
Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce.  
Zapomniane czy odkrywane? 

W dniu 17 listopada 2017r. w Centralnym 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach 
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. 
Miejsca po niemieckich obozach jenieckich 
w Polsce. Zapomniane czy odkrywane? Podczas 
obrad prelegenci przedstawili stan wiedzy 
o historii niemieckich obozów jenieckich z lat 
II wojny światowej, perspektywy badawcze w tym 
zakresie, a przede wszystkim problem 
upamiętnienia miejsc po nich. Uczestnikami 
konferencji, których powitała dyrektor Muzeum 

dr Violetta Rezler-Wasielewska, byli przedstawiciele miejsc pamięci i muzeów, ośrodków 
naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń, w kręgu zainteresowania których pozostaje 
problematyka jeniecka z okresu II wojny światowej. 

Pierwsza część konferencji prowadzona przez Iwonę Solisz – przewodniczącą Rady CMJW 
poświęcona  była obozom na Śląsku Opolskim – Oflagowi VIII B Kreuzburg (Kluczbork) 
i Stalagowi Luft 7 Bankau (Bąków) oraz  Oflagowi VIII B Silberberg (Srebrna Góra) i XXIC 
Schildberg (Ostrzeszów), a także działalności Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. W tej 
części konferencji zaprezentowano także założenia oraz działalność Europejskiego Centrum 
Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, które koncentruje się na upamiętnieniu losów 
jeńców Stalagu VIII A Görlitz.  

Drugą część konferencji poprowadziła zastępca dyrektora Muzeum, dr Renata Kobylarz-Buła. 
Prof. Anna Matuchniak, jako współautorka książki „Oflag IIC – to 
brzmi jak tajemnica”, przedstawiła najnowsze wydawnictwo 
zbiorowe Stowarzyszenia Woldenberczyków,  poświęcone 
Oflagowi II C Woldenberg,  którego autorami są głównie 
potomkowie jeńców obozu. Kolejne wystąpienie,   dr. Przemysława 
Słowińskiego, dotyczyło dotychczasowej 
działalności Muzeum Woldenberczyków 
oraz perspektyw jego rozwoju. 
W uzupełnieniu głos zabrali - wiceprezes 
Stowarzyszenia Woldenberczyków Andrzej 
Pazda oraz zastępca burmistrza Miasta 
Dobiegniew Sylwia Łaźniewska 
prezentując działalność Stowarzyszenia 

oraz prace nad rewitalizacją Muzeum Woldenberczyków. 
W dalszej części tego panelu  zaprezentowano historię 
wielonarodowego obozu jenieckiego dla żołnierzy szeregowych i podoficerów – Stalagu II D 
Stargard. Kolejne wystąpienia dotyczyły zapomnianych w dużej mierze obozów jenieckich, 
przeznaczonych przede wszystkim dla radzieckich jeńców wojennych, tj.  stalagów 366 
Siedlce, 366/Z Biała Podlaska i 307 Biała Podlaska.  

Obrady podsumowała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dziękując uczestnikom za ich wysiłki 
w dokumentowaniu, upowszechnianiu i upamiętnianiu obozów jenieckich Wehrmachtu oraz 
zapowiadając kontynuację takich spotkań w przyszłości. 
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