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Konkurs fotograficzny „KL Gross-Rosen – Pamiętajmy” 

„KL Gross-Rosen – Pamiętajmy” – pod takim tytułem Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
organizuje amatorski konkurs fotograficzny. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich 
do dzielenia się własnym, osobistym spojrzeniem na świat, wrażliwością i poczuciem estetyki, 
utrwalonymi na fotografiach dokumentujących wizytę na terenie byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego. W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo. 

Do udziału w konkursie zapraszamy odwiedzających Muzeum Gross-Rosen w okresie od 15 lipca 

do 15 września. Celem konkursu jest utrwalenie i prezentacja w nowatorskiej, artystycznej i refleksyjnej 

formie zachowanych i zrekonstruowanych reliktów byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-

Rosen, co służyć będzie zachowaniu pamięci o historii tego miejsca. Zwycięskie prace pokazane zostaną 

na wystawie pokonkursowej. 

Muzeum upowszechniania pamięć o ofiarach niemieckiego nazizmu. Jest miejscem zadumy, refleksji 

i edukacji o najstraszliwszych kartach historii II wojny światowej. Dlatego też na motto naszego konkursu 

wybraliśmy słowa zmarłego w zeszłym roku byłego więźnia KL Gross-Rosen i wieloletniego Przyjaciela 

Muzeum, Pana Zenona Kickiego: „Próbowałem młodzieży wyjaśnić, co tu było, jak tu było. A przy okazji 

prosiłem, żeby czasem nie myśleli o jakiejś nienawiści, bo nienawiść tu nie jest potrzebna. Tu jest 

potrzebna po prostu pamięć. Bo to co myśmy tutaj z kolegami i tymi, co nie przeżyli… Tego się nie da 

zapomnieć i to już zapadło w nas.” 

Nagrody (w dwóch kategoriach wiekowych, do 18 lat i powyżej 18 lat): 

I. nagroda  weekend dla dwóch osób w Hotelu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju (2 noclegi, wyżywienie, 

   zwiedzanie Pałacu Jedlinka z przewodnikiem) 

 roczna prenumerata miesięcznika „Odkrywca” 

II. nagroda  weekendowy pobyt dla dwóch osób w agroturystyce „Dzień Dobry” koło Karpacza  

   (2 noclegi, śniadania, górska wędrówka z przewodnikiem sudeckim) 

 półroczna prenumerata miesięcznika „Odkrywca”  

III. nagroda   zestaw książek historycznych i krajoznawczych 

 kwartalna prenumerata miesięcznika „Odkrywca” 

Wyróżnienia  książki historyczne i krajoznawcze 

UWAGA: Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wkrótce do pobrania z naszej strony. 


