
 

 

 

 

Wydarzenia i spotkania w Miejscu Pamięci Neuengamme w 

związku z 72. rocznicą zakończenia wojny i wyzwolenia 

obozów koncentracyjnych 

 

30 kwietnia 2017 r., godz. 11.30-19.00 

Spotkanie poświęcone współpracy międzynarodowej potomków byłych 

więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme z przedstawicielami Miejsca 

Pamięci Neuengamme 

Na wstępie do Forum „Przyszłość Pamięci” 2017 zapraszamy potomków byłych więźniów obozu 

koncentracyjnego Neuengamme do wymiany doświadczeń. Spotkanie jest skierowane szczególnie do 

tych potomków, którzy są zainteresowani łączeniem w sieci i wymianą poglądów, oraz chcą krytycznie 

przyglądać się pracy Miejsca Pamięci Neuengamme i jego dalszemu rozwojowi jako elementu 

europejskiej kultury pamięci i polityki historycznej. 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na następujące języki: niemiecki, angielski i polski. 

Konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału do dnia 20.04.2017 r. Potomkowie byłych więźniów 

obozu koncentracyjnego Neuengamme mogą zgłaszać się do: 

dr Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, 

tel. +49 (0)40 428 131 543, e-mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de 

Miejsce: Miejsce Pamięci Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne) 

 

1 maja 2017 r., godz. 9.30-17.00 – 2 maja 2017 r. , godz. 9.30-17.00 

Forum „Przyszłość Pamięci” 2017 

Podczas drugiego Forum „Przyszłość Pamięci” potomkowie byłych więźniów obozu koncentracyjnego, 

członkowie związków więźniów, pracownicy Miejsca Pamięci Neuengamme i innych organizacji, a także 

młodzież i inne osoby zainteresowane mogą rozmawiać o kwestii upamiętniana w przyszłości. Ważnym 

tematem będzie także kwestia łączenia w sieci i współpracy pomiędzy miejscami pamięci, 

zlokalizowanymi w krajach okupowanych podczas wojny, a także refleksja nad tym, dlaczego 

potomkowie opisują i wydają losy prześladowań swoich krewnych. 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na następujące języki: niemiecki, angielski i polski. 

Konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału do dnia 20.04.2017 r. Osoby zainteresowane mogą 

zgłaszać się do: 

dr Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, 

tel. +49 (0)40 428 131 543, e-mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de 

Miejsce: Miejsce Pamięci Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne) 
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1 maja 2017 r., godz. 19.00 

Panel dyskusyjny 

Dialog pomiędzy potomkami ofiar reżimu narodowosocjalistycznego a 

potomkami sprawców 

Yvonne Cossu-Alba i Jean-Michael Gaussot, dzieci członków francuskiego ruchu oporu, którzy ponieśli 

śmierć w obozie koncentracyjnym Neuengamme rozmawiają z Barbarą Brix i Ulrichem Gantzem, 

których ojcowie brali udział w zbrodniach narodowosocjalistycznych w Europie Wschodniej, o 

osobistym i społecznym znaczeniu dialogu pomiędzy potomkami ofiar reżimu 

narodowosocjalistycznego a potomkami sprawców, oraz o warunkach, koniecznych do 

przeprowadzenia takiej wymiany poglądów. Spotkanie prowadzone w języku niemieckim i angielskim. 

Nie ma konieczności wcześniejszych zgłoszeń. 

Miejsce: Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg 

 

2 maja 2017 r., godz. 19.00 

Rozmowa z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Neuengamme i ich 

bliskimi 

Anitta i Iwan Moscovich wzięli ślub po zakończeniu II wojny światowej. Opowiadają o swoich 

doświadczeniach z czasów prześladowań w okrasie narodowego socjalizmu, o ich konsekwencjach w 

dalszym życiu i ich wpływie na życie rodzinne. 

Spotkanie organizowane przez Miejsce Pamięci Neuengamme we współpracy z Fundacją im. Friedricha 

Eberta. 

Spotkanie prowadzone w języku angielskim. Konieczność wcześniejszego zgłoszenia na adres e-mail: 

hamburg@fes.de.  

Miejsce: Baseler Hof Säle (Gartensaal), Esplanade 15, 20354 Hamburg 

 

3 maja 2017 r., godz. 10.00 

Uroczystość z okazji 72. rocznicy zbombardowania statków z więźniami w 

Zatoce Lubeckiej 

Międzynarodowa uroczystość rocznicowa z udziałem byłych więźniów obozu koncentracyjnego 

Neuengamme i podobozów. 

Uroczystość zorganizowana przez Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) we współpracy z 

miastem Neustadt/Holstein i Arbeitsgemeinschaft Neuengamme. 

Nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału. 

Miejsce: Pomnik Cap-Arcona-Ehrenmal, Neustadt/Pelzerhaken 
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3 maja 2017 r., godz. 17.00 

Uroczystość z okazji 72. rocznicy zakończenia wojny i wyzwolenia obozów 

koncentracyjnych 

Uroczystość zorganizowana przez Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg w Miejscu Pamięci 

Neuengamme. 

Międzynarodowa uroczystość rocznicowa z udziałem byłych więźniów i ich rodzin, a także gości z 

Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Holandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, 

Słowenii, Szwecji i Ukrainy. 

Nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału. 

Miejsce: Miejsce Pamięci Neuengamme. Uroczystość rozpocznie złożenie wieńców na dawnym placu 

apelowym. Następnie będzie ona kontynuowana w południowym skrzydle budynku dawnych zakładów 

Walthera. 

 

2 maja 2017 r. i 4 maja 2017 r., każdorazowo godz. 10.00 

Rozmowy z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Neuengamme i 

podobozów 

Byli więźniowie z różnych krajów opowiedzą uczniom i innym osobom zainteresowanym o swoim 

pobycie w obozie, strategiach przetrwania i swoim zaangażowaniu na rzecz pamięci po 1945 roku. 

Zgłoszenia: Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

tel. +49 (0)40 428 131 519, e-mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de 

Miejsce: Miejsce Pamięci Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne) 
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