
 

Zapraszamy do odwiedzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i skorzystania z 

naszej oferty edukacyjnej. Wizyta może składać się ze zwiedzania Muzeum i Miejsca 

Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz udziału w zajęciach o różnorodnej tematyce, 

w tym: 

1) historycznej: 

• dotyczącej losów Polaków – jeńców wojennych w czasie obu wojen światowych: 

 

− W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej 

− Losy polskich żołnierzy w latach II wojny światowej 

− Zbrodnia katyńska. Historia, polityka, konteksty kultury  

− Dzieci w powstaniu warszawskim. Etos a rzeczywistość 

− Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej  

− One czuły się żołnierzami. Kobiety – powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej  

− Bronili granic, stracili ojczyznę. Funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza i 

Straży Granicznej w niewoli (1939–1945)  

 

• dotyczącej życia codziennego jeńców wojennych i ludności cywilnej w czasie II 

wojny światowej: 

 

− „Bóg się rodzi, moc truchleje…” Boże Narodzenie w obozach jenieckich (1939–1945) 

− Piłka kontra karabin. Sport w obozach jenieckich (1939-1945) 

− Kochany Tatusiu! Polskie rodziny w latach II wojny światowej 

− Humor sposobem na przetrwanie. Karykatura w obozach jenieckich w czasie II wojny 

światowej  

− Potęga smaku? Życie codzienne w stalagach Lamsdorf (1939–1945) 

− Chleb za czekoladę – czy to możliwe? Pieniądz w czasie II wojny światowej 

 

2) społecznej, odnoszącej się do problemów współczesnego świata: 

− Patriotyzm u progu II wojny światowej i 80 lat później – wielkie czyny i małe gesty 

− Nie ma dzieci, są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka 

− Tylko w marzeniach człowiek jest naprawdę wolny 

− Prawie bezprawie. Dyskryminacja w czasie II wojny światowej  

 

3) biograficznej dotyczącej losów wybranych postaci historycznych:  

− Rotmistrz Witold Pilecki  

− Ojciec Maksymilian Maria Kolbe  

− Trzy wojny i dwie misje. Józef Czapski – historia niezwykłego człowieka  

− Od Westerplatte do Westerplatte… – jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego  

 

 



4) muzealno-archiwalnej, zawierającej praktyczne wskazówki, jak prowadzić 

poszukiwania śladów przodków oraz dbać o dziedzictwo po nich:  

− Od rodzinnej pamiątki do muzealium  

− Z poradnika genealoga. Śladami wojennych losów przodków  

 

Rezerwacja wizyt i zajęć:  

tel. +48 77 43 43 475 (pon–pt, godz. 9.00–15.00)  

e-mail: edukacja@cmjw.pl  

 

Koszt usługi przewodnickiej w Muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej uzależniony jest od 

liczby uczestników i formy oraz zakresu zwiedzania. Szczegóły znajdują się w cenniku 

dostępnym na stronie internetowej Muzeum: www.cmjw.pl/zwiedzanie/cennik/  

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie w połączeniu ze zwiedzaniem. Czas trwania zajęć 

ustalamy indywidualnie - od 45 minut do 1,5 godz. Czas zwiedzania uzależniamy od 

wybranego zakresu: do 3,5 godz.  

Jednocześnie informujemy, że liczebność przyjmowanych grup będzie uzależniona 

od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.  

Zachęcamy do skorzystania z oferty! 

Dział Edukacji i Wystaw 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice 

województwo opolskie 

www.cmjw.pl 

 

 

http://www.cmjw.pl/

