
 

 

 

 
 

Oferty cyfrowe  

Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück  
 

Wydarzenia online 

Wszystkie wydarzenia są online na stronie: www.rememberliberation.stiftung-bg.de/en 

Proszę się zrejestrować aby brać udział w wydarzeniach 

 

Czwartek 8 kwietnia 2021, 18:00-19:30  

Ceremonia otwarcia 76. rocznicy wyzwolenia obozu 
- Dr. Axel Drecoll, Sachsenhausen Memorial and Museum 

- Dr. Andrea Genest, Ravensbrück Memorial 

- Dr. Silvia de Pasquale, Brandenburg-Görden Prison Memorial 

 

WPROWADZENIE DO CYFROWEGO POKAZU FRAGMENTÓW  

http://www.rememberliberation.stiftung-bg.de/en


Dr Maren Jung-Diestelmeier, Brandenburska Fundacja Miejsc Pamięci 

 

Osoby, które przeżyły obóz koncentracyjny Ravensbrück, dają świadectwo, w którym mówią 

o swoim wyzwoleniu i o tym, jak życzyłyby sobie, aby ich doświadczenie zostało zapamiętane 

w przyszłości. 

Języki: tba. z napisami w języku niemieckim i angielskim 

Dostępne online od 8 kwietnia 2021 r 
 

Video  

Co będzie później 
Krewni więźniarek osadzonych w KL Ravensbrück udzielili krótkich wywiadów, w których 

opowiadają o tym, kiedy po raz pierwszy usłyszeli o Ravensbrück i jak ważne jest to miejsce 

jest dla nich dzisiaj. 

Języki: tba. z napisami w języku niemieckim i angielskim 

Dostępna online od 8 kwietnia 2021 r. 

 

Piątek 9 kwietnia 2021, 18:00-19:00  

Wspólne czytanie - Ravensbrück 

Czytanie przez uczestników spotkania odbędzie się na Zoomie. Zapraszamy do czytania 

wspomnień więźniów na żywo lub tekstów z odniesieniem do Ravensbrück napisane przez 

krewnych drugiego i trzeciego pokolenia. Do 2 kwietnia 2021 r., można było zgłaszać swój 

udział i przesyłać wybrane teksty aby można było ustalić kolejność, w jakiej będą czytane. 

Proszę się zarejestrować i przesyłać teksty na adres: kunz@ravensbrueck.de 

 

Sobota, 17 kwietnia 2021, 10:00-20:30 
 

Międzynarodowe forum drugiego i trzeciego pokolenia 

Miejsce Pamięci Ravensbrück będzie stanowić niepubliczne forum dla krewnych byłych 

więźniów obozów koncentracyjnych do wymiany ich doświadczenia. Na żywo będą 

transmitowane: 

10:00 Oficjalne powitanie, rozmowa o wydanych publikacjach: Maria Buko, socjolog 

(Warszawa) i dr Štěpán Vymětal, psycholog (Praga); dyskusja 

19:00 PERFORMANCE przygotowane przez Dan Wolf (Berkley) 

Języki: tba. z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki, angielski, francuski 

i po polsku 

Rejestracja: paedagogik@ravensbrueck.de 
 

13:00-14:30 

Następne pokolenie? Głosy bliskich w kulturze pamięci 
Spotkanie z trzecim pokoleniu osób, które przeżyły zbrodnie nazistowskie. Jak członkowie 

rodzin osób, które przeżyły, widzą dziś kulturę pamięci o narodowym socjalizmie i obozach 

koncentracyjnych? Gdzie i jak trzecie pokolenie angażuje się w zajmowanie się nazistowską 

historią, jej następstwami i aktualnością? Jakie braki widzą u Niemców i w międzynarodowej 

kulturze pamięci? 

Dyskusja z uczestnikami. 

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

i rosyjski.  

mailto:kunz@ravensbrueck.de
mailto:paedagogik@ravensbrueck.de


 

Niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:00  
 

Upamiętnienie pod pomnikiem sowieckim 
Każdego roku Wspólnota Obozowa Ravensbrück / Freundeskreis e.V. wspomina wyzwolenie 

obozu przez Armię Czerwoną przemówieniami i muzyką. 

Pomnik Radziecki. 

Języki: niemiecki i rosyjski z napisami 
 

10:00  

Ravensbrück Memorial 
Uroczystości główne 
OFICJALNE POWITANIE 

- Dr Andrea Genest, dyrektor Ravensbrück Memorial 

PRZEMÓWIENIA 

- Ambra Laurenzi, prezes, Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück 

- Robert Philipp, burmistrz miasta Fürstenberg / Havel 

- Ursula Nonnemacher, minister spraw społecznych, zdrowia, integracji i konsumentów 

- wiceminister-prezydent kraju związkowego Brandenburgia 

- Mirna Funk, pisarka 

MODLITWA RAVENSBRÜCKA 

KADYSZ - Mimi Sheffer, kantor 

MUZYKA - Anne Wiemann 

SKŁADANIE WIEŃCÓW 

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

Francuski, polski i rosyjski 

 

Wystawy 

Zofia Pociłowska-Kann i Jej rzeźby 

Od kwietnia 2021 r. w Miejscu Pamięci Ravensbrück prezentowana jest otwarta wystawa, 

organizowana we współpracy z Wydziałem Sztuki i historii wizualnej na Uniwersytecie 

Humboldta w Berlinie, z dziełami rzeźbiarki Zofii Pociłowskiej-Kann (1920-2019). 

Przebywając w areszcie w obozie koncentracyjnym dla kobiet, zaczęła rzeźbić miniatury 

Po wojnie wróciła do Polski, została wybitną artystką rzeźbiarką. 

W rocznicę wyzwolenia Miejsce Pamięci prezentuje w mediach społecznościowych 

niektóre Jej rzeźby. 

Języki: niemiecki, angielski 

Dostępne online od kwietnia 2021 r 

 


