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        Druga wojna światowa – szczególny okres w dziejach Europy, zbiorowości i setek tysięcy ludz-
kich istnień. Wciąż jest przestrogą i nakazuje pamięć. Wojna definiowana jest w kategoriach chaosu 
i destrukcji oraz ludzkiego cierpienia, determinowanego uczuciem niepewności i lęku, ciągłej obawy 
o życie własne, przed utratą bliskich i poczuciem wszechogarniającej świat śmierci. W świecie zdo-
minowanym podczas wojny przez pojęcie „nieustannej walki” wiele osób cywilnych oraz żołnierzy 
zmuszonych było przeżywać traumę i niedogodności życia w niewoli – egzystować w odosobnie-
niu – za drutami. Problem ten nie stanowi wyizolowanego wycinka historii II wojny światowej, ale jej 
komplementarną część. 
      Rok 2015 ma szczególne znaczenie dla upamiętnienia wydarzeń związanych z 70. rocznicą za-
kończenia II wojny światowej. Jest to okazja do refleksyjnego spojrzenia na ten dramatyczny w dzie-
jach ludzkości okres zarówno z punktu widzenia historii powszechnej, jak również historii lokalnej. 
Z punktu widzenia podejmowanego tematu konieczne wydaje się zaakcentowanie wieloaspektowo-
ści recepcji wydarzeń historycznych reprezentatywnych dla historii powszechnej i lokalnej – tj. do-
świadczeń ludności cywilnej i jeńców wojennych w latach II wojny światowej, jak też form pamięci 
o MIEJSCACH (miejscach internowania) i LUDZIACH (po obydwu stronach drutów – przetrzymywa-
nych i ludności cywilnej z terenów zamieszkujących miejsca osadzenia) w świadomości lokalnej spo-
łeczności regionu z refleksją, w jakim wymiarze i czy nadal czas wojny oraz miejsca pamięci obecne są 
w świadomości zbiorowej kolejnych pokoleń. 

Proponujemy skoncentrowanie się na kręgach tematycznych:

- nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej

- obozy dla ludności cywilnej na Śląsku w latach II wojny światowej

- obozy jenieckie na Śląsku w latach II wojny światowej

- wojna i miejsca internowania w świadomości społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2015 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem 

w konferencji bez wygłoszenia referatu o zgłoszenie swego udziału w terminie do 30 kwietnia 2015.

Organizatorzy nie pobierają opłat za uczestnictwo w konferencji.

Języki konferencji: czeski, polski i niemiecki.

Czas wystąpienia: max. 20 minut. 

Wybrane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Těšínsko.

Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną oraz internetową na adres: 




