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Szanowne Panie, szanowni Panowie! 
 
Jako dyrektor Fundacji Bawarskich Miejsc Pamięci ubolewam niezmiernie, że akurat w roku, 
w którym obchodzimy 75-tą rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych Dachau i 
Flossenbürg, musimy odwołać tak długo planowane uroczystości. W czasach 
rozprzestrzeniającego się w całym świecie koronawirusa, decyzja ta była niestety 
nieunikniona. 
 
W ramach bawarskich i federalnych przepisów dot. bezpieczeństwa, dla ochrony naszych 
Gości i Zwiedzających, zamknęliśmy oba Miejsca Pamięci i zrezygnowaliśmy aż do 
odwołania ze wszystkich wydarzeń. Pozostaje mi tylko prosić Państwa o zrozumienie.  
 
 
Drodzy Ocaleni, 
szanowne Panie i Panowie,  
 
swoje uczestnictwo w uroczystych obchodach wyzwoleniowych zgłosiło tylko w Dachau 
ponad 70 ocalonych, najczęściej w towarzystwie krewnych. Wielu z Was zdecydowało się 
świadomie powrócić z okazji tej szczególnej daty do miejsca Państwa prześladowania i 
wyzwolenia; niektórzy z Was zdecydowali się na to w ogóle po raz pierwszy. Kontakty z 
Państwem, ale również z Waszymi dziećmi i wnukami, są niezwykle cenne dla naszej pracy 
w Miejscach Pamięci.  
Za to szczególnie Państwu dziękuję.  
 
To, że chciało również przybyć 19 amerykańskich wyzwolicieli, jest dla nas szczególnym 
zaszczytem! Co musieli przeżywać ludzie, kiedy przybyli do Dachau we wczesnych 
wieczornych godzinach 29 kwietnia 1945 r. i wyzwolili więźniów z najgłębszej potrzeby i 
największej nędzy. Nigdy nie zapomnimy ich bezinteresownego działania! 
  
Dni roku są dniami pamięci. Pamięć o ofiarach i przypominanie o narodowosocjalistycznych 
przestępstwach jest i pozostanie także 75 lat po wojnie naszym zadaniem i obowiązkiem. 
Ostrzeżenie z przeszłości służy pokojowi w przyszłości! Pogarda i wykluczenie, nienawiść i 
nagonka, śmierć i zagłada nigdy więcej nie mogą zawładnąć naszym krajem.  
 
Fundacja Bawarskich Miejsc Pamięci ze wszystkimi gremiami i współpracownikami zna 
swoją odpowiedzialność i traktuje swoje zadanie bardzo poważnie. Otrzymujemy wsparcie i 
pomoc ze strony federacji i przede wszystkim landu Bawarii i pracujemy obecnie intensywnie 
nad sięgającymi daleko w przyszłość planami dot. obu Miejsc Pamięci. Włączenie potomków 
Ocalonych i Ofiar będzie dla naszej pracy bardzo ważne. 
 
Z całego serca życzę nam wszystkim mocnego zdrowia, a Ocalonym szansy przyjechania w 
przyszłym roku. Zrobimy wszystko, żeby zaprosić Państwa na 76-tą rocznicę wyzwolenia w 
dniu 2 maja 2021 r., aby nadrobić uroczystości, które w tym roku niestety nie były nam dane.  
 
Serdecznie dziękuję. 


