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AL Gräben
W obecnej dzielnicy Strzegomia, a wcześniej 

wsi grabinie (niem. gräben), od marca 1943 r. 

funkcjonował obóz pracy przymusowej. 

Początkowo znajdował się on pod nadzorem 

organizacji Schmelt. W czerwcu 1944 r. został 

przekształcony w filię Konzentrationslager 

Groß-Rosen. 

Przebywało w nim około 500 młodych 

żydowskich kobiet, pochodzących głównie 

z Polski, skierowanych na Dolny Śląsk 

z gett w Będzinie i Sosnowcu, a także 

z Węgier, Francji oraz Belgii. 

W obozie obowiązywał surowy rygor. 

Więźniarki były odizolowane od świata 

zewnętrznego i nie mogły swobodnie 

korespondować z bliskimi. Po przekształ-

ceniu obozu w filię KL Gross-Rosen były 

również bite przez strażników. Część 

żeńskiej załogi obozowej Arbeitslager 

Gräben stanęła po wojnie przed sądami 

we Wrocławiu, Świdnicy i Katowicach. 

Więźniarki pracowały w zakładach roszarniczych 

należących do firm Rüffel u. Deutsch, a następnie 

do firmy Falke. Były zatrudnione nie tylko 

przy produkcji, ale także przy transporcie 

i wyładowywaniu lnu. Pracowały w systemie 

12-godzinnym, od 6:00 do 18:00, z godzinną 

przerwą na obiad. 

Obóz składał się z dwóch baraków mieszkalnych 

i kuchni z zapleczem. Więźniarki mogły 

korzystać z prowizorycznych łazienek i sani-

tariatów. Na terenie obozu znajdowała się 

również izba chorych, ale robotnice, które nie 

nadawały się już do pracy, odsyłano do obozu 

Auschwitz. 

w lutym 1945 r. obóz zlikwidowano, a więźniarki 

(pieszo i koleją) skierowano – poprzez inne 

obozy leżące na terenie Protektoratu Czech 

i Moraw – do Bergen-Belsen. Tam doczekały 

w kwietniu 1945 r. wyzwolenia.

Podczas mojego pobytu w obozie w Gräben 
(…) wywieźli Niemcy prawdopodobnie do 
Oświęcimia kilka dziewcząt niezdolnych już do 
pracy (...) Dziewczyna, której maszyna ścięła dwa 
palce, została odwieziona do miasta do lekarza 
niemieckiego, ale ten odmówił jej pomocy, mówiąc, 
że Żydów nie należy leczyć.

– wspominała Itka Goldkorn, jedna z więźniarek



Prezentowana na pomniku grafika przedstawia grupę więźniów. Dominująca liczba kobiet 

upamiętnia więźniarki żydowskiego pochodzenia przebywające w obozie pracy przymusowej 

w Grabach. Zwangsarbeitslager für Juden (ZALfJ) Gräben po przejęciu go przez KL Gross-Rosen, 

stał się jego filią jako Arbeitslager (AL) Gräben. 

Mężczyźni to jeńcy wojenni oraz cywilni robotnicy przymusowi skierowani tam do pracy na rzecz 

gospodarki Trzeciej Rzeszy. 

Pomnik oddaje hołd wszystkim ofiarom terroru, które w wyniku II wojny światowej znalazły się 

na ziemi strzegomskiej, należącej wówczas do Trzeciej Rzeszy. Jego wielowymiarowa symbolika 

podkreśla nazistowską ideę eksploatacji więźniów, oznaczającą pracę ponad siły, skrajne 

wycieńczenie, głód i choroby.

Dynamika postaci prezentuje przemarsz w kolumnach, które formowali więźniowie i jeńcy na 

rozkaz niemieckich strażników. Takimi kolumnami wszystkie te grupy przybyły do Gräben, takimi 

kolumnami prowadzono ich do pracy, wreszcie w takich kolumnach, pod lufami karabinów, 

opuścili obóz w Gräben udając się w „marsz śmierci”. 

Dla wielu z nich ten „marsz śmierci” był ostatnią drogą. Wielu z nich zginęło i zostało pochowanych 

w bezimiennych mogiłach przy jego trasie. 

Ten pomnik jest wyrazem naszej zbiorowej pamięci o tych, którzy stracili zdrowie bądź życie 

pracując niewolniczo na rzecz gospodarki nazistowskich Niemiec.





ArbeitslAger gräben  

– FILIA OBOZu KONCeNTRACyJNeGO 

    GROSS-ROSeN

Obóz Gross-Rosen, fotografia z 1945 r.



1940
założenie obozu pracy (AL Gross-
Rosen) jako filii KL Sachsenchausen 
w sąsiedztwie wsi Gross-Rosen 
(obecnie Rogoźnica) 

1941 
przekształcenie AL Gross-Rosen 
w samodzielny obóz koncentracyjny 
(KL Gross-Rosen)

1944
rozbudowa KL Gross-Rosen poprzez 
powiększenie obozu macierzystego 
oraz budowę sieci filii na terenie 
Dolnego Śląska, Łużyc, ziemi lubuskiej 
i protektoratu czech i moraw

1945 (zima)
likwidacja obozu i transport więźniów 
w kierunku na zachód w głąb Niemiec

1945 (zima/wiosna)
zajęcie opuszczonego obozu przez 
jednostki Armii czerwonej

1947
przekazanie terenu poobozowego 
władzom polskim

kL Gross-rosen

100

40 000

125 000

filii
przybliżona liczba podobozów KL Gross-Rosen  

na terenie Dolnego Śląska, Łużyc, ziemi 
lubuskiej i protektoratu czech i moraw

ofiar
przybliżona liczba zmarłych, 

zamęczonych i zamordowanych 
w KL Gross-Rosen i jego filiach

więźniów
przybliżona liczba osób, 

które przeszły przez  
KL Gross-Rosen i jego filie
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