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Salzgitter – Miejsce Pamięci i Informacji KZ Drütte

Historia

  

W 1937 r. w Salzgitter w ramach narodowo-socjalistycznego planu czteroletniego zaczęto od podstaw budować Hermann-
Göring-Werke, ogromny kombinat stalowy i zbrojeniowy oraz położone w pobliżu zakłady Volkswagena. Po wybuchu wojny
produkcję podtrzymywano dzięki pracy dziesiątek tysięcy robotników przymusowych. Ponadto w Salzgitter powstały trzy
podobozy koncentracyjne. W samym tylko obozie w Drütte [podobóz KZ Neuengamme] w końcu 1944 r. znajdowało się ok. 3
tys. więźniów. W tym samym czasie SS zarejestrowało 630 przypadków śmierci. Część osadzonych w obozie w marcu 1945 r.
popędzono do Bergen-Belsen w marszu śmierci. 

 Christoph Kreutzmüller

   

Pamięć

  

Od 1983 r. inicjatywa społeczna wspierana przez związek zawodowy IG Metall oraz radę nadzorczą huty stali, podjęła starania o
utworzenie miejsca pamięci w budynkach dawnego KZ Drütte na terenie Zakładów obróbki stali Peine-Salzgitter AG. W 1992
r. doszło do porozumienia między zarządem koncernu i radą nadzorczą: koncern przekazał jedno z czterech zachowanych
pomieszczeń mieszkalnych obozu, położone przy Hochstraße. W 1994 r. otwarte zostało miejsce pamięci. W sześciu sporej
wielkości stalowych sześcianach przedstawiono poszczególne tematy: historię obozu, warunki życia, pracę, apele, ewakuację
oraz późniejszą historię KZ Drütte. Kluczowe znaczenie mają wypowiedzi byłych więźniów, którym wystawa przywraca
indywidualną godność. 

Ze względu na położenie miejsca pamięci KZ Drütte na terenie czynnego zakładu przemysłowego można je zwiedzać tylko za
wcześniejszym zgłoszeniem i z przewodnikiem. Miejsce pamięci jest otwarte dla wszystkich zwiedzających w każdą drugą
sobotę miesiąca w godzinach 15.00-17.00. 

Christoph Kreutzmüller
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Informacje praktyczne

Salzgitter – Miejsce Pamięci i Informacji KZ

Wehrstraße 27, 38226 Salzgitter 
tel. +49 5341 44581
http://www.gedenkstaette-salzgitter.de
e-mail: info@gedenkstaette-salzgitter.de
Czynne: w każdą drugą sobotę miesiąca 15:00-17:00 (lub po uzgodnieniu).
Wstęp: oprowadzanie: uczniowie 1 €; młodzież ucząca się i emeryci 2 €; dorośli 3 € (oprowadzanie trwa ok. 1,5-2 godz. Po
wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest przeprowadzenie zajęć z uczniami na terenie obozu).
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