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W tym roku, 21 kwietnia, minęło 30 lat od powołania przez ministra kultury 
i sztuki Państwowego Muzeum Gross-Rosen. Jest ono najmłodszym mu-
zeum w Polsce, powstałym na terenie byłego niemieckiego obozu koncen-

tracyjnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w październiku 1944 r. decy-
zją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zostało powołane na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego Państwowe Muzeum na Majdanku. W uchwalonej 2 lipca  
1947 r. Ustawie o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz usta-
wach o Upamiętnieniu Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów stwierdzono, 
że tereny byłych hitlerowskich obozów w Oświęcimiu i na Majdanku, wraz z wszel-
kimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami, zachowuje się „po wsze 
czasy jako pomnik Narodu Polskiego i innych Narodów” i tworzy się tam państwo-
we muzea1. 

Nie wiadomo z jakiego powodu teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Ro-
sen do kwietnia 1947 r. był w „wyłącznym posiadaniu wojsk sowieckich”. Dopiero  
16 kwietnia 1947 r. komisja złożona z członków Wrocławskiej Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, prokuratora sądu okręgowego i przedstawi-
cieli władz lokalnych dokonała oglądu terenu byłego obozu koncentracyjnego i prze-
jęła go pod opiekę państwa polskiego. Od tej pory bezpośredni nadzór nad tym miej-
scem miał sprawować Zarząd Miejski w Strzegomiu2. 11 września 1947 r. powstał 
Komitet Ochrony Gross-Rosen. Został ogłoszony konkurs na projekt mauzoleum, 
które upamiętniałoby ofiary obozu koncentracyjnego. Zaczęto zbierać fundusze na 
budowę pomnika. 2 listopada odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego pod pomnik – mauzoleum według projektu Adama Prockiego. Jego odsłonię-
cia dokonano w 1953 r.  Jednak przez wiele powojennych lat teren byłego obozu był 
traktowany przez  okolicznych mieszkańców jako miejsce pozyskiwania materiałów 
budowlanych.  

Zanim doszło do powstania państwowego muzeum wielokrotnie zmieniali się go-
spodarze tego miejsca. W latach 50. XX w. opiekę merytoryczną nad terenem byłego 
obozu koncentracyjnego powierzono Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po 

1   Dz. U. z dn. 2 lipca 1947, Nr. 52, poz. 264–266. 
2   Archiwum Muzeum Gross-Rosen, sygn. 13/28 MF. Pismo z 28 lipca 1947 r. do Głównej Komisji Badania Zbrodni 
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dwudziestu latach przejęło ją Muzeum Historyczne we Wrocławiu. W 1958 r. w lewym 
skrzydle bramy obozowej powstała pierwsza ekspozycja muzealna. Dopiero w 1963 r. 
teren byłego obozu Gross-Rosen został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków, co 
spowodowało przyznanie funduszy na wykonanie prac remontowo-zabezpieczających. 

W 1976 r. teren byłego obozu koncentracyjnego stał się częścią Muzeum Okrę-
gowego w Wałbrzychu, funkcjonując jako jego filia. Nadzór nad placówką pełnił dy-
rektor Muzeum Okręgowego Eugeniusz Jakubaszek. W latach 1978–1982 na funda-
mentach dawnego kasyna SS wybudowano pawilon, w którym obecnie znajdują się 
sale wystawiennicze muzeum.  

Do powstania Państwowego Muzeum Gross-Rosen przyczyniły się środowiska 
byłych więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z Warszawy i Wrocławia oraz 
ówczesne władze lokalne. Przygotowania do otwarcia muzeum trwały przez kilka lat. 
Założono Społeczny Komitet Budowy Państwowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoź-
nicy, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele liczących się zakładów pracy3. Uro-
czyste otwarcie Państwowego Muzeum Gross-Rosen odbyło się 23 kwietnia 1983 r. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz z województwa wałbrzyskiego, członkowie 
Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz członkowie klubu byłych więźniów 
obozu Gross-Rosen, mieszkających na Dolnym Śląsku. Wagę wydarzenia podkreśla-
ła zorganizowana w tym dniu konferencja naukowa, którą otworzył przewodniczący 
Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce profesor Czesław Pilichow-
ski. O celach i zadaniach muzeum mówił dyrektor Jakubaszek. Wśród sześciu refe-
rentów było dwóch byłych więźniów. Roman Olszyna przedstawił problem ewakuacji 
obozu Gross-Rosen w lutym 1945 r., a Wojciech Dzieduszycki opowiedział o formach 
ruchu oporu w KL Gross-Rosen. 

Wkrótce nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Miejsce Jakubaszka zajął Le-
sław Braiter, który od 1976 r. był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Wałbrzychu. Nowy dyrektor stanął przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim 
było stworzenie instytucji na wzór działających od wielu lat muzeów „martyrologicz-
nych”. Tego typu muzea określane często jako „miejsca pamięci” koncentrują się na 
zabezpieczeniu i chronieniu oryginalnych obiektów oraz terenów poobozowych, do-
wodów zbrodni hitlerowskich, a także na gromadzeniu materiałów archiwalnych  
i wszelkiej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania obozów koncentracyjnych. Pla-
cówki prowadzą związane z tym prace naukowo-badawcze, wystawiennicze, oświato-
we i upowszechniające. Realizowanie powyższych zadań przez Państwowe Muzeum 
Gross-Rosen było niezmiernie trudne, ponieważ powstało ono 38 lat po zakończeniu 
II wojny światowej, a więc w momencie, gdy czas w dużej mierze zatarł ślady zbrodni.  

Muzeum od samego początku swego istnienia związane było z Wałbrzychem, bo-
wiem ze względu na złe warunki lokalowe w Rogoźnicy, to w Wałbrzychu poszukiwa-
no miejsca do pracy. Jedyną propozycją, jaka padła ze strony prezydenta miasta Wał-
brzycha i I Sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
były pomieszczenia w zamku Książ. Pierwszymi merytorycznymi pracownikami za-
trudnionymi przez L. Braitera były Anna Rytko i Barbara Sawicka – absolwentki hi-
storii Uniwersytetu Wrocławskiego, „przejęte” z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

3   Pamięć o męczeństwie, „Gazeta Robotnicza” 1983, nr 93. 
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w Wałbrzychu oraz inżynier informatyk Bernard Czaiński, który miał w przyszło-
ści odpowiadać za komputeryzację. Już wtedy bowiem były plany tworzenia baz da-
nych. Anna Rytko organizowała archiwum. Dział pod jej kierownictwem wypracował 
zasady budowy zbiorów i funkcjonowania. Natomiast Barbara Sawicka decydowała 
o kształcie działu naukowo-badawczego. Wkrótce do zespołu dołączyła Aleksandra 
Rudy. Powierzono jej stanowisko dyrektora muzeum. L. Braiter został zastępcą dyrek-
tora. Dyrekcja w tym składzie pozostała do roku 2003, kiedy to dyrektorem muzeum 
został Janusz Barszcz, zaś jego zastępcą Andrzej Gwiazda. 

Kwestie lokalowe i kadrowe to poważne problemy, z jakimi przyszło się zmie-
rzyć dyrektorowi. Jednak o wiele poważniejsze wiązały się z brakiem materiałów źró-
dłowych, bez których instytucja nie mogła realizować wielu zadań. Pod tym wzglę-
dem sytuacja muzeum była szczególnie trudna, albowiem większa część  dokumentacji 
obozowej, w tym kartoteka więźniów, z rozkazu władz obozowych, została zniszczona  
w ostatnich miesiącach wojny. W paleniu dokumentów brali udział więźniowie w jed-
nym z podobozów znajdujących się na terenie Czech. Podstawowym więc działaniem 
w pierwszym okresie funkcjonowania muzeum było zgromadzenie wszystkich moż-
liwych materiałów dotyczących historii systemu obozu koncentracyjnego Gross-Ro-
sen, przez który przeszło co najmniej 120 000 więźniów, obywateli wielu państw Eu-
ropy, wśród których najliczniejszą grupę stanowili Polacy, Żydzi i obywatele Związku 
Radzieckiego. Niestety, w momencie powstania muzeum dotarcie do wielu byłych 
więźniów było niemożliwe, albowiem część już nie żyła, a odnalezienie mieszkających  
w różnych stronach świata z racji na panujący w Polsce ustrój było szczególnie trud-
ne. Z prośbą o pomoc zwrócono się do grup zorganizowanych w ramach tzw. Klu-
bów Środowiskowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Lublinie, 
Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Oprócz zbierania relacji i wspomnień byłych więźniów 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, rozpoczęto poszukiwania dokumentów w ar-
chiwach. Do przeprowadzenia kwerend w archiwach na terenie całego kraju potrzeb-
na była kadra, stąd też podjęto decyzję o zatrudnieniu pracowników w terenie. Przez 
wiele lat przede wszystkim historycy, a także byli więźniowie KL Gross-Rosen prze-
szukiwali archiwa Głównej i Okręgowych Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, archiwa sądowe (jako pierwsi sprawdzaliśmy akta spraw o uznanie za zmar-
łych) oraz placówki muzealne, gromadzące zbiory z okresu II wojny światowej. Jedno-
cześnie poprzez swoją działalność pracownicy terenowi propagowali wiedzę o historii 
Gross-Rosen i nowej placówce. Nawet po latach, gdy już nie byli przez muzeum za-
trudniani, wspierali nasze działania w terenie, pośredniczyli w nawiązywaniu kontak-
tów z instytucjami i środowiskami lokalnymi.

Już w 1984 r. przeprowadzono kwerendy w archiwach państwowych w Wałbrzy-
chu, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku oraz w kołach Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w Wałbrzychu,  Świebodzicach, Wrocławiu, 
Lesznie, Częstochowie, Tykocinie, Toruniu, Szczecinie. Przy okazji tych prac przepro-
wadzono 252 wywiady z byłymi więźniami. 43 relacje nagrano na taśmy magnetofo-
nowe. Pozyskano lub przyjęto w darze 90 listów, pisanych w obozie koncentracyjnym. 
Przy tej okazji zbierano  materiały dotyczące robotników przymusowych i jeńców 
wojennych, którzy w czasie II wojny światowej przebywali na terenie późniejszego 
województwa wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zgromadzone materiały pozwoliły na 
rozpoczęcie rekonstrukcji kartoteki więźniów oraz kartoteki załogi  obozu koncentra-
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Ryc. 1. Ekshumacja w Książu (1987 r.)

Ryc. 2. Sesja z udziałem byłych więźniów (15 luty 1986 r.)

Ryc. 3.  Uroczystość upamiętniająca SOE (Special Operations Executive)  Kierownictwo Operacji         
               Specjalnych (10 maj 2002 r)
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cyjnego. Przy pracach tych muzeum korzystało z wiedzy i doświadczenia pracowni-
ków Instytutu Historii Państwa i Prawa we Wrocławiu – dra hab. Alfreda Koniecz-
nego i dra Bogdana Cybulskiego, którzy przez wiele lat prowadzili badania dotyczące 
historii Konzentrationslager (KL) Gross-Rosen. Oni też przeprowadzali szkolenia dla 
pracowników merytorycznych. Należy podkreślić, że profesor Konieczny był pracow-
nikiem muzeum i jego opiekunem naukowym do 2010 r.

Od 1942 r. obóz koncentracyjny Gross-Rosen rozpoczął organizowanie swoich 
filii. W większości tworzono je przy zakładach produkcyjnych, w których wykorzy-
stywano niewolniczą pracę więźniów. Do lutego 1945 r. powstało prawie 100 podo-
bozów. Zazwyczaj składały się one z drewnianych baraków, były więc prowizoryczne, 
stąd niemal zaraz po wojnie zostały przez okoliczną ludność rozebrane i zniszczo-
ne. Dla muzeum istotne było zlokalizowanie tych miejsc i wykonanie dokumenta-
cji. W wyniku badań terenowych w pierwszym roku funkcjonowania Państwowe-
go Muzeum Gross-Rosen zlokalizowano 42 obozy. Prowadzenie prac terenowych  
z braku środków finansowych, transportu i odpowiedniego sprzętu nie należało do ła-
twych. Czasami bywało nawet niebezpieczne, o czym świadczy „przygoda” jednego 
z pracowników, który w poszukiwaniu pozostałości poobozowych penetrował oko-
lice Bolesławca. Nieświadomie wszedł na teren radzieckiej jednostki wojskowej. Zo-
stał zatrzymany, zabrano mu kliszę z aparatu i inne, które miał przy sobie. Na szczę-
ście „sprawcę” zwolniono, ale zrobiony przez niego materiał zniknął bezpowrotnie. 

W 1984 r. muzeum przejęło kierowaną przez inż. Piotra Kruszyńskiego grupę 
poszukiwawczą „Góry Sowie”, która przez 10 lat działała pod patronatem wojewo-
dy wałbrzyskiego. Grupa ta prowadziła badania kompleksu podziemi w Górach So-
wich oraz filii KL Gross-Rosen wchodzących w skład Arbeitslager (obóz pracy) Riese. 

W ramach badań terenowych poszukiwano także miejsc pochówków więźniów 
obozu, masowych grobów, które często znajdowały się na trasach marszów ewakuacyj-
nych. Większość z nich odbyła się między styczniem a marcem 1945 r. Zebrane przez 
lata informacje zostały wykorzystane przez Komitety Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa przy budowie bazy danych oraz upamiętnianiu. Pracownicy muzeum często 
byli obecni przy przeprowadzanych pracach ekshumacyjnych. Jedna z pierwszych eks-
humacji z udziałem przedstawicieli muzeum miała miejsce na terenie parku w Książu, 
gdzie w latach 1944–1945 istniała filia KL Gross-Rosen. Niejednokrotnie na prośbę 
prokuratur rejonowych sporządzano opinie na temat odnalezionych grobów z okre-
su II wojny światowej.

Obok wielu podjętych działań prowadzono prace porządkowe i zabezpieczające 
na terenie samego muzeum w Rogoźnicy, które w 1984 r. odwiedziło 74 640 osób.  
W tym samym roku w muzeum gościły delegacje z Republiki Federalnej Niemiec: mi-
nister sprawiedliwości Badenii-Wirtenbergii, dyrektor Centrali Badania Zbrodni Naro-
dowosocjalistycznych w Ludwigsburgu oraz I Sekretarz Ambasady RFN w Warszawie. 

Przez kolejne lata w podstawowe prace porządkowe na terenie byłego obozu włą-
czała się młodzież – harcerze, Ochotnicze Hufce Pracy i żołnierze z jednostki wojsko-
wej w Strzegomiu.

W pierwszym roku funkcjonowania muzeum została ustalona struktura organi-
zacyjna, która z pewnymi modyfikacjami zachowała się do dnia dzisiejszego. Kwestia-
mi merytorycznymi zajmowały się działy: naukowo-badawczy, dokumentacji (obec-
nie gromadzenia zbiorów), oświatowo-wystawienniczy (dzisiaj oświatowy) i muzealny 
(obecnie jest częścią działu oświatowego). 
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Ryc. 4. Zjazd Żydów – członków Światowego Związku Zagłębiaków (1993 r.)

Ryc. 5. Byli więźniowie na terenie muzeum  (luty 1985 r.)

Ryc. 6.  Budynek Państwowego Muzeum Gross-Rosen
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 W końcu 1986 r. muzeum zmieniło siedzibę na terenie Wałbrzycha, a miano-
wicie przeniesiono się do zaadaptowanego baraku przy ul. Starachowickiej. Chociaż 
warunki nie były tam najlepsze, to nie bez znaczenia była lokalizacja tego obiektu. 
Znajdował się on w pobliżu dworca kolejowego, co miało duże znaczenie dla byłych 
więźniów, wówczas jeszcze licznie odwiedzających tę placówkę. Jednak pogarszający 
się stan techniczny tego prowizorycznego baraku był przyczyną poszukiwania nowej 
siedziby. W 1998 r. archiwum, pracownie naukowo-badawcze i administracja zostały 
przeniesione do obiektu przy ul. Szarych Szeregów 9.  

Od początku istnienia muzeum ogromną wagę przywiązywano do prowadzonych 
prac badawczych i działalności naukowej, o czym niewątpliwie świadczą liczne kon-
ferencje naukowe oraz organizowane z różnych okazji sesje popularnonaukowe. I tak 
np. 18 lutego 1985 r. zorganizowano sesję popularno-naukową z okazji 40. roczni-
cy wyzwolenia KL Gross-Rosen. W kolejnym roku odbyła się bardzo ważna sesja po-
święcona Wpływowi pobytu w KL Gross-Rosen na stan zdrowia i losy byłych więźniów. 
Jej współorganizatorem był Zespół do spraw Patologii Wojennej Głównej Komisji Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Wraz ze zmianami politycznymi w 1989 r. pojawiły się nowe możliwości. Stop-
niowo i mozolnie nawiązywane kontakty z zagranicznymi archiwami i instytucjami 
naukowymi mogły nabrać tempa i rozmachu, a przede wszystkim wreszcie stały się 
możliwe wyjazdy i spotkania z badaczami i naukowcami z Europy Zachodniej, Izra-
ela i USA. Pretekstem do zorganizowania międzynarodowej sesji naukowej stały się 
obchody z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Sesja Narody Europy 
w KL Gross-Rosen4 odbyła się w dniach 8–9 czerwca 1995 r. w Polanicy-Zdroju. Poza 
pracownikami Muzeum Gross-Rosen i pozostałych muzeów martyrologicznych oraz 
przedstawicielami Okręgowych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu wśród referentów byli: dr Bella Guterman – pracownik naukowy Uniwersy-
tetu w Tel Awiwie, dr Hans de Vries z Instytutu Dokumentacji Historycznej w Am-
sterdamie, prof. dr Karl Heinz Gräfe ze Stowarzyszenia Polityki Regionalnej i Historii 
Drezna, dr Marek Połoncarz z Państwowego Muzeum w Terezinie, dr Isabell Spren-
ger z Instytutu Historii Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz Dyrektor Polskiej Sekcji Mu-
zeum Holocaustu w Waszyngtonie dr Jerzy Halbersztadt. Opiekunem naukowym se-
sji był prof. dr hab. Alfred Konieczny. Oczywiście do najważniejszych i honorowych 
gości należeli  byli więźniowie i to ich głos był szczególnie istotny w dyskusji. 

Drugą międzynarodową konferencję, zorganizowaną z Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu – Instytutem Pamięci Narodowej – w Polanicy-Zdroju w dniach 9–10 grud-
nia 1998 r. – poświęcono niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen5. Kolejna 
międzynarodowa sesja dotycząca edukacji na temat Holocaustu i martyrologii naro-
dów została poprzedzona badaniami w dwóch wałbrzyskich szkołach: gimnazjum i li-
ceum społecznym. Wyniki badań przedstawiono w opracowaniu pt. Holocaust i mar-
tyrologia narodów w świadomości młodzieży6 . Były one punktem wyjścia do dyskusji  
w trakcie konferencji, która odbyła się w Dusznikach-Zdroju w dniach 17–19 stycz-
nia 2001 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele szkół, placówek naukowych, muzeów 

4   Jeszcze w 1995 r. ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. Narody Europy w KL Gross-Rosen.
5   Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen przez III Rzeszę, red. A. Kobielec, Wałbrzych 1999.
6   D. Sula, Holocaust i martyrologia narodów w świadomości młodzieży, Wałbrzych 2001.
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i centrów pamięci o zagładzie i martyrologii (z Polski, Niemiec, Czech, Austrii i USA), 
instytucji dialogu (Fundacji Krzyżowa, niemieckiej Akcji Znaku Pokuty, szwedzkie-
go Związku Świadków Holocaustu). Gościem honorowym był nowo mianowany am-
basador Izraela w Polsce, profesor Szewach Weiss7, który wręczył wówczas mieszkań-
cowi Jedliny-Zdroju Mieczysławowi Wójcikowi medal Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata. Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach. Na łamach tygodnika 
„Wprost” można było przeczytać m.in.: 

Jeśli młodzi Polacy wiedzą coraz więcej o Zagładzie, dowiadują się nowych faktów i prawd 
dotychczas skrywanych, to nie dzięki wytężonej pracy ministerstwa, ale niezależnie od niego. 
Dzięki sporej rzeszy nauczycieli, a przede wszystkim mediom. Rezultaty już widać. Jak wynika  
z badań dr Doroty Suli, prawie trzy czwarte (72,2%) uczniów gimnazjów i liceów jest prze-
konanych, że trzeba pamiętać, rozmawiać i uczyć o martyrologii narodów i czasach okupacji.  
Aż 90% rozumie termin Holocaust, a ponad 80% uważa, że należy pielęgnować pamięć o marty-
rologii wszystkich ludzi, niezależnie od ich narodowości. Tylko 17% nie interesuje się II wojną8. 

Niestety, jest wielce prawdopodobne, że badania powtórzone dzisiaj dałyby o wie-
le gorsze rezultaty, za co w dużym stopniu odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, które wprowadzając kolejne reformy oświaty ogranicza lekcje historii9. Negatyw-
ne skutki tych decyzji są już widoczne również w miejscach pamięci. 

W dniach 9–10 maja 2002 r. odbyły się uroczystości upamiętniające zamordo-
wanie w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 19 oficerów sekcji francuskiej (Special 
Operations Executive – SOE – Kierownictwo Operacji Specjalnych). W pierwszym 
dniu w Ośrodku Kultury w Jaworze zostało zorganizowane seminarium popularno-
naukowe pt. Rola kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) w dziejach II wojny świato-
wej10. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, władz lokalnych, członkowie Wojskowej 
Formacji Specjalnej GROM oraz ponad 200 uczniów szkół średnich i gimnazjów  
z Jawora, Strzegomia, Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha. Wśród osób, które wów-
czas zabrały głos był pracownik muzeum, który przybliżył zebranym mało znany fakt 
wykonania w 1944 r. na terenie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen egzekucji po-
przez rozstrzelanie 19 oficerów SOE. 10 maja, już na terenie muzeum, m.in.  z udzia-
łem przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz ambasadorów Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji  odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Wśród gości byli także przedstawiciele 
rodzin zamordowanych oficerów. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał kombatant SOE, 
generał w stanie spoczynku Sir  Michel Rose. Inicjatywa upamiętnienia oficerów SOE 
zrodziła się w środowiskach kombatanckich Wielkiej Brytanii.

Począwszy od 1987 r. przez kilka kolejnych lat trzech przedstawicieli muzeum 
uczestniczyło w pracach ogólnopolskich zespołów naukowo-badawczych do spraw: 

7   Referaty wygłoszone w czasie konferencji zostały opublikowane w pracy pt. Międzynarodowa konferencja. Upowszechnianie 
wiedzy o Holocauście i martyrologii narodów. Stan obecny i zamierzenia, Wałbrzych 2001.

8   Antyedukacja, „Wprost” z 11 lutego 2001 r., s. 34–35.
9    W 2012 r. została zorganizowana wielka akcja społeczna „Przywracamy lekcje historii do szkół”.  14 grudnia 2012 r.  po 

pierwszym czytaniu został odrzucony obywatelski projekt ustawy przywracający lekcje historii do szkół ponadgimnazjalnych. 
Pod projektem podpisało się 150 000 obywateli.

10   Pod takim samym tytułem w 2002 r. została wydana publikacja.



30-lecie Muzeum Gross-Rosen 173

więziennictwa hitlerowskiego na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, eks-
terminacji Żydów w Polsce w latach 1939–1945 oraz młodocianych. Zespoły te dzia-
łały przy Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi. 

Pracownicy muzeum brali udział w konferencjach naukowych zarówno w kra-
ju, jak i za granicą, w czasie których mieli możliwość prezentowania referatów doty-
czących historii KL Gross-Rosen oraz wielu zagadnień z okresu II wojny światowej. 
Stopniowo nawiązywane kontakty z archiwami, instytucjami naukowymi za granicą 
zaowocowały udziałem w dwóch naukowych projektach międzynarodowych. Artyku-
ły na temat obozu Gross-Rosen i jego filii pisane przez pracowników muzeum zostały 
opublikowane w Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrati-
onslager (München 2007) oraz w Encyklopedia of camps and ghettos, 1933–1945, T. 1 
(opr. Geoffrey P. Megargee, Bloomington and Indianapolis 2009). 

W wyniku prowadzonych badań przez pracowników działu naukowo-badawcze-
go  powstało wiele prac dotyczących różnych aspektów działalności KL Gross-Rosen. 
Do dzisiaj muzeum wydało blisko 40 publikacji, niektóre zostały przetłumaczone na 
język niemiecki11. 

Do muzeum wciąż napływają pytania dotyczące różnorodnych zagadnień z histo-
rii KL Gross-Rosen. O pomoc zwracają się pracownicy pokrewnych instytucji, ale też 
naukowcy, badacze, dziennikarze, studenci niemal z całego świata. Każdego roku pra-
cownicy działu naukowo-badawczego udzielają kilkudziesięciu konsultacji naukowych. 

Jednym z warunków powstania dobrej pracy naukowej jest dostęp do jak najwięk-
szej liczby dokumentów, a więc bogate archiwum. W przypadku Muzeum Gross-Ro-
sen można mówić o pewnym fenomenie. W momencie powstania Państwowego Mu-
zeum Gross-Rosen cały zbiór dokumentów mieścił się w jednej przysłowiowej teczce. 
Jednak dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrekcji, zaangażowaniu i pasji pracowników 
muzeum oraz niejednokrotnie dobrej woli i ludzkiej życzliwości, udało się przez te 30 
lat zgromadzić imponujący zbiór. Poza wymienionymi już wcześniej archiwami, kwe-
rendy przeprowadzano jeszcze m.in. w Archiwum Akt Nowych, Żydowskim Insty-
tucie Historycznym, Polskim Czerwonym Krzyżu i Centralnym Archiwum Wojsko-
wym. Ponadto pracownicy muzeum przejechali wielokrotnie Polskę wzdłuż i wszerz, 
by spotkać się z tymi, którzy mieli szczęście przetrwać okrucieństwa II wojny świato-
wej. Dla większości byłych więźniów obóz koncentracyjny Gross-Rosen był jednym  
z kilku, w którym byli więzieni. Nie wszyscy mogli i chcieli opowiadać o swoich prze-
życiach. Niektórzy ulegali dopiero pod wpływem gorących próśb i tłumaczeń pracow-
ników muzeum, gdy zostali przekonani o ogromnej wadze i znaczeniu ich doświad-
czeń dla następnych pokoleń. Wyjątkową okazją do przeprowadzenia wielu rozmów  
i wywiadów był w 1993 r. zjazd Żydów zrzeszonych w Światowym Związku Zagłębia-
ków.  Uczestniczyły w nim osoby pochodzące z  Zagłębia Dąbrowskiego, będące w la-
tach II wojny więźniami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Członkowie związku, 
oprócz muzeum w Rogoźnicy, odwiedzili miejsca po filiach KL Gross-Rosen w Biela-
wie, Pieszycach, Jelczu. W obozach tych  przetrzymywano Żydów. 

Dzięki tym byłym więźniom, którzy zgodzili się podzielić wspomnieniami, ale 
też niejednokrotnie swoim bólem, powstał niezwykły i unikalny zbiór, liczący 343 
nagrania wideo. Już za chwilę, gdy odejdą od nas ostatni byli więźniowie i nie będzie 

11 Publikacje wydane przez Muzeum Gross-Rosen można kupić w muzeum w Rogoźnicy lub poprzez księgarnię 
internetową http://ksiegarnia.gross-rosen.eu/. 
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Ryc. 7. Jedna z wystaw zorganizowanych w 2005 r.

Ryc. 8. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu

Ryc. 9.  Wystawa Geneza zbrodni zorganizowana w 1989 r.
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nikogo, kto mógłby stanąć przed nami, by podzielić się swą wiedzą i doświadczenia-
mi, które miejmy nadzieję nigdy nie staną się naszym udziałem, będziemy mogli się-
gać do tych wyjątkowych zapisów rozmów. Ufamy, że wagę tych dokumentów doce-
nią nie tylko historycy, ale i nauczyciele, do których często się zwracamy oraz wszyscy, 
którzy odpowiadają za edukację i wychowanie kolejnego pokolenia, a w końcu stu-
denci i młodzież. 

Oprócz nagrań udało nam się zgromadzić znaczną kolekcję listów pisanych  
w obozie. Wprawdzie listy w obozach koncentracyjnych były pisane według określo-
nego schematu, stąd też niewiele dowiemy się z ich treści, jednak stanowią ważne źró-
dło informacji o więźniach, przydzielanych im numerach obozowych, rozmieszczeniu 
w blokach itp. 

Odnalezione w 1986 r. w Świdnicy wtórniki ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego daw-
nego niemieckiego starostwa świdnickiego, wśród których były księgi zawierające infor-
macje na temat zmarłych więźniów KL Gross-Rosen, pozwoliły w znacznym stopniu 
uzupełnić rekonstruowaną kartotekę więźniarską. Księgi te w późniejszym okresie były 
podstawą przy opracowywaniu ksiąg zmarłych więźniów, wydanych przez muzeum12.

Co jakiś czas swoje zbiory przekazywali nam byli więźniowie lub członkowie ich 
rodzin. Np. w 1989 r. zgromadzone przez lata materiały podarowała muzeum Komi-
sja Historyczna warszawskiego środowiska byłych więźniów KL Gross-Rosen. 

Wspomniano już o przeprowadzanych kwerendach w różnych archiwach na tere-
nie kraju. Otwarcie granic pozwoliło na nawiązywanie kontaktów, które również skut-
kowały pozyskiwaniem relacji byłych więźniów lub też kopii dokumentów. W 1994 r. 
podjęto próbę nawiązania kontaktów z węgierskimi instytucjami związanymi ze środo-
wiskiem Żydów, przede wszystkim z Krajowym Przedstawicielstwem Żydów Węgier-
skich i Muzeum Żydów. W tym celu pracownicy muzeum wyjechali do Budapesztu. 
Niestety, nie udało się wówczas zdobyć relacji, wspomnień byłych więźniów, czy też do-
kumentów związanych z funkcjonowaniem obozu. Natomiast owocnie zakończył się 
wyjazd do Berlina w 1998 r. W wyniku kwerendy w Bundesarchiv pozyskano kopie 
dokumentów wytworzonych przez obozową  kancelarię. Dzięki  zdobytym środkom 
zewnętrznym było możliwe przeprowadzenie kolejnych zagranicznych kwerend. Okres 
2005–2008 to pod wieloma względami dla muzeum „złote lata”, albowiem wówczas 
przeszukano archiwa w Pradze, gdzie oprócz list transportowych znaleziono dokumen-
ty dotyczące organizacji Todt. Na uwagę zasługuje mapa z 1944 r., na której zosta-
ły naniesione informacje o produkcji przemysłowej na Dolnym Śląsku. Mapa została 
umieszczona w Muzeum w Rogoźnicy na wystawie poświęconej filiom obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen, które znajdowały się w Górach Sowich pod kryptonimem AL. 
Riese.  Wskazuje ona, że „Riese” było związane z budową kwatery Hitlera, co obala wie-
le dotychczasowych mitów i spekulacji. W wyniku kwerend przeprowadzonych w Bun-
desarchiv-Aussenstelle Ludwigsburg w Niemczech pozyskano ponad 8 000 stron kopii 
dokumentów. Są to w większości zeznania byłych więźniów KL Gross-Rosen – obywa-
teli wielu państw Europy, a także Izraela i Stanów Zjednoczonych. Ten niezwykle cen-
ny zbiór pozwolił wyjaśnić i uzupełnić naszą wiedzę, zwłaszcza w kwestii dotyczących 
członków załogi i podobozów KL Gross-Rosen. Również kopie istotnych dokumentów 
zostały przywiezione z moskiewskich archiwów. 

12   Księga zmarłych więźniów KL Gross-Rosen, t. 1, oprac. G. Choptiany, Wałbrzych 1992; Księga zmarłych więźniów  
KL Gross-Rosen. t. 2, oprac. G. Choptiany, Wałbrzych 2002.
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Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi instytucjami i archiwami udało się 
pozyskać kopie dokumentów m.in. z Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum 
w czeskim Terezinie, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Muzeum Żydów w Bu-
dapeszcie. Na koniec 1984 r. zbiory liczyły 679 jednostek13, a  obecnie w archiwum 
znajduje się prawie 14 000 jednostek w tym jest 1 996 oryginalnych dokumentów, 
wytworzonych przez władze obozowe. Oprócz tzw. dokumentów pisanych, muzeum 
posiada zbiór fotografii i kartograficzny.

Mimo upływu czasu nie maleje zainteresowanie losami więźniów. Liczba zapytań 
o losy ojców, dziadków i innych członków rodzin wciąż rośnie. Dzięki gromadzonym 
materiałom i rekonstruowanej kartotece więźniów, liczącej obecnie 76 695 nazwisk,  
jesteśmy w stanie udzielić zainteresowanym osobom wielu istotnych informacji. I tak 
np. w 2011 r. z pytaniami o więźniów obozu Gross-Rosen zwróciło się do nas 416 
osób. Przy czym w 160 przypadkach była to korespondencja zagraniczna, m.in. z oso-
bami mieszkającymi w Rosji, USA, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Australii, An-
glii, Holandii, Austrii, Francji, Belgii, Kanadzie i Izraelu14. 

Archiwalia stanowią część zbioru. Poza dokumentami nasze muzeum jak każde 
inne gromadzi muzealia, a więc wszelkie pamiątki, eksponaty związane z funkcjono-
waniem obozu koncentracyjnego. Pierwszymi darczyńcami byli oczywiście więźnio-
wie KL Gross-Rosen. 

Pamiątki poobozowe znajdowano również na terenie muzeum przy okazji prowa-
dzonych prac. Ostatnie większe „odkrycie” miało miejsce w latach 2009–2011, kie-
dy to pod nadzorem archeologów wykonywano prace remontowo-konserwatorskie.  
Znalezione obiekty są obecnie prezentowane w byłej obozowej tkalni na wystawie pt. 
Zostały rzeczy, pamięć, żal…, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród od-
wiedzających muzeum.

Od samego początku istnienia Państwowego Muzeum Gross-Rosen zbierano tak-
że wszelkie publikacje dotyczące obozu Gross-Rosen, ale też innych obozów koncen-
tracyjnych, obozów pracy, czy obozów jenieckich. Obecnie księgozbiór  liczy około  
5 000 książek dotyczących II wojny światowej. Ponadto posiadamy specjalistyczne 
czasopisma. Gromadzone są wycinki prasowe dotyczące problematyki obozowej, ale 
też działalności muzeum i różnych form upamiętniania. Zarówno z archiwum, jak  
i księgozbioru korzystają studenci, pracownicy naukowi, badacze, dziennikarze, a cza-
sem nawet uczniowie szkół średnich. 

Państwowe Muzeum Gross-Rosen było jednym z pierwszych spośród tzw. muze-
ów martyrologicznych, które budowało elektroniczną wersję kartoteki więźniów. Na 
początku lat 90. XX w. nawiązano współpracę z Instytutem Historycznym im. Maxa 
Plancka w Getyndze. Pracownicy tego instytutu prowadzili szkolenia w zakresie digi-
talizacji zbiorów. Odbywały się one cyklicznie i początkowo poza pracownikami Mu-
zeum Gross-Rosen, brali w nich udział przedstawiciele Muzeum na Majdanku i Mu-
zeum Stutthof, a następnie do grupy tej dołączyły osoby z Głównej i Okręgowych 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Fakt, iż od samego początku istnienia Państwowego Muzeum Gross-Rosen 
podejmowano wiele działań w zakresie komputeryzacji, był niewątpliwie jedną z przy-
czyn, że we wdrażaniu programów komputerowych i budowaniu elektronicznych baz 

13   Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Gross-Rosen za rok 1984, Wałbrzych 1985, s. 6.
14   Sprawozdanie z działalności merytoryczno-administracyjnej w 2011 roku, Wałbrzych 2012, s. 21. 
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danych staliśmy się wiodącą placówką wśród muzeów. W przyszłości zaowocowało to 
również udziałem w wielu projektach, m.in. z Fundacją Brandenburskich Miejsc Pa-
mięci czy Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie. Od 2007 r. muzeum uczestniczy w 
programie „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”15.  

Centralnym i najważniejszym miejscem w strukturze całej instytucji jest teren by-
łego obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy. Urszula Nowicka, która od 30 lat pracuje 
jako przewodnik wspomina, że przez pierwsze lata muzeum było regularnie odwiedza-
ne przez Rosjan z pobliskich garnizonów, gdzie stacjonowały wojska. Zrelacjonowa-
ła, iż „żołnierze w ramach swojej edukacji politycznej mieli w programie obowiązko-
we zwiedzanie m.in. takich muzeów jak nasze. Naprawdę byli zainteresowani historią 
obozu, chociaż trudno było nie zauważyć, że starali się również przeciągać pobyt  
u nas, by spędzić więcej  czasu poza koszarami”16.   

Niezależnie od sytuacji politycznej, przez cały okres funkcjonowania muzeum 
najliczniej to miejsce odwiedzali Polacy. Natomiast o ile w latach 80. wśród turystów 
zagranicznych najwięcej było obywateli ZSRR i NRD, to na początku lat 90. domino-
wali Niemcy. Od 1989 r. muzeum zaczęły odwiedzać grupy z niemieckiej „Akcji Po-
kuta”. Niestety, lata 90. charakteryzują się znacznym spadkiem odwiedzin terenu by-
łego obozu Gross-Rosen, zwłaszcza przez gości zagranicznych. Sytuacja zaczęła ulegać 
stopniowej poprawie od 2004 r. Oczywiście nadal wśród odwiedzających muzeum na 
pierwszym miejscu pod względem liczebności są Polacy, a na drugim nasi sąsiedzi zza 
zachodniej granicy. Od kilku lat przybywa jednak odwiedzających z Holandii i Fran-
cji, a w ostatnim czasie coraz częściej gościmy w muzeum Czechów. 

Przemiany polityczne i gospodarcze w naszej części Europy nie pozostały zapewne 
bez wpływu na liczbę turystów w miejscach pamięci. Być może też jedną z przyczyn 
spadku odwiedzin był toczący się w latach 90. spór o kamieniołom. Od 1992 r. część 
byłych więźniów skupiona w Towarzystwie Opieki nad Byłym Obozem Koncentra-
cyjnym Gross-Rosen rozpoczęła batalię o znajdujący się w pobliżu muzeum kamie-
niołom, który był przyczyną powstania obozu koncentracyjnego. To w kamieniołomie 
pracowała znaczna część więźniów obozu głównego i wielu tam straciło życie. Dla by-
łych więźniów było to miejsce szczególne, stąd też podjęli szereg działań o zaprzestanie 
przez Borowskie Kopalnie Granitu i spółkę z o.o. Granit Trading eksploatacji kamie-
niołomu i włączenie go w obszar muzeum. Hałas, który towarzyszył pracom w kamie-
niołomie utrudniał oprowadzanie po terenie byłego obozu, a u samych odwiedzają-
cych wywoływał wiele negatywnych odczuć i reakcji. Pierwszym sukcesem, po wielu 
pismach skierowanych  przez towarzystwo do władz różnych szczebli, było odsłonię-
cie 4 września 1994 r. w sąsiedztwie kamieniołomu przez wojewodę wałbrzyskiego ta-
blicy upamiętniającej katorgę więźniów. Ostatecznie po długoletnich staraniach i za-
angażowaniu wielu osób, na czele z Fundacją Kamieniołomy Gross-Rosen wspieranej 
przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, we wrześniu 2005 r. kamie-

15   Program został zainicjowany w 2006 r. przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W latach 2006–2008 za jego realizację odpowiadała Fundacja „Ośrodek Karta”, a od 2009 r. – 
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Podstawowym celem programu jest zebranie rozproszonych informacji 
o ofiarach wojny i osobach represjonowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945, przetworzenie ich 
na wersję elektroniczną oraz stworzenie i udostępnienie bazy danych umożliwiającej wyszukanie informacji o losach 
konkretnych osób.

16   Praca u podstaw. 30-lecie Muzeum Gross-Rosen, „Odkrywca” 2013, nr 5, s. 37–38.
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niołom został włączony w obszar muzeum. Najważniejszymi gośćmi biorącymi udział 
w uroczystości przejęcia kamieniołomu przez muzeum byli oczywiście więźniowie KL 
Gross-Rosen. Jeden z nich – Stefan Wysocki – został uhonorowany Odznaką Zasłu-
żonego dla Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych. Gościem honorowym był profesor Władysław Barto-
szewski. Warto podkreślić, że Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości prze-
kazał utworzonej z  jego inicjatywy Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen 150 000 
dolarów, co pozwoliło na oczyszczenie, ogrodzenie i oświetlenie terenu, na którym 
znajduje się  historyczne skalne wyrobisko. 

W momencie powstania Państwowego Muzeum Gross-Rosen teren byłego obozu 
wymagał wielkiego nakładu pracy i środków finansowych. Uporządkowanie i przysto-
sowanie go do zwiedzania było priorytetowym zadaniem. Ponadto katastrofalny wręcz 
stan wielu poobozowych obiektów wymagał podjęcia natychmiastowych działań. 
Niestety, przez wiele lat tempo prac remontowo-konserwatorskich było zbyt wolne, 
przez co część obiektów nie udało się uchronić przed postępującą destrukcją. Dopiero  
w ostatnich  latach, dzięki determinacji i zaangażowaniu dyrekcji oraz pozyskanym ze-
wnętrznym środkom finansowym stało się możliwe zrealizowanie długofalowego pro-
jektu remontowo-konserwatorskiego pt. Kamienne Piekło I. Pracami konserwatorski-
mi objęto 27 poobozowych obiektów. 

Dzięki remontom i pracom konserwatorskim przeprowadzonym na terenie mu-
zeum w Rogoźnicy zwiększyła się także powierzchnia wystawiennicza, co zostało wy-
korzystane  z dużym sukcesem. Obecnie znajdują się  tam cztery wystawy stałe. Trzy 
wystawy poświęcone są historii KL Gross-Rosen. Natomiast w czwartej ekspozycji 
Zaginione człowieczeństwo  zostały przedstawione przyczyny powstania i rozwój sys-
temów totalitarnych w Europie w latach 1919–1945. Nie będzie przesadą stwierdze-
nie, że odwiedzenie miejsca pamięci i obejrzenie tej wystawy powinno być obowiąz-
kowym punktem, jeśli nie w programie nauczania, to na pewno w planach szkół, 
zwłaszcza znajdujących na terenie województwa dolnośląskiego. Oprócz tego w mu-
zeum przy różnych okazjach, np. świąt, prezentowane są własne wystawy czasowe.  
W czerwcu 2012 r. odbyło się otwarcie wystawy powstałej z okazji mistrzostw Eu-
ropy w piłce nożnej. Ekspozycja Herosi w pasiakach – nieznana historia piłki nożnej 
w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen była prezentowana również na Stadionie Miej-
skim we Wrocławiu. Ponadto każdego roku w muzeum można obejrzeć kilka wystaw 
czasowych przygotowanych przez różne muzea i instytucje, m.in. Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Oddziały Instytutu Pa-
mięci Narodowej. 

Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby wielu instytucji, muzeum przygotowu-
je również wystawy tematyczne. Np. w 2004 r. dla Centrum Kultury w Ludwikowi-
cach Kłodzkich zrobiono ekspozycję poświęconą jednej z filii KL Gross-Rosen „FAL 
Ludwigsdorf”. W tym samym roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze pre-
zentowana była wystawa AL. Landeshut – filia KL Gross-Rosen. W 2007 r. wspólnie 
z Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Oddział Radogoszcz w Łodzi przygoto-
wano wystawę monograficzną pt. Konzentrationslager Gross-Rosen 1940–1945. Przez 
pół roku można ją było oglądać w Muzeum na Radogoszczu. Od kilku lat w Mu-
zeum Sztolni Walimskich prezentowana jest wykonana przez nas wystawa poświęco-
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na filiom KL Gross-Rosen, które znajdowały się w rejonie Gór Sowich (słynny AL. 
Riese). Współpraca z Walimskim Ośrodkiem Kultury trwa od wielu lat. Pracownicy 
muzeum poprzez współorganizowanie konkursów historycznych, wygłaszanie prelek-
cji przy okazji np. sesji młodzieżowych, włączają się w działania podejmowane przez 
ośrodek kultury, mające na celu upowszechnienie wiedzy o historii regionu.

Przez cały okres istnienia muzeum przywiązywano wielką wagę do pracy z mło-
dzieżą, stąd też na przestrzeni lat, oprócz tradycyjnego oprowadzania po terenie byłe-
go obozu, pojawiały się różne formy przekazywania wiedzy na temat historii obo-
zu. W 1985 r. nawiązano współpracę z kuratorium oświaty i wychowania, w ramach 
której zakładano uczestnictwo pracowników muzeum w seminariach i szkoleniach dla 
nauczycieli historii. W tym samym roku rozpoczęto prowadzenie w Muzeum w Ro-
goźnicy lekcji muzealnych. Jednocześnie pracownicy muzeum nawiązali kontakty ze 
średnimi i zawodowymi szkołami w Wałbrzychu. Początki nie były łatwe. W 1985 r. 
udało się przeprowadzić w szkołach 26 lekcji muzealnych. Uczestniczyło w nich  
1 230 uczniów17. Już w roku następnym w 147 lekcjach muzealnych wzięło udział  
4 236 uczniów18. Z biegiem lat te liczby stały się imponujące. Od 1989 r. pracownicy 
muzeum prowadzili lekcje w szkołach województwa wałbrzyskiego. I tak np. w 1990 
r. odbyło się 418 lekcji muzealnych w szkołach w Strzegomiu, Boguszowie-Gorcach, 
Jedlinie-Zdroju, Szczawnie-Zdroju, Głuszycy i Świdnicy. Wówczas wiedzę o obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen zdobyło 12 510 uczniów19. Przez wiele lat liczba lek-
cji muzealnych i uczestników kształtowała się mniej więcej na tym samym poziomie. 
Jeszcze w 2001 r. w szkołach na terenie byłego województwa wałbrzyskiego zorgani-
zowano 515 lekcji. Uczestniczyło w nich 12 868 uczniów20.  Z czasem zapotrzebowa-
nie na tego typu lekcje malało. Oprócz lekcji w szkołach systematycznie przeprowa-
dzamy prelekcje dla młodzieży przebywającej na turnusach leczniczych w sanatorium 
„Zuch” w Szczawnie-Zdroju. 

Co jakiś czas przeprowadzamy w szkołach konkursy wiedzy na temat  historii 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Mają one różny zasięg. Warto jednak wspo-
mnieć o Konkursie wiedzy o martyrologii narodów w KL Gross-Rosen, przeprowadzo-
nym w 2000 r. W pierwszej edycji wzięli udział uczniowie z 35 szkół podstawowych 
i gimnazjów z Wałbrzycha. W drugiej uczestniczyli uczniowie z gimnazjów Świebo-
dzic, Świdnicy i gminy Strzegom. Konkursy poprzedzone były zajęciami prowadzo-
nymi przez pracowników muzeum. Zorganizowane przez muzeum konkursy były też 
jednym z elementów obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Niewątpliwie ważnym, ale też niezwykle trudnym przedsięwzięciem, było prze-
prowadzenie w 2002 r. zajęć dla pensjonariuszy Aresztu Śledczego w Wałbrzychu. Jest 
to poważne wyzwanie i zdajemy sobie sprawę, iż należy podejmować próby organizo-
wania tego typu zajęć.

Prelekcje i wykłady odbywają się również na terenie muzeum w Rogoźni-
cy, zwłaszcza dla grup studyjnych i seminaryjnych. Niektóre z grup trafiają do nas  
w ramach projektów realizowanych przez „Akcję Pokuta” lub przez Międzynarodowy 
Dom Spotkań w Krzyżowej, z którym współpracujemy od 1996 r. 

17   Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Gross-Rosen za rok 1985, Wałbrzych 1986, s. 11.
18   Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Gross-Rosen za rok 1986, Wałbrzych 1987, s. 12.
19   Sprawozdanie z działalności za rok 1990, Wałbrzych 1991, s. 10.
20   Sprawozdanie z działalności  Muzeum Gross-Rosen za rok 2001, Wałbrzych 2002, s. 13.
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Dzięki pozyskanym w latach 2006–2008 zewnętrznym środkom finansowym 
przeprowadzono projekt edukacyjny Lekcja historii w miejscu pamięci – obóz koncen-
tracyjny Gross-Rosen. W projekcie brali udział uczniowie z wytypowanych przez kura-
torium oświaty  gimnazjów z województwa dolnośląskiego. W ramach projektu mło-
dzież przyjeżdżała do muzeum, gdzie uczestniczyła w zajęciach. 

Zarówno osoby indywidualne, jak i grupy coraz częściej poza typowymi propo-
zycjami muzeum, oczekują innych, bardziej pogłębionych form spotkania z tematyką 
obozową, ale i II wojny światowej, stąd też w ofercie edukacyjnej muzeum są zajęcia 
warsztatowe, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Z ogromną satysfakcją przyj-
mujemy coraz częściej wyrażane opinie młodzieży, iż warsztaty „to najlepsza lekcja hi-
storii, w jakiej dotychczas zdarzyło im się uczestniczyć”. Bez wątpienia jest to zasługa 
pracowników działu oświatowego, którzy odpowiadają za przygotowanie i przeprowa-
dzenie warsztatów. Obecnie muzeum proponuje  warsztaty edukacyjne na 6 tematów. 
Warto zaznaczyć, że zajęcia te są bezpłatne21.  

Przez te wszystkie lata zwracali się do muzeum obywatele wielu państw i członko-
wie różnych grup zawodowych o upamiętnienie ich przedstawicieli, którzy byli więź-
niami lub zginęli w KL Gross-Rosen. I tak np. w 1992 r. odsłonięto tablicę  poświę-
coną jeńcom radzieckim oraz drugą, poświęconą duchownym katolickim. W roku 
następnym tablicą upamiętniono 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim oraz 
martyrologię polskich strażaków. Nie sposób wymienić wszystkich rocznic. W tego 
typu uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz różnych szczebli, duchowień-
stwa, członkowie organizacji politycznych i społecznych. Wydarzenia te były okazją 
do przygotowania materiałów informacyjnych, a przede wszystkim opracowań po-
święconych tym konkretnym tematom.

Każdego roku na terenie muzeum w Rogoźnicy odbywają się uroczystości upa-
miętniające wydarzenia II wojny światowej. Przez pierwsze lata co najmniej dwa razy 
w roku organizowano obchody upamiętniające zakończenie działalności obozu KL 
Gross-Rosen, wybuch II wojny światowej lub jej zakończenie. Obchodzenie wielu 
rocznic było odpowiedzią muzeum na potrzeby i oczekiwania byłych więźniów. Jed-
nak z czasem, gdy ich szeregi się przerzedzały, a pozostałym przy życiu ubywało sił, ich 
życzeniem stało się, by na terenie muzeum odbywały się uroczystości upamiętniające 
wybuch II wojny światowej. Dlatego też od lat w pierwszą niedzielę września wszyscy, 
którzy chcą oddać hołd poległym za ojczyznę i zamęczonym w obozie koncentracyj-
nym Gross-Rosen, spotykają się w muzeum w Rogoźnicy na uroczystej mszy świętej, 
która jest centralnym punktem obchodów. 

Co jakiś czas zwracają się do nas organizacje i społeczności lokalne z miejscowo-
ści, gdzie w czasie II wojny były filie KL Gross-Rosen, z prośbą o pomoc w upamięt-
nieniu tych miejsc. I tak np. w latach 2007–2009 wspieraliśmy działania Komitetu 
ds. Ochrony Miejsc Pamięci w Kudowie-Zdroju. W roku 2008 współpracowaliśmy 
ze Społecznym Komitetem ds. Upamiętnienia Ofiar Wojennych w parafii Szynkielów 
w pow. wieluńskim. W latach 2009–2010  pomagaliśmy Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Żmigrodzkiej i Urzędowi Miejskiemu w Żmigrodzie zlokalizować i upamiętnić 
wszystkie miejsca związane z funkcjonowaniem podobozu Kurzbach oraz ewentualne 
miejsca pochówków ofiar tego obozu. W miarę możliwości staramy się odpowiadać na 

21   Oferta edukacyjna muzeum znajduje się na stronie internetowej: http://www.gross-rosen.eu/oferta-edukacyjna/.
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wszelkie inicjatywy lokalne, które mają na celu upamiętnienie ofiar KL Gross-Rosen.
Pracownicy muzeum aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i se-

minariach organizowanych przez krajowe placówki naukowe i edukacyjne oraz przez 
pozostałe muzea – miejsca pamięci. Od 1997 r. datuje się udział pracowników w po-
dróżach studyjnych, seminariach i sympozjach, m.in. w Izraelu, Niemczech, Austrii  
i Stanach Zjednoczonych.  

Należy jeszcze wspomnieć o jednej, bardzo ważnej w historii muzeum dacie,  
a mianowicie roku 1999 r. Wówczas bowiem instytucja utraciła status muzeum pań-
stwowego i przeszła pod samorząd terytorialny, co miało daleko idące konsekwen-
cje i odbiło się niekorzystnie na jej działalności, przynajmniej przez kilka kolejnych 
lat. Zmiany te dotyczyły nie tylko nazwy muzeum, które przestało być Państwowym 
Muzeum Gross-Rosen, a zostało jedynie Muzeum Gross-Rosen. Trudności finanso-
we były przyczyną skrócenia czasu pracy większości pracowników do 30 godzin tygo-
dniowo. Część merytorycznych prac została ograniczona, przerwano też prowadzone 
prace remontowe. Jeśli mimo tych poważnych trudności muzeum odnosiło wówczas 
sukcesy, to zawdzięcza to tylko pasji i ogromnemu zaangażowaniu pracowników.

Warto też podkreślić, że w ciągu tych 30 lat zaszły ogromne zmiany co do znacze-
nia Muzeum Gross-Rosen. Z niepozornej, lokalnej placówki stało się miejscem god-
nym odwiedzenia i ważnym nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. 

Instytucja taka jak muzeum powstałe w miejscu byłego obozu koncentracyjnego 
ma do spełnienia misję, której istotę oddają słowa byłego więźnia obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen – Norberta Widoka: 

Myślę często o młodym pokoleniu... Oni w szczególności powinni uczyć się historii i o niej pa-
miętać... Krótka pamięć może spowodować, że historia zatoczy koło...Oby nigdy do tego nie do-
szło...Ten, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie wyobrazić sobie, co jeden człowiek może uczy-
nić drugiemu człowiekowi... Moim apelem jest, by wydarzenia II wojny światowej nie zostały 
zapomniane [...]22.  
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SUmmary

30th anniversary of  Museum gross-Rosen

Thirty years ago, on 21st  April Minister of Culture and Arts brought into existence Gross-Rosen State Mu-
seum. It is the youngest Museum in Poland, which  arised in the  area of former German concentration 
camp. This type of Museum is definited often as “memory place”. They concentrate on protection of origi-
nal objects, proofs of Nazi Crimes and on accumulation of archival material  and documentation concer-
ning the function of  concentration camp. Gross-Rosen Museum leads scientific-research works and also 
exhibition, educational works. Very important for Museum’s activity is popularization of issues connected 
with camp’s history among youth.




