messiaena, miej-
sca spotkań ludzi nauki, artystów i studentów.

Pierwszy z nich składać się będzie z wolnych, płynnych form, 
wyrażających ducha wolności i twórczej siły człowieka. Będzie 
miał postać dwóch wolnostojących owalnych cylindrów, będących 
przeciwieństwem obozowego baraku o prostych liniach, wyobra-
żających kontrolę i utraconą wolności. Dwa cylindry symbolizu-
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ją miasta bliźniacze – Zgorzelec i Görlitz, które połączone zostaną 
przeszklonym przejściem – szczeliną z kruchego, delikatnego szkła. 
Dwa cylindry, tworzące jeden budynek, różnić się będą wielkością. 
Pierwszy z nich – mniejszy, będzie otwarty na świat zewnętrzny. 
Mieścić się w nim będzie wejście do kompleksu, archiwum, sale 
konferencyjne i biura oraz zaplecze techniczne,. Budynek zwień-
czony zostanie szklanym dachem.

Drugi z cylindrów będzie wyższy, o zamkniętej formie. Wejście 
do niego prowadzić będzie przez mniejszy cylinder. W jego wnę-
trzu znajdzie się wiele pustych, przestronnych przestrzeni – miejsc 
służących budowaniu klimatu, sprzyjającego osobistej refleksji 
i kontemplacji. Budynek zwieńczy świetlik, przez który światło 
przesuwając się po ścianach padać będzie na małe atrium z wodą, 
symbolizujące ludzkie przemijanie. Niebo w myśl koncepcji archi-
tektonicznej stanowić ma element spajający przeszłość i przyszłość, 
pozwalać na zapomnienie i ukojenie muzyką Oliviera Messiaena, 
dając zwiedzającemu poczucie kontaktu z wszechogarniającą przy-
rodą i oderwania od świata rzeczywistego. W tym budynku zloka-
lizowane będą również powierzchnie wystawiennicze, poświeco-
ne historii Stalagu VIII A Görlitz oraz Olivierowi Messiaenowi. 

Barak teatralny o poziomej, cylindrycznej formie, nawiązywać 
będzie do idei baraku-teatru, w którym jeńcy wykonali prapremie-
rę utworu Oliviera Messiaena „Kwartet na koniec Czasu”. Do jego 
wnętrza prowadzić będzie rampa z foyer. Przestrzeń właściwa – 
sala koncertowa przewidziana jest na 400 osób.

Trzeci element koncepcji – Maison Messiaen (Dom Messiaena) 
obejmie pomieszczenia Stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN. W zamyśle ma spełniać funkcję centrum dla między-
narodowych spotkań przedstawicieli środowisk kultury i sztuki, 
wszystkich generacji i narodowości, którzy będą studiować i do-
skonalić umiejętności, pod okiem artystów i muzyków z całego 
świata. Ma to być miejsce otwarte dla pragnących, w duchu dialogu 
i tolerancji tworzyć przyszłość, w oparciu o wspólne dziedzictwo, 
w duchu uniwersalnego humanizmu. Budynek ten będzie miał 
formę nakładających się na siebie cylindrów. Wewnątrz dużych, 
otwartych i przeszklonych przestrzeni będą umieszczone galerie, 
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w podziemiach zaś studia nagrań. W budynku znajdzie również 
miejsce biblioteka, sale konferencyjne i stanowiska multimedialne. 
Poprzez zaproponowane rozwiązania architektoniczne starano się 
również podkreślić, że różnorodność i odmienność stanowi bogac-
two cywilizacyjne. 

Projekt architektoniczny oraz program tworzonego 
Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-
Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN przedstawiony 
został 22 stycznia 2010 r. eurodeputowanym i dyplomatom w 
Brukseli, przez Minister Nauki i Sztuki Saksonii, prof. Sabine von 
Schorlemer, wespół z partnerami kooperującymi. Spotkał się z za-
interesowaniem i uznaniem. 29 czerwca 2011 r. komisja, składająca 
się z przedstawicieli władz województwa dolnośląskiego i kraju 
związkowego Saksonii podpisała umowę dotyczącą sfinansowa-
nia realizacji pierwszej części projektu architektonicznego, w po-
staci Gmachu Pamięci.

4. Działania edukacyjne Stowarzyszenia MEETINGPOINT 
MUSIC MESSIAEN

Od lipca 2007 r. stowarzyszenie prowadzi warsztaty historycz-
ne na terenach poobozowych, przy wsparciu Fundacji Pamięć, 
Odpowiedzialność, Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung, 
Zukunft), zainspirowane pracami badawczymi zgorzeleckiego hi-
storyka -  Romana Zgłobickiego. 

W lipcu 2008 r. po raz pierwszy zorganizowano obóz letni 
(Internationales Workcamp).  Na terenach poobozowych rozpo-
częto wówczas badania archeologiczno-geodezyjne. Obozy letnie 
organizowane są systematycznie co roku. Zgromadziły dotych-
czas młodzież z 11 państw, w tym głównie z Polski, Niemiec oraz 
Włoch. Młodzi ludzie uczestniczą w pielęgnowaniu terenów po-
obozowych, mają również okazję do zapoznawania się ze śladami 
przeszłości podczas warsztatów tematycznych. 

Celom edukacyjnym służą również tablice informacyjne usta-
wione przy wejściu na teren Miejsca Pamięci Narodowej oraz 
wzdłuż ówczesnej drogi obozowej. W sposób słowno-graficzny 
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ilustrują one historię obozu. Projekt plastyczny tablic wykonała 
Jördis Heizmann. Na miejscu ówczesnego baraku teatralnego i 
kaplicy ustawione zostały metalowe konstrukcje autorstwa rzeź-
biarza Matthiasa Beiera, dla których inspiracją „Kwartet na koniec 
Czasu” Oliviera Messiaena. Docelowo planowane jest ustawienie 
ośmiu instalacji, symbolizujących poszczególne części kwartetu.  

Stowarzyszenie MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN prowadzi 
ponadto szereg działań o charakterze kulturalnym, z zakresu edu-
kacji muzycznej. Na przełomie 2004 i 2005 r. stowarzyszenie zre-
alizowało pierwszy projekt plastyczno-muzyczny pt. Obrazy jed-
nej Wystawy (Bilder einer Ausstellung), do kompozycji Modesta 
Mussorgskiego. Wzięło w nim udział prawie tysiąc dzieci z przed-
szkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół 
średnich Euroregionu Nysa. W marcu 2005 r. zorganizowano 
pierwszy z cyklu festiwali muzycznych pod hasłem Europa to mu-
zyka (Europa ist Musik), w którym aktywnie uczestniczyło ok. 400 
dzieci i młodzieży z Polski, Niemi i Czech. Przeprowadzono rów-
nież dwie edycje projektu Muzyka uczy latać (Musik macht Flüge), 
których efektem finalnym były publiczne prezentacje przygotowa-
nych przez uczestników projektów muzyczno-tanecznych. 

Celem wprowadzenia młodych odbiorców w świat muzy-
ki Stowarzyszenie MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN oraz 
Gerhart-Hauptmann-Theater w Görlitz współorganizują cyklicznie 
przedstawienia muzyczne, które uczą obcowania z muzyką poprzez 
zabawę. Od października 2008 r. Stowarzyszenie współpracuje rów-
nież z Drezdeńską Kapelą Państwową (Staatskapelle Dresden).

Wspomnienie prapremiery wykonania dzieła Oliviera Messiaena 
– „Kwartet na koniec Czasu” w warunkach obozowych, co roku w 
styczniu jest okazją do spotkania dla miłośników muzyki klasycz-
nej i współczesnej, ale przede wszystkim przypomnienia o tragedii 
miejsca i ludzi oraz przybliżenia idei utworzenia centrum – misji 
Stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN. Pod wirtu-
alnym dachem, w zimowej scenerii, na terenach poobozowych, or-
ganizowany jest rokrocznie koncert, w czasie którego młodzi twór-
cy, reprezentujący państwa zjednoczonej Europy, tworzą wspania-
ły, pełen emocji spektakl. 
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The European Educational and Cultural Centre Zgorzelec-
Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN

Due to a research works taken up by a local group of historians and 
workers of The Lusatian Museum in Zgorzelec and The Silesian Museum 
in Gorlitz the history of The Stalag VIII A Görlitzis is being discovered 
anew. The forgotten history of the memorial site in Zgorzelec and its con-
nection to Oliver Messiaen was reminded by The Meetingpoint Music 
Messiaen association. The concept of creating The European Educational 
and Cultural Centre Zgorzelec- Görlitz in the place where Stalag VII A 
Görlitz was situated has undoubtedly universal and timeless dimension 
to it. On a European scale it is not a common way to commemorate pe-
ople’s fates and the tragedy of the Second World War. Reaching to the 
roots of the place and exposing the episodes connected with the history 
of the region and establishing the dialogue through the language of art 
will undoubtedly serve the purpose of creating a common cultural iden-
tity in future.


