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W środę 14 marca 2012 r. w godz. 10:00-13:00 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie
się konferencja podsumowująca realizowane w latach 2009-2012 przedsięwzięcie „Kamienne
Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy.  
Szczegółowych informacji na temat projektu i konferencji udziela: 
Aleksandra Wolska, Kierownik Działu Zarządzania Inwestycjami 
tel. kom. 728953401, e-mail: a.wolska@gross-rosen.eu 

 ramach projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” wykonane zostały prace 
onserwatorskie na 31 historycznych obiektach poobozowych; zrekonstruowano jeden typowy 
arak więźniarski i jedną wieżę strażniczą; oczyszczono teren Muzeum z drzew i krzewów 
amosiejek, w tym z tzw. części oświęcimskiej; prowadzono badania archeologiczne. Głównym 
elem projektu było zachowanie dla następnych pokoleń materialnych świadectw tragicznej 
istorii czasów II wojny światowej oraz upamiętnienie cierpienia ponad 120 tysięcy więźniów 
bozu i przeszło 40 tysięcy śmiertelnych ofiar morderczej pracy i nieludzkich warunków życia – 
bywateli 26 państw. Ponad 100 filii KL Gross-Rosen zlokalizowanych było na terenie dzisiejszej 
olski (województwa: dolnośląskie, lubuskie i opolskie), Czech (kraje: ujski, liberecki, hradecki, 
ardubicki, ołomuniecki) oraz Niemiec (kraje związkowe: Saksonia, Brandenburgia). 
 lipca 2008 r. List Intencyjny w sprawie przedsięwzięcia KAMIENNE PIEKŁO uroczyście podpisali 
inister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Fundacja 

Kamieniołomy Gross-Rosen” i Muzeum Gross-Rosen. Sygnatariusze podjęli decyzję o realizacji 
nwestycji, na które składają się dwa komplementarne projekty. Pierwszy, właśnie zakończony, 
o kompleksowy program konserwatorsko-budowlany. Drugi, na realizację którego Muzeum stara się 
ozyskać środki, polega na przekształceniu historycznego kamieniołomu w Pomnik Zagłady, według 
oncepcji wybitnego architekta Mirosława Nizio, współtwórcy m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego 

 zwycięzcy konkursu na wrocławskie Muzeum Współczesne. Podczas konferencji zaprezentowane 
ostaną oba przedsięwzięcia. 
roczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokona Radosław Mołoń, Wicemarszałek Województwa 
olnośląskiego. Ważną częścią konferencji będzie także otwarcie stałej wystawy zabytków 
rcheologicznych pt. „Zostały rzeczy, pamięć, żal…”. Prezentowane na niej będą 243 przedmioty 
nalezione w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego towarzyszącego, zgodnie z nakazem 
ojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pracom konserwatorsko-budowlanym. 
rganizatorzy przewidzieli czas dla dziennikarzy. Będą mogli oni porozmawiać z zaproszonymi gośćmi, 
 tym m.in. byłymi więźniami, władzami województwa, parlamentarzystami, samorządowcami, 
rzedstawicielami świata kultury i turystyki, a także osobami zaangażowanymi w realizację projektu. 
onferencja ma charakter otwarty i do udziału w niej Muzeum zaprasza wszystkich zainteresowanych. 

kt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
etu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
śląskiego na lata 2007-2013 


