
Po wojnie.
Obóz Pracy w Łambinowicach

(1945–1946)

Zapewniamy autokar z Opola do Łambinowic 
i z powrotem: wyjazd z parkingu przed „Toropolem” 
przy ul. Barlickiego w Opolu o godz. 11.00, 
powrót o ok. godz. 16.00
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Dyrektor
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

prof. dr hab. Paweł Machcewicz

i

Dyrektor
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach-Opolu
dr Violetta Rezler-Wasielewska

zapraszają na
uroczyste otwarcie wystawy stałej 

Po wojnie.
Obóz Pracy w Łambinowicach

(1945–1946)

oraz debatę naukową

II wojna światowa i jej skutki. 
Łambinowice – trudne obrachunki 

z historią

z udziałem:

prof. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza (moderator), 
prof. dr. hab. Stanisława Jankowiaka,

dr. Bernarda Linka, 
prof. dr. hab. Pawła Machcewicza, 
prof. dr. hab. Piotra Madajczyka, 

oraz prof. dr. hab. Edmunda Nowaka 

3 grudnia 2013 r. (wtorek), godz. 12.00–15.00
Łambinowice, ul. Muzealna 4

Patronat medialny:

Organizatorzy:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 29 listopada br.:
tel. 77 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl

Patronat honorowy: 

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rüdiger von Fritsch
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu



Po wojnie.
Obóz Pracy w Łambinowicach

(1945–1946)

Scenariusz:
dr Renata Kobylarz-Buła
Elżbieta Góra

Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. Edmund Nowak

Aranżacja plastyczna:
Marek Krajewski

Redakcja stylistyczno-językowa:
Mirosława Wysłucha-Szwacha

Tłumaczenia:
Jacek Jędrzejowski
Andrzej Szypulski

Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów:
Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin 
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Diecezjalnego w Opolu
Archiwum Fotografii Ośrodka „Karta”
Archiwum Państwowego w Opolu
Archiwum Państwowego w Katowicach
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu
Heimatverein des Kreises Falkenberg-Oberschlesien
Instytutu Pamięci Narodowej. Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Sądu Okręgowego w Opolu
Telewizji Polskiej SA. Oddział w Poznaniu
Urzędu Gminy w Łambinowicach
Angeliki Brecht-Levy
Wielanda Goldera 
ks. Waldemara Globischa
Lothara Görlicha
Haralda Hampla
Aleksandry Kowalski
Rodziny Mücke
Gerharda Lindentahla 
Gerdy Skibitzki
Horsta Schuppy
Eriki i Roberta Thomallów
Mariusza Woźniaka
ks. Zbigniewa Zalewskiego

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego

Wystawa stała 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu

 Nowa muzealna ekspozycja jest poświęcona Obozo-
wi Pracy w Łambinowicach, który istniał w tej miejsco-
wości – wcześniej o jenieckiej przeszłości – w latach 
1945–1946. Był on jednym z ponad stu, jakie polska 
administracja zorganizowała na Śląsku Opolskim w na-
stępstwie II wojny światowej: w związku z akcją we-
ryfikacji i rehabilitacji narodowościowej rdzennej lud-
ności śląskiej, wysiedlaniem ludności niemieckiej oraz 
osadnictwem polskich przesiedleńców z byłych Kresów 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Poza funkcją przesie-
dleńczą pełnił także funkcję obozu pracy oraz izolacyjną 
i karną. Przez ponad rok istnienia przeszło przez niego 
od 5 do 6 tys. ludzi, w większości mieszkańców okolicz-
nych wsi, a także członków organizacji nazistowskich  
i załogi jenieckiego kompleksu obozowego Lamsdorf. 
Według szacunków zmarło ok. 1–1,5 tys. z nich. Zostali 
pochowani w bezimiennych, w większości masowych 
mogiłach na terenie obozu oraz poza nim. Historia tego 
obozu i jemu podobnych była w okresie Polski Ludowej 
okryta milczeniem, które zostało przerwane po przeło-
mie ustrojowym 1989 r., gdy możliwe stało się ujawnie-
nie dziejów obozu oraz przetrzymywanych w nim ludzi. 
Prezentując fakty związane zarówno z funkcjonowaniem 
obozu, jak i pamięci o nim, wystawa dopełnia w mu-
zeum ekspo zycyjny obraz tragicznej historii miejsca, na-
znaczonego piętnem dwóch totalitaryzmów, a wcześniej 
postępują cego militaryzmu. Stroni jednak od dawania 
gotowych odpowiedzi i interpretacji. Te ostatnie pozo-
stają w gestii zwiedzających. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 29 listopada br.:
tel. 77 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl


