
 

 

 

 

 

 

Wydarzenia i spotkania w Miejscu Pamięci KL Neuengamme w 
związku z 73. rocznicą zakończenia wojny i wyzwolenia obozów 
koncentracyjnych 2018 r. 
 

 

1 maja 2018 r., godz. 09:30-13:00 

Spotkanie służące wymianie doświadczeń w celu wzmocnienia współpracy 
pomiędzy potomkami osób prześladowanych w czasach narodowego 
socjalizmu 

Zapraszamy potomków byłych więźniów obozu koncentracyjnego i innych prześladowanych na 
spotkanie służące wymianie doświadczeń, które jest niejako wstępem do Forum „Przyszłość 
Pamięci“ 2018. Jego celem jest stworzenie międzynarodowej sieci, łączącej potomków osób 
prześladowanych. Organizatorzy mają nadzieję, że ze spotkania tak różnorodnej grupy mogą 
wypłynąć impulsy ważne dla pracy miejsc pamięci ofiar narodowego socjalizmu i innych instytucji, 
zajmujących się upamiętnieniem, a także dla całego społeczeństwa.  

Konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału do dnia 20.4.2018 r. Opłata za wyżywienie wynosi: 
60 Euro/30 Euro zniżka. Potomkowie byłych więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme 
mogą zgłaszać się do: 

Sophia Annweiler, 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  

 

 

1 maja 2018 r., godz. 14.00-17.15 – 2 maja 2018 r., godz. 9.00-16.15 

Forum „Przyszłość Pamięci” 2018 

W centrum dwudniowego forum „Przyszłość Pamięci“ stać będzie II wojna światowa jako 
wydarzenie historii globalnej i jej znaczenie dla europejskiej kultury pamięci. W tym kontekście 
omawiany będzie także stosunek do zbrodni, popełnionych w ramach innych dyktatur. 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 20.4.2018 r. Opłata za wyżywienie wynosi: 
60 Euro/30 Euro zniżka. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do: 

Sophia Annweiler, 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  

 

 

1 maja 2018, godz. 19.00 

Spotkanie wieczorne  
60 lat Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) 

Połączenie narodowych stowarzyszeń, zrzeszających byłych w więźniów obozu koncentracyjnego 
Neuengamme i ich bliskich, do którego doszło w 1958 roku, było momentem przełomowym w 
walce o godne upamiętnienie w miejscu obozu koncentracyjnego Neuengamme. 60 lat później 
przedstawiciele AIN z różnych krajów opowiedzą o historii swoich stowarzyszeń i wraz z innymi 
osobami zaangażowanymi w ich pracę opowiedzą o aktualnych projektach oraz o znaczeniu 
współpracy pomiędzy potomkami więźniów a Miejscem Pamięci Neuengamme. 

Nie ma konieczności wcześniejszych zgłoszeń. 

Miejsce: Curiohaus, Rothenbaumchaussee 13, 20148 Hamburg, Raum A 

 

 

2 maja 2018, godz. 19.00  

Rozmowa pokoleniowa z udziałem byłych więźniów obozu koncentracyjnego 
Neuengamme i członków ich rodzin 

Mindu Hornick opowie o prześladowaniach, jakich doznała w okresie narodowego socjalizmu i o 
swoim pobycie w podobozie Lübberstedt-Bilohe. Razem z córką i wnukiem podzieli się refleksją 
także o tym, jak te doświadczenia wpłynęły na jej dalsze życie.   

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 2018, 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 2018, godz. 17.00 

Uroczystość z okazji 73. 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 złożenie wieńców na 
dawnym placu apelowym. Następnie będzie ona kontynuowana w południowym skrzydle 
budynku dawnych zakładów Walthera. 

 

 

2 maja 2018 i 4 maja 2018, 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@bkm.hamburg.de  

Miejsce: Miejsce Pamięci KL Neuengamme, Studienzentrum (Centrum Studyjne), Jean-Dolidier-
Weg 75, 21039 Hamburg  

 


