
Łambinowice, 
7 grudnia 2022 r. (środa), godz. 17.00
siedziba Muzeum przy ul. Muzealnej 4

Patronat honorowy
Wójt Gminy Łambinowice
Tomasz Karpiński

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie
z dr Grzegorzem Hebdą

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW
dr Iwona Konopnicka 

oraz

Dyrektor 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
dr Violetta Rezler-Wasielewska

pt. Nocni łowcy. Nietoperze 
i ich zimowisko na terenie 
dawnego poligonu 
Lamsdorf



Szanowni Państwo!

 Tegoroczna edycja „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” zbli-
ża się ku końcowi. Na ostatni, zimowy miesiąc 2022 r. przygoto-
waliśmy dla Państwa specjalną ofertę. Zapraszamy zatem do Mu-
zeum na spotkanie z przyrodą naszego miejsca pamięci.
 Wydarzenie poprowadzi dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biolo-
gii Uniwersytetu Opolskiego – specjalista w badaniach nad nie-
toperzami oraz insektami, autor ponad 80 publikacji naukowych 
i artykułów. To także współwykonawca lokalnych planów ochrony 
przyrody w województwie opolskim, w tym dotyczących parków 
krajobrazowych oraz terenów Natura 2000, oraz członek czoło-
wych polskich towarzystw przyrodniczych, od 2016 r. działający 
również w Partnerstwie Borów Niemodlińskich. 
 Podczas spotkania dr Grzegorz Hebda opowie o niewielkich 
mieszkańcach okolicznych lasów – nietoperzach. Te cieszące się 
niesłusznie złą sławą ssaki, w wyniku gwałtownych zmian natural-
nego środowiska, występują coraz rzadziej i są niezwykle trudne 
do zaobserwowania. Pełnią natomiast pożyteczną rolę, polując 
i zmniejszając populację komarów. Aby im dopomóc w przetrwa-
niu, Partnerstwo Borów Niemodlińskich wespół z naszym gościem 
zrealizowało w sierpniu tego roku projekt „Hiber-akcja. Adaptacja 
zbiornika na wodę na terenie byłego poligonu w Łambinowicach 
na zimowisko nietoperzy z Borów Niemodlińskich”. W przedsię-
wzięciu tym wzięło udział szereg osób i wolontariuszy, w tym 
pracownicy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Efektem 
tych działań było przekształcenie nieużywanego podziemnego 
obiektu na terenie dawnego niemieckiego poligonu Lamsdorf 
w sezonowe schronienie, gdzie nietoperze będą mogły bezpiecz-
nie przezimować. 
 Jak to jednak możliwe, że tak małe zwierzęta są w stanie prze-
trwać bez jedzenia kilka miesięcy? Jak wygląda takie zimowisko? 
W jaki sposób wykorzystano obiekty popoligonowe do jego przy-
gotowania? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymają Państwo 
podczas najbliższego spotkania. Organizujemy je 7 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy!

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Opolskiego, współprowadzoną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


