
 

 

 

 

Wydarzenia i spotkania w Miejscu Pamięci KL 

Neuengamme w związku z 74. rocznicą zakończenia 

wojny i wyzwolenia obozów koncentracyjnych 2019 r. 

 

30 kwietnia 2019 r., godz. 19:00 

Otwarte podium dyskusyjne: Prześladowanie, kolaboracja i 

milczenie w rodzinie 
Spotkanie organizowane przez Miejsce Pamięci KL Neuengamme we współpracy z Fundacją 

im. Körber 

Miejsce: Körber-Stiftung, Kehrwieder 12, 20457 Hamburg 

Inauguracją Forum „Przyszłość Pamięci” będzie zorganizowane we współpracy z fundacją 

Körber-Stiftung podium dyskusyjne „Prześladowanie, kolaboracja i milczenie w rodzinie”, które 

odbędzie się w dniu 30 kwietnia wieczorem. Potomkowie osób prześladowanych i naukowcy 

będą dyskutować o sposobach społecznej i rodzinnej konfrontacji z tematami prześladowań, 

kolaboracji i sprawstwa w różnych krajach europejskich, oraz o tym, jakie konsekwencje niesie 

ze sobą fakt, że w jednej rodzinie są zarówno prześladowani w okresie nazizmu, jak i sprawcy 

lub kolaborujący.  

 

1 maja 2019 r., godz. 9.30-17.30 - 2 maja 2019 r., godz. 9.00-16.30 

Forum „Przyszłość Pamięci” 2019 

Potomkowie osób prześladowanych przez nazistów: Aktywni w zmieniającej 

się kulturze pamięci  
Głównym tematem 5. Forum „Przyszłość Pamięci” będzie dyskusja nad sposobem, w jaki 

heterogoniczna grupa potomków osób prześladowanych przez nazistów postrzega zmiany w 

narodowej i międzynarodowej kulturze pamięci. Dyskusje panelowe i warsztaty koncentrować 

się będą wokół psychologicznych potrzeb potomków, roli ich doświadczeń w historyczno-

politycznej pracy edukacyjnej, a także wokół projektów dialogowych, skierowanych do 

potomków osób prześladowanych przez nazistów oraz potomków sprawców. Forum jest 

okazją do wymiany poglądów na temat przyszłych form upamiętniania, w której udział wezmą 

potomkowie byłych więźniów, członkowie stowarzyszeń ich zrzeszających, pracownicy 

Miejsca Pamięci KL Neuengamme i jego organizacji partnerskich, a także młodzież i wszyscy 

zainteresowani.  

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

Konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału do dnia 17.4.2019 r. Opłata za wyżywienie 

wynosi: 60 Euro/30 Euro zniżka. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do: 

Nathalie Döpken, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, tel.: +49 (0)40 428 131 

543, e-mail: Studienzentrum@bkm.hamburg.de  



 

 

Miejsce: Miejsce Pamięci KL Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne), Jean-

Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg  

 

2 maja 2019, 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@bkm.hamburg.de  

Miejsce: Miejsce Pamięci KL Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne), Jean-

Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg  

 

2 maja 2019, godz. 19.00  

Rozmowa pokoleniowa z udziałem byłych więźniów obozu 

koncentracyjnego Neuengamme i członków ich rodzin 

Dwie byłe więźniarki obozów koncentracyjnych opowiedzą o prześladowaniach nazistowskich, 

ktróre dotknęły ich żydowskie rodziny, o swoim pobycie w różnych obozach koncentracyjnych 

i o wyzwoleniu. Ponadto wraz z młodszymi członkami swoich rodzin wezmą udział w dyskusji 

na temat sposobów przekazywania pamięci w rodzinie, oraz na temat wpływu prześladowań na 

życie w rodzinie aż po dzień dzisiejszy. Spotkanie organizowane przez Miejsce Pamięci KL 

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 2019, godz. 10.00 

Uroczystość z okazji 74. 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 

  



 

 

3 maja 2019, godz. 17.00 

Uroczystość z okazji 74. rocznicy zakończenia wojny i wyzwolenia obozów 

koncentracyjnych 

Międzynarodowa uroczystość z udziałem byłych więźniów i ich rodzin z całego świata. 

Uroczystość zorganizowana przez Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg w Miejscu Pamięci 

KL Neuengamme. 

Nie ma konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału. 

Miejsce: Miejsce Pamięci KL Neuengamme. Uroczystość rozpocznie w południowym skrzydle 

budynku dawnych zakładów Walthera. Następnie będzie złożenie wieńców na dawnym placu 

apelowym.  
 


