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Centrum dokumentacyjne w Prorze
Wystawa stała "MACHTUrlaub" (w wolnym tłumaczeniu:
"sKIEROWANIE na wczasy"; gra słów: niem. Macht – władza,
siła i niem. machen - robić oraz niem. Urlaub – urlop, wypoczynek) w nowym kształcie z 2004 r. dokumentuje w pierwszej
części historię budowy i wykorzystania ośrodka. Przedstawione
są w niej zagadnienia związane z powstaniem projektu,
jego przywłaszczenie przez propagandę hitlerowską oraz
uwarunkowania regionalne w omawianym okresie.
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Dokumenty dźwiękowe i ﬁlmowe
Wystawa jest stopniowo rozbudowywana. Dlatego część obecnie udostępniona dla zwiedzających rozpoczyna się od cyfry 2.
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W drugiej części wystawa pokazuje miejsce, jakie historia ośrodka w Prorze zajmuje w ogólnej historii pracy i
społeczeństwa Trzeciej Rzeszy. Przedstawienie nazistowskiego
modelu społecznego tzw. wspólnoty narodowej (Volksgemeinschaft) stanowi punkt wyjścia dla ukazania szerokiej panoramy
świata pracy i życia codziennego w Trzeciej Rzeszy. Wystawa
charakteryzuje organizacje nazistowskie oraz konfrontuje
oﬁcjalną propagandę z opisem rzeczywistości społecznej.
Nierówność socjalna i wykluczenie z życia społecznego całych
grup ludności nie pasowały do ideologii wspólnoty narodowej,
tj. społeczeństwa jednlitego rasowo i politycznie, które w
istocie tylko jako stronnictwo fuehrera, za swoją wierność i
posłuszeństwo oczekiwać mogło praw do świadczeń socjalnych,
na przykład skierowania na wczasy do kąpieliska w Prorze.
Liczne materiały tekstowe i tablice zdjęciowe, jak również projekcje ﬁlmowe i dźwiękowe dokumentują, jak według wyobrażeń
reżimu budowana być miała wspólnota narodowa. Wystawa
centrum dokumentacyjnego w Prorze, która wywiera w tym
miejscu szczególnie silne wrażenie, jest jedyną w Niemczech
ekspozycją stałą poświeconą historii pracy i społeczeństwa
Trzeciej Rzeszy. Wystawie towarzyszą zmieniające się wciąż
ekspozycje specjalne z zakresu historii, architektury, sztuki,
środowiska naturalnego oraz polityki.
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