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Centrum Dokumentacyjne

Wystawa stała
W otwartym w 2007 roku Centrum Dokumenta
cyjnym Miejsca Pamięci Bergen-Belsen historia
obozów jenieckich Bergen-Belsen, Fallingbos
tel, Oerbke i Wietzendorf (1939 – 1945), jak też
historia Bergen-Belsen jako obozu koncentra
cyjnego (1943 – 1945) i jako obozu dla displaced
persons (tzw. ”dipisów”) jest przedstawiona w
trzech stanowiących całość wystawach. Obej
mują one liczne dokumenty, fotografie, filmy i
eksponaty pochodzące z niemieckich i między
narodow ych archiwów, ze zbiorów prywatnych
oraz z obszernego zbioru samego Miejsca
Pamięci. Dzięki pokazywanym na wystawie
pamiętnikom, listom, rysunkom, relacjom
świadków czasu oraz przeprowadzonym z nimi
wywiadom zwiedzający śledzą historię obozu
przedstawioną we wszystkich częściach wysta
wy z perspektywy ofiar i tych, którzy przeżyli.
Perspektywa ta dochodzi do głosu w różnorod
ny sposób. Widoczne na ściennych tablicach
dane źródłowe są poprzez objaśniające teksty
umieszczone w historycznym kontekście.
Stacje medialne
Ze zbioru obejmującego ponad 400 biograficz
nych wywiadów powstało 45 pokazywanych na
wystawie w stacjach medialnych filmów, Wyod
rębnione biograficzne stacje medialne związane
są treściowo z usytuowanymi naprzeciw nich
częściami wystawy. Tematyczne stacje medial
ne są natomiast w przeważającej części zinte
growane z wystawowymi gablotami, stanow iąc
integralną część opowiadanej historii. Tutaj
wielu świadków czasu mówi na jakiś określony
temat.
Częśći wystawy zawierające
szczegółowe informacje
W każdej części ekspozycji istnieją wyodręb
nione podzespoły, gdzie zwiedzający mogą
uzyskać poszerzone i wychodzące ponad pod
stawowe informacje: stacje komputerowe i
segregatory z dokumentami i komentarzami jak
też biografie prawie wszystkich osób przedsta
wionych na wystawie.
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Centrum Dokumentacyjne
Otwarte codziennie od kwietnia
do września od godz. 10-tej do 18-ej
a od października do marca od godz.
10-tej do 17-ej
Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem
Centrum Dokumentacyjne jest zamknięte. Do
kladne informacje o godzinach otwarcia znajdą
Państwo na naszej stronie internetowj.
Zwiedzanie jest bezpłatne.
Stoisko z książkami
W godzinach otwarcia Centrum Dokumen
tacyjnego można zapoznać się z szeroką ofertą
publikacji (relacje świadków czasu, opisy) w
wielu językach. Publikacje te można kupić.

Cmentarz
Historyczny teren obozu
1, 2
Sowieccy
jeńcy wojenni
1941 – 1942

Części pogłębiające
Stacja medialna
Gablota
Ławka
Zwiedzanie, trasa

6
Wyzwolenie
5
Zdjęcia zrobione przez brytyj
skich wyzwolicieli – dokumen
tacja zbrodni
4
Bergen-Belsen jako obóz, do
którego kierowano jeńców
ewakuowanych z innych obozów
i jako „obóz-umieralnia”
Grudzień 1944 – kwiecień 1945

Dispaced Persons Camp Bergen-Belsen (obóz dla „dipisów”)
1945 – 1950

Górny poziom
Biblioteka

3
Sowieccy jeńcy wojenni
1942 – 1945
Internowani włoscy żołnierze
1943 – 1945
4
Powstańcy warszawscy
1944 – 1945
Koniec wojny i wyzwolenie 1945

Epilog

Ściganie przestępstw

2, 3, 4
Żydowski DP-Camp
1945 – 1950

1
Tymczasowy szpital 1945
Obóz dla polskich „dipisów” 1945 – 1946
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Obóz męski i obóz kobiecy
1944 – 1945
1, 2
Obóz dla osób przeznaczonyc
na wymianę Bergen-Belsen
1943 – 1945

Biblioteka
Poniedziałek, wtorek i czwartek
w godz. 10.30 – 16.30
i w umówionym terminie
Kawiarnia/bufet
Otwarta od kwietnia do do września od godz.
10-tej do 17-dej
Od października do marca od godz.
10-tej do 16-ej
Dostępność
Wszystkie otwarte dla zwiedzających części
Centrum Dokumentacyjnego są dostępne dla
osób niepełnosprawnych. Wózki inwalidzkie
można wypożyczyć w punkcie informacyjnym.
Filmowanie i fotografowanie
Ze względu na światłoczułość pokazywanych
dokumentów prosimy o niekorzystanie z flesza.
Na robienie zdjęć dla celów handlowych i
dziennikarskich wymagane jest odpowiednie
zezwolenie.

Miejsce Pamięci Bergen-Belsen
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide
Tel. 05051 4759-0
Fax. 05051 4759-118
bergen-belsen@stiftung-ng.de
www.bergen-belsen.de

Stele informacyjne
Stele informacyjne rozdzielone po całym tere
nie i umieszczone w miejscach o szczególnym
hostorycznym znaczeniu informują o innych
aspektach historii obozu. W wielu z tych miejsc
zachowane są pozostałości po obozow ych
budynkach, takie jak podłogi i fundamenty, po
umocnieniach dróg, zbiornikach przeciwpoż a
rowych lub dołach latrynowych.

Miejsca, w których znajdowały się budynki obozowe
we wrześniu 1944 (nie zostały zachowane)
Wege, weitgehend barrierefrei
Drogi, w przeważającej części dostępne
dla osób niepełnosprawnych
Ławka
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Centrum Dokumentacyjne z wystawą na temat
historii miejsca, miejsce dokumentacji, informacja,
biblioteka, stoisko z książkami, kawiarnia
Centrum kształcenia, pomieszczenia seminaryjne i
na organizowane sesje, wydarzenia, forum, wystawy
specjalne, administracja
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Pomniki/ Znaki pamięci
Polski drewniany krzyż (1945)
Pomnik żydowski (1946)
Obelisk i ściana z napisami (1952)
Dom ciszy (2000)
Pomnik sowiecki (1945)
Niemiecki kamień pamiątkowy (1968)
Kamienie pamiątkowe
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Cmentarz jeńców wojennych
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Modele krajobrazowe obozu 1944
I dzisiejszego Miejsca Pamięci

Wskazówki
„Przedobóz”/administracja SS,
obóz dla obywateli
państw neutralnych
Sonderlager („obóz specjalny”, dla polskich Żydów
przeznaczonych na wymianę)/ obóz dla Żydów
węgierskich przeznaczonych na wymianę
Sternlager (dla przenaczonych na wymianę Żydow m.
in. z Holandii, Grecji. Wszyscy Żydzi w tej części obozu
musieli mieć przyszytą do ubrania gwiazdę Dawida,
stąd nazwa obozu: Sterm = gwiazda)
Obóz kobiecy
Obóz męski
Magazyn odzieży SS
Stele informacyjne
Granica obozu
Plac apelowy w Sternlager
Głowna ulica obozowa
Baraki 9 i 10
Baraki z latrynami
Basen dla SS
Główne wejście do obozu
Budynek, gdzie przeprowadzano dezynfekcję
i centralna łaźnia
Brama do obozu koncentracyjnego
„Przedobóz”, później zajmowyny przez
administrację obozu koncentracyjnego
Pas dzielący poszczególne części obozu
Wieża wartownicza
Basen przeciwpożarowy, magazyn żywności
Kuchnia D
Baraki 196 – 205
Basen przeciwpożarowy
Ulica obozowa w lazarecie dla jeńców wojennych
Baraki
Droga prowadząca na cmentarz jeńców wojennych
„Plac, gdzie wystawiano zwłoki” w obozie
dla jeńców wojennych
Krematorium
Cemntarz na byłym terenie obozu
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Wskazówki/Tablice informacyjne
Po obu brzegach korytarza z trawy, który obra
zuje dawną główna drogę obozową, umieszczo
nych jest 9 innych modeli terenu przedstawia
jących poszczególne części obozu. Krótkie
teksty informują o ich przeznaczeniu w dawnym
obozie.

Mogiły masowe
Groby indywidualne
Groby indywidualne
optycznie ukształtowane na wzór mogił masowych
Pozostałości budynków obozowych
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Historyczny teren obozu
Dzisiejszy obszar Miejsca Pamięci obejmuje
cały historyczny teren obozu. Z placu przed
wejściem wyłożona kamieniami droga prowadzi
do geograficznego środka byłego obozu. Na
końcu tej drogi, w środku korytarza z trawy
znajdują się dwa modele rzeźby terenu, które
umożliwiają porównanie topografii obozu we
wrześniu 1944 ze współczesnym terenem
obozu. Architekturowo-krajobrazowe elementy
tych modeli umożliwiają rozpoznanie dawnych
struktur obozu. Leśne przesieki odzwierciedlają
przebieg dawnych granic obozu, a prześwity
oznaczają usytuowanie budynków.

Bergen, Soltau, A 7 Hamburg

L2

Cmentarze
Historyczny teren obozu

Hörsten, Belsen, Bergen

Cmentarze
W latach 1941 – 1945 w obozie jenieckim i w
obozie koncentracyjnym Berge-Belsen straciło
życie ponad 70 000 osób. Wiele zmarłych w
obozie koncentracyjnym pochowano po
wyzwoleniu w kwietniu 1945 w masowych
mogiłach na terenie obozu. Obecnie na ternie
obozu znajduje się 13 grobów masowych i 15
indywidualnych. W odległości ok. 600 m od
byłego obozu polożony jest cmentarz Horsten,
gdzie pochowanych jest prawie 20 000 osób
zmarłych w obozie jenieckim Bergen-Belsen.
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Winsen (Aller), Celle, A 7 Hannover , A 27 Bremen
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Cmentarz i historyczny teren obozu Miejsca
Pamięci Bergen-Belsen znajdują się pod ochro
ną prawną zgodnie z prawem o zachowaniu i
pielęgnowaniu grobów ofiar wojen i terroru.
Za pielęgnowanie i kształtowanie terenu odpo
wiedzialna jest Fundacja Dolnosaksońskie
Miejsca Pamięci.
Prosimy o zachowanie i ubiór odpowiednie do
tego miejsca. Prosimy pamiętać o tym, że w tym
miejscu rodziny czczą pamięć swoich bliskich,
ktorzy tu spoczywają.

