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INFORMACJE DLA ODWIEDZAJ¥CYCH
Regulamin zwiedzania, godziny otwarcia i aktualny cennik Muzeum
Gross-Rosen dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.gross-rosen.eu

Kontakt:
Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy. Niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zag³ady (1940–1945)
www.gross-rosen.eu
RogoŸnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Gocza³ków
tel. 74 855 90 07, tel. 669 188 779
e-mail: rogoznica@gross-rosen.eu
Dyrekcja, Archiwum, Biblioteka i Pracownie Naukowo-Badawcze
Muzeum Gross-Rosen
58-304 Wa³brzych, ul. Szarych Szeregów 9
tel. 74 842 15 80, fax 74 842 15 94
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu
Dzia³ Oœwiatowy
tel. 74 842 15 80
e-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.eu

Miejsce Pamiêci
na terenie by³ego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zag³ady
Gross-Rosen (1940–1945)
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Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy jako Miejsce
Edukacji i Pamiêci o Ofiarach niemieckiego nazistowskiego systemu zag³ady i II wojny œwiatowej
dok³ada wszelkich starañ, by byæ miejscem dostêpnym dla wszystkich, równie¿ dla osób z ró¿nym stopniem i charakterem niepe³nosprawnoœci.
W tym celu realizuje ofertê odpowiadaj¹c¹ na
zró¿nicowane potrzeby zwiedzaj¹cych, stopniowo
wprowadzaj¹c us³ugi i narzêdzia, które buduj¹
dostêpnoœæ Miejsca Pamiêci.
Wszystkie zadania zosta³y zrealizowane dziêki
wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Informacje o udogodnieniach i ofercie
Muzeum Gross-Rosen dla osób
ze szczególnymi potrzebami
ROGONICA
Informacje dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
ruchow¹:
Ze wzglêdu na historyczn¹ obozow¹ zabudowê
(nawierzchnia z kostki granitowej, strome skarpy,
schody, wysokie krawê¿niki i progi, w¹skie drzwi)
poruszanie siê po terenie Muzeum Gross-Rosen
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ jest
utrudnione. Mo¿liwoœci adaptacji i ingerencji w
strukturê zabytkow¹ s¹ ograniczone z uwagi na
koniecznoœæ ochrony konserwatorskiej oraz
zachowania autentyzmu miejsca.
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ mog¹
skorzystaæ z oferty udostêpnienia:
ü
wózka inwalidzkiego o szerokoœci siedziska 44 cm,
ü
schodo³azu g¹sienicowego,
ü
teleskopowych ramp najazdowych,
ü
pojazdu elektrycznego typu melex, przystos-

owanego równie¿ do przewozu wózka inwalidzkiego.
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ü
Warunkiem skorzystania z powy¿szej oferty jest
dokonanie rezerwacji i akceptacja regulaminu.

Informacje dla osób z dysfunkcj¹ wzroku:
Zwiedzanie odbywa siê g³ównie w otwartej przestrzeni,
we wnêtrzach obiektów panuje pó³mrok. Istnieje
mo¿liwoœæ wprowadzenia na teren Muzeum GrossRosen i do wnêtrz obiektów psa przewodnika.
Osoby z dysfunkcj¹ wzroku mog¹ skorzystaæ z oferty:
ü
wypo¿yczenia audioprzewodnika z audiodeskrypcj¹

po terenie by³ego obozu koncentracyjnego GrossRosen i g³ównej ekspozycji (regulamin). D³ugoœæ
nagrania trwa oko³o 60 minut.
ü
skorzystania z informatora opisuj¹cego historyczne
obiekty budowlane niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zag³ady w jêzyku Braille'a
wraz z arkuszami tyflograficznymi (termoformy) oraz
modelu dotykowego obozu – w budynku g³ównym
Muzeum.
Informacje dla osób z dysfunkcj¹ s³uchu:
Osoby z dysfunkcj¹ s³uchu mog¹ skorzystaæ z oferty:
ü
wypo¿yczenia audioprzewodnika ze œcie¿k¹ opro-

wadzenia po terenie by³ego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen i g³ównej ekspozycji w Polskim Jêzyku
Migowym (PJM). D³ugoœæ nagrania trwa oko³o 60
minut.
ü
Istnieje mo¿liwoœæ obejrzenia filmu dokumentalnego
o KL Gross-Rosen w wersji z napisami.
ü
Wszelkich informacji udziela koordynator ds. dostêpnoœci:
Andrzej Bobowski: wwwwwwwwwwwwwwwww:
e-mail: koordynator.dostepnosci@gross-rosen.eu
tel. 666 505 349
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WA£BRZYCH
Informacje dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
ruchow¹:
Budynek Archiwum i Pracowni Naukowo-Badawczych Muzeum Gross-Rosen w Wa³brzychu jest
dwukondygnacyjny i przed wejœciem znajduje siê
kilka stromych stopni. Dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ poruszanie siê po obiekcie mo¿e
byæ utrudnione.
Osoby poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich
mog¹ skorzystaæ z oferty udostêpnienia schodo³azu g¹sienicowego, po wczeœniejszym zg³oszeniu
telefonicznym lub e-mailowym.
Informacje dla osób z dysfunkcj¹ wzroku:
wprowadzenia do obiektu psa
przewodnika,
ü
mo¿liwoœæ skorzystania z informatora
opisuj¹cego historyczne obiekty budowlane
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zag³ady w jêzyku Braille'a wraz z
arkuszami tyflograficznymi (termoformy) – udostêpnionego w muzealnej bibliotece.
ü
mo¿liwoœæ

Regulaminy korzystania z wózka inwalidzkiego i
audioprzewodników zawarte s¹ na stronie internetowej Muzeum: www.gross-rosen.eu

