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Szanowni Państwo
Po krótkiej przerwie, mamy przyjemność ponownie zaprosić Państwa do udziału w naszym cyklu kulturalnym „Łambinowickie Spotkania
Muzealne”.
Inspiracją do organizacji najbliższego ze spotkań stała się nieodległa rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice). Już
17 marca przypomnimy wydarzenia sprzed 74 lat, gdy na teren tzw.
Russenlager (obozu rosyjskiego) wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.
W barakach zastały wtedy przede wszystkim zmarłych oraz chorych
i konających jeńców radzieckich, których nie objęła ewakuacja, przeprowadzona w końcu stycznia 1945 r. Dzień później, 18 marca 1945 r.
żołnierze Armii Czerwonej zajęli drugą część stalagu, tzw. Britenlager
(obóz brytyjski). Tym samym zakończyło się funkcjonowanie jednego
z największych w Europie kompleksów obozów jenieckich Wehrmachtu.
Podobne wydarzenia były udziałem wielu tysięcy ludzi różnych narodowości w Europie Środkowo-Wschodniej, dla których II wojna światowa
skończyła się na kilka miesięcy, tygodni, czasem dni przed kapitulacją
III Rzeszy. Wolność odzyskali wowczas nieliczni z tych, którzy przeszli
przez system obozów koncentracyjnych, pracy, jenieckich i innych.
Dziś, z perspektywy minionych 74 lat, dyskutujemy nie tylko
o tamtych wydarzeniach, ale też staramy się używać o nich właściwych
słów. Obecne w przekazie medialnym i społeczno-politycznym dyskusje
o właściwej terminologii dotyczącej rozmaitych zagadnień, np. określeń obozów, pokazują, że problem jest ciągle żywy i interesujący nie
tylko dla naukowców. Także w odniesieniu do końca funkcjonowania
niemieckich obozów jenieckich czy koncentracyjnych, położonych na
terenach, na które w 1944 i 1945 r. wkroczyły oddziały Armii Czerwonej,
pojawiają sie pytania: czy obozy te zostały wyzwolone czy raczej należy
mówić o ich likwidacji?
Z dylematami tymi zmierzy się nasz gość, prof. dr hab. Krzysztof
Kawalec, który jest pracownikiem naukowym Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcą akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego i laureatem nagrody Stowarzyszenia Wydawców Książki Historycznej Klio za książkę Spadkobiercy niepokornych.
Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939. Spotkaniu towarzyszyć
będzie projekcja unikatowego dokumentu filmowego nakręconego
w 1945 r. na terenie byłego Stalagu 344 Lamsdorf. Materiał pochodzi
z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Kino-Foto Dokumentów w Krasnogorsku.
Serdecznie zapraszamy!
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