Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar
pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę
obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.
W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych,
które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w
przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby
podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu,
Zaproszenie

1. Prezentacja i promocja planów powołania do życia Centrum Edukacji Historycznej
„Stacja Sobibór”:
koncepcja powstania i działalności, koncepcja zagospodarowania budynku dworca i terenu
byłej stacji kolejowej Sobibór, potrzeba rewitalizacji starych dworów kolejowych
2.Prezentacja i promocja najnowszej książki autorstwa dr. Marka Bema
Sobibór. Bunt, red. Marek Bem, Warszawa-Kraków 2021.
Relacje więźniów, uciekinierów z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Wydawnictwo Mireki
Unikatowa opowieść o niemieckim obozie śmierci w Sobiborze, funkcjonującym w czasie II wojny na wschodnich krańcach
Lubelszczyzny. Niemcy z bezwzględną skutecznością przeprowadzali tam program masowej, natychmiastowej zagłady Żydów. W
październiku 1943 więźniowie zorganizowali bunt, w wyniku którego wielu z nich udało się zbiec. Po tym wydarzeniu Niemcy zlikwidowali
obóz. W książce znalazły się relacje ocalałych więźniów. Obrazują historię od momentu łapanki, przez transport do obozu, trwanie w obozie,
bunt, ucieczkę, ukrywanie się do końca wojny. Duża część z tych świadectw ukazuje się w Polsce po raz pierwszy.

3.Prezentacja unikalnych zdjęć niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, odnalezionych
w 2015 r., pochodzących z rodzinnego albumu Johana Niemanna [zastępcy komendanta
obozu w Sobiborze] oraz zbiorów Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej.
4.Prezentacja pierwszego polskiego filmu dokumentalnego, podejmującego temat
tajemniczego spotkania, do jakiego doszło 20 stycznia 1942 roku w berlińskiej
dzielnicy Wannsee, dotyczącego nazistowskich planów „ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej”
„Śniadanie w Wannsee”, film dokumentalny, Polska, 50 min., reżyseria i scenariusz: Piotr
Mielech, zdjęcia: Andrzej Warchoł, narrator: Piotr Fronczewski.

