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pt. Żona więźnia. Fikcja literacka 
czy fakt historyczny?



Szanowni Państwo!

 Nasz cykl „Łambinowickie Spotkania Muzealne” zbliża się 
w tym roku ku końcowi. Na grudniowym spotkaniu połączymy 
się on-line z brytyjską pisarką dr Maggie Brookes, autorką zy-
skującej na popularności powieści pt. Żona więźnia.
 Historia, która będzie tematem najbliższego spotkania, mo-
głaby nigdy nie ujrzeć światła dziennego, gdyby nie przypadko-
we spotkanie w windzie Maggie Brookes z Sidneyem Reedem, 
byłym jeńcem Stalagu VIII B (344) Lamsdorf. Wśród wielu fak-
tów, które jej wówczas przekazał, szczególnie inspirująca oka-
zała się historia kobiety, ukrywanej w obozie jenieckim. W po-
szukiwaniu informacji na ten temat M. Brookes odwiedziła Mu-
zeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Zdobyta 
wiedza posłużyła przy pisaniu książki o losach brytyjskiego jeń-
ca Billa Kinga i młodej Czeszki Izabeli. Autorka połączyła w niej 
wspomnienia żołnierza, powszechnie znane fakty historyczne 
oraz własną wyobraźnię, czego rezultatem jest porywająca po-
wieść o miłości młodych ludzi, skłonnych ryzykować życie, by 
być razem. Gdzie się poznali? Co wydarzyło się w obozie je-
nieckim Lamsdorf? Jak potoczyły się dalsze losy bohaterów? 
Czy ta historia mogła wydarzyć się naprawdę? Na te i inne py-
tania odpowiedzą wspólnie dr Maggie Brookes i dr Anna Wic-
kiewicz – kierownik Działu Edukacji i Wystaw CMJW. 
 Wszystkich miłośników dobrej literatury zapraszamy na spo-
tkanie zarówno do siedziby Muzeum w Łambinowicach, jak i na 
jego transmisję na Facebookowym profilu Muzeum, gdzie bę-
dzie można zadawać pytania i dzielić się refleksjami. 

Serdecznie zapraszamy!
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