
 

Forum „Przyszłość Pamięci“ 2017 

 

Poniedziałek, 1 maja 2017 r., godz. 9.30-17.00 

Wtorek, 2 maja 2017 r., godz. 9.30-17.00 

Międzynarodowe Forum „Przyszłość Pamięci“ 2017 koncentruje się na kwestii działań samych 

potomków byłych więźniów, pracy z nimi i na ich rzecz, a także na zadaniu połączenia w sieci miejsc 

pamięci, zlokalizowanych w różnych krajach. Członkowie związków byłych więźniów i niezrzeszeni 

potomkowie, podczas panelów dyskusyjnych i warsztatów, stworzą wraz z pracownikami miejsc 

pamięci o ofiarach narodowego socjalizmu, związanymi z nimi organizacjami, a także wraz z 

młodzieżą i innymi osobami zainteresowanymi propozycje dalszego rozwoju następujących projektów 

i zagadnień: 

1. Potomkowie byłych więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme opowiadają o swoich 

planach powołania wspólnej reprezentacji swoich interesów i prezentują cele takiego organu. 

2. Dlaczego potomkowie byłych więźniów prezentują swoją historię rodzinną na forum publicznym? 

Jak wygląda ich zaangażowanie na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej na rzecz żywej 

pamięci o narodowym socjalizmie? Potomkowie z Francji, Holandii i Belgii opowiadają o swojej 

motywacji i zaangażowaniu. 

3. Na forum zaprezentowane zostaną przykłady różnych form upamiętniania. W centrum znajdą się 

inicjatywy upamiętniające deportowanych, powstałe w ich krajach ojczystych i w miejscach 

dawnych obozów koncentracyjnych. Dyskusja obejmie także sposób obchodzenia uroczystości 

rocznicowych i oferty internetowe, skierowane do potomków.   

4. Dyskutowana będzie również pytanie o to, jak ważne jest upamiętnianie zbrodni nazistowskich 

dzisiaj i kwestia konieczności wtrącania się w przebieg procesów społecznych, szczególnie w 

związku z aktualnymi wydarzeniami: Jak można przeciwdziałać eskalacji sił prawicowo-

populistycznych, nienawiści wobec określonych grup, rasizmowi, nieposzanowaniu wartości 

demokratycznych i praw człowieka?  Członkowie projektu młodzieżowego „Zabrać głos, 

zachować głos“ przedstawiają rezultaty swojej pracy nad kwestią oporu. 

5. Przedstawiciele miejsc pamięci, zlokalizowanych w miejscu dawnych obozów przejściowych w 

Belgii, Danii, Francji i Holandii, do których trafiało wielu więźniów w drodze do obozu 

koncentracyjnego Neuengamme, będą dyskutować na temat współpracy ponad granicami i 

zaprezentują swoją pracę z i na rzecz potomków byłych więźniów. Najważniejszą kwestią jest 

pytanie, jak miejsca pamięci mogą ze sobą współpracować w sieci, jak mogą sprostać stawianym 

im oczekiwaniom, oraz w jaki sposób mogą w one włączać potomków byłych więźniów w swoją 

pracę.  

Miejsce spotkania: Miejsce Pamięci Neuengamme, Centrum Studyjne 

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

Wiążące zgłoszenia należy składać do 20.4.2017 r. Opłata za wyżywienie wynosi:  60 Euro/30 Euro 

zniżka. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do: 

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

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

 

  



Program 

 

Poniedziałek, 1 maja 2017 r., godz. 9.30–17.00 (Miejsce Pamięci Neuengamme, Centrum 

Studyjne) 

godz. 09.30-10.00 Wprowadzenie, nawiązanie do Forum 2016  

godz. 10.00-11.15 Zapoznanie się 

godz. 11.15-11.45 Prezentacja: Reprezentowanie interesów potomków 

godz. 11.45-12.00  Przerwa kawowa 

godz. 12.00-13.30  Podium dyskusyjne: Dlaczego członkowie rodzin opisują swoją historię 

rodzinną? Dlaczego angażują się oni otwarcie przeciw zapomnieniu? 

godz. 13.30-14.30 Przerwa na obiad 

godz. 14.30-15.30 Dlaczego trzeba mieszać się w przebieg procesów społecznych? Co motywuje 

do stawiania oporu? 

Członkowie projektu młodzieżowego „Zabrać głos, zachować głos“ 

przedstawiają rezultaty swojej pracy  

godz. 15.30-17.00 Warsztaty nt. zaangażowania na rzecz zapobiegania populizmowi 

prawicowemu, rasizmowi i nienawiści w stosunku do określonych grup 

społecznych dzisiaj  

godz. 19.00-21.00 Podium dyskusyjne nt. dialogu pomiędzy potomkami ofiar reżimu 

nazistowskiego a potomkami sprawców  

Miejsce: Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg 

 

Wtorek, 2 maja 2017 r., godz. 9.30-17 (Miejsce Pamięci Neuengamme, Centrum Studyjne) 

godz. 9.30-10.15 Prezentacja wyników warsztatów nt. zaangażowania na rzecz zapobiegania 

populizmowi prawicowemu, rasizmowi i nienawiści w stosunku do 

określonych grup społecznych dzisiaj 

godz. 10.15-10.45 Przerwa kawowa 

godz. 10.45-12.15 Dyskusja nt. form upamiętniania: „Miejsce więzi“ („Ort der Verbundenheit“) 

dla potomków, Digitaal Monument Neuengamme, Reflections-Blog i 

Herdenkingsweek Meensel-Kiezegem  

godz. 12.15-13.00 Obiad 

godz. 13.00-14.30 Krótkie prezentacje i dyskusja: przedstawienie pracy miejsc pamięci w 

miejscu byłych obozów przejściowych: Breendonk/Belgia, 

Compiègne/Francja, Amersfoort/Holandia, Froeslev/Dania; Regional Center 

for Oral History Voronezh/ Rosja 

godz. 14.30-15.15 Indywidualna wymiana poglądów przy stoiskach czterech miejsc pamięci, 

informacje na plakatach, ulotki informacyjne i książki  

godz. 15.30-16.30 Podium dyskusyjne i dyskusja ogólna z przedstawicielami miejsc pamięci na 

następujące tematy:  

1. Praca z potomkami w danym miejscu pamięci 

2. Programy spotkań, np. spotkania młodzieży  

3. Współpraca miejsc pamięci/ łączenie w sieci 

godz. 16.30-17.00 Zakończenie i podsumowanie  

godz. 19.00-21.00 Rozmowa z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Neuengamme i ich 

bliskimi 

Miejsce: Baseler Hof Säle, Esplanade 15, 20354 Hamburg 


