
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČAS-
MÍSTA-LIDÉ. SYSTÉM NACISTICKÝCH TÁBORŮ V LETECH 2. SVĚTOVÉ VÁL-
KY / CZAS-MIEJSCA-LUDZIE. NAZISTOWSKI SYSTEM OBOZOWY W LATACH 
II WOJNY ŚWIATOWEJ. Český Těšín, 30 września-1 października 2015 r.

W dniach 30 września i 1 października 2015 roku w Czeskim Cieszynie (Český Těšín) 
w ośrodku kultury „Strzelnica“ (pełna nazwa w języku czeskim: Kulturní a společenské stře-
disko „Střelnice“) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „CZAS-MIEJSCA-
LUDZIE. Nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej“ („ČAS-MÍSTA-LIDÉ. 
Systém nacistických táborů v letech 2. světové války“). W ramach współpracy organizowa-
ły ją Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Muzeum Těšínska. Patronat przejęły: Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Ambasada Republiki Czeskiej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz władze miejskie Czeskiego Cieszyna. Konferencja była przygo-
towana w ramach czesko-polskiego projektu „Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny 
światowej”, realizowanego dzięki środkom Polsko-Czeskiego Forum przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, przez grupę projektową: Joanna Lusek z Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, Paulina Badurova i Martin Krůl z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej 
w Czeskim Cieszynie (Muzeum Těšínska). Otwarcia obrad dokonali wicedyrektor Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim 
Cieszynie Zbyšek Ondřeka, a także burmistrz miasta Czeski Cieszyn Vít Slováček. 

W ramach konferencji przewidziano wystąpienia w pięciu sesjach: Śląsk Cieszyński 
i Sudety podczas wojny oraz system obozowy, Nazistowski system obozowy oraz więź-
niowie z szeregów mieszkańców cywilnych, Konsekwencje systemu obozowego oraz jeńcy 
po zakończeniu wojny, stalagi Teschen i Lamsdorf, Refleksje i dyskusja. Pierwszą sesję pt. 
Śląsk Cieszyński i Sudety podczas wojny oraz system obozowy moderował Mečislav Borák 
z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Jako pierwszy swój referat zaprezentował Wojciech 
Moś z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, który mówiąc o obronie Śląska Cieszyńskiego 
w Kampanii Wrześniowej w dniach 1–3 września 1939 r. polemizował z ustaleniami Ry-
szarda Kaczmarka. Twierdził, że niemieckie sprawozdania, na które powołuje się w swoich 
publikacjach Ryszard Kaczmarek, są nieprawdziwe i w rzeczywistości liczby zabitych i ran-
nych Niemców były dużo większe. Duże zainteresowanie zebranych wywołały ilustracje, 
które Wojciech Moś prezentował w trakcie swojego wystąpienia. Temat okazał się zajmują-
cy, a moderujący sesję Mečislav Borák długo go podsumowywał zanim poprosił o wystąpie-
nie Romanę Rosovą, reprezentującą Narodowy Instytut Dziedzictwa w Ostrawie (Národní 
památkový ústav, ÚOP w Ostrawie). Przedstawiła ona referat „Skrochovice - počátek kon-
centračních táborů”, w którym scharakteryzowała specyfikę tworzenia i pierwszy okres funk-
cjonowania obozu koncentracyjnego. Wskazała, że więźniami pracującymi przy budowie 
baraków i ogrodzeń obozu byli zarówno katolicy, jak ewangelicy i Żydzi. Wszyscy byli 
zmuszani do pracy w skrajnie złych warunkach sanitarnych, przy minimalnych racjach żyw-
nościowych, co powodowało choroby i śmierć więźniów. Przywołała przykład polskiego pi-
sarza Gustawa Morcinka, który wycieńczony został przewieziony z obozu w Skrochowicach 
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do obozu w Sachsenhausen. W swoim wystąpieniu R. Rosová przedstawiła wiele szczegóło-
wych informacji i w sposób przekonujący zaznaczyła, że obóz w Skrochowicach zasługuje 
na solidną monografię. Z kolei Stanisław Gawlik z Polskiego Związku Kulturalno-Oświato-
wego w Republice Czeskiej omówił zagadnienie Polenlagrów na Śląsku Cieszyńskim. Za-
znaczył, że Polenlagry stały się przedmiotem procesu norymberskiego. Gawlik przedstawił 
trzystopniowy system organizacyjny akcji wysiedlania Polaków z Bukowiny i Besarabii. 
Wskazał 28 obozów rozmieszczonych na Śląsku i w Małopolsce, gdzie przywożono trans-
porty więźniów. Wymienił między innymi obozy znajdujące się w miejscowościach: Skro-
chowice, Frysztat, Bogumin, Beneszów Dolny, Piotrowice-Piersna. Następnie S. Gawlik, 
Karol Mrózek, Stanisław Mrózek, Adam Kantor przedstawili fragmenty wspomnień więź-
niów (wówczas dzieci) Polenlagru 40 Frysztat, w których doskonale zilustrowano stosowane 
przez Niemców sposoby przesiedleń. Stanisław Gawlik odczytał fragment wspomnień rodzi-
ny Martynków z Mostów k. Jabłonkowa, Karol i Stanisław Mrózek z Górnej Suchej przywo-
łali wspomnienia Józefa Mrózka, a następnie zaprezentowano wspomnienia Adama Kantora 
z Nawsia. Wystąpienia te miały charakter bardzo osobisty, gdyż przedstawili je świadkowie 
historii. Po tej prezentacji głos zabrał dyrektor Muzeum w Czeskim Cieszynie, który wyraził 
zadowolenie, że szczególnie tych relacji mogli  wysłuchać obecni na konferencji studenci.

Po zakończeniu tej sesji uczestnicy udali się pod Pomnik Międzynarodowej Solidarno-
ści Koalicji Antyfaszystowskiej, gdzie złożyli hołd ofiarom obozów jenieckich w Cieszynie. 
Drugą sesję poświęconą nazistowskiemu systemowi obozowemu i więźniom z szeregów 
mieszkańców cywilnych moderował Krzysztof Nowak z Uniwersytetu  Śląskiego w Kato-
wicach. Otworzyło ją wystąpienie Ivana Rousa z Muzeum Północnych Czech w Libercu 
(Severočeské muzeum v Liberci) „Tábory nucené práce v Euroregionu Nisa v návaznosti na 
válečnou výrobu“, w całości poświęcone tematyce Romów w obozach. Z kolei Jan Vajskebr 
z Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze (Ústav pro studium totalitních režimů, 
Praha) przedstawił problematykę powstania obozu koncentracyjnego na terenie stacjonowa-
nia jednostki SS „Böhmen“, a Pavel Zeman, reprezentujący ten sam instytut, omówił miej-
sca zagłady społeczności żydowskiej i podał wiele szczegółowych informacji dotyczących 
organizacji obozów koncentracyjnych, w których dokonywano eksterminacji Żydów. Piotr 
Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu swoje wystąpienie poświę-
cił tematyce pochodzących ze wschodniej Wielkopolski nauczycieli, którzy zostali więź-
niami obozów zagłady. Najwięcej z nich trafiło do Mauthausen-Gusen, ale znaleźli się też  
w KL Auschwitz, Gross Rosen, Dachau (trafiali tu głownie duchowni) i w Chełmnie (tutaj 
ginęli nauczyciele narodowości żydowskiej). Na zakończenie tej części obrad głos zabrała 
Daria Czarnecka z Archiwum Państwowego w Katowicach, która przestawiła sylwetkę Sta-
nisława Gustawa Jastera uciekiniera z KL Auschwitz, który trafił do obozu po aresztowaniu 
w tej samej łapance na Żoliborzu w Warszawie co rotmistrz Witold Pilecki i po przesłucha-
niach na Pawiaku. Po zakończeniu sesji wywiązała się dyskusja, w trakcie której poruszono 
zagadnienia z bieżącej, jak i z poprzedniej sesji. Ivan Rous wyjaśniał, że obozy dla Romów 
funkcjonowały do 1942 roku, a później więźniów wysyłano do obozów w Oświęcimiu, Bu-
chenwaldzie i Gross Rosen. Uczestnicy konferencji prosili też o doprecyzowanie terminu 
Polenlager. Stanisław Gawlik i Krzysztof Nowak dookreślili, że dotyczyły one Polaków na 
terenie Protektoratu Czech i Moraw oraz na terenach włączonych do III Rzeszy i miały cha-
rakter obozu pracy przymusowej.

Trzecią część konferencji, zatytułowaną „Konsekwencje systemu obozowego oraz jeńcy 
po zakończeniu wojny“ moderował Piotr Gołdyn. Spośród referentów jako pierwszy głos 
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zabrał Alfons Adam reprezentujący Institut terezínské iniciativy, który opisał Keramischen 
Werke Bohemia w Neurohlau (obecnie Nová Role w Czechach), zakład w którym praco-
wali więźniowie, a także powojenny proces jego dyrektora Heinricha Hechtfischera. Na-
stępnie Bartholomäus Fujak z Westfalskiego Muzeum Przemysłowego w Bochum (LWL-
Industriemuseum Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur Zeche Hannover w Bo-
chum) przedstawił referat na temat życia kulturalnego w obozach dipisów (od ang. displaced 
persons) w Niemczech po 1945 r. Wskazał na niezwykłe bogactwo działalności kulturalnej 
Polaków z wyzwolonych obozów. W obozach dla dipisów powstawały szkoły, organizowano 
przedstawienia teatralne i koncerty dla ludności cywilnej i stacjonującego w okolicy wojska, 
drukowano książki, organizowano wystawy prac artystycznych, wydawano prasę w języku 
polskim. B. Fujak podkreślił, że wielu Polaków zdecydowało się pozostać na terenie Nie-
miec, a władze niemieckie wybudowały dla nich osiedla. Jacek Barski z PORTA POLONI-
CA – Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech w Bochum w swoim 
wystąpieniu „Maczków 1945-48. Polska enklawa w Niemczech“ omówił plany powstania 
polskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a następnie przybliżył pierwsze lata funkcjono-
wania Polonii na terytorium Niemiec. Kolejnym prelegentem w tej sesji był Jarosław Durka 
z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Omówił on 
zagadnienie pielgrzymek, organizowanych przez byłych więźniów obozów koncentracyj-
nych na Jasną Górę w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po dyskusji i krótkiej 
przerwie Jerzy Stankiewicz ze Związku Kompozytorów Polskich przybliżył sylwetki Olivie-
ra Messiaena i Zdzisława Nardellego, jeńców Stalagu VIII A Görlitz. Było to wprowadzenie 
do projekcji filmu dokumentalnego Nicolása Buenaventury Vidala „Urok niemożliwości“, 
traktującego o życiu w obozie jenieckim, powstaniu utworu muzycznego „Kwartet na ko-
niec Czasu”, skomponowanego przez Oliviera Messiaena, i przygotowaniach do premiery 
tego utworu w Stalagu VIII A Görlitz w dniu 15 stycznia 1941 r. Tym akcentem zakończono 
pierwszy dzień konferencji.

Drugiego dnia sesję Stalagi Teschen i Lamsdorf moderował Jacek Barski. Joanna Lu-
sek z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przedstawiła zagadnienie opieki medycznej nad 
brytyjskimi jeńcami wojennymi w stalagach Lamsdorf i Teschen w latach II wojny świato-
wej. Natomiast Martin Krůl z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie (Muzeum 
Těšínska) skupił swoją uwagę na liczebności więźniów w komandach roboczych obozu ma-
cierzystego Stalagu VIII B Teschen. Z kolei Zbigniew Gołasz z Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Oddziału w Katowicach omówił infrastrukturę obozową na terenie Zabrza w latach  
II wojny światowej. Marcel Mahdal (o.s. PANT) przybliżył sylwetkę włoskiego więźnia Pa-
ola Coplojera i losy komanda roboczego Stalagu VIII D Teschen w Karwinie. Ostatni przed 
dyskusją głos zabrał Piotr Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu, który przedstawił problematykę ewakuacji jeńców wojennych na Górnym 
Śląsku. 

Piąta sesja była poświęcona refleksjom, dotyczącym tematyki obozowej. Moderowała Jo-
anna Lusek z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a jako pierwsza swój referat pt. „Końca 
wojny nie było czyli od nazizmu do komunizmu. Rok 1945 w pamięci Górnoślązaków“ wy-
głosiła Małgorzata Laburda z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków. Następnie 
Dorota Musiał z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zapre-
zentowała program edukacyjny swojej instytucji, w którym szczególna rolę zajmuje przed-
stawienie nazistowskiego systemu jenieckiego. Program konferencji zamykała dyskusja, 
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którą prowadziła Joanna Lusek z prelegentkami. Poruszono w niej temat rozbieżności w za-
kresie podstawy programowej i oferty edukacyjnej Centrum Dokumentacji w Radzionkowie 
oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Kwestia ta o tyle istot-
na, że program nauczania historii w gimnazjum kończy się na wydarzeniach 1918 r. Następnie 
dyskutowano o formach edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych w obydwu placówkach 
i o sposobach uczczenia 70. rocznicy zakończenia wojny w tych placówkach. M. Laburda 
mówiła o rozpoczęciu działalności Centrum, a D. Musiał o 50-leciu działalności muzeum 
w Łambinowicach-Opolu oraz o nowych projektach placówki. Uczestnicy konferencji wyra-
żali opinię o konieczności upamiętniania i poszukiwania paraleli między sytuacją po polskiej 
i po czeskiej stronie, głównie w odniesieniu do regionalnego charakteru zagadnienia zapo-
czątkowanych w 1945 r. deportacji. 

Konferencję w zastępstwie Iwony Mohl zakończyła Joanna Lusek i dyrektor Ondřeka. 
J. Lusek dokonała podsumowania statystycznego i tematycznego konferencji - odnosząc się 
do tematyki konferencji i prezentowanych wystąpień, skupionych na II wojnie światowej 
i jej konsekwencjach, a także omówionych miejsc (różnych formach miejsc internowania: 
obozach koncentracyjnych, obozach jenieckich, Polenlagrach, obozach dla dipisów) i przed-
stawionych sylwetkach osób (np. Olivier Messiaen, Zdzisław Nardelli, rodzina Mrózków). 
Podkreśliła znaczenie pamięci i konieczność dokonywania analizy i podsumowań. Następnie 
J. Lusek podziękowała stronie czeskiej za organizacyjne przygotowanie konferencji. 
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