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Wyzwolony obóz koncentracyjny Sachsenhausen, maj/czerwiec 1945 r . / Miejsca Pamięci i 
Muzeum Sachsenhausen

Więzienie Zuchthaus Brandenburg-Görden, lata 1930 / Zakład karny w mieście Brandenburg, 
maj 2014 r .
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Otwarcie Narodowego Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, 12 września 1959r . /  
75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück, kwiecień 2020 r .

rysunek autorstwa Guya Chataigné, ocalałego po marszu śmierci, wrzesień 1945 r . /  
Teren obozu prowizorycznego w kwietniu 1945 r ., Belower Wald, 21 .4 .2017
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pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w cyfrowych obchodach 76. rocznicy 
wyzwolenia w Miejscach Pamięci Fundacji  Brandenburskie Miejsca Pamięci [Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten]. Miejsca Pamięci Sachsenhausen, Belower Wald, 
Ravensbrück i Brandenburg-Görden przygotowały dla Państwa różnorodny program 
dostępny poprzez wspólną stronę internetową www.rememberliberation.stiftung- 
bg.de. W trakcie wielu wydarzeń, które będą się odbywały między 8 kwietnia a 10 
maja, takich jak prezentacje książek i projektów lub panele dyskusyjne, chcemy 
poznać Państwa opinię, a w innych uroczystościach, takich jak ceremonie upamiętnia-
jące, będą Państwo mogli uczestniczyć dzięki transmisjom online. Wiele materiałów 
dostępnych będzie w Internecie przez dłuższy czas 

Niestety pandemia zmusza nas do rezygnacji ze spotkań na miejscu. Nie jest 
możliwa osobista rozmowa z ocalałymi, ich rodzinami i z wieloma osobami, które 
interesują się Miejscami Pamięci. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu. Tym 
ważniejszy jest więc szeroki udział w przestrzeni wirtualnej. Już teraz cieszymy się na 
myśl o Państwa uczestnictwie!

Tegoroczna tematyka skupia się na drugim i trzecim pokoleniu. W prezentacjach 
książek, rozmowach i wywiadach pragniemy zająć się doświadczeniami, historiami i 
oczekiwaniami potomków ofiar narodowosocjalistycznego systemu terroru.

Wstęp

Szanowni Państwo,
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w przygotowaniu rocznicy – samym oca-
lałym, licznym krewnym, a także stowarzyszeniom i inicjatywom, które jako podmioty 
społeczne podjęły tematykę historii narodowego socjalizmu lub niektórych obozów. Na 
koniec chcielibyśmy podziękować Ministerstwu Nauki, Badań Naukowych i Kultury Kra-
ju Związkowego Brandenburgia oraz Pełnomocnikowi Rządu Federalnego ds. Kultury i 
Mediów za współfinansowanie tej rocznicy.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy, 

dr Axel Drecoll, dyrektor fundacji Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięcii 
kierownik Miejsca Pamięci i Muzeum Sachsenhausen

dr Astrid Ley, zastępczyni kierownika Miejsca Pamięci i Muzeum Sachsenhausen

Carmen Lange, kierowniczka Miejsca Pamięci Marszu Śmierci w Belower Wald 

dr Andrea Genest, kierowniczka Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück

dr Sylvia de Pasquale, kierowniczka Miejsca Pamięci Zuchthaus Brandenburg-Görden
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Słowa powitania Międzynarodowego Komitetu Sachsenhausen

Drogie Przyjaciółki, Drodzy Przyjaciele,

76 lat temu więźniowie obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 
doczekali się wyzwolenia, nieliczni z nich pozostawieni w rewirze 
chorych obozu głównego, większość po okrutnym marszu śmierci, 
do którego zmusiło ich SS widząc zbliżający się koniec. 76 lat to 
szmat czasu, całe ludzkie życie. Mimo tego, uwięzienie w obozie 
koncentracyjnym i jego następstwa są nadal żywo obecne dla 
ocalałych, ich dzieci i wnuków. Do doświadczeń z obozu koncentracyjnego, które 
najbardziej odcisnęły się w świadomości, zalicza się oprócz śmiertelnej brutalności SS 
przede wszystkim zachowanie człowieczeństwa przez więźniów w obliczu nieludzkie-
go terroru. Odcisnęło to niezatarte piętno na ocalałych i doprowadziło do utworzenia 
krajowych stowarzyszeń, często wraz z rodzinami, z których wyłonił się Międzynarodo-
wy Komitet Sachsenhausen.

 Od dziesięcioleci kwietniowa rocznica wyzwolenia i uroczystości upamiętniające w 
Miejscu Pamięci Sachsenhausen są stałym terminem w kalendarzu ocalałych i ich 
krewnych, czasem, kiedy mogą się ponownie zobaczyć, porozmawiać, a także uczcić 
pamięć i opłakiwać towarzyszy, którzy zginęli w Sachsenhausen, lub tych, którzy już 
od nas odeszli. Po 75. rocznicy, na obchody której zaplanowane było duże spotkanie, 
mamy drugi rok z rzędu, w którym nie możemy wspólnie obchodzić rocznicy wyzwole-
nia w Sachsenhausen i w Below, co jest bardzo bolesne szczególnie dla ostatnich oca-
lałych. Dziękujemy pracownikom Miejsca Pamięci i wszystkim tym, którzy ich wspiera-
ją, aby podobnie jak w ubiegłym roku mógł się odbyć bogaty program cyfrowy, który 
umożliwi udział w obchodach wielu ludziom z całego świata. Cieszymy się przede 
wszystkim z tego, że udostępnione zostały różne fora komunikacji dla krewnych w 
drugim i trzecim pokoleniu. Niech przyczyni się to do podtrzymania w przyszłości 
więzi między tymi, którzy ucierpieli, a Miejscem Pamięci, w duchu międzynarodowej 
solidarności stworzonej przez więźniów w obozie.

Dik de Boef, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Komitetu Sachsenhausen
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Drogie Przyjaciółki, Drodzy Przyjaciele, 

również w tym roku, w 76. rocznicę wyzwolenia, w uroczystościach 
upamiętniających nie będą mogli brać udziału ani ocalali i ich ro-
dziny, ani delegacje z różnych krajów. Wiemy, że jest to konieczne, 
aby chronić zdrowie nas wszystkich, lecz nie jest to przez to mniej 
bolesne.

Spotkanie się w Ravensbrück na obchodach upamiętniających było zawsze czymś 
więcej niż tylko wspólnym uczestnictwem. Osobiste spotkanie pozwala pokonać dy-
stans i trudności, często wynikające z nieposługiwania się tym samym językiem.

Bardzo nam tego brakowało w ubiegłym roku, i będzie nam tego brakowało również w 
tym roku. 

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück, mimo obowiązujących ograniczeń, podjął 
próbę wypełnienia swoich zobowiązań wobec deportowanych kobiet, aby nadal 
zapewnić delegatom poczucie wspólnoty.

Mogliśmy porozmawiać za pośrednictwem mediów cyfrowych, spotkaliśmy się online, 
mogliśmy zorganizować wirtualne spotkania w szkołach, prezentacje książek i wysta-
wy. Spośród wielu inicjatyw chciałbym szczególnie przypomnieć wystawę pt. „Faces 
of Europe”, zorganizowaną przez Międzynarodowy Komitet Ravensbrück ww współ-
pracy z Miejscem Pamięci Ravensbrück, która po raz pierwszy zaprezentowana została 
online w Pradze. 

W nadziei, że już wkrótce będziemy mogli w pełnym zakresie podjąć nasze wspólne 
działania, w imieniu Komitetu przesyłam uczestniczkom i uczestnikom tegorocznych 
obchodów rocznicowych wyrazy solidarności.  

Ambra Laurenzi, Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück

Słowa powitania Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück
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Founded by the Federal Goverment 
Commissioner for Culture and the Media

BRUCHSTÜCKE ‘45 [POZOSTAŁOŚCI ‘45] – 
o nazistowskiej przemocy, wyzwoleniach i 
przełomach w Brandenburgii
WYSTAWA W FORMACIE  360° 

Z okazji 76 . rocznicy wyzwolenia Fundacja Brandenburskie Miejsca 
Pamięciprezentuje swoją wystawę specjalną BRUCHSTÜCKE ´45 [POZO-
STAŁOŚCI ‘45] online w formacie 360° . 
45 POZOSTAŁOŚCI z 1945 roku – 45 przedmiotów pozostawionych lub starannie 
przechowywanych. Stały się one punktem wyjścia dla 45 historii. Pięć Miejsc Pamięci 
w miejscach byłych obozów koncentracyjnych i w innych miejscach uwięzienia w 
różnych regionach Brandenburgii opowiada na podstawie POZOSTAŁOŚCI o tym, co 
się tutaj wydarzyło w 1945 roku. Fundacja [Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamię-
ci] umożliwia dzięki tej wystawie wszechstronne wejrzenie w rok przemocy, wyzwoleń 
i przełomów w Brandenburgii. W 2021 roku zaprezentowane zostaną wszystkie 45 
POZOSTAŁOŚCI wspólnie i we współpracy z Domem Historii Brandenburgii i Prus. Na 
koniec POZOSTAŁOŚCI powrócą do regionu, do Miejsc Pamięci pod postacią pięciu 
niewielkich wystaw. 

Dzięki wsparciu przez federalny program NOWY START KULTURY fundacja mogła 
stworzyć cyfrową i interaktywną wersję wystawy online, aby w taki sposób również w 
trudnych czasach pandemii zapewnić szeroki dostęp do wystawy BRUCHSTÜCKE ‘45. 
Od 8 kwietnia będzie ją można zwiedzać na www.rememberliberation.stiftung-bg.de. 

Ogólne informacje oraz oferty oprowadzenia po wystawie 360° zamieszczone są na: 
https://www.stiftung-bg.de/1945/

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
https://www.stiftung-bg.de/1945/
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Cyfrowe obchody upamiętniające Miejsca 
Pamięci w Brandenburgii  
Wszystkie wydarzenia dostępne będą online na stronie internetowej  

www.rememberliberation.stiftung-bg.de. 

Prosimy pamiętać: Wszystkie wydarzenia upamiętniające w Miejscu Pamięci i Prze-
strogi Ravensbrück, w Miejscu Pamięci i Muzeum Sachsenhausen i w Miejscu Pamięci 
Marszu Śmierci w Belower Wald odbywają się bez udziału publiczności. Prosimy o 
powstrzymanie się od wizyt w tych miejscach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przysyłania wieńców do Miejsc Pamięci do nie-
dzieli rano. Z przyjemnością złożymy je w Państwa imieniu.

Prosimy o zgłaszanie wieńców (do 9 kwietnia 2021):

> dla Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück: veranstaltungen@ravensbrueck.de 
> dla Miejsc Pamięci Sachsenhausen i Marszu Śmierci w Belower Wald:  
veranstaltungen@gedenkstaette-sachsenhausen.de

Wydarzenie cyfrowe

Czwartek, 08 kwietnia 2021, od 18:00 do 19:00

76. rocznica wyzwolenia – dzielimy się pamięcią 
SŁOWA POWITANIA NA OTWARCIE PROGRAMU CYFROWEGO Z 
OKAZJI 76. ROCZNICY WYZWOLENIA

> Dr Axel Drecoll, Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen
> D r Andrea Genest, Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück 
> Dr Sylvia de Pasquale, Miejsce Pamięci Zuchthaus Brandenburg-Görden

WPROWADZENIE DO WYSTAWY CYFROWEJ W FORMACIE 360° BRUCHSTÜCKE ‚45 
> Dr Maren Jung-Diestelmeier, Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci

  Więcej informacji o wystawie BRUCHSTÜCKE ‘45 na stronie XX
 Język: niemiecki z symultanicznym tłumaczeniem na angielski

Anniversary of 
Liberation
th

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40ravensbrueck.de?subject=
mailto:veranstaltungen%40gedenkstaette-sachsenhausen.de?subject=
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Film

Niedziela, 18 kwietnia 2021, godz. 09:00 

Uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Radzieckich
Co roku stowarzyszenie Wspólnota Obozowa Ravensbrück/Grono 
Przyjaciół [Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis e.V.] 
przemówieniami i muzyką upamiętnia przy Pomniku Żołnierzy 
Radzieckich wyzwolenie przez Armię Czerwoną.

 Język: niemiecki i rosyjski z napisami

Transmisja na żywo

Niedziela, 18 kwietnia 2021, godz. 10:00

Centralne uroczystości upamiętniające  
Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück
POWITANIE
> Dr Andrea Genest, kierowniczka Miejsca Pamięci i Przestrogi 
Ravensbrück

PRZEMÓWIENIA
> Ambra Laurenzi, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück
> Robert Philipp, burmistrz miasta Fürstenberg/Havel
>  Ursula Nonnemacher, Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony 
Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, zastępca Premiera Kraju Związko-
wego Brandenburgia

> Mirna Funk, pisarka

„OJCZE NASZ” Z RAVENSBRÜCK

KADISZ > Mimi Sheffer, kantor

MUZYKA > Anne Wiemann

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW

Język: niemiecki i włoski z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski, 
francuski, polski i rosyjski



16 17

Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci

Transmisja na żywo

Niedziela, 18 kwietnia 2021, godz. 15:30

Centralne uroczystości upamiętniające Miejsca 
Pamięci i Muzeum Sachsenhausen i Miejsca 
Pamięci Marsz Śmierci w Belower Wald
POWITANIE 
>  Dr Axel Drecoll, dyrektor Fundacji Brandenburskie Miejsca 
Pamięci

> Dik de Boef, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Komitetu Sachsenhausen 

PRZEMÓWIENIA I POZDROWIENIA
> Dr Dietmar Woidke, Premier Brandenburgii
> Heiko Maas, Minister Spraw Zagranicznych RFN
> Klaus Reichmuth, ocalały z KL Sachsenhausen

PIEŚŃ OBOZOWA „DIE MOORSOLDATEN” [„BAGIENNI ŻOŁNIERZE”] > Członkowie 
orkiestry Moka Efti

OJCZE NASZ > José Gaasch-Trauffler, Międzynarodowy Komitet Sachsenhausen

KADISZ > Rabin prof. dr Andreas Nachama 

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW

Języki: niemiecki z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski, francuski, 
włoski, polski i rosyjski



16 17

76. Rocznica wyzwolenia Dzielimy się pamięcią

Film

Niedziela, 25 kwietnia 2021, godz. 13:30

Upamiętnienie ofiar narodowosocjalistycznego 
systemu penitencjarnego i egzekucji w  
Zuchthaus Brandenburg-Görden
POWITANIE
>  Dr Sylvia de Pasquale, kierowniczka Miejsca Pamięci Zuchthaus 
Brandenburg-Görden

PRZEMÓWIENIE
>  Steffen Scheller, Nadburmistrz miasta Brandenburg an der Havel
>  Michael Stübgen, Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego 
Brandenburgia

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW

WSPOMNIENIA DRUGIEGO I TRZECIEGO POKOLENIA
Krewni więźniów, osób prewencyjnie aresztowanych i ofiar egzekucji z Holandii, Polski 
i Czech opowiadają w przekazach wideo o losach członków swoich rodzin w czasach 
narodowego socjalizmu i o znaczeniu pamięci.

Języki: zostaną podane, z napisami w języku niemieckim i angielskim

Film

Piątek, 28 kwietnia 2021 r.

Obchody upamiętniające w  
Miejscu Pamięci Marszu Śmierci w Belower Wald  
(nagranie z dn. 16 kwietnia 2021)
POWITANIE

>  Dr Axel Drecoll, dyrektor Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci]
>  Carmen Lange, kierowniczka Miejsca Pamięci Marszu Śmierci w Belower Wald

PRZEMÓWIENIA
>  Dr Manja Schüle, Minister Nauki, Badań Naukowych i Kultury Kraju Związkowego 
Brandenburgia

>  Anne-Marie Decôtes, Ambasador Republiki Francuskiej

Język: niemiecki
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Cyfrowa oferta  
Miejsca Pamięci i Muzeum Sachsenhausen oraz 
Miejsca Pamięci Marszu Śmierci w Belower Wald
Wydarzenia online
Wszystkie wydarzenia online odbywają się na www.rememberliberation.stiftung-bg.de.

Prosimy o zarejestrowanie się do udziału w wydarzeniach. Gdy nie podano inaczej, na-
leży do tego wykorzystać link veranstaltungen@gedenkstaette-sachsenhausen.de 

Rozmowa o filmie

Sobota, 10 kwietnia 2021, od 18:00 do 19:30 

Auf Spurensuche von Jever nach Sachsenhausen 
(2019) [W poszukiwaniu śladów – od Jever do 
Sachsenhausen]  
z reżyserem Michaelem Telkmannem i głównym bohaterem  
Christelem Schwarzem

Rozmowa o filmowym poszukiwaniu śladów rodzin Sinti Schwarz i Laubinger, z 
których kilkudziesięciu członków z północnych Niemiec zostało w marcu 1943 roku 
deportowanych do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen. Poszukiwanie śladów doprowadza do Miejsca Pamięci Sachsen-
hausen, do Miejsca Pamięci Marszu Śmierci w Belower Wald oraz do Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau.

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Język: niemiecki 
Film online od 8 kwietnia 2021

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40gedenkstaette-sachsenhausen.de?subject=
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Rozmowa o filmie 

Niedziela, 11 kwietnia 2021, od 18:00 do 19:30

Der letzte Jolly Boy (2017)  [Ostatni Jolly Boy]
Z reżyserem Hansem-Erichem Vietem

„Der letzte Jolly Boy“ [Ostatni Jolly Boy] jest dokumentalną podró-
żą, która przez trzy lata towarzyszy ocalałemu z Holokaustu Leono-
wi Schwarzbaumowi, rocznik 1921. Schwarzbaum przeżył obozy 

Auschwitz-Birkenau i Buchenwald, filię obozu Sachsenhausen – Haselhorst, a także 
marsze śmierci w Auschwitz i Sachsenhausen. W procesie przeciwko byłemu SS-mano-
wi Reinholdowi Hanningowi był świadkiem i oskarżycielem pomocniczym.

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Języki: niemiecki z symultanicznym tłumaczeniem na angielski
Film online od 8 kwietnia 2021

Rozmowa o słuchowisku radiowym

Wtorek, 13 kwietnia 2021, od 18:00 do 19:00

„Tödliches Terrain”. Opowiadanie akustyczne 
(2020) [Śmiertelny teren. Opowiadanie 
akustyczne]
z reżyserem Alfredem Behrensem, studentami Uniwersytetu 

Filmowego Babelsberg Felixem Römerem i Naomi Achternbusch oraz producentem 
kreatywnym Fee Altmannem.  

Za pomocą środków narracji akustycznej słuchowisko przedstawia historię narodowe-
go socjalizmu i oporu przeciwko niemu, poddaje ją refleksji i odnosi do współczesno-
ści. Historia jest tematem, a samo opowiadanie eksperymentem: Jakimi metodami 
artystycznymi tworzymy „pamiętającą teraźniejszość” oraz jak i do kogo docieramy?

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Język: niemiecki 
Słuchowisko online od 9 kwietnia 2021
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Rozmowa 

Czwartek, 15 kwietnia 2021, od 18:00 do 19:30 

Brandenburskie debaty: Podzielona pamięć  
Moderacja: Katrin Grüber, Stowarzyszenie Wpierające Miejsca 
Pamięci i Muzeum Sachsenhausen [Förderverein der Gedenkstät-
te und des Museums Sachsenhausen e.V.]

Goście z kręgów społecznych, politycznych i naukowych wraz z 
przedstawicielami Miejsca Pamięci i Stowarzyszenia będą rozmawiać o tym, jak dzisiaj 
może wyglądać wspólna pamięć o narodowym socjalizmie, jego zbrodniach i jego 
ofiarach w Brandenburgii. 

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Język: niemiecki  

Rozmowa 

Sobota, 17 kwietnia 2021, od 13:00 do 14:30

Next Generation? Głos krewnych w kulturze 
pamięci
z udziałem krewnych z trzeciego pokolenia rodzin ocalałych ze 
zbrodni nazistowskich

Jak kultura upamiętniania i pamięci o narodowym socjalizmie i obozach koncentra-
cyjnych postrzegana jest dzisiaj przez krewnych osób ocalałych? Gdzie i w jaki sposób 
przedstawiciele trzeciego pokolenia zajmują się historią narodowego socjalizmu, jego 
skutkami i znaczeniem dla współczesności? Na jakie deficyty wskazują w niemieckiej i 
międzynarodowej kulturze pamięci?

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Języki: zostaną podane, z symultanicznym tłumaczeniem na język niemiecki, angiel-
ski, francuski, polski i rosyjski



20 21

76. Rocznica wyzwolenia Dzielimy się pamięcią

Rozmowa

Sobota, 17 kwietnia 2021, zostanie podana

Rozmowy ze świadkami czasów
Ocalali z KL Sachsenhausen opowiadają o swoim uwięzieniu w KL 
Sachsenhausen, o wyzwoleniu w 1945 roku i o tym, jak radzą sobie 
z pamięcią. 

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Języki: zostaną podane, z symultanicznym tłumaczeniem na język niemiecki, 
angielski, francuski, polski i rosyjski

Filmy, audycje i inne materiały na www .rememberliberation .stiftung-bg .de

Cykl filmów

Moje wyzwolenie
W różnych wywiadach filmowych ocalali z KL Sachsenhausen opo-
wiadają o swoim wyzwoleniu w kwietniu / maju 1945 roku.

Języki: zostaną podane, z podpisami w języku niemieckim, 
angielskim, francuskim, polskim i rosyjskim 
Online od 8 kwietnia 2021

Cykl filmów

Formy pamięci
Grupy społeczeństwa obywatelskiego, współpracujące inicjatywy i 
organizacje (partnerskie) przesyłają z okazji 76. rocznicy wyzwole-
nia osobiste pozdrowienia wideo pod hasłem „Formy pamięci”.

Języki: niemiecki z angielskimi napisami 
Online od 8 kwietnia 2021

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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Cykl filmów

Pytamy
W wywiadach na platformie Zoom młodzi dorośli, którzy obecnie 
odbywają dobrowolny roczny wolontariat społeczny w Miejscu 
Pamięci Sachsenhausen, rozmawiają ze znanymi osobistościami 
o ich spojrzeniu na upamiętnianie ofiar narodowego socjalizmu i 
wnioskach, jakie z tego wyciągają dla swojego życia i pracy.

Języki: zostaną podane, z napisami w języku niemieckim i angielskim 
Online od 8 kwietnia 2021

Cykl filmów

Żyjąc z pamięcią
W czterech krótkich dokumentach krewni byłych więźniów obozu 
Sachsenhausen opowiadają o swoich osobistych historiach rodzin-
nych, prezentują ważny dla nich obiekt historyczny, albo wyjaśnia-
ją, dlaczego uważają, że pamięć o zbrodniach jest dzisiaj ważna.

Z Emmanuelle Eve Cassan, Joanną Dubielecką, Danielle Chaimo-
vitz i Michel Claverie

Języki: zostaną podane, z napisami w języku niemieckim i angielskim 
Online od 8 kwietnia 2021

Spacer fotograficzny

Insta Walk
Gdy w kwietniu Miejsce Pamięci obudzi się z lockdownu, będzie-
my chcieli skorzystać z okazji i pójść razem z Państwem na spacer 
fotograficzny! Pokażemy Państwu teren Miejsca Pamięci, a Państwo 
podzielą się za to z nami swoją perspektywą. 

W celu zgłoszenia udziału w tym spacerze prosimy napisać do nas 
na Instagramie: www.instagram.com/sachsenhausenmemorial

Język: niemiecki

http://www.instagram.com/sachsenhausenmemorial
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Instalacja audiowizualna

PRZEJŚCIA: Próg do piekła (2021)
Kuratorki: Fee Altamnn i Katja Pratschke  

W procesie współtworzenia z artystą medialnym Gusztávem 
Hámosem studenci Uniwersytetu Filmowego KONRADA WOLFA w 
Babelsbergu Justin Robinson i Bertolt Pohl podejmują w ramach 
interwencji filmowo-artystycznej próbę stworzenia audiowizualnej, 
nowej perspektywy na wejście do obozu koncentracyjnego. Instala-

cja światło-dźwięk zmienia perspektywę wejścia w taki sposób, że „Wieżę A” można 
odczytać jako ogólną metaforę momentów przejściowych i przekraczania. Muzyka 
napisana przez więźniów w obozie została poddana refleksjom muzycznym i na nowo 
skomponowana przez studentów.

Online od 18 kwietnia 2021

Film  

Koncert upamiętniający Moka Efti Orchestra 
 MOKA EFTI ORCHESTRA, oryginalny big-band z serialu telewizyj-
nego „Babylon Berlin”, który tworzą kompozytorzy Nikko Weide-
mann i Mario Kamen oraz aranżer Sebastian Borkowski, prezentuje 
z okazji 76. rocznicy wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen koncert upamiętniający szczególnego rodzaju: 
Oprócz własnych utworów interpretuje pieśni, które były zakazane 

w czasach narodowego socjalizmu oraz pieśni powstałe w obozach koncentracyjnych.

Online od 18 kwietnia 2021, godz. 18:00
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Film  

Tape Art w miejscu pamięci (2021)
Krótki dokument towarzyszący projektowi Tape Art autorstwa Sabi-
ne Kelka. W ramach obchodów 76. rocznicy wyzwolenia berlińska 
artystka przeprowadzi na terenie Miejsca Pamięci oraz w budynku 
byłego Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych interwencję przy 
użyciu kolorowej taśmy klejącej. W wizualnym tryptyku komentuje 
estetykę SS wpisaną w architekturę miejsc, kulturę pamięci w NRD 
oraz dzisiejszą topografię Miejsca Pamięci.

Język: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 18 kwietnia 2021

Media społecznościowe i street art 

Portrety szablonowe więźniów Sachsenhausen
Uczniowie szkół z Oranienburga wykonali w ramach warsztatów 
szablony z portretami więźniów z Sachsenhausen. Natryskując far-
bę na szablony wykonuje się graffiti. Artyści street artu wykorzystują 
szablony do wypowiadana się w przestrzeni publicznej. Portrety 
szablonowe z informacjami biograficznymi będzie można zoba-
czyć w Miejscu Pamięci, w mieście Oranienburg oraz w mediach 
społecznościowych.
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Cyfrowa oferta  
Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück
Wydarzenia online
Wszystkie wydarzenia online odbywają się na www.rememberliberation.stiftung-bg.de.

Prosimy o zarejestrowanie się do udziału w wydarzeniach. Gdy nie podano inaczej, 
należy do tego wykorzystać link: veranstaltungen@ravensbrueck.de

 Wspólne czytanie

9 kwietnia 2021, godz. 18:00

Wspólnie czytamy o Ravensbrück
Wspólne czytanie odbędzie się na platformie Zoom. Zapraszamy 
Państwa do czytania na żywo osobistych świadectw więźniów lub 
tekstów odnoszących się do Ravensbrück napisanych przez krew-
nych z drugiego i trzeciego pokolenia.

Prosimy o nadsyłanie wybranych przez Państwa tekstów do 2 kwietnia 2021 roku, 
abyśmy mogli ustalić kolejność czytania tekstów.

Zgłoszenia i przekazywanie tekstów: kunz@ravensbrueck.de

Prezentacja książki

Czwartek, 15 kwietnia 2021, godz. 20:00

Rosa Jochmann. Politische Akteurin und 
Zeitzeugin (ÖGB Verlag, 2020) [Rosa Jochmann. 
Działaczka polityczna i świadek czasów]
z dr Veroniką Duma

Autorka przedstawia biografię bojowniczki ruchu oporu i socjaldemokratki Rosy Joch-
mann, która od 1940 do 1945 roku była uwięziona w obozie koncentracyjnym Ravens-
brück. Po wyzwoleniu Rosa Jochmann jako świadek czasów angażowała się na rzecz 
upamiętnienia więźniarek z Ravensbrück. 

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
Języki: niemiecki z tłumaczeniem na angielski

http://rememberliberation.stiftung-bg.de
mailto:veranstaltungen%40ravensbrueck.de?subject=
mailto:kunz%40ravensbrueck.de?subject=
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Webinarium

Sobota, 17 kwietnia 2021, od 10:00 do 20:30

Międzynarodowe forum drugiego i trzeciego 
pokolenia
Miejsce Pamięci Ravensbrück utworzy w tym dniu zamknięte forum 
dyskusyjne do wymiany doświadczeń dla krewnych byłych więź-
niów KL Ravensbrück. 

Trzy wypowiedzi będą publicznie transmitowane online:

GODZ. 10:00 POWITANIE, WYKŁADY socjolożki Marii Buko (Warszawa) i psychologa dr 
Štěpána Vymětala (Praga) z dyskusją po każdym z nich.

GODZ. 19:00 Performance Dana Wolfa (Berkley)

Języki: zostaną podane, z symultanicznym tłumaczeniem na język niemiecki, 
angielski, francuski i polski
Rejestracja na: paedagogik@ravensbrueck.de

Prezentacja projektu i rozmowa

Maj 2021, zostanie podane

ze studentami kierunku Public History (historia 
w przestrzeni publicznej) i pracownikami Miejsca 
Pamięci i Przestrogi Ravensbrück
Uczestnicy rozmawiają o stworzonych podczas seminarium bio-

grafiach obiektowych artefaktów z Miejsca Pamięci Ravensbrück oraz o wyzwaniach 
związanych z prowadzeniem badań w warunkach pandemii. Dyskutują o wynikach 
badań oraz o znaczeniu obiektów dla uczenia się historii w Miejscach Pamięci.

Język: niemiecki
Informacje o wydarzeniu i wskazówki dotyczące rejestracji dostępne są na stronie 
www.kz-artefakte.de

mailto:paedagogik%40ravensbrueck.de?subject=
http://www.kz-artefakte.de/
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Filmy, audycje i inne materiały na www .rememberliberation .stiftung-bg .de
Cykl filmów

Grußbotschaften von Überlebenden  
[Pozdrowienia od ocalałych]
W swoich pozdrowieniach ocalali z obozu koncentracyjnego 
Ravensbruck opowiadają o swoim wyzwoleniu i o swoich życze-
niach dotyczących upamiętnienia w przyszłości.

 Języki: zostaną podane, z napisami w języku niemieckim i 
angielskim
Online od 8 kwietnia 2021

Cykl filmów

Nachgeschichte [Posthistoria]
Krewni osób więzionych w obozie koncentracyjnym Ravensbrück 
opowiadają w krótkich wywiadach, jak po raz pierwszy dowiedzieli 
się o Ravensbrück i jakie znaczenie ma dziś dla nich to miejsce.

Języki: zostaną podane, z napisami w języku niemieckim i angielskim
Online od 8 kwietnia 2021

Film

Rozmowa o Die Geschichte von Francine R. 
(avant-verlag, 2021) [Historia Francine R.]
z autorem Borisem Golzio 

Autor i pracownica Miejsca Pamięci Hannah Sprute rozmawiają 
o powieści graficznej „Die Geschichte von Francine R.“ [„Historia 
Francine R. ”], która ukazała się w marcu 2021 roku. Opowieść po-
wstała na kanwie wywiadu z ocalałymi z Ravensbrück, który Boris 

Golzio przełożył na subtelne obrazy.

Języki: francuski z niemieckimi napisami   
  Online od 16 kwietnia 2021, godz. 18:00

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
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Mehr als 50 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe liegt nun das kol-

lektive Zeugnis von Französinnen, die in das Frauen-Konzentrations-

lager Ravensbrück deportiert wurden, auch in deutscher Sprache vor. 

Ein Redaktionskomitee von 18 Frauen hatte zu Beginn der 1960er-Jahre 

Überlebende gebeten, von ihrer Inhaftierung im KZ zu berichten. Annä-

hernd 8000 Frauen waren zwischen 1941 und 1944 aus Frankreich nach 

Ravensbrück deportiert worden. Sie gehörten unterschiedlichen poli-

tischen Gruppierungen und gesellschaftlichen Schichten an. Die Zeug-

nisse sind von einer Vielfalt an Perspektiven und Deutungen geprägt. 

Die Frauen berichten ebenso detailliert wie schonungslos vom Alltag im 

Lager, von der Zwangsarbeit, von Erniedrigung und Sterben, aber auch 

von gegenseitiger Hilfe, Widerstand und Solidarität. Die Autorinnen 

schließen ihren Bericht mit einem leidenschaftlichen Aufruf zu Einigkeit 

und Solidarität. Dieses Fazit aus der Erfahrung von Ravensbrück bleibt 

aktuell – auch mehr als 75 Jahre nach der Befreiung des Lagers.

ISBN: 978-3-86331-553-5

 FRANZÖSINNEN IN RAVENSBRÜCK
 Z E U G N I S S E  D E P O R T I E R T E R  F R AU E N
 Herausgegeben von der Amicale de Ravensbrück et des Kommandos Dépendants

9 783863 315535
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Reihe Forschungsbeiträge und Materialien 
der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten | Band 27

us_amicale_ravensbrueck_entwurf.indd   1us_amicale_ravensbrueck_entwurf.indd   1 09.11.2020   17:06:1109.11.2020   17:06:11

Film

Rozmowa o książce Französinnen in Ravensbrück 
(Metropol, 2020) [Francuzki z Ravensbrück]
z Marie-France Cabeza-Marnet, współprzewodniczącą Amicale de 
Ravensbrück en France, oraz z dr Insą Eschebach, byłą kierownicz-
ką Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück i Carstenem Hinzem, 
tłumaczem książki na język niemiecki

Moderacja: Thomas Kunz, Miejsce Pamięci Ravensbrück

Uczestnicy dyskutują o publikacji „Französinnen in Ravensbrück“ [„Francuzki w 
Ravensbrück”], która ukazała się w niemieckim przekładzie nakładem wydawnictwa 
Metropol-Verlag w listopadzie 2020 roku. Ta grupowa biografia z 1965 roku jest jednym 
z pierwszych dzieł o francuskiej grupie więźniarek i trwale ukształtowała obraz Francu-
zek w obozie.

Języki: francuski i niemiecki
Online od 17 kwietnia 2021

Film

Otwarcie wystawy fotograficznej  
„Faces of Europe“
Międzynarodowy Komitet Ravensbrück opracował we współpracy 
z Miejscem Pamięci Ravensbrück wystawę portretów „Faces of Eu-
rope“, którą indywidualni zwiedzający Miejsce Pamięci będą mogli 
oglądać od kwietnia 2021 roku. W jej ramach córki i syn przedsta-

wiają swoje matki na wielkoformatowych czarno-białych fotografiach i opowiadają o 
swojej relacji i swoich wspomnieniach. Teksty przełożone zostały na osiem języków.

Język: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 18 kwietnia 2021, godz. 14:00
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Media Społecznościowe 

Rzeźby Zofii Pociłowskiej-Kann  
Miejsce Pamięci Ravensbrück we współpracy z Instytutem Historii 
Sztuki i Obrazu HU w Berlinie zaprezentuje od kwietnia 2021 roku 
wystawę plenerową z kilkoma dziełami rzeźbiarki Zofii Pociłow skiej-
Kann (1920−2019).

 Artystka, podczas uwięzienia w obozie koncentracyjnym dla kobiet 
Ravensbrück, wyrzeźbiła w drewnie wiele miniatur. Po wojnie wróciła do Polski i stała 
się znaną rzeźbiarką. 

W rocznicę wyzwolenia Miejsce Pamięci zaprezentuje rzeźby na kanale mediów społecz-
nościowych. Organizatorzy wystawy przedstawią artystkę i jej dzieła w wydarzeniu na 
żywo na Instagramie.

Języki: niemiecki, angielski
Online od kwietnia 2021

Wydarzenia innych inicjatyw i stowarzyszeń
Wydarzenia online 
Wszystkie wydarzenia online odbywają się na www.rememberliberation.stiftung-bg.de.
Prosimy o zarejestrowanie się do udziału w wydarzeniach. Gdy nie podano inaczej,
należy do tego wykorzystać link: veranstaltungen@ravensbrueck.de

https://rememberliberation.stiftung-bg.de/
mailto:veranstaltungen%40ravensbrueck.de?subject=
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Rozmowa

Piątek, 16 kwietnia 2021, godz. 18:00

Rozmowa o książce "Meine Mama war 
Widerstandskämpferin" (Picus Verlag, 2019) 
[Moja mama była bojowniczką ruchu oporu]
z Helgą Amesberger, Brigitte Halbmayr i Simonem Clemensem 

Autorki i autor rozmawiają o zaprezentowanych w tej książce doświadczeniach dzieci 
bojowniczek ruchu oporu. Łączą przy tym biografie matek z punktami widzenia drugie-
go pokolenia, przyjmując celowo perspektywę genderową.

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie Austriacka Wspólnota Obozowa 
Ravensbrück i Przyjaciółki  [Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und 
Freundinnen]

Języki: niemiecki z tłumaczeniem na angielski

Rozmowa 

Sobota, 17 kwietnia 2021, godz. 12:00

Rozmowa o książkach „Arbeitsscheu und moralisch ver-
kommen.“ Verfolgung von Frauen als „Asoziale“ im Natio-
nalsozialismus (mandelbaum, 2019) [„Migające się od pracy 
i moralnie zdeprawowane”. Prześladowanie kobiet jako „jednostek 
aspołecznych” w okresie narodowego socjalizmu] oraz Stigma aso-

zial. Geschlechtsspezifische Zuschreibungen, behördliche Routinen und Orte 
der Verfolgung im Nationalsozialismus (mandelbaum, 2020) [Stygmat jednostki 
aspołecznej. Przypisywanie cech związanych z płcią, urzędowe procedury i miejsca prześlado-
wań w okresie narodowego socjalizmu]
z Helgą Amesberger, Brigittą Halbmayer i Elke Rajal

Podczas tego wydarzenia autorki prezentują swoje publikacje i nawiązują do aktual-
nych debat o uznaniu osób, które były prześladowane jako „jednostki aspołeczne”.

NASTĘPNIE DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
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Wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie Austriacka Wspólnota Obozowa 
Ravensbrück i Przyjaciółki [Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und 
Freundinnen]

Języki: niemiecki z tłumaczeniem na angielski

Film

Sobota, 18 kwietnia 2021, godz. 15:00

Upamiętnienie międzyreligijne
Materiał łączy w sobie teksty ocalałych z Ravensbrück, między inny-
mi Batszewy Dagan, oraz muzykę. Po filmie odbędzie się dyskusja.

Wydarzenie zorganizowane przez grupę na rzecz upamiętnienia 
międzyreligijnego w Ravensbrück 

Język: niemiecki 

Film

Grüneberg ERINNERT: Odsłonięcie znaku pamięci
Inicjatywa młodzieżowa Grüneberg ERINNERT / überLAGERt 
z dużym zaangażowaniem działa na rzecz oznakowania byłej filii 
obozu koncentracyjnego Ravensbrück w Grüneberg. W ramach 
swojej pracy Inicjatywa zaprojektowała tablicę pamiątkową, która 
zostanie odsłonięta z okazji rocznicy.

Wydarzenie zorganizowane przez inicjatywę młodzieżową Grüneberg ERINNERT / 
überLAGERt

Języki: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 18 kwietnia 2021, godz. 18:00
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Film 

Odsłonięcie znaku pamięci o kobietach, które 
świadczyły przymusowe usługi seksualne
Grupa projektowa z Bielefeld od wielu lat przypomina co roku 
o kobietach, które zostały wywiezione z obozu Ravensbrück do 
innych obozów w celu przymusowego świadczenia usług seksu-
alnych. W 2020 roku w wyniku starań tej Inicjatywy w Miejscu Pa-
mięci umieszczono znak upamiętniający te kobiety. Film pokazuje 

odsłonięcie znaku pamięci, a Inicjatywa snuje refleksje o swojej pracy. 

Wydarzenie zorganizowane przez grupę projektową Ravensbrück (Bielefeld)

Język: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 18 kwietnia 2021, godz. 20:00

Film 

Upamiętnienie więźniarek lesbijek
Inicjatywa upamiętnia lesbijki, które więzione były w obozie 
koncentracyjnym Ravensbrück i w obozie dla młodzieży „Jugend-
schutzhaftlager Uckermark“.

Wydarzenie zorganizowane przez Inicjatywę „Autonomiczne Kobie-
ty-Feministki i Lesbijki z Niemiec i Austrii” [ Initiative Autonome 

feministische Frauen und Lesben aus Deutschland und Österreich]

Język: niemiecki
Online od 18 kwietnia 2021
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Cyfrowa oferta Miejsca Pamięci  
Zuchthaus Brandenburg-Görden

Film

Miejsce pamięci Zuchthaus Brandenburg-Görden
Z okazji 76. rocznicy wyzwolenia opublikowany zostanie wideoklip 
o Miejscu Pamięci Zuchthaus Brandenburg-Görden. Pozwala on 
zapoznać się z historycznym kompleksem więziennym, Miejscem 
Pamięci i jego wystawą.

Języki: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 10 kwietnia 2021

Film

Areszt prewencyjny w Zuchthaus Brandenburg-
Görden 1936-43
W 1934 roku nazistowski wymiar sprawiedliwości ponownie wpro-
wadził nieograniczony czasowo areszt prewencyjny dla recydywi-
stów. Od 1936 roku takich mężczyzn zamykano w więzieniu Zuch-
thaus Brandenburg-Görden. W 1942 roku naziści podjęli decyzję, 
żeby wszystkich aresztowanych prewencyjnie przetransportować 

do obozów koncentracyjnych, aby tam ich zamordować. Jednym z nich był Karl Heile, 
który przeżył tortury w obozie koncentracyjnym. O jego losie opowiada jego wnuk.

Języki: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 24 kwietnia 2021
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Film

Otwarcie wystawy fotograficznej „Die Anstalt. 
part II” [Zakład. Część II]
z fotografem Arndem Weiderem

Zabytkowy kompleks więzienny w Brandenburg-Görden został 
gruntownie zmodernizowany w latach dwutysięcznych. Tylko 
jeden trakt pozostał nienaruszony. Pokazuje go fotograf Arnd 

Weider w pełnych kunsztu zdjęciach oddających wrażenie historycznego zakładu 
karnego. W wywiadzie filmowym artysta opowiada o swojej pracy.

Języki: niemiecki z angielskimi napisami
Online od 3 maja 2021
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