
Letno srečanje Skupnosti internirancev Dachau 2019 

Le še Boris Uzar in Venčeslav Košir bivša interniranca taborišča Dachau sta 

se počutila dovolj močna in zdrava, da sta se udeležila vsakoletnega srečanja 

članov, svojcev, potomcev in prijateljev skupnosti internirancev Dachau. Kljub 

temu pa je bila dvorana v M-hotelu nabito polna, saj večino članstva 

sestavljajo svojci, potomci, skratka vsi tisti, ki čutijo, da je potrebno ohranjati 

spoštljiv spomin na njihovo trpljenje. 

Na srečanju je svoje delo v mednarodnem komiteju(CID) predstavil dr. Andrej 

Ule in poudaril kako pomembna je naša udeležba na spominski svečanosti, ki 

jo bodo pripravili v Dachau ob 75.obletnici osvoboditve tamkajšnjega 

nekdanjega taborišča in kako željeno je, da bi se te prereditve udeležil kdo iz 

našega državnega vrha. 

Sama sem ravno tako poročala o dejavnostih preteklega leta in pa predstavila 

program oz. plan dela za leto 2020. Prioritetno za naslednje leto je izdaja 

DACHAUSKEGA POROČEVALCA (DP) posvečeno obletnici osvoboditve. Kar 

me je pa nadvse navdušilo pa je dejstvo, da nam je pri uresničitvi našega 

plana, da izdamo DP tudi v tujem jeziku (Ang. Nem.) nesebično pomoč 

ponudila družina Pograjc. 

 Pograjčevi (TA zvezdica zaspanka) nam enkrat letno pripravijo program za 

obisk katerega od bivših taborišč. Pretekla leta so bila to , Dachau, 

Mauthausen, Auschwitz, letos spomladi pa smo obiskali bivše taborišče 

Ravensbruck. Obljubljajo, da nam tudi prihodnje leto pripravijo program 

vreden udeležbe. Podjetje Emma iz Lesc nam že nekaj let daruje svečke katere 

prižgemo našim junakom, ki so zavedno ostali na tujem. 

Da pa so naša srečanja tudi prijetna in ne suhoparna so poskrbeli glasbeniki 

oz. pravnuki bivšega taboriščnika Antona Fajfariča ,Ajda, Ronja in Tine s 

svojimi glasbenimi vložki. Svoja literarna dela pa sta predstavila  

tov. Dorotea Hrvatič in tov. Anton Šepic. Na ogled je bila tudi manjša 

razstava fotografij, ki so nastale spomladi ko smo obiskali bivše taborišče 

Ravensbruck, nekaj grafik, in pa pohval, ki smo jih dobili od društev za naše 

predano delo. 

Nikakor pa ne morem mimo dejstva, kako nestrpno so udeleženci srečanja 

čakali, da nas nagovori naša osrednja gostja spoštovana dr. Ljubica Jelušič. 

Njen celoten govor si lahko preberete na spletni strani skupnostdachau.si ali 

na spletni strani ZZB. 
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