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Szanowni Państwo!

 „Smaki dziedzictwa” – hasło tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa – w odniesieniu do tematyki, jaką zajmuje się Central-
ne Muzeum Jeńców Wojennych, brzmieć może wręcz niestosownie. 
Czy w kontekście niedożywienia lub wręcz głodu, prowadzącego do 
śmierci wypada odwoływać się do jakichkolwiek kulinarnych trady-
cji? Czy w ogóle pojęcie „smaku”, zwłaszcza w sensie estetycznym, 
można odnosić do tragicznej historii obozów, np. tych z lat II wojny 
światowej? Odpowiedź na te pytania nie jest ani prosta, ani jedno-
znaczna. 
 Wyżywienie w obozach, które poczynając od lat 70. XIX w. two-
rzono w Lamsdorf/Łambinowicach pięciokrotnie, zawsze było jed-
nym z najbardziej podstawowych problemów izolowanych jeńców 
wojennych i cywilów. Zachowane świadectwa z lat II wojny świato-
wej wskazują na drastyczne ograniczenia w tej kwestii, głodowe racje 
żywnościowe czy brak higieny w przyrządzaniu i spożywaniu pokar-
mów. Z drugiej strony dowodzą tego, że człowiek nawet w nieludz-
kich warunkach jest zdolny do poszukiwania smaku i piękna, a niekie-
dy traktuje to – zgodnie z przesłaniem wiersza Zbigniewa Herberta 
„Potęga smaku” – jako protest przeciwko systemowi totalitarnemu. 
„Smaki dziedzictwa” to wreszcie określenie, któremu naszym spotka-
niem chcemy nadać również znaczenie symboliczne. Trzeba bowiem 
pamiętać, że w bogactwie smaków odnaleźć możemy także smak 
gorzki.
 Podczas wydarzenia, które odbędzie się w ramach „Łambinowic-
kich Spotkań Muzealnych” i Europejskich Dni Dziedzictwa, opowiemy 
o warunkach życia w obozach jenieckich Lamsdorf w latach II wojny 
światowej, diecie jeńców, a także o ich staraniach skupionych na za-
chowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Pomogą nam w tym 
bogate zbiory muzeum: przedmioty codziennego użytku, fotografie, 
jenieckie dzienniki i wspomnienia.  

Serdecznie zapraszamy!
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