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Úvod

Už víc než půl století nás dělí od onoho srpnového rána roku 1944, v němž se z polí 

a zahrad těšínských Životic nesl k obloze hluk výstřelů a nářek žen nad zmarněnými 

životy jejich blízkých. Už přes půl století nás dělí od poslední světové války, která 

obyvatele Těšínska tak mimořádně krutě poznamenala.

Rok co rok ubývá těch, kteří si hrůzy války pamatují z vlastních zkušeností. Pro 

generace vyrostlé v míru je odkaz válečných obětí už málo srozumitelný a málo 

přitažlivý pro život v hektickém rytmu doby na přelomu tisíciletí. Zdá se, jako by 

vybledlý obraz války začal nabývat jasnějších obrysů až s ozvěnou střelby a výbuchů 

bomb z balkánských bojišť, do níž se mísí křik bezmocných obyvatel zabíjených pro svou 

národnost. Trvá to bohužel vždy příliš dlouho, než civilizovaný svět tento křik uslyší, a 

válečných ohnisek je na naší planetě dosud příliš mnoho.

Bylo by bláhové se domnívat, že se nás už válka netýká. Nedá se to ostatně říci ani o 

té poslední světové, jejíž důsledky nám přivodily dlouhé období další totality a 

způsobily, že jsme se dodnes plně nevyrovnali se svým válečným dědictvím. Nezbývá 

nám tedy, než se stále ještě vracet k válečným kořenům, z nichž vyrostla naše 

současnost, hledat v nich odpověď na některé dnešní problémy i formulaci nových 

otázek, které je zapotřebí položit.

I když je zřejmé, že lidské zkušenosti, a ty válečné zvláště, jsou jen velmi obtížně 

sdělitelné, nebylo by moudré na poučení z historie předem rezignovat. Trpká válečná 

zkušenost obyvatel Těšínska ani tragické svědectví o mrtvých ze Životic by neměly 

upadnout v zapomnění. Jejich varovné poselství je určeno nejen nám, ale i našim 

vzdáleným potomkům.

Získáno z www.mecislavborak.cz. 3

http://www.mecislavborak.cz/


I. TĚŠÍNSKO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Naše učebnice dějepisu dlouho podávaly výklad o válce a okupaci českých zemí v 

letech 1939-1945 téměř výhradně na příkladě Protektorátu Čechy a Morava a dodnes 

jsou ještě příliš skoupé na slovo, mají-li se zmínit o situaci ve "zbytku" českých zemí, 

přičleněném k různým župám a provinciím Německé říše. Takové zkreslení postihlo 

například oblast Ostravska, z níž jen poměrně malá část patřila k protektorátu. Celé 

české Slezsko, až na úzký pruh území po pravém břehu Ostravice na Frýdecku, stejně 

jako většina území severní Moravy, byly totiž po celou dobu války mimo protektorát. 

Platily tam zákony v mnohém odlišné od těch protektorátních, což se promítalo i do 

postavení místního obyvatelstva, forem okupační politiky, podob perzekuce či projevů 

odporu proti okupantům. 

Zvláště výrazně se od poměrů v protektorátu odlišovala situace na okupovaném 

Těšínsku. Přestože o tom pojednává již několik českých prací,1 pro většinu obyvatel 

republiky je to pořád ještě naprosto neznámá problematika. Nepochopení zdejších 

specifických podmínek okupace a vnášení protektorátních měřítek do jejího hodnocení 

vedlo a dosud ještě někdy vede k řadě komplikací ve styku místních obyvatel s úřady. 

Polská historická literatura sleduje Těšínsko obvykle jen v širších souvislostech 

okupačního vývoje Horního Slezska, i když i v ní již existují práce věnované výhradně 

Těšínsku či jeho české části.2

Následující stránky se pokusí stručně charakterizovat zvláštnosti historického 

vývoje území Těšínska, průběh jeho okupace nacisty, vytvoření nacistické územní 

správy, rozdílné postavení jednotlivých skupin obyvatelstva, odboj proti okupantům i 

celkový rozsah a formy nacistické perzekuce. Upozorní též alespoň na některé odlišnosti 

zdejších okupačních poměrů vůči poměrům v protektorátu, případně ve zbytku 

okupovaného Polska, tzv. Generálním gouvernementu. 

1. Zvláštnosti historického vývoje

Jen málokterá oblast republiky má tak spletitou minulost jako Těšínsko, kraj v 

podhůří Beskyd mezi řekami Odrou, Ostravicí a Olzou při hranici s Polskem a 

Slovenskem. V historickém knížectví Těšínském se po staletí střetávaly a mísily vlivy 

polského a českého státu, jak o tom svědčí třeba svérázné těšínské nářečí místních 

obyvatel. Až do rozpadu rakousko-uherské monarchie zde žili Poláci vedle Čechů, 
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Němců a Židů v relativní shodě. Teprve na konci minulého století, kdy zde vrcholil 

proces formování novodobých národů, začalo vědomí historické příslušnosti tohoto 

území k polskému i k českému státu nabývat na významu. Snahy národních buditelů z 

polského centra v blízkém Krakově byly do značné míry úspěšnější než vliv českých 

středisek národního hnutí ze vzdálené Prahy či Brna. K tomu přistupovala rozsáhlá 

migrace obyvatel z Malopolska, zvláště z Haliče, spojená s prudkým rozvojem průmyslu 

na Ostravsku i na Těšínsku.3 Nešlo vlastně o cizince, neboť se stěhovali v rámci jednoho 

státu. V česko-německém prostředí Ostravska však snadno podléhali odnárodnění, aby 

se mohli lépe uplatnit, nebo se začas vraceli zpět domů. Žilo zde i značné množství 

obyvatel s dosud nevyhraněným národním vědomím, což se projevovalo při každém 

sčítání lidu v prudkých zvratech příklonu k určité národnosti v řadě obcí Těšínska. 

Obvykle to souviselo s autoritou místního faráře nebo učitele. V celkovém a 

dlouhodobějším pohledu se ale národnostní struktura Těšínska na přelomu století příliš 

neměnila: stále zde mírně převažovali Poláci nad Čechy, výrazně méně tu bylo Němců; ti 

však nejrychleji přibývali.4

K zásadní změně tohoto vývoje došlo s koncem první světové války, kdy byl 

obnoven polský stát a vzniklo samostatné Československo. Vztahy obou zemí byly od 

počátku zatíženy sporem o státní začlenění Těšínska. Československá strana v něm 

argumentovala historickým právem, polská zase zdůrazňovala etnické důvody nároku 

na toto území. Spor zjitřený útokem československé armády v lednu 1919 a 

teroristickou činností bojůvek obou stran byl rozhodnut až v roce 1920 arbitrážním 

výrokem konference dohodových mocností, jemuž se Polsko i ČSR podřídily. 

Československá diplomacie byla sice ve sporu úspěšnější, ale obě země se rozhodnutím 

o rozdělení Těšínska cítily poškozeny a pokládaly je za nespravedlivé. Pocit křivdy byl 

na polské straně mnohem silnější, neboť v ČSR zůstala početná skupina Poláků, kteří na 

Těšínsku v řadě obcí dokonce převažovali.

Důsledkem sporu o Těšínsko bylo tedy vytvoření polské menšiny v ČSR. Podle 

sčítání lidu z roku 1921 žilo v ČSR asi 109 tisíc Poláků, z toho asi 70 tisíc na Těšínsku, 

kde nyní nad Poláky začali výrazně převažovat Češi.5 Z Těšínska totiž po jeho rozdělení 

odešlo či bylo přinuceno odejít do Polska přes deset tisíc Poláků, mnoho dalších 

nepřijalo či nezískalo československé občanství a zhruba 50 tisíc osob, které se dříve 

hlásily k polské národnosti, se nyní raději přihlásilo ke "státotvorné" národnosti 

československé v domnění, že si tak zajistí lepší životní podmínky. Národnostní politika 

předmnichovské ČSR patřila sice k nejliberálnějším v Evropě a polská menšina se v řadě 
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ohledů velmi dobře rozvíjela, přesto však naplňování všech menšinových práv bylo 

mnohde jen formální a příliš záviselo na postupu místních správních orgánů.6 

Nedostatky v politice vůči menšinám spolu s důsledky hospodářské krize a s rostoucím 

napětím v mezinárodních vztazích v Evropě po příchodu nacismu v Německu k moci 

nakonec přispěly k tomu, že polská menšina se po příkladu německé stala významným 

argumentem a nástrojem v diplomatických hrách směřujících k rozbití Československé 

republiky. V roce 1938 rozpoutalo Polsko propagandistickou kampaň za připojení 

československé části Těšínska k polskému státu, který organizoval i bojový a diverzní 

výcvik ozbrojených oddílů, jež měly zasáhnout v případě vojenského konfliktu. K tomu 

již nedošlo, neboť československá vláda pod tlakem mnichovských událostí přijala 

ultimátum polské vlády a počátkem října 1938 postoupila Polsku značnou část 

historického území Těšínska.7

Polský zábor zahrnoval celé politické okresy Fryštát a Český Těšín, a tři obce z 

okresu Frýdek.8 Bylo to území o rozloze asi 830 km2, na němž podle posledního sčítání 

lidu z roku 1930 žilo celkem 232 264 obyvatel, z toho 126 033 Čechů, 73 868 Poláků a 

17 217 Němců.9 Národnostní skladba obyvatelstva se však rychle měnila, neboť polské 

státní občanství bylo přiznáno jen Polákům a usedlíkům, kteří na tomto území, 

nazývaném Poláky "Záolzím", měli domovské právo již před listopadem 1918. Odhaduje 

se, že v obavách před perzekucí ze záboru odešlo či bylo vysídleno přes 30 tisíc Čechů a 

asi 5 tisíc Němců, naopak z vnitrozemí Polska sem přicházeli někdejší polští emigranti a 

noví přistěhovalci.10 Mnozí z obyvatel, kteří se dříve hlásili k české národnosti, se v 

zájmu udržení svých majetků nyní prohlašovali za Poláky. Zabrané území bylo připojeno 

k polskému okresu Cieszyn a v jeho rámci se stalo součástí slezského vojvodství se 

sídlem správních úřadů v Katovicích. Od října 1938 až do května 1945 probíhal tedy 

vývoj na většině území českého Těšínska již zcela odděleně od vývoje ve zbytku českých 

zemí.

Místní Poláci své přičlenění k Polsku většinou s nadšením uvítali, i když i oni začali 

záhy projevovat nespokojenost s některými jevy, například se zhoršením sociálních 

poměrů dělnictva, s podhodnocením koruny vůči zlotému při výměně oběživa, s 

omezováním demokratických prvků ve veřejném a politickém životě, s komisařskou 

držbou obcí, s obsazováním klíčových funkcí přistěhovalci z vnitrozemí Polska apod. 

Místní Češi byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání 

a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národní projevy včetně školství, kultury či veřejného 

užívání mateřské řeči byly zakázány. Jen o něco lépe na tom byli místní Němci. Opět se 
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rozhořely bratrovražedné boje teroristických bojůvek, jež způsobily řadu obětí na obou 

stranách. Teprve hrozba konfliktu s Německem po nacistické okupaci zbytku 

Československa zklidnila zjitřené vášně a na mnoha místech Těšínska pak docházelo i ke 

vzájemné spolupráci při organizování ilegálních přechodů hranic z protektorátu do 

Polska pro několik tisíc československých emigrantů, ohrožených nacistickým režimem 

nebo usilujících o účast v boji proti nacistům v zahraničních armádách.11

Období polského záboru Těšínska netrvalo ani celý rok. Hitler posílený dohodou se 

Sovětským svazem o rozdělení sfér zájmů ve východní Evropě plánoval přepadení 

Polska již na 26. srpna 1939, ale nakonec musel nástup svých armád o pár dnů odložit. 

Přesto se toho dne odehrál na Těšínsku incident, který byl vlastně prvním bojovým 

střetnutím druhé světové války. Německá diverzní jednotka pod velením poručíka A. 

Herznera, zformovaná na Slovensku z nacistů z okolí Jablunkova, nedostala včas zprávu 

o odkladu útoku a v noci obsadila na několik hodin nádraží v Mostech u Jablunkova 

poblíž tunelu na strategické železniční trati Bohumín-Žilina. Německá armáda se za 

tento incident musela Polsku oficiálně omluvit, ale už 1. září 1939 vtrhla na Těšínsko a 

do celého Polska znovu, tentokrát doopravdy.12

2. Nacistická okupace a správa

První výstřely i první oběti druhé světové války na území dnešní České republiky 

padly právě na zabraném Těšínsku, kde se spolu s ustupujícími jednotkami polské 

armády bránili zdrcující přesile příslušníci místních oddílů domobrany. V Bohumíně 

obránci pozdrželi okupanty až do ukončení evakuace železáren, v Třinci je přivítali 

kulometnou palbou, na několika místech vyhodili do povětří mosty přes Olzu a 

železniční mosty na košicko-bohumínské trati, zavalili tunel v Jablunkovském průsmyku 

atd. K větším vojenským akcím však nedošlo, neboť vzhledem k charakteru zdejšího 

terénu polská armáda účinnou obranu ani neplánovala, takže Těšínsko bylo dobyto hned 

prvního dne války.

Na okupovaném území byla dočasně zavedena německá vojenská správa. 

Administrativní začlenění Těšínska bylo dlouho předměten spekulací, hospodářský 

význam oblasti totiž vyvolával střety mocenských zájmů. O získání Těšínska usilovala 

protektorátní vláda, Henlein je chtěl připojit ke své Sudetské župě a hornoslezští nacisté 

ještě v roce 1940 navrhovali začlenit ke své provincii nejen Těšínsko, ale celé 

průmyslové Ostravsko.13 Nakonec vše zůstalo tak, jak to určil "Výnos vůdce a říšského 
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kancléře o začlenění a správě východních oblastí" z 8. října 1939, který vešel v platnost 

26. října a ukončil období vojenské správy.14 Těšínsko bylo zařazeno ke katovickému 

vládnímu obvodu říšské provincie Slezsko, v jejímž čele stál vrchní vládní prezident se 

sídlem ve Vratislavi. Protože však z hlediska účelné správy byla Slezská provincie příliš 

velkým celkem, byla zákonem ze 20. prosince 1940 (s platností od 18. ledna 1941) 

rozdělena na dvě části, na provincii Dolnoslezskou a Hornoslezskou. Katovický vládní 

obvod, kam patřilo Těšínsko, tvořil spolu vládním obvodem opolským provincii Horní 

Slezsko, jež měla svého vrchního vládního prezidenta v Katovicích. Ten byl zároveň 

župním vedoucím hornoslezského stranického obvodu NSDAP. V čele provincie tedy stál 

vrchní vládní prezident, vládní obvody vedli vládní prezidenti a těm byli podřízeni 

jednotliví představitelé okresů, landráti.15

Hitlerův výnos přičlenil přímo k Německé říši jako její východní území značnou část 

porobeného Polska - Pomoří, Velkopolsko, Slezsko, západní Mazovsko, Kujavsko, většinu 

vojvodství lodžského a některé části vojvodství krakovského a kieleckého. Zhruba stejně 

velká zbývající část Polska (mimo území zabraného na východě Sovětským svazem) se 

podle dalšího Hitlerova výnosu ze 12. října 1939 stala Generálním gouvernementem, 

jakousi hospodářskou "kolonií" Německé říše, v níž bylo polské obyvatelstvo zbaveno 

všech národních práv i vlastního vedení a sloužilo Říši jen jako zásobárna levných 

pracovních sil.

Výkonným orgánem šéfa civilní správy katovického vládního obvodu byl řídící úřad, 

jehož aparát postupně zaváděl do měst a obcí německou správu (včetně výměny 

starostů a úředníků), prováděl dohled nad zdravotnickou službou, komunikacemi, 

kulturou, osvětou a školstvím, řídil finanční a celní správu. Soudní systém tvořily v 

katovickém vládním obvodu tři zemské soudy (Landgericht), podřízené vrchnímu 

zemskému soudu ve Vratislavi (po zřízení Hornoslezské provincie též v Katovicích), jimž 

podléhalo 37 místních soudů (Amtsgericht), např. zemskému soudu v Těšíně podléhaly 

soudy v Bohumíně, Těšíně, Fryštátě, Jablunkově, Skočově a Strumieni. V Katovicích 

působil i zvláštní soud (Sondergericht), v roce 1942 byl zřízen další zvláštní soud v 

Bílsku s kompetencí pro obvody zemských soudů v Těšíně a Bílsku. Kromě toho zde 

působily ještě vojenské zvláštní soudy a stanné soudy gestapa.16

Značně rozvětvený byl zvláště policejní aparát. Výkonným orgánem administrativní 

moci byla pořádková policie (Ordnungspolizei, Orpo), jejíž síly tvořila ve městech 

oddělení ochranné policie (Schutzpolizei, Schupo) a v městečkách a vesnických obcích 

stanice četnictva (Gendarmerie). Na dnešním českém Těšínsku byly služebny ochranné 
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policie zřízeny v Těšíně, Karviné, Třinci, Bohumíně, Orlové, Lazích, Doubravě, Fryštátě, 

Rychvaldu a Petrovicích (místo posledních dvou byla v r. 1941 zřízena služebna v 

Petřvaldu). V Karviné byla dislokována jedna setnina policejního praporu č. 82. 

Četnictvo mělo na svá oddělení v Těšíně, Fryštátě, Porubě a Jablunkově, podléhalo jim 

celkem 26 četnických stanic. K pořádkové policii patřila též policie dopravní 

(Verkehrspolizei) a pomocná (Hilfspolizei). V prvních týdnech okupace spolupracovali s 

policií, jejíž příslušníci přišli většinou z Říše a neznali místní poměry, členové civilní 

domobrany (Selbschutz), podřízení okresnímu velení SS. Ve větších obcích a na 

závodech působily v té době též civilní místní a závodní stráže (Ortswehr, 

Werkswehr).17

Aparát bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei, Sipo) tvořila tajná státní policie 

(Geheime Staatspolizei, Gestapo) a kriminální policie (Kriminalpolizei, Kripo), 

samostatně byl organizován aparát bezpečnostní služby říšského vedoucího SS 

(Sicherheitsdienst, SD). Oba tyto útvary v dohodě s velením německých pozemních vojsk 

vytvářely speciální jednotky policie a SS - operační skupiny (Einsatzgruppen der Sipo 

und der SD, EG), určené k potírání nepřátelských živlů na armádou

dobytých územích. Jedno z komand operační skupiny EG I, přidělené ke 14. armádě, 

sídlilo v těšínské radnici (Einsatzkommando 4/I) a jeho jednotky diskolokované v 

Karviné a Bílsku zde působily až do konce října 1939, do zřízení služebny gestapa v 

Těšíně, kam přešli mnozí z jejich příslušníků. Vedlejší služebna těšínského gestapa byla 

zprvu i v Karviné, v Mostech u Jablunkova bylo stanoviště pohraniční policie. Kromě 

obávané služebny gestapa, podřízené vedoucí úřadovně ve Vratislavi (od dubna 1941 v 

Katovicích), byla v Těšíně i venkovská služebna SD a služebna kriminální policie.18

Okupační okres Těšín (Teschen) byl nacisty převzat v podobě svého polského 

předchůdce. Na severu hraničil s okresem Ratiboř z opolského vládního obvodu 

Hornoslezské provincie a s okresy Rybnik a Pszczyna z katovického vládního obvodu, 

kam spadaly i okresy Bílsko a Żywiec, s nimiž hraničil na východě; na jihu probíhala 

říšská hranice se slovenským státem a na západě policejní hranice s Protektorátem 

Čechy a Morava. Svou rozlohou 1505 km2 byl druhým největším okresem v celé 

Německé říši a rovněž počtem obyvatel (téměř 300 tisíc) patřil k největším. Okres 

tvořilo (v roce 1941) celkem 8 měst, 9 obcí s vlastní samosprávou a 15 úředních okrsků, 

sdružujících celkem 118 vesnic. V čele okresu stál se svým úřadem landrát, významné 

postavení měl i okresní vedoucí nacistické strany NSDAP.19
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Geografická poloha okresu určovala jeho strategický význam: území přičleněné k 

Německé říši a stojící mezi protektorátem, Generálním gouvernementem a slovenským 

státem se mělo stát důležitým izolačním pásmem, oddělujícím od sebe jednotlivé 

slovanské národy. Jablunkovský průsmyk umožňoval nejvýhodnější spojení Berlína s 

Budapeští na trase vedoucí až do Bagdádu. Rovněž ve válečném hospodářství Říše 

zaujímal okres Těšín mimořádně důležité postavení, především pro těžbu 

koksovatelného uhlí, vyspělé hutnictví a kovozpracující průmysl, což spolu s průmyslem 

chemickým, energetickým, dřevařským a dobrou dopravní sítí dokazovalo ekonomický 

význam oblasti. Z hlediska sociální struktury bylo důležité, že většinu obyvatel tvořili 

průmysloví dělníci s dobrou kvalifikací. Rovněž složitá národnostní struktura okresu, 

osídleného převážně Poláky a Čechy, vyžadovala specifický přístup okupantů. Tyto 

důležité strategické, ekonomické, sociální a národnostní faktory nemohli nacisté 

přehlédnout a museli jim patřičně přizpůsobit i svou okupační politiku. Pokusili se k 

tomu využít zvláštností historického vývoje zdejší oblasti.

3. Rozdílné postavení obyvatelstva

Podle představ nacistů měli na území přičleněném k Německé říši žít pouze Němci. 

Cílem okupační politiky však nebylo masové vysídlování a fyzická likvidace zdejších 

neněmeckých obyvatel, protože jejich kvalifikovanou pracovní sílu nutně potřebovali 

pro válečné hospodářství Říše a sotva by ji mohli rychle a bez potíží nahradit německou 

kolonizací. Schůdnější cestou se měla stát germanizace obyvatel prostřednictvím akce 

tzv. německé volkslisty, která byla největší nacistickou germanizační akcí v Evropě 

(týkala se téměř tří milionů převážně polských občanů). Vyšli z předpokladu, že 

vzhledem k nejasnému národnímu vědomí značné části obyvatelstva se jim 

diferencovaným přístupem k jeho jednotlivým skupinám podaří úplně poněmčit ty 

vrstvy, které odpovídaly nacistickým kritériím rasovým, národnostním, politickým a 

duchovním, což podle jejich názoru byla většina zdejších obyvatel. Ty skupiny 

obyvatelstva, které nacistickým podmínkám neodpovídaly nebo germanizaci otevřeně 

odmítaly, měly být likvidovány či vysídleny do Generálního gouvernementu a nahrazeny 

německými kolonisty.

Okupanti dovedně využili faktu, že značná část zdejších obyvatel se považovala za 

Slezany, "Šlonzáky", u nichž vědomí místního původu převažovalo nad vědomím národní 

příslušnosti. Mělo to své příčiny historické - vždyť během života jedné generace změnilo 
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Těšínsko celkem pětkrát státní příslušnost i režim, což nemohlo zůstat bez následků. 

Část obyvatel se v obavách o svou existenci mnohdy raději přiklonila k vládnoucí moci i 

národnostně. Nacisté nakonec došli k závěru, že zdejší "smíšené obyvatelstvo", přestože 

se neskládá jen z německých živlů, je po staletí pod vlivem německé kultury a je schopno 

poněmčení.

První krok směřující k poněmčení obyvatel Těšínska byl učiněn ještě skrytě u 

příležitosti policejní registrace obyvatelstva v prosinci 1939. Říkalo se jí lidově 

"palcówka", protože jeden výtisk formuláře, který nahrazoval osobní průkaz totožnosti, 

byl opatřen otiskem palce přihlašované osoby. Vysvětlivky umožňovaly uvést i 

"šlonzácký" jazyk a národnost, čehož využila téměř polovina obyvatel Těšínska.20 

Většinou se domnívali, že tak na okupanty vyzráli: nevystavili se nebezpečí postihu pro 

národnost polskou nebo českou, ani se nekompromitovali přijetím národnosti německé. 

Přiznání slezské národnosti bylo v atmosféře nátlaku a hrozeb do značné míry otázkou 

taktiky, snahy "zamaskovat se" a bez větší újmy přečkat na rodné půdě okupaci, v jejíž 

krátkodobost se ještě všeobecně věřilo. Takové rozhodnutí podporovala i katolická 

církev a prostřednictvím západního rozhlasu i polská emigrace. Také proto se v bývalém 

polském okrese Cieszyn přihlásily ke slezské národnosti téměř tři čtvrtiny obyvatel; na 

českém Těšínsku tomu tak bylo pouze na Jablunkovsku, zatímco v bývalých soudních 

okresech Bohumín, Fryštát a Český Těšín se za Slezany prohlásila jen pětina až třetina 

obyvatel.21

Výsledky registrace zanedlouho posloužily okupačním úřadům při akci německé 

volkslisty. Šlo o vytvoření seznamů občanů německé národnosti v přičleněných 

východních územích Říše, jež byly vedeny úřadem vrchního vládního prezidenta. První 

instancí pro zápis do tohoto "německého národního soupisu" (Deutsche Volksliste, DVL) 

byly pobočky zřízené při úřadu landráta, proti jejichž rozhodnutí existovala možnost 

odvolání ke třem dalším institucím. V Těšíně byla "Zweigstelle DVL" zřízena v dubnu 

1941, ale vlastní akce zápisů tu byla zahájena až v prosinci 1941. K zápisu do seznamu 

nestačilo jen přihlášení se k německé národnosti, ale bylo zapotřebí podat důkaz o 

německém původu, rase a politickém postoji. Nacisté předpokládali, že se jim podaří 

získat pro velkoněmecký národ většinu obyvatel. Když ale přihlášky do volkslisty 

přibývaly příliš pomalu, byl stanoven jako poslední termín k podání přihlášky 31. březen 

1942. Docházelo k častým projevům úředního nátlaku a mnohde i teroru vůči osobám, 

které ze odmítaly zapsat, přestože byly německého původu. Takovými podle mínění 

nacistů byli především občané, kteří při policejní registraci uvedli slezskou národnost. 
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Mnozí z nich se nyní odmítali hlásit jako Němci a vraceli se ke své polské nebo české 

národnosti. Zvláště Polákům pak za odmítnutí zápisu hrozilo věznění, vysídlení, 

deportace do koncentračního tábora a jsou známy i případy jejich fyzické likvidace. Tato 

atmosféra nejistoty a strachu hrála významnou roli při rozhodování o podání přihlášky, 

stejně jako nejednotná praxe místních úředních činitelů při rozhodování o jejím 

přijetí.22

Volkslista dělila do ní zapsané osoby na čtyři skupiny s různým právním 

postavením.23

Do první skupiny byli zařazeni ti, kdo vystupovali už před začátkem okupace jako 

Němci. Museli prokázat, že již tehdy byli členy německých organizací, že se aktivně 

proněmecky projevovali (např. veřejným užíváním němčiny, odmítnutím služby v 

československé či polské armádě). Získali německou státním příslušnost se zpětnou 

působností od 26. října 1939.

Do druhé skupiny patřili ti, kteří před okupací sice nevystupovali aktivně 

proněmecky, ale zachovali si německou národní příslušnost, pokud se ovšem nestýkali s 

Poláky a nebyli např. členy polských organizací. Vztahovaly se na ně stejné právní normy 

jako na první skupinu, získali okamžitě nejen německou státní příslušnost, ale i práva 

říšských občanů. Do NSDAP však směli být přijati jen příslušníci I. skupiny. Osoby obou 

skupin, pokud měly slovansky znějící jména a příjmení, musely si je změnit na jména 

německá.

Do třetí skupiny patřily:

a) osoby německého původu, ovlivněné stykem s Poláky, ale schopné stát se opět 

"plnohodnotnými" příslušníky německého národa;

b) osoby neněmeckého původu, které žily ve smíšeném manželství s osobou 

německé národnosti, přitom ta osoba musela mít v manželství prokazatelně 

rozhodující vliv;

c) osoby z národnostního hlediska nevyhraněné, většinou nemluvící německy, ale 

přiklánějící se k němectví svou kulturou a místním rodovým původem. Sem 

patřili všichni ti, kteří při policejní registraci uvedli slezskou národnost, ale v 

jiných oblastech včleněných do Říše také Hornoslezané, Kašubové nebo Mazuři. 

Pokud se někteří z nich přihlásili k německé národnosti už před okupací, mohli 

být zapsáni do skupiny první nebo druhé. Pokud se ale projevovali 

protiněmecky, byli ze zápisu do volkslisty vyloučeni.
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Volkslistářům III. skupiny nebyla zprvu přiznána německá státní příslušnost, teprve 

nařízením ze 31 1. 1942 jim byla udělena na zkušební dobu deseti let. I když jim tato 

výhoda mohla být kdykoliv odebrána, přece jim přinesla určitý pocit jistoty: návrat 

vlastnického práva a zrušení komisařské držby jejich majetku. Tajné plány nacistů však 

počítaly s jejich přesídlením do čistě německého prostředí "staré říše", kde teprve měl 

být proces jejich znovuponěmčení dokončen.

Do čtvrté skupiny patřili obyvatelé německého či "slezského" původu, kteří politicky 

splynuli s Poláky, byli členy polských organizací a vystupovali protiněmecky. Patřili sem 

i někteří Poláci, u nichž se nepočítalo s germanizací. Německá státní příslušnost jim 

mohla být přiznána jen zcela výjimečně zvláštním právním aktem na zkušební dobu 

deseti let, do obdržení státního občanství však byli pokládáni za "chráněnce" Říše bez 

státní příslušnosti. Byl jim zkonfiskován majetek, rasově vyhovující děti jim byly 

odebírány k poněmčení. Měli být internováni v pracovních táborech a v případě odporu 

likvidováni.

Osoby zapsané do volkslisty obdržely úřední potvrzení, jež kromě písemného 

sdělení již svým zabarvením naznačovalo, do které skupiny volkslisty byl žadatel přijat. 

Volkslistáři I. a II. skupiny měli doklady v barvě modré, III. skupina měla doklady v 

zelené a IV. v čevené barvě. Těmto dokladům se začalo lidově říkat "volkslista". Pro 

mnohé místní občany bylo potvrzení o zápisu do volkslisty mimořádně důležité, neboť 

mohlo někdy rozhodnout i o jejich právu na život.

Naprostá většina volkslistářů na Těšínsku patřila do třetí skupiny. Oproti Polákům a 

Čechům měli některé dílčí výhody - mohli např. vlastnit rozhlasový přijímač, dostávali 

vyšší příděly potravin atd. Jejich postavení bylo přesto značně nejisté. Majetek jim měl 

být definitivně vrácen až po uplynutí oněch deseti let podmínečné lhůty pro přiznání 

státní příslušnosti. Nesměli být přijímáni do NSDAP, mohli se však stát členy SA, SS a 

ostatních stranických složek. Měli závazek jednoho roku povinné práce pro Říši, nesměli 

zastávat vedoucí místa či úřední funkce, nemohli bez předchozího povolení studovat 

vyšší školy aj. Manželství mohli uzavírat jen s Němci nebo s osobami ze své skupiny, v 

žádném případě s příslušníky jiných národností, tedy ani s Čechy nebo s Poláky.

Nejtíživějším závazkem volkslistářů byla povinnost vojenské služby ve wehrmachtu, 

na niž doplatily stovky místních mladých mužů svými životy. Nacisté měli zájem na 

rychlém doplňování svých frontových jednotek, proto tak pospíchali s dokončením akce 

volkslisty. Někteří branci byli odvedeni již na základě své "slezské" národnosti, dávno 

před výnosem o volkslistě. Mnohým z nich nebyla později volkslista vůbec přiznána, 
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nebo padli na frontě ještě před rozhodnutím o jejím přiznání. Proto se odvedenci, kteří 

obvykle získali národnost po otci, snažili vyhnout nástupu vojenské služby (nebo si 

vymoci propuštění z vojenské služby po dosažení plnoletosti) tím, že se přihlásili k české 

či polské národnosti, což však obvykle mělo za následek přísný trest (vysídlení, nucené 

práce, předání gestapu, koncentrační tábor). Propagační akce nacistů, spočívající v 

udělování definitivních občanských práv vybraným příslušníkům III. skupiny volkslisty v 

odměnu za hrdinství na frontě a za vojenské zásluhy o Německou říši zůstávaly bez větší 

odezvy. Naopak se množily případy dezerce i se zbraní během vojenských dovolenek a 

útěky k "zeleným kádrům" v beskydských horách, stejně jako přeběhnutí přes frontu do 

spojeneckých vojsk.24

Přijetí německé volkslisty bylo mnohem častější u osob, jimž v případě odmítnutí 

zápisu hrozilo vyvlastnění majetku, ztráta koncese či jiné ohrožení životní existence 

jejich rodin (patřili sem zvláště zemědělci, obchodníci, živnostníci, důchodci). Naopak 

nejúspěšněji germanizaci vzdorovali dělníci ze závodů s důležitou válečnou výrobou a 

horníci, za které nebylo rovnocenné náhrady z jiných zdrojů pracovních sil. Pokus o 

přesazení zdejších horníků do Porúří skončil neúspěchem, pokus o repatriaci 

jihotyrolských horníků na Karvinsko se ani nerealizoval.25

V červnu 1943 byly shrnuty první výsledky zápisů do volkslisty v katovickém 

vládním obvodu. Bylo podáno již 1 300 000 přihlášek, z toho 900 000 bylo zařazeno do 

III. skupiny. Pro okres Těšín se dochovaly údaje z 1. října 1943: z celkem 297 400 

obyvatel okresu bylo do DVL přijato 205 300 osob, tj. 69 % (z toho I. skupina 3000, II. 

skupina 22 000, III. skupina 180 000 a IV. skupina jen 300 osob), dosud nerozhodnuté 

byly žádosti 4900 osob. Ostatní obyvatelstvo okresu tvořilo 33 700 Poláků, 14 100 

Němců a říšských Němců, 890 německých osadníků a 38 500 příslušníků jiných 

národností (tj. především Čechů).26

Podle nacistického právního systému tedy za okupace na Těšínsku už nežili jako 

dříve Češi, Poláci, Němci a občané jiných národností, ale obyvatelé rozdělení do různých 

skupin z hlediska svého postavení vůči Německé říši. Nejvýše stáli Němci z Říše a místní 

Němci, kteří měli již před válkou německou státní příslušnost. Jedině tato skupina měla 

kromě státní příslušnosti i plná občanská práva. Největší skupinu obyvatel tvořili 

volkslistáři čtyř kategorií s rafinovaně odstupňovanými právy a povinnostmi. Třetí 

skupinou byli tzv. chráněnci či poddaní Německé říše (Schutzangehörige) bez státní 

příslušnosti. Patřili sem ti, jimž byla odmítnuta nebo odňata již udělená státní 

příslušnost, nebo ti, kteří na udělení ještě čekali. Dále sem patřily osoby, které nebyly 
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zapsány do volkslisty, protože buď nevyhovovaly požadavkům zápisu nebo jim úřady 

uznaly prohlášení české či polské národnosti (Selbstbekenntnis zum Tschechentum - 

Polentum). K chráněncům Říše však nepatřili Cikáni ani Židé, určení k přímé fyzické 

likvidaci (v říjnu 1943 zbylo na dřívější československé části Těšínska z původních asi 

2000 již jen 28 Židů).27 Kromě uvedených skupin zde žili ještě zahraniční Němci - 

přesídlenci z Volyně a Bukoviny, dále tzv. dělníci z východu (Ostarbeiter) - převážně 

Ukrajinci, Rusové a Poláci, přivlečení na nucené práce. Do stavu obyvatelstva se 

nepočítaly ani tisíce válečných zajatců (převážně sovětských, ale též italských, 

jugoslávských, belgických, britských a francouzských) v pracovních komandech 

těšínského Stalagu. Žili zde rovněž Slováci se státní příslušností slovenského státu 

(většinou sem dojížděli za prací) a Češi s protektorátní příslušností.

Srovnáme-li postavení Čechů a Poláků v době okupace Těšínska, zjistíme řadu 

rozdílů v chování okupantů vůči příslušníkům těchto národů, kteří nepodlehli 

germanizační akci volkslisty a bez ohledu na možné nebezpečí se ke své národnosti 

hlásili. Vzhledem k nejrůznějším formám nátlaku, jemuž byli ze strany nacistů vystaveni, 

lze chápat již samo přihlášení se k české či polské národnosti jako jednu z forem odporu 

proti nacistům, jež byla zvláště u Poláků spojena s nebezpečím vysídlení či fyzického 

vyhlazení. Postavení Poláků bylo mnohem svízelnější. Jejich vlastnické právo bylo 

zrušeno, jejich majetky byly

bez jakékoli náhrady vyvlastněny a těm, kteří své majetky dosud drželi, bylo 

zakázáno s nimi disponovat. Např. zemědělské usedlosti Poláků byly označovány úřední 

tabulkou s nápisem "Reichsland", Říšské území, aby to jejich bývalým majitelům zábor 

majetku stále připomínalo. Poláci museli odvádět tzv. vyrovnávací sociální dávku ve výši 

15 % hrubého příjmu, nevztahovala se na ně různá mzdová zvýhodnění a příplatky 

(např. za práci přesčas či ve svátek), neměli nárok na rodinné přídavky, na příspěvek při 

narození dítěte, při sňatku či úmrtí, na věrnostní příspěvky, vánoční odměny atd. Byli 

kráceni na délce dovolené, jež jim byla vyměřena bez ohledu na počet odpracovaných 

let, na dávkách v nemoci i na přídělech potravin a dalších životních potřeb (dostávali 

sice stejné kuponové lístky jako Němci, ale hned při výdeji jim byly některé kupony 

odstřiženy). Bez souhlasu pracovních úřadů nesměli měnit bydliště ani uzavírat sňatek. 

Pokud to dovolovaly podmínky, měli pracovat či cestovat odděleně od Němců a 

odděleně měli být i pohřbíváni. Hrozilo jim vysídlení do Generálního gouvernementu, 

internace ve zvláštních táborech pro Poláky s přísným režimem nucené práce, deportace 
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do koncentračních táborů i přímá fyzická likvidace. Bylo pro ně zavedeno zostřené 

trestní právo, ukládající nejtěžší tresty za sebemenší přestupky.28

Postavení Čechů bylo poněkud příznivější. Zrovna tak sice neměli žádná národní 

práva, nesměli zastávat vedoucí místa, uzavírat sňatek s Němci, měli stejně jako Poláci 

povinnost nucených prací v Říši apod., ale na rozdíl od Poláků nebyl poměr k Čechům 

úředně upraven žádným předpisem. Zatímco Poláci byli souzeni podle zvláštního 

trestního práva, pro Čechy platilo právo německé. Nebyl jim konfiskován majetek, nebyli 

ani hromadně vysídlováni, i když se o tom zprvu uvažovalo a k několika desítkám 

vysídlení skutečně došlo. Nevztahovala se na ně některá omezení, např. platba "sociální" 

vyrovnávací dávky či snížené příděly potravin. Stejně jako Poláci neměli vlastní školství, 

kulturní organizace ani jakékoli spolky, v omezeném množství se však na Těšínsko 

dovážel český tisk z protektorátu. Také Češi byli nuceni k zápisu do volkslisty, i když 

předpisy o tom přímo nehovořily. Původně zabraný majetek jim byl po ověření české 

národnosti dokonce vrácen zpátky. Proto se v té době hlásili k české národnosti i někteří 

Poláci a snažili se tak vyhnout perzekučním opatřením. Nestejná národnostní politika 

nacistů chtěla proti sobě rozeštvat porobené národy a zastřít skutečného viníka jejich 

útlaku.29

Přes dílčí výhody patřili Češi stejně jako Poláci ke skupině "chráněnců" Říše bez 

státní příslušnosti a měli být tudíž po válce rovněž vysídleni nebo zlikvidováni, pokud by 

se nedali poněmčit. Jen malá část zdejšího českého obyvatelstva (méně než 10 %) měla 

protektorátní příslušnost, protože podmínkou jejího získání byla domovská příslušnost 

v některé protektorátní obci. Většina takových osob však byla odsunuta či odešla již v 

době polského záboru. Rozdíly ve státně občanském ohledu ale neznamenaly, že by se 

faktické postavení Čechů s protektorátní příslušností od Čechů - "chráněnců" Říše nějak 

podstatně lišilo.

Okupanti se postupně přesvědčovali, že souhlas s germanizací daný zápisem do 

volkslisty byl u mnoha obyvatel Těšínska jen předstíraný. Kromě odporu k vojenské 

službě v německé armádě a stále rostoucí dezerce to dokazovalo i masové zapojení 

volkslistářů do domácího odboje proti nacismu. Rozborem dochovaných spisů vězňů 

těšínské věznice, jež sloužila i jako vazební věznice gestapa, se podařilo zjistit, že 

volkslistáři tvořili čtvrtinu z celkového počtu osob vězněných za odbojovou činnost.30 

Jejich předstíraný souhlas s germanizací jim umožňoval lépe odhalovat úmysly nacistů, 

poskytoval jim potřebný prostor pro odbojovou činnost a zároveň umožňoval její 

úspěšné krytí. Byli např. důležitým prostředníkem ústní agitace jako jedné z forem 
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odporu, protože směli vlastnit rozhlasové přijímače a šířili zahraniční zprávy mezi 

Poláky a Čechy. Mnozí z nich podporovali válečné zajatce a rodiny vězněných odbojářů a 

ve značném množství se sami zapojovali do činnosti odbojových skupin. Nacisté proto 

takové zjištěné případy tvrdě trestali, zbavovali volkslistáře propůjčených výhod a 

soudili je nikoliv podle německého práva, ale podle zostřených zákonů pro Poláky a 

Židy.

4. Odboj proti okupantům 

Na Těšínsku působilo od samého počátku okupace po celou dobu války odbojové 

hnutí, tvořené širokou škálou různě orientovaných organizací a skupin, většinou striktně 

rozdělených podle národnosti odbojářů. Koncepce českého i polského národního odboje 

počítaly v podstatě s návratem předválečných společensko-politických poměrů a obě 

vycházely z podřízenosti domácího odboje plánům svých emigračních vlád, které se 

zásadně lišily v názoru na poválečnou státní příslušnost území Těšínska. Český odboj 

vycházel z předmnichovské situace, nedokázal však vytvořit na Těšínsku organizační 

základnu odboje a omezoval se v podstatě jen na dílčí kontakty se zdejším územím; 

naopak polský odboj vycházející z pomnichovské situace zformoval na Těšínsku 

poměrně silnou a značně různorodou odbojovou strukturu.31

K prvním organizacím polského národního odboje na Těšínsku patřily od listopadu 

1939 Tajná vojenská organizace (Tajna Organizacja Wojskowa, TOW) vedená dr. P. 

Musiołem, podobná organizace budovaná inž. F. Kwaśnickým, nebo Organizace Bílého 

orla (Organizacja Orła Białego, OOB), jejíž těšínskou část řídil inž. A. Studencki. Již záhy 

sem začal pronikat vliv polských konspirativních organizací s celostátní působností, 

jakými byla Služba vítězství Polska (Slużba Zwycięstwu Polski, SZP) a od jara 1940 

jednotná vojenská a politická organizace podřízená polské emigrační vládě Svaz 

ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej, ZWZ), pozdější známá Zemská armáda 

(Armia Krajowa, AK). K její strategii patřila především příprava ozbrojeného povstání, 

které mělo vypuknout s pomocí západních spojenců; měla pak zajistit uchopení moci 

podle příkazů emigrační vlády. Do ZWZ byly včleněny organizace dr. Musioła a inž. 

Kwaśnického, vznikl samostatný těšínský inspektorát ZWZ a řada aktivních středisek v 

mnoha obcích Těšínska. V rámci ZWZ působila i sabotážně diverzní formace Svaz odvety 

(Związek Odwetu, ZO) s vlastní organizační sítí, v níž obvod "Záolzí" vedl J. Kominek. 

Odbojáři uskutečnili již v roce 1940 několik zdařilých diverzních akcí v Třineckých 
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železárnách, na nádraží v Bohumíně a ve Vítkovických železárnách. Už v roce 1941 však 

byla činnost ZWZ odhalena gestapem a její vedoucí představitelé popraveni. Novou síť 

zde začali vytvářet J. Margiciok a L. Hałaczek. Vznikla i zpravodajská síť ZWZ "August", 

široce rozvětvená po celém Těšínsku, průmyslová výzvědná služba "Lido" a 

zpravodajská organizace "Stragan", řízená těšínskými odbojáři z Vídně.

Samostatně se zprvu vyvíjelo odbojové hnutí polských socialistů (Polska Partia 

Socjalistyczna, PPS) a polské rolnické strany (Stronnictwo Ludowe, SL, Lidová strana), 

jejíž kontakty vedly i k odbojovým kruhům agrárníků ve Frýdku. Obě organizace 

vytvářely vlastní ozbrojené oddíly, které po vzniku jednotné AK působily v jejím rámci. 

Odbojové struktury polských socialistů i rolníků si však zachovávaly jistou organizační 

nezávislost a udržely se po celou dobu okupace, i když byly několikrát postiženy 

rozsáhlým zatýkáním. Také struktury AK byly v posledním roce války téměř rozbity 

gestapem, na podzim r. 1944 ukončila činnost i jediná zdejší bojová jednotka AK, oddíl J. 

Kamińského.

Český národní odboj byl mnohem slabší. Svou roli zde jistě sehrála ztráta přímého 

kontaktu zdejšího českého obyvatelstva s vnitrozemím, stejně jako mohutný odliv 

národně nejuvědomělejších českých vrstev z Těšínska již v době jeho polského záboru. 

Charakteristickým rysem českého odboje bylo prolínání odbojových struktur, k němuž 

docházelo již při organizování ilegálních přechodů hranic do Polska před začátkem války 

(zvláště mezi vojenským, železničářským a sokolským odbojem). V prvních letech 

okupace lze na Těšínsku doložit pouze kontakty (většinou jen zpravodajské) s vojenskou 

odbojovou organizací Obrana národa (ON) a s odbojovou sítí Petičního výboru Věrni 

zůstaneme (PVVZ) z protektorátu. Struktury Slezského odboje (SO) nevyvíjely aktivní 

protinacistickou činnost, značně omezený byl i význam ostatních místních českých 

ilegálních organizací, např. Slezské národní komise pro Těšínské Slezsko v Orlové. 

Kontakty s Těšínskem udržovala z Ostravy Slezská matice osvěty lidové (SMOL), než byli 

její vedoucí představitelé zatčeni (A. Holeš byl popraven, P. Pavlán umučen). Ani nová 

struktura Slezského odboje, vznikající od r. 1943 z iniciativy J. Vochaly, se nezapojila do 

ozbrojeného boje s okupanty. Větší aktivitu vyvíjela až ilegální Slezská národní rada, 

přetvořená v roce 1944 na základě širšího zastoupení bývalých českých politických 

stran. To se však týkalo až závěrečného období okupace a prvních dnů osvobozené 

republiky. Odbojově nevystupoval ani tzv. Revoluční národní výbor pro Těšínsko, jehož 

síť byla pravděpodobně pod částečnou kontrolou gestapa. Významnější zapojení do 

ozbrojeného boje s okupanty lze zjistit jen v okolí Rychvaldu, kde bylo jedno ze středisek 
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protektorátní organizace Lvice. Ta se později změnila v partyzánský odíl Jan Žižka 

moravskoslezský, který provedl řadu sabotáží a diverzí v okolí Ostravy a pokusil se 

navázat spolupráci i s polským odbojem; v roce 1944 byl však zlikvidován gestapem. V 

závěru války český odboj v protektorátě sice zvýšil svůj zájem o Těšínsko, ale přímo na 

odtrženém území se to nijak výrazně neprojevilo.

Od většiny složek odboje se svým internacionálním charakterem odlišoval odboj 

komunistický, který měl na Těšínsku vzhledem k předválečným tradicím 

komunistického hnutí poměrně početnou základnu. Komunisté museli po častých 

zatýkáních několikrát přebudovat síť svých organizací, jež byla napojena zprvu na 

ilegální krajské vedení KSČ v Ostravě, později na středisko levicového odboje bývalých 

polských komunistů v Bílsku. Postupně vzniklo několik středisek komunistického odboje 

na Orlovsku, Karvinsku, Bohumínsku a Třinecku. Po rozsáhlém zatýkání z r. 1942 se 

podařilo vybudovat novou strukturu komunistického odboje v okolí Karviné a Třince, s 

kontakty na závody a doly celé oblasti. Organizace se zaměřovala na propagandistickou 

činnost (vydávala český ilegální časopis Tempo a polský Naprzód), na podporu rodin 

vězněných a provádění drobných sabotáží.

Významnou posilou odboje na Těšínsku byly zpravodajské oddíly Sovětské armády, 

které sem přicházely od léta 1944. Kromě úkolů zpravodajských většinou rozvíjely též 

diverzní a sabotážní činnost a zapojily do ozbrojeného boje s okupanty mnoho místních 

odbojářů i některé skupiny. Zpravodajský oddíl A. M. Griněvského "Naďožného" 

spolupracoval mj. s místním oddílem Kozubová a provedl řadu bojových akcí a diverzí 

na železniční trati Bohumín - Žilina. Z dnešní polské části Těšínska sem zasahovala 

činnost odílů "Stěpanoviče" a "Orlova", v září 1944 se k hranicím Těšínska přesunul 

Jefremovův zpravodajský oddíl "Avantgard". Jeho rozvědčíci spolupracovali při 

získávání vojenských informací důležitých pro postup sovětských vojsk s odbojáři z 

komunistické organizace vedené G. Jurczakem z Karviné. Podobné informace 

mimořádného strategického významu získávali rozvědčíci oddílu A. J. Niščimenka 

"Běljavského", který působil v Beskydech.

K vyhnání nacistických okupantů z české části Těšínska došlo až v prvních dnech 

května 1945 postupem vojsk 1. gardové armády generálplukovníka A. A. Grečka (součást 

4. Ukrajinského frontu) od východu, severu i od západu, přičemž od jihovýchodu 

vstupovala ze Slovenska do Beskyd 18. armáda generálporučíka A. I. Gastiloviče. K 

větším bojům s nacisty došlo u Bohumína, Fryštátu, Doubravy a Orlové, zatímco 

Třinecko a Jablunkovsko bylo osvobozeno téměř beze ztrát. Bojů se na mnoha místech 
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účastnili členové ilegálních odbojových organizací a revolučních milicí, v řadě obcí 

vystupovaly z ilegality revoluční národní výbory a ujímaly se moci. Poláci na českém 

Těšínsku se domnívali, že jejich mimořádně aktivní odboj proti okupantům a obrovské 

oběti na životech, které během války utrpěli, jsou dostatečným argumentem pro 

ponechání části Těšínska, tvz. Záolzí, v rámci polského státu, jak tomu bylo před válkou. 

S pomocí armády byla však na Těšínsku obnovena předmnichovská státní hranice, ale 

československo-polské spory o státní začlenění zdejšího území pokračovaly ještě 

několik let.

5. Formy a rozsah nacistické perzekuce

Vysokým počtem obětí nacistické perzekuce patří Těšínsko k nejvíce postiženým 

oblastem republiky. Způsobila to celá řada příčin, jež vyplývají z odlišnosti zdejších 

okupačních poměrů od situace v jiných oblastech republiky, především od situace v 

Protektorátu Čechy a Morava.

Nacistům šlo hned od počátku okupace Těšínska o uskutečnění dvou hlavních cílů: o 

co největší využití hospodářského potenciálu oblasti pro válečné potřeby Říše a o co 

nejrychlejší germanizaci celého území. Postupně získali do německých rukou zdejší 

majetek a začali násilně poněmčovat místní české a polské obyvatele, kteří tu před 

válkou tvořili naprostou většinu obyvatel. Nijak se netajili úmyslem "vyčistit" celé území 

Těšínska od neněmeckých živlů a hned v prvních dnech okupace přizpůsobili tomuto cíli 

svůj okupační režim. Obyvatelé, kteří odmítli poněmčení, měli být vysídleni nebo 

zlikvidováni.

Hned první dny okupace ukázaly podstatný rozdíl mezi protektorátem a Těšínskem. 

Zbytek českých zemí byl nacisty dobyt bez boje (až na dílčí bojové střetnutí v Místku), 

takže okupace se obešla beze ztrát na životech. Zatímco v protektorátě platilo, že 

okupační teror a represálie vůči obyvatelstvu následovaly až jako odvetné akce na 

projevy odporu či odboje, na Těšínsku tomu bylo jinak. Těšínsko totiž patřilo k územím, 

která nacisté získali násilným válečným aktem. Proto zde násilí a teror zavládly hned se 

vstupem okupantů, kdy padli či byli zastřeleni první místní občané. Desítky dalších 

zahynuly v bojích proti nacistům během tzv. zářijové kampaně roku 1939 na různých 

místech Polska. Asi 250 místních občanů, kteří jako vojáci a důstojníci polské armády, 

příslušníci policie a státních služeb evakuovali před náporem německých okupantů na 

východ, se koncem září 1939 dostalo do zajetí Sovětské armády. Na jaře roku 1940 byli 
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pak spolu s 15 tisíci zajatými polskými důstojníky hromadně povražděni sovětskou 

bezpečností NKVD poblíž Katyně, Charkova a Tveru. Jejich smrt sice nezavinili nacisté, 

nicméně smlouva mezi hitlerovským Německem a stalinským SSSR ze 23. srpna 1939, na 

jejímž základě si obě mocnosti rozdělily sféry svých zájmů, umožnila přepadení Polska, 

kterým vlastně začala druhá světová válka.32

Podstatný rozdíl spočíval již v zaměření činnosti policejních operačních skupin a 

komand, vstupujících na dobyté území v patách německé armády. Podobné skupiny, 

které již dříve obsazovaly Rakousko, Sudety a české země, měly za úkol zajištovat 

strategicky důležitá místa, zabírat dokumenty a zatýkat známé odpůrce nacistického 

režimu. Na Těšínsku, tak jako na jiných místech dobývaného Polska, měly tyto skupiny 

navíc přímo likvidovat vedoucí kruhy polské společnosti, tedy provádět masovou 

exterminaci. V tomto smyslu byly jejich úkoly několikrát upřesněny Heydrichem a 

dalšími nacistickými představiteli. Likvidace vedoucích polských vrstev měla být 

ukončena ještě před předáním moci civilní správě, protože wehrmacht pomáhal činnost 

operačních skupin krýt. Tak bylo v období vojenské administrace (do 25. 10. 1939) 

provedeno na okupovaném polském území přes 760 exekucí a jiných zločinů, v nichž 

zahynulo přes 20 100 osob. Jen do 10. září 1939 zahynulo na území katovického 

vojvodství v 62 exekucích přes 1600 osob.33

Tento teror se samozřejmě dotkl i území Těšínska. Operační komando 4/I, jemuž 

velel vládní rada Carl Brunner, má na svědomí zavraždění 12 polských horníků poblíž 

Dolu Brabora v Karviné-Dolech dne 18. září 1939 (a patrně i vraždu 14 "slezských 

povstalců" v blízké obci Krasna na dnešní polské straně Těšínska, spáchanou 22. 9. 

1939).34 I když termín "sonderbehandlung", znamenající lividaci zadržené osoby bez 

soudního rozsudku se poprvé objevil až v Heydrichově úředním výnosu ze 20. 9. 1939, 

byly různé druhy policejních vražd praktikovány nacisty již od jejich příchodu k moci v 

Německu. Hromadná vražda v lese u Karviné je prvním zjištěným případem nacistického 

sonderbehandlungu na území dnešní ČR. V protektorátě bylo prvním takovým případem 

až zastřelení 9 zástupců studentských spolků v Praze-Ruzyni 17. 11. 1939, potom 

sonderbehandlung načas ustal (byl později nahražen dvojím stanným právem).35

Nacisté přišli dobře vybaveni. Už několik měsíců před válečným vpádem 

připravovali na úřadovně kriminální policie v Berlíně za účasti gestapa a mnoha dalších 

složek včetně konfidentské sítě Volksdeutsche Mittelstelle soupis osob, které měly být 

hned po vstupu německých vojsk do Polska zatčeny a předány gestapu nebo operačním 

komandům. Šlo o osoby, považované za nebezpečné pro Německou říši, především o 
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antifašisty a aktivisty polských organizací. Uvádí se existence "pátrací knihy" 

(Sonderfahndungsbuch Polen), shromažďující přes 61 tisíc jmen polských obyvatel. Jiná 

archivně doložená kniha obsahovala 8700 jmen, z toho přes 100 osob pocházelo ze 

Slezska a 43 osoby přímo z dnešní české části Těšínska (šlo převážně o polské učitele, 

lékaře, starosty obcí apod.).36 Nejtvrdší zákroky směřovaly proti polským obráncům 

Slezska z let 1919-1921 a proti členům dobrovolnických oddílů, zřizovaných v roce 1939 

na ochranu hranic před útoky freikorpsu (jejich existenci dovolovala haagská konvence 

z r. 1907). Z celkového počtu 1696 obětí z řad slezských povstalců bylo dosud zjištěno 

jen 17 osob z Těšínska, což je jistě neúplný údaj. Při vyhledávání a zatýkání bývalých 

povstalců a dobrovolníků, kteří se po obranných bojích vraceli domů, policejním 

orgánům pomáhali místní nacisté a příslušníci nacistických oddílů domobrany.37

Okupační teror měl na Těšínsku celou řadu podob - od přímých projevů až po tzv. 

persvazivní teror, svéráznou přesvědčovací metodu, spočívající v omezení svobodného 

rozhodování využitím zákonných prostředků. Nacisté tak využívali předem vytvořené 

psychózy strachu k nátlaku na obyvatelstvo při rozhodování o přiznání národnosti a při 

zápisu do volkslisty. Již první nařízení šéfa civilní správy katovického vládního obvodu 

se týkala nejen odevzdání zbraní, ale též konfiskace movitého a nemovitého majetku 

Poláků, přísného postihování protiněmecké propagandy, zákazu držení rádiových 

přijímačů aj. Další výnosy zakazovaly veřejné užívaní polštiny a češtiny, bohoslužby ve 

slovanských jazycích (židovská synagoga v Těšíně byla 13. 9. 1939 vypálena a zdejší Židé 

byli v nejbližších měsících deportováni). Na zákaz národního školství reagovaly polské 

odbojové organizace zavedením tajného vyučování.38

Hromadná likvidace polské inteligence probíhala v rámci akce "mimořádné 

pacifikace", tzv. akce A-B (Aussenordentliche Befriedungsaktion), která byla zahájena v 

Generálním gouvernementu v květnu 1940. Na včleněném území však probíhala už od 

počátku okupace, s prudkým zesílením na jaře 1940. Na Těšínsku bylo zatčeno asi 1200 

osob. Zpočátku byli zatýkáni hlavně polští důstojníci a odesíláni do zajateckých táborů, 

postupně k nim přibývali představitelé veřejného života, učitelé, duchovní, lékaři apod. 

Akce vyvrcholila v dubnu 1940, kdy bylo hromadně pozatýkáno téměř tisíc osob a po 

krátké internaci v provizorním vězení ve staré továrně na nábytek v Českém Těšíně byli 

všichni deportováni přímo do koncentračního tábora v Dachau (později též do 

Mauthausenu). Uvádí se, že jen v rámci této akce bylo zavražděno asi 3500 vedoucích 

představitelů polské inteligence; bylo mezi nimi i několik set obětí z Těšínska.39
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Specifickou formou perzekuce bylo vysídlování polských obyvatel. Uskutečňovalo se 

několika způsoby: přesídlením uvnitř vládního obvodu (vysídlování rodin k příbuzným a 

k jiným polským rodinám), odsunutím rodin do generálního gouvernementu, vývozem 

mládeže na nucené práce do Říše, internací obyvatelstva neschopného práce v průmyslu 

do tzv. Polenlágrů, deportací "zatvrzelých" Poláků do koncentračního tábora v Osvětimi. 

Přestože bylo původně plánováno vysídlit z katovického vládního obvodu 220 000 osob, 

bylo ve skutečnosti vysídleno jen 81 000 osob (tj. přes 21 000 rodin).40 Uvádí se, že z 

československé části Těšínska bylo vysídleno 874 polských a 21 českých rodin. Jsou 

známy vysídlovací transporty z Fryštátu, Dolní Lomné, Milíkova, Hrádku, Jablunkova aj. 

Vysídleni měli být polští a čeští obyvatelé Karvinska (též Orlová, Lazy) a není pochyby o 

tom, že v případě válečného vítězství nacistů by k tomu došlo. Potřeba nerušeného 

chodu válečného hospodářství a nemožnost okamžité náhrady zdejších kvalifikovaných 

pracovních sil (spolu s úsilím o germanizaci zdejšího obyvatelstva) však přispěly k 

omezení vysídlovacích akcí.41

Jiným důvodem mírnější vysídlovací praxe na Těšínsku byla značná rozdrobenost 

zdejších zemědělských usedlostí. Většina z nich (88 %) měla rozlohu do 3 hektarů, což 

by znamenalo pro usídlení jednoho Volksdeutsche vysídlit 3-4 polské rodiny. Němečtí 

přesídlenci dostávali zprvu hospodářství o výměře 15 ha, později v průměru jen 9 ha a 

méně, přestože měli slíbeno 25-40 ha. Jistě to přispívalo k tomu, že se v těšínském 

okrese příliš neusazovali. Počátkem ledna 1940 přijely do Bohumína a Těšína první 

transporty asi 3 tisíc přesídlenců z Volyně a v dubnu a květnu 1940 další transporty z 

Bukoviny. Pro přesídlence byly zřízeny dočasné tábory v Těšíně, Bohumíně, Fryštátě a 

Petrovicích, avšak většina z nich Těšínsko zase brzy opustila. Statistické hlášení uvádí ke 

30. 9. 1941 v okrese Těšín jen 49 přesídleneckých rodin z Haliče a severní Bukoviny (z 

toho 46 živnostníků a jen 3 rolníky), k 1. 8. 1943 bylo v okrese celkem 2064 přesídlenců 

(v celém katovickém vládním obvodu 37 317 přesídlenců).42

Povinnost nucených prací zasáhla přes 2 miliony Poláků odvlečených do Říše; k 

tomu je nutno připočíst miliony Poláků na včleněných územích, kteří sice nebyli 

deportováni, ale museli nuceně pracovat pro Říši, stejně jako miliony Poláků v 

Generálním gouvernementu. Neúplné výzkumy udávají, že z československé části 

Těšínska bylo na práce do Říše odvlečeno 2808 Poláků a 298 Čechů. Tisíce dalších 

musely pracovat ve zdejších dolech a hutích či v německých zemědělských usedlostech 

(např. přesídlenci v katovickém vládním obvodu dostali 2880 polských dělníků na 

nucené práce ve svých hospodářstvích). Na rozdíl od Poláků v Říši, pro něž platil 
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zostřený systém policejního dohledu a příkaz povinného označení oděvu písmenem "P", 

nebylo na včleněném území označení užíváno vzhledem k naprosté převaze místního 

polského obyvatelstva, jíž si byli okupanti dobře vědomi; jinak ale platila i zde podobná 

diskriminace.43

Ještě tvrdším opatřením byli vystaveni tzv. dělníci z východu (Ostarbeiter), 

zavlečení obyvatelé SSSR (zvl. z Ukrajiny), kteří sem přicházeli od r. 1942 na nucené 

práce (jen ve slezském rolnictví pracovalo v r. 1944 na 70 000 těchto dělníků, většina na 

území Horního Slezska). Uvádí se, že na Horním Slezsku bylo v roce 1944 asi 500 

pracovních táborů pro 122 000 dělníků na nucených pracích. Přes přísné zákazy 

kontaktu s místními obyvateli stále docházelo k projevům spolupráce, k útěkům a 

dokonce k zapojování těchto dělníků do činnosti odbojových a partyzánských skupin.44

Dalším zcela specifickým projevem perzekuce byly internační tábory pro polské 

obyvatele. Předcházelo jim zřízení koncentračního tábora ve Skrochovicích na Opavsku 

(na území Sudetské župy) v září 1939, jímž prošlo do konce roku 1939 asi 700 Poláků a 

Židů, mnozí z české části Těšínska. Byl to vlastně jeden z prvních nacistických 

koncentračních táborů na území dnešní ČR.45 Od roku 1942 byly zřizovány zvláštní 

tábory pro vysídlené Poláky, tzv. Polenlager, jež se koncentračním táborům v mnoha 

ohledech velmi podobaly. Na území Hornoslezské provincie bylo 22 takových táborů, v r. 

1942 v nich žilo přes 5500 Poláků a prošlo jimi přes 10 000 vězněných. Na území dnešní 

ČR existovaly Polenlágry v Bohumíně, Fryštátě, Petrovicích a Dolním Benešově.46 K 

drastickým případům protipolské perzekuce patřila též např. krádež (a následná 

germanizace) polských dětí, zvl. dětí aktivních představitelů polského odboje, 

prováděná prostřednictvím instituce Lebensborn (jedna z jejích poboček byla i v 

Těšíně), nebo odvoz dětí do koncentračních táborů (např. odvoz dětí internovaných v 

Bohumíně v rámci tzv. Aktion Oderberg v r. 1943).47

Teroristickou činnost okupantů usnadňovalo rovněž zavedené trestní právo. 

Drastické vojenské předpisy a nařízení z prvních dnů okupace umožňovaly soudit i 

civilní osoby a trestat je dokonce za činy, spáchané v době před vypuknutím války. 

Německé trestní právo bylo na včleněném území zavedeno sice až nařízením ze 6. 

června 1940 (s platností od 15. 6. 1940), avšak prakticky bylo užíváno od začátku 

okupace. Bylo převzato včetně výnosů o válečném hospodářství či o tzv. škůdcích 

národa, tvrdě trestalo protiněmeckou a protistátní propagandu a znevažování Říše, 

NSDAP a jejich představitelů podle tzv. zákona o potutelnosti (Heimtückengesetz). 

Omezování kompetence justičních orgánů ve prospěch policie a SS bylo dovršeno 
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zavedením diskriminačního trestního práva pro Poláky a Židy s platností od 30. 12. 

1941. Toto "právo" umožňovalo vydávat rozsudky trestu smrti i za "nenávistnou či 

pobuřující činnost, svědčící o protiněmeckém postoji", což mohly být třeba 

protiněmecké výroky, strhávání či ničení vyhlášek německých úřadů nebo "jiné jednání 

ponižující důstojnost Říše nebo činící škodu Říši a německému národu". Dodatky k 

nařízení opět umožňovaly soudit i za činy spáchané před jeho vydáním a nařízení mohlo 

být uplatňováno i vůči nezletilým Polákům a Židům.48

Výkon trestu se odbýval v kárných táborech, jeden z kmenových kárných táborů se 

nacházel v těšínské věznici. Odsouzení měli být likvidováni těžkou prací. Prováděcí 

předpisy ze 22. 10. 1942 ukládaly předat vězně s trestem odnětí svobody nad tři roky po 

odpykání soudního trestu do rukou gestapa a odtud do vyhlazovacích koncentračních 

táborů v Osvětimi, Mauthausenu či Majdanku. V březnu 1943 byla hranice výše trestu 

odnětí svobody, znamenající předání vězňů do rukou gestapa, snížena na 6 měsíců. 

Prakticky to znamenalo koncentrační tábor pro naprostou většinu odsouzených.49

Místní úřední soudy řešily obvykle jen drobné přestupky. Podvratné útoky na stát a 

NSDAP, znevažování Říše, přestupky proti rozhlasovým nařízením, proti předpisům o 

válečném hospodářství a všechny případy, u nichž to uznala prokuratura za potřebné, 

soudil zvláštní soud. Sondergericht v Katovicích působil od září 1939 do ledna 1945 a 

podle dosud nalezených dokumentů jím prošlo nejméně 3786 osob. Soud vydal 311 

rozsudků trestu smrti, vykonávaných stětím gilotinou ve vratislavské věznici (nejméně 

62 případy) a od podzimu 1941 též v katovickém vězení (zde bylo sťato 552 vězňů, z 

toho nejméně 34 z české části Těšínska). Od 1. 9. 1942 začal působit sondergericht v 

Bílsku s kompetencí pro zemské soudy v Bílsku a v Těšíně, kde také často konal výjezdní 

zasedání. Jeho akta se nedochovala. Katovickou věznicí prošlo skoro 20 000 vězněných, 

stejný počet vězňů prošel nejhroznější mučírnou katovického obvodu - náhradním 

policejním vězením gestapa v Myslowicích, kam směřovaly většinou osoby vyslýchané 

pro odbojovou a partyzánskou činnost.50

V těsné blízkosti hranic těšínského okresu se nacházel vyhlazovací koncentrační 

tábor v Osvětimi, v němž byly u stěny smrti bloku XI vykonávány rozsudky trestu smrti 

katovického stanného soudu (často zde rovnou zasedal). Tento policejní soud zde 

působil ve dvou obdobích - od 21. 9. 1939 do zavedení německého trestního práva na 

včleněná území (do 6. 6. 1940), kdy jeho úkolem byla pacifikace území obsazeného 

wehrmachtem, a od 1. 6. 1942 až do osvobození, kdy byl reakcí na zavedení zostřeného 

trestního práva pro Poláky a Židy. Pro první období se údaje o jeho činnosti 
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nedochovaly, pro druhé období bylo zjištěno 1830 souzených osob, z toho 1710 

odsouzených k smrti a zbytek 120 osob k trestu "ochranné vazby" v koncentračním 

táboře. Ve skutečnosti byl počet obětí tohoto soudu mnohem vyšší. Na jeho účet lze totiž 

připsat i část obětí veřejných poprav.51

Zde je další odlišnost od poměrů v protektorátě, kde bylo zavedeno stanné právo 

rovněž dvakrát, ale na mnohem kratší období (28. 9. 1941 - 20. 1. 1942, 28. 5. - 3. 7. 

1942). Na Těšínsku byl vlastně výjimečný stav po celou dobu okupace. Není náhodou, že 

právě ve dnech ukončení prvního období stanných soudů začal pracovat likvidační 

aparát koncentračního tábora v Osvětimi a vzrostl teror policejních úřadů, svévolně 

rozhodujících o vině zatčených. Kromě případů přímých vražd a likvidačních akcí (které 

páchalo nejen gestapo, ale i německé četnictvo) stojí za zmínku série veřejných poprav, 

prováděných obvykle bez řádných soudních rozsudků a bez vědomí soudních orgánů. 

Bylo tomu tak i u první veřejné popravy na Těšínsku - při oběšení odbojáře Franciszka 

Trely v Horním Těrlicku 23. ledna 1942.52 Byla to jedna z prvních veřejných poprav na 

území dnešní ČR (už 9. ledna 1942 byl v Mohelnici v tehdejší Sudetské župě veřejně 

oběšen polský zajatec Adam Relicz, jenž se stykem s německou dívkou dopustil 

hanobení rasy; v protektorátě zřejmě byla první poprava 4 českých četníků na střelnici v 

Praze-Kobylisích 8. 7. 1943, nebo oběšení 5 odbojářů v Lískovci u Frýdku 3. 9. 1943, 

které se sice odehrálo v Protektorátě Čechy a Morava, ale na území Slezska).53

Na rozdíl od protektorátu, kde se po prvních popravách od exekucí dočasně upustilo 

(až do podzimu 1944, kdy i zde v souvislosti s povstáním na Slovensku a vzrůstem 

partyzánských akcí znovu zavládl policejní teror), pokračovaly veřejné popravy na 

Těšínsku i v dalších letech okupace. Patří k nim i největší hromadná poprava na 

Těšínsku - oběšení 24 odbojářů 20. 3. 1942 v dnešní polské části Těšína za přítomnosti 

10 tisíc obyvatel násilím sehnaných z celého okolí (mezi popravenými bylo 12 občanů 

pocházejících z dnešního českého Těšínska).54 K dalším veřejným popravám na 

šibenicích v dnešní české části Těšínska patří poprava 26. 10. 1943 v Mostech u 

Jablunkova (10 osob), 14. 2. 1944 v Návsí u Jablunkova (5 osob), 5. 6. 1944 v 

Oldřichovicích (5 osob), 18. 7. 1944 v Horní Suché (5 osob), 11. 9. 1944 v Petřvaldě (5 

osob). Bývalí českoslovenští občané ale umírali i na šibenicích na druhé straně dnešní 

hranice, např. při veřejné popravě v Istebné 26. 10. 1943 dva občané z Karviné, 3. 9. 

1943 ve Szczyrku jeden občan z Českého Těšína apod.55

Ještě větší rozsah měly přímé likvidační akce gestapa a německého četnictva, 

spočívající ve vraždění zatčených poblíž jejich domovů, v budově gestapa v Českém 
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Těšíně nebo na těšínskén židovském hřbitově a na mnoha dalších místech, obvykle bez 

výslechu a řádného zjištění viny. Je známo více než sto takových akcí v dnešní české části 

Těšínska. K nejznámějším patří zastřelení 36 polských a českých občanů 6. 8. 1944 v 

Životicích a okolí, 8 polských občanů 25. 8. 1943 v Karviné, 12 polských občanů 13. 4. 

1945 na židovském hřbitově v Jablunkově apod. Jen v prostoru židovského hřbitova v 

dnešním polském Těšíně bylo nacisty zavražděno asi sto osob (mezi nimi i skupina 18 

příslušníků odbojové organizace české mládeže z Ostravska, zlikvidovaná v posledních 

dnech války). Podobné akce byly častým zjevem i na dnešní polské straně hranice (např. 

zastřelení 34 osob v Ustroni a okolí 9. 11. 1944, 18 osob v Hażlachu 9. 9. 1944 aj.).56

Srovnáme-li formy okupačního teroru užívané nacisty na Horním Slezsku (a tedy i 

na Těšínsku) s okupačními poměry v Generálním gouvernementu, musíme konstatovat, 

že na zdejším území byla perzekuce mnohem ostřejší. Už likvidační akce v září 1939 zde 

měly větší rozsah, rychleji a důsledněji zde byla prováděna likvidace polské inteligence. 

Všeobecné omezení svobody polského obyvatelstva zde bylo ještě větší než v 

Generálním gouvernementu, neboť území včleněné do Říše mělo být co nejdříve 

"vyčištěno" od neněmeckých živlů. Žilo zde více Němců, což vytvářelo obtížné podmínky 

pro konspiraci. Významnou roli proto sehrávali volkslistáři, kteří se zapojovali do 

odboje. Ve světle zdejších okupačních poměrů zvláště vyniká hrdinství té části polského 

obyvatelstva, která si přes přímé nebezpečí ohrožení života dokázala uchovat svou 

národnost (což platí do značné míry i o obyvatelstvu českém).

Celkový počet obětí nacistické okupace z řad obyvatel dnešní české části Těšínska 

nebyl bohužel ještě přesně zjištěn. Dosavadní výsledky výzkumu však jednoznačně 

svědčí o tom, že zdejší kraj patřil k nejvíce postiženým oblastem republiky.

První poválečný pokus o zjištění počtu obětí provedený F. Popiolkem57 uvádí 692 

oběti, pečlivý lokální výzkum J. Mazurka uvádí již 2000 obětí.58 Výzkum E. Vávrovského 

uvádí 1781 obětí (k tomu 3276 Židů), zahrnuje ovšem i slezskoostravskou část 

neodtrženého území Těšínska.59 Specifický výzkum pro potřeby Památníku svobody v 

Hrabyni, zaměřený především na zjištění obětí aktivního domácího a zahraničního 

odboje, zaznamenal v dnešním okrese Karviná 974 a v těšínské části dnešního okresu 

Frýdek-Místek 199 obětí, tj. celkem 1173 obětí.60 Výzkum A. Mainky uvádí 1885 obětí 

(k tomu 717 zjištěných Židů)61, publikace R. Marynčáka uvádí 1834 obětí.62 Novější 

přehledy o obětech okupace a války v okresech Karviná a Frýdek-Místek, sestavené 

Českým svazem bojovníků za svobodu, udávají pro okres Karviná 2792 obětí (včetně 

1310 obětí rasové a národnostní perzekuce, tedy především Židů).63 Dosud 
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nejsystematičtější výzkum St. Zahradnika jmenovitě uvádí pro oblast tzv. Záolzí 1852 

oběti.64 Pro srovnání lze uvést výsledky zjišťování počtu obětí na polské straně 

Těšínska: F. Popiołek uvádí v prvním výzkumu 294 oběti,65 A. Zając uvádí 2815 obětí 

(včetně Židů),66 A. Szefer uvádí 1515 obětí na Těšínsku (včetně tzv. Zaolzí).67

Dosavadní výzkumy naznačují, že oběti z řad polského a českého obyvatelstva 

dosahovaly počtu 2000 osob, přičemž naprostou většinu tvořily oběti z řad Poláků. V 

tomto počtu nejsou zahrnuty všechny oběti odboje z řad volkslistářů (i když by sem 

patřily, protože přes 90 % bývalých volkslistářů z Těšínska bylo po válce v očistném 

řízení rehabilitováno a získalo znovu českou či polskou národnost),68 ani celá řada obětí 

z řad osob, které odešly či musely odejít z Těšínska v období polského záboru ještě před 

příchodem nacistů, ani stovky obětí zavlečených nacisty na Těšínsko z jiných míst a tady 

popravených či umučených (oběti veřejných poprav a likvidačních akcí nepocházející z 

Těšínska, oběti z řad "ostarbeitrů" a válečných zajatců), ani oběti rasové perzekuce z řad 

Židů a Romů, ani zvýšená přirozená úmrtnost obyvatel následkem zhoršených životních 

podmínek v době okupace či bezprostředně po osvobození. Přičteme-li tedy alespoň 

předpokládaných asi 2000 obětí židovského původu a přibližně stejný počet volkslistářů 

padlých v nacistické armádě,69 představují oběti okupace na Těšínsku nejméně 6000 

osob.

Nacistický okupační režim na Těšínsku měl zřetelný represivní charakter, byl 

zaměřen na likvidaci zdejšího polského i českého obyvatelstva, pokud se odmítlo 

podrobit germanizaci, a v prvé řadě na likvidaci všech projevů odporu či nesouhlasu s 

nacistickou okupační politikou.
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II. LIKVIDAČNÍ AKCE V ŽIVOTICÍCH 6. SRPNA 1944

O nacistickém válečném zločinu v Životicích pojednává, odhlédneme-li od 

novinových článků, již celá řada prací, ne vždy však běžně dostupných. První obsáhlejší 

vylíčení události bylo vydáno jako pamětní tisk Glosu Ludu u příležitosti odhalení 

životického památníku v roce 1949.1 O deset let později vyšla česky i polsky publikace R. 

Marynčáka,2 zanedlouho vydaná pod jiným názvem a v mírně upravené podobě ve 

spolupráci se Z. Kašpárkovou.3 Okrajově se problematikou znovu zabývali R. Prášil (též 

spolu s V. Godulou),4 A. Mainka5 a objevily se i četné zmínky o Životicích ve sbornících a 

obecněji zaměřených publikacích.6 Nejpodrobněji si problematiky Životic všimla 

přehledná práce M. Boráka7 a posléze jeho monografie "Zločin v Životicích", která vyšla 

ve dvou vydáních.8 Tématu Životic věnoval i několik dílčích studií.9 O událostech 

spojených s životickou tragédií byly natočeny dva dokumentární filmy Československé 

televize10 a připomíná je památník a muzejní expozice v Životicích.

Pokusíme se alespoň stručně nastínit nejdůležitější okolnosti tragédie: pohnutky, 

průběh a následky zločinu, osudy hlavních pachatelů a symbolický odkaz památky obětí.

1. Partyzáni skupiny Kamińského

S událostmi v Životicích je úzce spojena odbojová činnost jediné diverzní a 

sabotážní skupiny Zemské armády (Armia Krajowa, AK) která působila v dnešní české 

části Těšínska. Právě její ozbrojené střetnutí s příslušníky gestapa se pro nacisty stalo 

záminkou ke krvavé odplatě, jež postihla nevinné obyvatele Životic a okolních obcí.

Skupina vznikla v dnešním Polsku v okolí Żywce a Bílska koncem roku 1943. 

Podléhala inspektorátu AK v Bílsku, spojení s velitelstvím v Zywci (velitel kapitán Antoni 

Planik "Roman") zajišťoval Wladyslaw Miodunski "Szczupak" (Štika), který pracoval v 

zywiecké elektrárně, měl služební noční propustku a příbuzné v Těšíně, takže mohl 

přepravovat rozkazy pro ustronskou a těšínskou diverzní skupinu (tu zpočátku vedl 

těšínský fotograf  Dzingel "Rychtyczny" a později Galica "Jelen".11

Velitel skupiny Józef Kamiński "Strzała" (Střela) byl důstojníkem polské armády. 

Narodil se 26. 2. 1911 v Chicagu ve Spojených státech, ale vyrostl v Żywci. Hned na 

začátku války přešel do ilegality a účastnil se odboje ve skupinách, které působily v okolí 

Żywce a Bílska. Ženu a syna se mu podařilo ukrýt u rolníka Krzyżowského v 

Tošanovicích. Z bojových akcí skupiny Kamińského z této doby se uvádí např. postřelení 
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a odzbrojení německého četníka v noci na 7. 7. 1943 ve Wielkých Górkách v těšínském 

okrese.12

Asi v polovině roku 1943 dostal Kamiński od velitelství AK příkaz, aby odešel za 

řeku Olzu na bývalé československé Těšínsko a zorganizoval tam samostatnou diverzní a 

sabotážní skupinu. Vzal s sebou několik osvědčených partyzánů, které znal už z 

dosavadní bojové činnosti, jako byli např. Józef Smoliński "Tygrys", Narcyz Kamiński 

"Mirek" (bratr J. Kamińského), Kazimierz Tomasik "Karlik" (nevlastní syn J. 

Kamińského), Augustyn Krótki "Sztubak" (Školák), který byl už od února 1943 

partyzánem AK aj.

Svůj první úkryt našel Kamiński u Lasotů v Komorní Lhotce a začal hned po 

okolních vsích zjišťovat, kdo z místních mladých Poláků žije v ilegalitě. Z těchto osob si 

pak vybíral spolubojovníky. Podle vlastního vyjádření Čechy nepřijímal. Nejprve si nebyl 

zcela jist jejich postojem k Polákům v souvislosti s nedávným polským záborem 

Těšínska, později už chtěl zachovat polský národní charakter své skupiny. Naprostá 

většina jeho partyzánů pocházela z Karvinska a Těšínska (z Karviné např. zástupce 

velitele Augustyn Krótki, jeho bratři Alojzy a Antoni, dále Alojzy Foltyn, Alojzy Sikora, 

Karol Buława a Erwin Szebesta, z Horní Suché Emanuel Paszek, Eugeniusz Łaciok, Karol 

Tyrlik a jeho bratr Erwin, z Louk nad Olzou Leopold Gołasowski (pseud. Karol Śniegoń) 

a jeho bratr Walter (pseud. Walter Niedoba), Jan Siuda a Stanisław Szczotka, z Albrechtic 

Tadeusz Pękała, ze Stonavy Rudolf Farnik aj. Známe dnes už téměř 40 příslušníků 

skupiny, i když se ještě nepodařilo rozluštit všechny přezdívky a kryptonymy partyzánů, 

kteří se navzájem znali mnohdy jen podle nich. Přezdívky byly voleny jednak z jakéhosi 

"vodního" okruhu jmen - např. Voda, Řeka, Úhoř, Kapr, Štika, nebo z pojmenování zvířat 

- Vosa, Havran, Jelen, Králíček, Had, Tygr, Vlk, Divočák, nebo podle tělesného vzhledu či 

vlastností - Malý, Tlustý, Dlouhý, Vysoký, Flegma, Věrný, či byly jenom prostým 

označením jména či místa původu - Marian z Krakova, Vítek z Těšína, Hanýsek, Roman, 

Mirek, Manek, Karlík atd.

Podle svědectví knihy hlášení se skupina zprvu nazývala Iskra, po smrti partyzána 

Smolińského se jí prý říkalo jeho přezdívkou - Tygrys, a v mnoha dalších dokumentech je 

vedena pod názvem Beskid. Budeme se tedy raději držet opisného pojmenování skupina 

J. Kamińského.

Činnost skupiny nacházela u místního obyvatelstva soustavnou podporu, skoro v 

každé těšínské obci měli partyzáni své spolupracovníky a pomocníky. V Komorní Lhotce 

to byla rodina Andrzeje Lasoty, ve Stříteži rodina Józefa Biedrawy, Karola Duławy, 
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rodina Matuszků, Franků, Marie Białkové, v Horní Suché rodina Urbanů, v Řece to byl 

německý lesník Żmija (podporoval skupinu především dodávkami zbraní), v 

Albrechticích rodina Gałuszků, v Těrlicku dům "tetky" Ludmily Bajerové, v Darkově 

rodina Franciszka Siudy, v Loukách nad Olzou rodina Godulové a Siudy, ve Svibici Paweł 

Walek, Jerzy a Zuzanna Smiłowští, ve Vělopolí hostinec Haliny Miarkové, v Karviné 

Gajduszkovi, v Dolních Domaslovicích sedlák Bardoń, v Tošanovicích Krzyżowski, Heger 

a Helena Herboczková (také u ní se skrývala manželka J. Kamińského se dvěma dětmi), v 

Životicích řezník Franciszek Pawlas, Jan Wałach a Wanda Mrózková, v Mostech u 

Jablunkova Alojzy Kufa, v Třanovicích Kappel, v Ropici Gustaw Kubeczka a Ewa 

Mitręgová, ve Smilovicích Matuszkovi, a zřejmě tomu tak bylo bylo i na dalších místech. 

Stovky těchto statečných a obětavých občanů byly za podporu partyzánů zatčeny a 

uvězněny, desítky z nich skončily své životy na popravišti či v koncentračním táboře.13

Skupina Kamińského měla zprvu jen šest a později v průměru něco přes dvacet 

stálých členů. Velitel je rozdělil do dvou oddílů. Oddíl "A" (aprovizační) zajišťoval 

potraviny, peníze, potravinové lístky, šatstvo, organizoval úkryty aj. Prostředky k obživě 

získávali partyzáni spoluprací s místními podporovateli a častými přepady německých 

obchodníků a kolaborantů. Oddíl "B" (bojový) měl za úkol především dobývat na 

nepříteli zbraně a střelivo. Velitel Kamiński uvádí ve zprávě o činnosti skupiny, že jeho 

partyzáni získali přepady okupantů a jejich pomahačů 36 pistolí a kolem 40 pušek. 

Někteří byli vyzbrojeni i ručními granáty.14 Bojová připravenost skupiny odpovídala 

požadavkům, jak později potvrdil Wł. Mioduński, spojka s velitelstvím AK. Podle něj 

skupina Kamińského patřila "k nejlépe organizovaným skupinám Armie Krajowé i co se 

týká konspirace, výzbroje a kázně".15

Mimo pravidelnou aprovizační činnost a získávání zbraní prováděla skupina také 

diverzní a sabotážní akce, především drobné sabotáže na silnicích a železnicích, ničení 

telefonního a telegrafního spojení a vedení elektřiny atd.16 Členové skupiny poškozovali 

signalizační zařízení na železnici, vytrhávali a přerušovali spojovací kabely (např. 7. 6. 

1944 zničili několik desítek spojovacích kabelů pro telefon a telegraf na linkách Těšín - 

Stonava - Karviná a Těšín - Bohumín a část kabelů odnesli, 17. 6. 1944 zničili telefonní a 

telegrafní vedení mezi Lutyní a Závadou v délce asi 300 metrů), poškozovali a ničili 

izolátory a sloupy vedení vysokého napětí (např. vyřadili z provozu transformátor ve 

Vojkovicích), přepadli poblíž Albrechtic skupinu železničních dělníků, kteří opravovali 

kolejiště, zabavili jim a zničili nářadí, přepadli a odzbrojili německého celníka ve vlaku 
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Těšín - Hnojník, 2. 7. 1944 provedli zkrat na vedení elektřiny u Bludovic, 18. 7. 1944 se v 

Hradišti pokusili o přepadení nacisty, při němž byl velitel Kamiński zraněn aj.

K častým akcím skupiny patřilo zastrašování kolaborantů, německých přesídlenců a 

přisluhovačů nacistického režimu. Na základě informací místních spolupracovníků 

prováděli nečekané návštěvy, během nichž kolaboranty důkladně varovali před další 

zrádcovskou činností, odzbrojili je, zabavili jim potraviny, potravinové lístky, peníze a 

šatstvo, podle míry provinění přidali mnohdy také patřičný tělesný trest. V některých 

případech stříhali ženám kolaborantů vlasy, mužům prováděli "masáž obličeje" nebo je 

zbili obuškem, provedli demolici bytu, zničili hospodářské zařízení apod. Ve většině 

případů vyžadovali znečištění či pošpinění obrazu Hitlera. Přepadli tak v době od konce 

prosince 1943 do počátku září 1944 asi 40 kolaborantů, konfidentů, udavačů, horlivých 

nacistů a volkslistářů, nacistických hodnostářů. místních nepřátel Poláků, německých 

přesídlenců apod. Seznam potrestaných je velmi dlouhý - např. v Dolním Žukově byli 

přepadeni Paul Gogólka, Johann Zmuda a Pniok, v Horním Žukově Johann Zamarski, v 

Hradišti Rudolf Klus, Johann Zielina a Paul Chwistek, v Třanovicích Engel a Guznar, v 

Domaslovicích Adolf Kupiec a Franz Jancza, v Loukách Walter Türk, Karl Siuda a Kajzar, 

v Těrlicku Peter Michel, v Orlové Gerhard, v Albrechticích Karol Krzystek, v Životicích 

Heinrich Mokrosch, v Oldřichovicích Walek, Josiek, Tolarz a Andrzej Roman, v Gutech 

Rucki, ve Vojkovicích Kohót a Alfred Slisz, v Karviné Franz Oscipiok, ve Stonavě dr. A. 

Kolb a Hodel, v Horní Suché Josef Vorbach, v Tošanovicích Slowik, ve Stanislavicích Paul 

Folda, v Chotěbuzi Paul Horwart, v Hrádku Jan Stonawski, ve Vělopolí Adolf Tolasch 

atd.17

Jak vyplývá z uvedených názvů měst a obcí Těšínska, podařilo se Kamińskému v 

krátké době rozvinout aktivní činnost na poměrně širokém území. Mnohé z akcí 

provedla skupina na dnešním polském území - např. v roce 1943 odzbrojení německého 

policisty ve vlaku Bílsko - Grodziec Śląski, spojené s osvobozením eskortovaného 

sovětského zajatce, odzbrojení a zneškodnění německého vojáka před kasárnami v 

Cieszyně v dubnu 1944, přestřelka s nacisty po odhalení ve vlaku do Żywce u zastávky 

Grodziec Śląski 28. 1. 1944 (zatčen a později zastřelen partyzán "Dzik" (Divočák), 

přestřelka s gestapem v Cieszyně 15. 4. 1944, při níž zahynul partyzán Smoliński, 

poškození signalizačního zařízení na železnici v Kończycích aj. K činnosti skupiny se 

vztahovaly také obce Hażlach, Kaczyce, Wodzisław Śląski a další. Např. spojkou s 

Wodzisławí byl partyzán Jan Gawlas "Hanýsek", zastřelený německými četníky 19. srpna 

1944 v Loukách nad Olzou.
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Jednou z akcí skupiny Kamińského, která bezprostředně předcházela událostem v 

Životicích, bylo přepadení německého přesídlence z Bukoviny Josefa Vorbacha v Horní 

Suché 24. června 1944. Přepadený se pokusil bránit, v nastalé přestřelce byl těžce 

zraněn a svému zranění po dvou dnech podlehl. Akci provedlo pět partyzánů pod 

vedením Rudolfa Farnika. Byli mezi nimi i bratři Tyrlikové, kteří bydleli v Horní Suché a 

dobře znali místní poměry. Během několika následujících dnů bylo zatčeno 26 občanů z 

nejbližšího okolí, mj. též bývalý majitel usedlosti, vysídlenec Józef Mrózek, internovaný v 

té době i s rodinou v "Polenlágru" ve Fryštátě. Neměl ani tušení o tom, co se v jeho domě 

odehrálo, přesto byl předán do policejního vězení v Myslowicích a později zahynul na 

pochodu smrti při evakuaci koncentračního tábora Flossenbürg. Těšínské gestapo navíc 

připravilo obyvatelům obce "výchovné představení" - veřejnou popravu pěti Poláků, 

dovezených z věznice v Mysłowicích. Byl to akt odvety a zároveň i výstraha, která měla 

zastrašit občany, aby neposkytovali partyzánům ochranu a pomoc. Na místním tržišti 

byla postavena šibenice a 18. července 1944 zde nacisté oběsili pět osob, které s 

přepadením neměly vůbec nic společného. S partyzány Kaminského přišel do styku 

jedině Jerzy Lasota z Komorní Lhotky, zatčený pro ukrývání cizích osob už v únoru 1944. 

Jeho otec Andrzej Lasota zahynul v Gross Rosenu, jeho matka a čtyři sestry byly koncem 

července 1944 rovněž zatčeny a vězněny v Mauthausenu a Sachsenhausenu.18

Nejznámější akcí skupiny Kamińského se však stala přestřelka s příslušníky gestapa 

v Životicích.

2. Předehra životické tragédie

Životice patřily k nejmenším obcí okresu co do rozlohy i počtu obyvatel. V roce 1921 

tu žilo 62 % Poláků, 36 % Čechů a 0,6 % Němců. Podobně sčítání lidu v roce 1930 zjistilo 

425 Poláků, 193 Čechů a 4 Němce. Teprve události let 1938-1939 poněkud změnily 

národnostní složení obyvatel: v prosinci 1939 se hlásilo 358 obyvatel k polské, 198 ke 

slezské, 68 k české a 4 k německé národnosti. Během války se obec zvolna vylidňovala: v 

roce 1939 tu žilo 628 osob, o rok později 603 osob, a pro rok 1944 se uvádí už jen 464 

stálých obyvatel. Většina z nich byla tehdy už zapsána do německé volkslisty, k 

národnosti polské a české se přesto hlásilo ještě asi sto občanů.19

Partyzáni skupiny Kaminského navázali se Životicemi spojení prostřednictvím 

Karola Tyrlika ("Węgorz", Úhoř), který se jistý čas ukrýval u Wandy Mrózkové, bydlící v 

domě obuvníka Jana Wałacha. Ten partyzánům vyhověl při opravách obuvi, podobně 
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místní řezník Franciszek Pawlas jim zajišťoval maso a potraviny. Jeho dcera Bronisława 

Pawlasová pomáhala jako spojka a dodávala partyzánům informace, získané z hovorů 

odposlechnutých na těrlické poště, kde pracovala. Dům Pawlasovy rodiny byl jedním ze 

stálých úkrytů oddílu. Nacisté o tom neměli ani tušení, neboť Pawlas navenek 

vystupoval jako volkslistář a činovník místního pokladního spolku.20

V obecních volbách v roce 1932 byl starostou obce zvolen Henryk Mokrosz, majitel 

hostince v horní části vesnice.21 I když se za předmnichovské republiky aktivně účastnil 

polského národního hnutí, nyní byl znám jako kolaborant. Svou funkci starosty 

vykonával příliš horlivě, přemlouval sousedy k přijetí volkslisty a informoval úřady o 

odpůrcích nacistického režimu. Proto jej partyzáni skupiny Kamińského přišli 2. května 

1944 potrestat. Zabavili mu pistoli, něco peněz a potravin, zničili několik Hitlerových 

portrétů a vyměřili mu tělesný trest. Vyšetřování události zůstalo bezvýsledné.22

Rovněž Mokroszův vzdálený bratranec Izydor Mokrosz, majitel obchodu a druhého 

hostince v obci, se často přátelil s nacisty. V noci 2. srpna 1944 mu partyzáni zabavili 

potraviny, zásobovací lístky a peníze a po vyrušení pracovníkem blízkého statku opět 

beze stopy unikli.23 Případ byl ohlášen těšínskému gestapu a němečtí četníci o něm 

zpracovali hlášení:

"Velitel četnictva při úřadu vládního prezidenta -

- Katovice, 5. srpna 1944.

Četnická stanice Bludovice hlásí:

Dne 2. 8. 1944 kolem 22,00 hod. vniklo větší množství ozbrojených banditů do hostince  

Isidora Mokrosche, bytem, Životice č. 99 (skupina německé volkslisty č. 3), kde odcizili 300 

říšských marek v drobných, jeden plášť do deště, jedny hodinky, máslo, pokrmový tuk a dvě 

vědra marmelády. Když byli překvapeni zahradníkem Johannem Schillerem, bytem Životice  

č. 115, dali se na útěk a po výstřelu uprchli neznámým směrem. Četnická stanice Bludovice 

dostala hlášení 3. 8. 1944 a ihned zahájila s četníky ve složení 1 + 6 pronásledování, které 

dosud trvá."24 

Odpoledne 4. srpna 1944 přijela do Životic vyšetřovací skupina těšínského gestapa 

ve složení: vrchní kriminální asistent Karl Weiss, vedoucí zpravodajského oddělení 

těšínské služebny, kriminální asistent Friedrich Gawlas z oddělení protiněmecké 

činnosti a řidič gestapa Georg Sponagel. Nejprve se zastavili v "horním" hostinci u 

Henryka Mokrosze, večer pak odjeli do "dolní" hospody Izydora Mokrosze dokončit 

vyšetřování, spojené podle zmínek svědků s posezením při alkoholu. Společníky jim 

dělali bludovický úřední komisař Roberg s manželkou, vrchní obecní inspektor Much z 
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Těrlicka, policejní inspektor František Březina z Ostravy, Henryk a Izydor Mokroszové a 

řezník Franciszek Pawlas ze Životic.25

Partyzáni z oddílu Kamińského se toho večera chystali na bludovickém kopci 

přepadnout a odzbrojit četnickou hlídku. Od horníků kteří se kolem hospody vraceli 

domů z odpolední směny se dověděli, že do Životic přijeli příslušníci těšínského gestapa. 

Ověřili si to u Pawlasů a rozhodli se uchystat gestapákům léčku. Chtěli je zadržet na 

silnici za vesnicí, až se budou vracet do Těšína. Přerušili telefonní spojení, způsobili 

zkrat na přívodu elektřiny do vsi a přehradili silnici na bludovickém kopci překážkami. 

Po marném čekání se nakonec rozhodli, že na hospodu I. Mokrosze zaútočí.26

Krátce po půlnoci z hostince odešel Fr. Pawlas a brzy po něm i Henryk Mokrosz. Ten 

byl cestou zastaven partyzány a vyslýchán o tom, co se v hostinci děje. Partyzáni budovu 

obklíčili a pod velením J. Kamińského vnikli dovnitř. Hned v chodbě byl smrtelně zraněn 

řidič gestapa Georg Sponagel (zemřel po převozu do Těšína), který se postavil na odpor 

a varoval tak ostatní nacisty v hostinské místnosti. Těm se podařilo srazit petrolejové 

osvětlení a připravit se na ozbrojené střetnutí, které probíhalo podle svědků skoro dvě 

hodiny. Byli při něm zastřeleni oba těšínští gestapáci Weiss a Gawlas, hostinský Izydor 

Mokrosz a na straně partyzánů Antoni Krótki "Kowal" (Kovář), těžce zraněna byla 

manželka komisaře Roberga a partyzán Marian Joachimek z Krakova, zvaný "Student". 

Zbylým nacistům se podařilo obsadit přístup do sklepa s možností dobré obrany. 

Partyzáni proto před svítáním místo přestřelky opustili, odnesli zraněného 

spolubojovníka a přemístili se do lesa u Stanislavic do úkrytu u L. Bajerové.27

Ráno přivolal komisař Roberg posilu z četnické stanice v Dolních Bludovicích a brzy 

přijely také vozy gestapa a sanitní služby. Vyšetřování se osobně ujal kriminální rada 

Quido Magwitz, vedoucí těšínské služebny gestapa. O události bylo odesláno hlášení 

německého četnictva:

"Velitel četnictva při úřadu vládního prezidenta

- Katovice, 7. srpna 1944.

R a n n í h l á š e n í č. 153/44

2) P ř e p a d y b a n d:

Četnictvo - okres Těšín hlásí:

a) Dne 5. 8. 1944 v 01,30 hod. vniklo asi 15 ozbrojených banditů do hostince Isidora 

Mokrosche v Životicích, poštovní úřad Bludovice, okres Těšín. Mezi přítomnými hosty a 

bandity došlo k přestřelce, při které byl zastřelen úředník zvláštní služebny gestapa z 

Těšína, hostinský Mokrosch a jeden bandita; manželka úředního komisaře Rohbergová z 
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Bludovic, jeden úředník zvláštní služebny gestapa z Těšína a jeden bandita byli těžce 

zraněni. Během přepadení byli v hostinské místnosti přítomni tři úředníci gestapa z Těšína,  

úřední komisař Rohberg se svou ženou, vrchní inspektor Much z Těrlicka, hostinský 

Mokrosch a řezník ze Životic. Před přepadením zabarikádovali bandité vstupní cestu k 

hostinci cementovými rourami a drátem, přerušili telefonní vedení, aby se pojistili před 

překvapením. Četnická hlídka v Bludovicích obdržela od jednoho obyvatele zprávu o 

přepadení a ihned spěchala na místo činu se svolanými okolními hlídkami. Mužstvem ve 

složení 25 + 2 a policejním psem bylo okolí i místo činu prohledáno a prozkoumáno, avšak 

bezvýsledně. Zastřelený bandita jest údajně Polák Wojna z Komorní Lhotky, okres Těšín. Ve  

vyšetřování se pokračuje."28

V četnickém hlášení je řada omylů ve jménech osob i v počtu zastřelených, vůbec se 

nezmiňuje o smrti řidiče Sponagla. O počtu obětí však není pochyb, shodují se výpovědi 

zajatých příslušníků gestapa, partyzánů i nepřímých svědků. Zrovna tak okolnosti 

chystaného přepadení a noční přestřelky jsou v základních rysech líčeny různými 

svědky shodně. Zastřelený partyzán byl v hlášení chybně identifikován jako Wojna z 

Komorní Lhotky. Když po několika týdnech došlo k odhalení skutečné totožnosti 

mrtvého, byla v Karviné zatčena jeho matka Julia Krótká a později zastřelena u stěny 

smrti v Osvětimi.

Poněkud méně jasné jsou příčiny přepadení. Někteří z partyzánů se totiž zmiňovali 

o rozsudku vojenských orgánů AK, jímž byli gestapáci Weiss a Gawlas odsouzeni k trestu 

smrti za zločiny spáchané na polském obyvatelstvu v době jejich působení v oblasti 

Żywce a Bílska. Uvádí se rovněž, že gestapo se dovědělo o vyhlášení rozsudku smrti a 

proto přeložilo oba své úředníky z Bílska do Těšína, kde byli nakonec vypátráni místní 

jednotkou AK, která v Životicích využila příležitosti k vykonání rozsudku.29 Je obtížné 

zjistit, nakolik tuto interpretaci dodatečně ovlivnily tragické následky přestřelky. 

Faktem však zůstává, že svědkové viděli Gawlasa v Těšíně už v létě 1942 a Weisse v 

lednu 1943. Jejich dochované služební doklady dokonce uvádějí, že přišli do Těšína už v 

létě či na podzim roku 1940, což poněkud odporuje verzi o době jejich činnosti v oblasti 

Bílska.30 Ačkoliv se existenci zmíněného rozsudku nepodařilo zcela prokázat, 

neznamená to ještě, že vůbec neexistoval. Partyzáni dobře věděli, koho chtějí dostat. 

Nehledě na minulé zločiny gestapáků byla např. Weissova funkce vedoucího 

zpravodajského oddělení těšínského gestapa a šéfa místní sítě konfidentů dostatečnou 

pobídkou k tomu, aby partyzáni využili náhodné příležitosti a zmocnili se této důležité 
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osoby. Shodou okolností se však chystaný přepad změnil v ozbrojený boj, při němž byli 

mrtví a ranění na obou stranách a který bylo nutno dovést do konce.

Od rána 5. 8. 1944 probíhaly v budově bývalé české školy v Životicích a na blízké 

četnické stanici v Dolních Bludovicích výslechy svědků přepadení. Večer dostali úředníci 

bludovického obecního úřadu příkaz k nástupu do služby a k okamžitému sestavení 

seznamu občanů Životic s uvedením jejich národnosti. Práci vedl zástupce amtskomisaře 

Roberga31 Hans Riedel, který pak seznam občanů bez volkslisty předal veliteli četnické 

stanice v Dolních Bludovicích Fritzi Sattlerovi.32 V dohodě s gestapem byli ještě v noci 

svoláni k četnické stanici v Horním Těrlicku příslušníci pomocné četnické stráže 

"landwache" z Dolních Bludovic, Dolního a Horního Těrlicka a ze Životic.33

Asi ve dvě hodiny po půlnoci 6. srpna 1944 vyjeli v několika vozidlech příslušníci 

těšínské služebny gestapa (asi 25 osob) a katovické ústředny gestapa (asi 40 osob) z 

Těšína do Životic. V Těrlicku se spojili s místními německými četníky, příslušníky 

landwache a zvláštní jednotkou wehrmachtu v polních uniformách. Vedoucí akce 

kriminální rada Q. Magwitz upřesnil organizační pokyny. Vojáci a příslušníci landwache 

obklíčili v úzkém sevření celou obec, gestapáci v doprovodu místních četníků odešli do 

vesnice. Byli rozděleni na skupiny s konkrétním úsekem činnosti, velitel každé skupiny 

obdržel lístek se jmény osob, které mají být zatčeny nebo zlikvidovány. Asi v půl páté 

ráno padly první výstřely.34 

3. Průběh a následky zločinu

Exekuce měly v jednotlivých případech podobný ráz. Příslušníci gestapa v 

doprovodu četníků provedli skoro v každém domě prohlídku a u přítomných mužů 

požadovali, aby se prokázali potvrzením o zápisu do volkslisty. Každému, kdo takový 

průkaz nevlastnil, nařídili, aby se s nimi odebral k výslechu. Odvedli ho však jen kousek 

od domu a vzápětí jej zezadu zastřelili. Často ani nekontrolovali, zda zadržená osoba je v 

jejich seznamu; stačilo, že se nemohla prokázat volkslistou.

Vrahové přicházeli do obklíčených Životic od bludovického kopce a cestou prohlíželi 

chalupy. Jako jeden z prvních byl zastřelen Josef Kubiena, který bydlel v podnájmu u 

Karla Chodury v Dolních Bludovicích, podobně jako další bludovičtí občané bydlící na 

kopci v blízkosti Životic - Henryk Bujok, Józef Warzecha (bydlel v podnájmu u Karola 

Bubika) a později též Teodor Warcop. Na bludovickém kopci byl zastřelen i první 

životický občan Józef Wacławik a poté se vraždění přeneslo už hlouběji do vsi. Tak byli 
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poblíž svých domovů zastřeleni Josef Duda, Franciszek Kiszka st., Jan Klimas (bydlel v 

podnájmu u Chodurových), Henryk Chodura, bratři Franciszek a Ludwik Kiszkovi, Józef 

Waloszek, Karol Krzystek a jeho švagr Rafal Polok, Antoni Mrózek a jeho syn Tadeusz, 

Adolf Wajner a jeho švagr Alojzy Kadura, Erwin Szelong, Vincenc Chromik, Józef Kraina, 

Karol Hawlik (bydlel v podnájmu u Tomisů), Robert Borski. Na poli Wiktorie Wilczkové 

bylo zastřeleno pět občanů Životic - Jan Gabzdyl a jeho syn Henryk, František Duda, 

Albín Mrózek a Rudolf Rozbrój. Podobně na kraji lesa mezi Horní Suchou a Životicemi 

byli zastřeleni čtyři občané z Horní Suché - bratři Antonín a Emil Guziurové a jejich 

bratranci Antonín Piegrzymek a Alojzy Palowski, mnohem hlouběji v Horní Suché bydleli 

Leopold Kożusznik a jeho syn Zenon. Zcela náhodou byli zastřeleni Karol Pawlas z 

Dolního Těrlicka a Tadeusz Baron z Dolní Suché, kteří přes Životice v době akce náhodou 

projížděli na kole a nemohli se prokázat volkslistou.

Zadržení nebyli vyslýcháni, nebyl jim čten žádný rozsudek. Nebyly to tedy popravy 

ani podle říšskoněmeckého právního systému, nýbrž promyšlené vraždy. Smrtící střely 

přicházely k obětem zezadu. Někteří ze zadržených byli přímo nuceni k pokusu o útěk, 

jak o tom svědčí výpovědi svědků. Např. i člen landwache Bernad Słowik uvedl, že 

"gestapáci rozkazovali několika mužům, aby utíkali a pak do nich zezadu stříleli".35 

Zřejmě také proto, aby vražda vypadala jako pokus o útěk, odtáhli např. mrtvolu Roberta 

Borského z pole od chalupy až k lesu. Nelze mluvit ani o popravách podle tzv. zvláštního 

řízení (Sonderbehandlung), jenom na základě zjištění skutkové podstaty gestapem. V 

případě životických vražd totiž žádnou skutkovou podstatu, která by měla se 

zavražděnými osobami nějakou souvislost, nešlo vůbec prokázat. Nikdo ze zavražděných 

se neúčastnil přepadení, ani o něm předem nevěděl. Nikdo ze zavražděných nebyl 

členem partyzánské skupiny Kamińského ani s partyzány nespolupracoval, jak dokázalo 

mj. též vyšetřování gestapa v září a v říjnu 1944 po zatčení některých příslušníků 

skupiny. Je tedy zřejmé, že šlo o nacistickou odvetnou vyhlazovací akci, vedenou nikoliv 

snahou potrestat pachatele útoku, nýbrž pomstychtivostí a národnostní záští okupantů.

Když kolem desáté dopoledne padly poslední výstřely a obklíčení vesnice bylo 

zrušeno, leželo na polích a stráních Životic a přilehlých obcí 36 mrtvých mužů. Starosta 

Mokrosz určil občany, kteří měli poskytnout povozy k odvezení mrtvých a pomáhat při 

jejich svážení a snášení. Vozili je na trakařích a nakládali na selské vozy narychlo 

vystlané slamou. Odpoledne vyjely vozy v doprovodu příslušníků gestapa přes 

Bludovice, Dolní Suchou a Lazy na starý židovský hřbitov do Orlové. Ještě v neděli večer 
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byly oběti společně uloženy do hluboké jámy, zasypány vápnem a hrob byl zamaskován 

větvemi a drny.36

Několik týdnů po tragédii dostali příbuzní obětí oznámení, aby si přišli na obecní 

úřad vyzvednout úmrtní listy. Přetvářka německých úřadů zašla ve věci životických 

vražd až do krajnosti. Matriční záznamy bludovického obecního úřadu uvádějí totiž jako 

příčinu smrti ve 25 případech náhlou srdeční smrt, v 7 případech srdeční mrtvici, ve 3 

případech srdeční slabost a v 1 případě kombinovaně srdeční slabost i srdeční mrtvici. 

Na vystavených úmrtních listech je doba úmrtí určena jen přibližně rozsahem několika 

ranních hodin oné hrozné neděle 6. srpna 1944, okolnosti smrti jsou v příslušné rubrice 

vysvětleny jen lakonickou poznámkou "Näheres unbekannt", nic bližšího není známo.37

V bezprostřední souvislosti s likvidační akcí bylo dopoledne 6. srpna 1944 v 

Životicích a v jejich nejbližším okolí zatčeno celkem 16 občanů. Někteří byli zadrženi na 

životické silnici, hlavně na bludovickém kopci, pro jiné si gestapo přišlo domů. Pouze 

jediný ze zatčených byl vzápětí propuštěn, dalších šest osob bylo krátce vězněno ve 

vazbě těšínského gestapa. Celkem devět zadržených pak bylo z těšínské věznice 5. září 

1944 převezeno do náhradní policejní věznice v Myslowicích - Karol Chodura, Marta 

Gabzdylová, Anna Kiszková, Józef, Karol a Helena Klimoszkovi, všichni ze Životic, Jan 

Klimsza z Domaslavic, Ludwik Kożusznik a Leon Pasz z Bludovic. Odtud je vyvezli do 

koncentračních táborů, muže do Gross Rosenu, ženy do Ravensbrücku. Vrátila se pouze 

Anna Kiszková, která se teprve po válce s jistotou dověděla, že při vraždění v Životicích 

zahynul i její manžel.38 Ještě 11. srpna 1944 zatklo gestapo ve spojitosti s událostmi v 

Životicích místní občany Jana Kiedroně, Karola Barona a Józefa Nowaka, které rovnou z 

práce na šachtě odvezlo do těšínského vězení. Téhož dne byl zatčen ještě Józef Holesz ze 

Životic, který byl v době útoku partyzánů členem noční žňové hlídky v obci. Přes věznici 

v Mysłowicích se nakonec dostali do koncentračního tábora Gross Rosen, odkud se vrátil 

pouze Jan Kiedroń.39

Ani to ale ještě nebyly poslední oběti. V polovině září 1944 došlo k zatčení několika 

členů partyzánské skupiny Kamińského a prozradily se kontakty životického řezníka 

Franciszka Pawlase a jeho rodiny s partyzány. Nedlouho poté, 25. září 1944, byli všichni 

členové Pawlasovy rodiny zatčeni a podrobeni brutálním výslechům. Ženy byly 17. října 

1944 odvezeny do koncentračního tábora v Osvětimi. S pochodem smrti dorazily později 

do Ravensbrücku, kde zahynula Bronisława Pawlasová. Franciszek Pawlas byl o něco 

později převezen rovněž do Osvětimi a zemřel v Terezíně, jeho mladší syn téhož jména 

zahynul v Buchenwaldu. Domů se z tábora Neustadt-Glehwe vrátila jen Amalia 
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Pawlasová s dcerou Hildou. Starší Pawlasův syn Alfred musel jako dítě volkslistáře 

narukovat do německé armády a už v květnu 1944 padl na frontě. Ještě 26. října 1944 

byli zatčeni další podporovatelé partyzánů skupiny Kamińského ze Životic - obuvník Jan 

Wałach se svou ženou Helenou (byl propuštěn z vězení v Těšíně při evakuaci před 

očekávanou ofenzívou sovětské armády 29. ledna 1945) a Wanda Mrózková, která se 

přes vězení v Těšíně a Mysłowicích dostala do tábora Mauthausen-Gusen a dožila se 

osvobození v Linci.40

Jak udává statistika Svazu bojovníků proti fašismu v Životicích, bylo za okupace 

odvezeno do koncentračních táborů celkem 41 místních občanů (kromě zatčených v 

souvislosti s životickým případem šlo o účastníky odboje a oběti rasové perzekuce), 

domů se vrátili jen čtyři z nich.41 Vzhledem k počtu obětí na celkový počet obyvatel 

patří tedy Životice k nejpostiženějším obcím v celé republice.

Naprostá většina příslušníků skupiny Kamińského zaplatila za odbojovou činnost 

životem, svobody se dočkalo jen asi osm partyzánů. Hynuli většinou v přestřelkách s 

gestapem, zajatí partyzáni byli bez rozsudku zastřeleni a jen výjimečně došlo k soudní 

popravě. Asi v polovině září 1944 bylo v těšínském bytě Marie Zaleské, která v té době 

působila jako spojka partyzánů s Bílskem, na základě anonymního udání zatčeno pět 

členů skupiny - Eugeniusz Łaciok, Alojzy Sikora, Tadeusz Pękala, Erwin a Karol Tyrlikovi. 

Další spojkou skupiny byl Emanuel Paszek z Horní Suché, k jehož zatčení došlo 25. září 

1944. Gestapo se tak až po šesti týdnech od událostí konečně dovědělo, kdo vlastně v 

Životicích střílel. Skupina Kamińského byla již značně roztříštěna předchozími zásahy 

gestapa a proto prozrazení její činnosti jen přispělo k tomu, že se rozešla. Někteří 

partyzáni se vrátili do oblasti żywieckých hor (např. Kamiński se svým bratrem), někteří 

přešli k jiným partyzánským skupinám (např. Alojzy Foltyn ke skupině Lidové armády - 

Armia Ludowa, AL), někteří zůstali pod velením Augustyna Krótkého na Těšínsku a 

později se stáhli do protektorátu, někteří se skryli (např. Henryk Wałoszek ze Životic, 

který se k partyzánům přidal až po zavraždění svého otce v srpnu 1944). Tak ještě na 

podzim roku 1944 ukončila skupina J. Kamińského svou činnost. Zatčení partyzáni byli 

počátkem dubna 1945 povražděni gestapem na židovském hřbitově v Těšíně, jedině 

Alojzy Sikora, už dříve odsouzený sondergerichtem k trestu smrti, byl po evakuaci soudu 

do Mírova popraven 4. dubna 1945 v tamní trestnici.42

Nenávist okupantů však těžce postihla především bezbranné obyvatele těšínských 

obcí, kteří partyzány podporovali a vlastně jim tak umožňovali odbojovou činnost. Při 

stále častějších raziích gestapa a německého četnictva byli např. 8. září 1944 postříleni v 
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Loukách nad Olší čtyři místní občané (Rudolf Buryan, Franciszek Smuz, Antoni Walek, 

Karol Widnic) a další čtyři téhož dne v lese u Vělopolí a Chotěbuzi (Gustaw Kubeczka, 

Józef Biedrawa, Alojzy Pałach, Adam Boszczyk). Na bludovickém kopci byli 10. září 

zastřeleni místní občané Emanuel Zgubisz, Miloslav Šebesta a Josef Struhala. V Horní 

Suché 15. září obklíčili nacisté při hledání partyzánů několik domů u karvinského lesa, 

dům Franciszka Zielonky zapálili a jeho syna Wilhelma na místě zastřelili, stejně jako 

bratry Albina a Gabriela Stoszkovy ze sousedního domu. Téhož dne byl obklíčen i domek 

rodiny Gałuszkových v Albrechticích, kde měla skupina Kamińského jeden ze stálých 

úkrytů. V přestřelce zahynul partyzán Karol Buława "Králíček", který tam zrovna spal, 

gestapáci dům zapálili a rodinu Gałuszkových odvezli do vězení (Franciszek Gałuszka 

zahynul v Osvětimi, jeho žena Marie s dcerou Relkou byly vězněny v Mysłowicích). Ve 

stejné době byli zatčeni další přechovávatelé partyzánů, např. ve Stříteži rodina 

Duławových (Karol Duława zahynul v Gross Rosenu) a Biedrawových (Józef Biedrawa 

byl zastřelen ve Vělopolí, Maria Biedrawová zahynula v Ravensbrücku), partyzánská 

"teta" Ludmila Bajerová z Těrlicka (byla zastřelena v Osvětimi) aj. Zatýkání a vraždění 

rodinných příslušníků a přátel partyzánů pokračovalo i v době, kdy skupina Kamińského 

už dávno nepůsobila, např. 20. února 1945 byli v Horní Suché u Dolu František 

zastřeleni Józef Duda, Antoni Paszek, Karol Tyrlik, Wiktor Urban a na různých místech v 

Karviné Franciszek a Maria Gajduszkovi, Teofil a Maria Hefnerovi, Kornelia Pękałová 

(její matka Barbara Pękałová byla zastřelena až koncem března 1945 na židovském 

hřbitově v Těšíně).43

Podobné akce se v té době odehrávaly i na dnešní polské straně Těšínska. Např. 16. 

února 1945 byl gestapem přepaden a zapálen dům rodiny Golasowských v Hażlachu. 

Vraždění přežila jen Zofia Golasowská, která pro vysoký stupeň těhotenství byla 

ušetřena a odsouzena k smrti až 28. dubna v trestnici na Mírově, kde rychlý postup 

fronty již zabránil vykonání rozsudku. Mezitím narozené dítě jí bylo odebráno k 

převýchově, ale jejím přátelům se je podařilo unést z těšínské nemocnice do bezpečí. V 

hořícím domě však byl zastřelen její manžel, matka a soused Jan Łomozik, stejně jako 

dva přechovávaní partyzáni.44  Největší likvidační akcí gestapa na polské straně 

Těšínska bylo vraždění v Ustroni 9. listopadu 1944, při němž zahynulo celkem 35 osob. 

Přímo v Ustroni bylo zastřeleno 33 osob, další dvě nalezly smrt na dnešní české části 

Těšínska, ale v přímé souvislosti s Ustroní. Student Józef Halama pocházel z Ustroně, ale 

byl v té době přidělen na nucené práce do Třineckých železáren, kde bydlel na ubytovně 

a byl po svém zatčení zastřelen na katastru Horní Líštné. Bývalý poštovní úředník z 

Získáno z www.mecislavborak.cz. 41

http://www.mecislavborak.cz/


Ustroně Andrzej Madzia tehdy bydlel u své sestry v Jablunkově, byl zatčen při práci ve 

stolařské dílně a zastřelen v blízkém údolí Radvanov.

Likvidační akce v Ustroni bývá často srovnávána s akcí gestapa v Životicích a lze říci, 

že oprávněně, neboť obě akce se lišily jen v několika detailech. V Ustroni byly např. 

dostatečným důvodem k odvetě dva nezdařené partyzánské útoky na místní nacisty, při 

nichž ani nikdo nepřišel o život. Svou roli zde jistě sehrálo vědomí, že přímo v Ustroni 

působí partyzánský oddíl a že další oddíly se skrývají v okolních lesích. Likvidační akce 

měla tedy demonstrovat rozhodný postup nacistů, byla předem připravena a pečlivě 

zorganizována, což potvrzuje okolnost, že ji přežily jen dvě osoby ze seznamu osob 

určených k likvidaci. Podobně jako v Životicích se dochovala svědectví o sestavovatelích 

listiny obětí, k nimž patřili místní nacističtí funkcionáři. Na základě výběru obětí 

okupanti likvidovali dokonce i osoby, které v době akce už nebydlely v Ustroni, jak 

dokládají dva výše zmíněné případy nebo smrt Rudolfa Szarzece, odeslaného do Ustroně 

z nucených prací zrovna v termínu chystaných exekucí.45 Na rozdíl od Životic byly oběti 

vybírány velmi systematicky, jen několik osob bylo zastřeleno náhodně. V Ustroni byli 

nacisté ještě brutálnější: mezi zastřelenými se ocitly i dvě ženy.

Mnohem více příznaků však obě akce spojuje. Velmi podobný je průběh vražd, 

konaných poblíž místa bydliště či pracoviště obětí. Také v Ustroni byly skoro všechny 

oběti slovanské národnosti (33 Poláků a jeden Ukrajinec - Łukasz Harkawy), také zde byl 

zastřelen jeden držitel volkslisty, původem Polák (Franciszek Grzegorz). Podobné byly i 

zápisy v úmrtní matrice obecního úřadu, jež konstatovaly u všech obětí "náhlou srdeční 

smrt". Pokud jde o sociální postavení obětí, také v Ustroni převažovali dělníci, většinou 

zaměstnanci místního kovozávodu. Je rovněž velmi pravděpodobné, že obě akce 

provedli stejní pachatelé, příslušníci úřadovny gestapa v Těšíně, patrně s pomocí svých 

katovických kolegů.46

4. Pachatelé zločinu a jejich osudy

Vyšetřování zločinu v Životicích prováděly československé bezpečnostní orgány 

hned v prvních letech po válce pro potřebu mimořádného lidového soudu, před nímž 

stanuli někteří z pachatelů. Další, mnohem důkladnější šetření bylo vedeno v šedesátých 

a sedmdesátých letech. Postupně se hromadily výpovědi svědků jednotlivých vražd, 

výpovědi partyzánů a odbojových pracovníků, výslechové protokoly několika 

zadržených příslušníků gestapa. Dochovaly se některé doličné předměty - například 
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prostřelená bandaska na kávu, s níž jezdil na směnu J. Kraina, a jeho jízdní kolo se 

stopami střel. V archivech v Polsku byla nalezena hlášení německého četnictva o 

přestřelce v Životicích. Příbuzní zavražděných poskytli úmrtní listy obětí a úřední 

potvrzenky o jejich "odhlášení" z místa trvalého pobytu.

Srovnáním výpovědí svědků likvidační akce, výpovědí zajatých gestapáků i dalších 

nepřímých svědectví se podařilo zjistit jména pětadvaceti příslušníků těšínské pobočky 

gestapa, kteří se účastnili akce v Životicích. Většina z nich nebyla za své činy nikdy 

souzena, protože se jim při evakuaci na počátku května 1945 podařilo včas dorazit na 

západ Čech, kde se vzdali americké armádě. Protože důkazy o jejich zločinné minulosti, 

kterou samozřejmě tajili, se zjišťovaly velmi obtížně a zdlouhavě, byli obvykle po 

kratším věznění propuštěni na svobodu. Československým úřadům bylo vydáno k 

potrestání jen několik z nich.

Kriminální asistent Joseph Gradel byl usvědčen, že v Životicích zastřelil tři osoby 

(Józefa Wacławika, Józefa Wałoszka a Teodora Warcopa). Bylo mu prokázáno také 

zavraždění Wilhelma Suchanka v Lazích u Orlové 14. července 1944, Konstantina 

Nováka 8. února 1945 v Těšíně a účast na dalších vraždách. Jako první ze zajatých 

těšínských gestapáků byl 20. 12. 1945 odsouzen Mimořádným lidovým soudem v 

Ostravě k trestu smrti a téhož dne popraven.47 Kriminální asistent Karl Eichler údajně 

osobně nestřílel, pouze se účastnil doprovodu při zastřelení J. Klimase a V. Chromika; 

svého muže určeného k zastřelení prý nezastihl doma. Doznal se však k zavraždění 

neznámé ženy ve věznici gestapa v Těšíně v únoru 1945 a k aktivní účasti na mnoha 

veřejných popravách na Těšínsku. Také jemu vyměřil soud trest smrti a 4. 3. 1946 byl v 

Českém Těšíně popraven.48 Kriminální zřízenec Franz Stenzel byl údajně v Životicích 

také jen jako doprovod, pro aktivní podíl na několika veřejných popravách na Těšínsku 

byl však i on na základě rozsudku ostravského soudu 17. 6. 1946 popraven.49 Vrchní 

kriminální asistent Simon Röckel rovněž popíral osobní účast na vraždění v Životicích, 

ale byla mu dokázána vražda MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Hečka v Bystřici nad Olší 25. 

3. 1945. Ještě před soudním jednáním však zemřel ve vězení 6. 10. 1945.50 

Kriminálnímu tajemníkovi Friedrichu Fischerovi nebyla jeho úloha v životické tragédii 

spolehlivě prokázána. Za jiné trestné činy byl odsouzen na 15 let vězení, ale v roce 1955 

byl propuštěn a vysídlen do Spolkové republiky Německo. Brzy poté o něm přinesl tisk 

zprávu, že za služby prokázané Německé říši dostává vysokou penzi.51 Řidič gestapa 

Josef Filipek byl zasvěcen do většiny akcí svých nadřízených, ale pro nedostatek důkazů 

se před soud vůbec nedostal a byl po propuštění z vazby v roce 1946 vysídlen do 
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Německa.52 Posledním příslušníkem těšínské služebny gestapa, který byl u nás zatčen a 

vyšetřován, byl kriminální tajemník Ewald Adler. Asi rok vedl těšínskou úřadovnu, 

později řídil pohraniční komisariát gestapa v Mostech u Jablunkova a osobně zde 

organizoval veřejnou popravu 10 odbojářů na šibenici. Byl sice odsouzen na doživotí, ale 

i on byl v roce 1955 vysídlen do Německa.53

Srovnáním svědeckých výpovědí se podařilo zjistit jména dalších těšínských 

gestapáků, kteří v Životicích vraždili. Patří k nim především vrchní kriminální asistent 

Karl Kopřiva, který pravděpodobně zastřelil Leopolda Kożusznika. Vrchní kriminální 

asistent Ortwald Kersten pravděpodobně zastřelil Františka Dudu. Velitelem jedné z 

exekučních skupin byl také Herbert Müller, který mj. zatkl Karola Choduru, 

zlikvidovaného v koncentračním táboře. Zároveň se prokázalo, že celou akci řídil 

vedoucí těšínské úřadovny gestapa kriminální rada Quido Magwitz, který osobně 

vydával příkazy ke střelbě a vyzýval své podřízené ke "krvavé pomstě".54

Ze skupiny asi čtyřiceti příslušníků katovické ústředny gestapa je známo pouze 

jméno kriminálního rady Ericha /Friedricha/ Stolze, který skupinu do Těšína přivedl, a 

jméno E. Seidla, který podle výpovědi K. Eichlera v Životicích osobně vraždil. V pozdí 

akce stál rovněž vedoucí katovické ústředny gestapa dr. Johannes Thümmler, jeden z 

nejznámějších válečných zločinců, odpovědný za smrt několika tisíc polských občanů, 

který po válce žil na svobodě v SRN. Je velmi pravděpodobné, že se jako vedoucí 

nadřízené úřadovny gstapa podílel na přípravě akce, nebo že k ní dal podnět či příkaz. V 

podobném podezření je Thümmlerův zástupce, šéf exekutivy katovického gestapa Alfred 

Woltersdorf.55

Ostatní účastníci likvidační akce - vojsko, členové landwache a německé četnictvo - 

se podle svědků nedopouštěli v Životicích přímých vražd, i když v jiných případech jich 

zvláště četníci měli na svědomí celou řadu. I v případě Životic existovala jedna výjimka - 

bludovický četnický strážmistr Fritz Sattler, který osobně zavraždil H. Choduru. Později 

se dopustil ve svém obvodu ještě dalších vražd - 10. září 1944 byl při zastřelení M. 

Šebesty, E. Zgubisze a J. Struhaly na bludovickém kopci, kde 24. října 1944 zcela 

bezdůvodně zastřelil též Franciszka Klimszu. Byl poté nacisty údajně z trestu odvolán a 

podle některých svědectví žil po válce v SRN.56

Ze seznamu oněch 25 těšínských gestapáků, kteří se účastnili akce v Životicích, byly 

v šedesátých letech při vyšetřování z podnětu Československé vládní komise pro stíhání 

nacistických válečných zločinců pečlivě vybrány osoby, které by šlo navrhnout k 

trestnímu stíhání. Byly tedy vyloučeny již potrestané osoby stejně jako ty, jejichž osobní 
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data a údaje o nich se nepodařilo spolehlivě zjistit nebo u nichž se dalo předpokládat, že 

už nejsou naživu. Nakonec zůstalo jedenáct jmen (deset příslušníků těšínského gestapa a 

četník Sattler), jichž by se případný postih měl týkat: Adolf Bruckner-Bujakowski, Paul 

Brünsch, Hans Groth, Hermann Jenert, Ortwald Kersten, Karl Kopřiva, Quido Magwitz, 

Herbert Müller, Fritz Sattler, Friedrich Spranger a Franz Steinert. Československá vláda 

se formou Pamětního spisu, shodně se zvyklostmi a zásadami mezinárodního práva, 

obrátila v roce 1972 na vládu SRN s žádostí o převzetí trestního stíhání pachatelů 

životických vražd. Pamětní spis byl doplněn obšírnou dokumentací, jež shrnovala 

výsledky dosavadního šetření.57

V roce 1975 přišla ze státního zastupitelství v Hildesheimu odpověď, že trestní 

stíhání v předmětné věci bylo zastaveno. Podle názoru německých úřadů byla akce 

gestapa v Životicích pouhé "policejní opatření k dopadení pachatelů vraždy tří úředníků 

gestapa". Nešlo tedy podle nich o odvetnou akci, ale o postižení pachatelů a jejich 

pomocníků, kteří prý už možná dříve byli hledáni gestapem a skrývali se. Jako 

polehčující okolnost se uvádí možnost živelné odvety v důsledku rozhořčení příslušníků 

gestapa nad smrtí jejich kamarádů. Odpověď uvažuje rovněž o tom, že k zastřelení osob 

mohlo dojít při jejich pokusu o odpor nebo o útěk, protože mohly být na seznamu osob 

hledaných gestapem. Nakonec se ještě tvrdí, že akci neřídili přítomní kriminální radové 

gestapa Magwitz nebo Stolz, ale četnický strážmistr Sattler, o němž vzhledem k jeho 

věku bylo již možno předpokládat, že na rozdíl od uvedených není již patrně naživu.58

Československá vládní komise doplnila vyšetřování dalšími důkazy a zaslala do SRN 

protest, v němž odmítla zkreslené hodnocení faktů. Vyšetřování znovu prokázalo, že 

nemohlo jít o policejní postih pachatelů přepadení, protože žádná z obětí s ním neměla 

nic společného. Polehčující okolnosti náhlého "rozhořčení" gestapáků chladnokrevně 

připrtavujících vraždění nejsou příliš věrohodné, právě tak jako údajné pokusy obětí o 

odpor nebo o útěk. Naopak, byly zjištěny případy, kdy gestapáci své oběti k útěku sami 

nutili. Ani pátrací listiny gestapa nejsou dobrým argumentem. Aby tam někdo mohl být 

zanesen, muselo po něm gestapo pátrat, protože si pro něj nemohlo dojít domů či do 

zaměstnání. Všechny pozdější oběti však řádně pracovaly, měly policejně hlášené trvalé 

bydliště a také v něm bydlely, neskrývaly se. Rovněž tvrzení o tom, že akci mohl řídit 

pouhý četnický strážmistr, když na místě byli přítomni dva kriminální radové gestapa s 

důstojnickými hodnostmi SS, vůbec neodpovídá zkušenostem z podobných případů.

Československý protest způsobil, že vyšetřování v SRN bylo obnoveno. Případem se 

začalo zabývat státní zastupitelství při vrchním zemském soudu v Braunschweigu. Jenže 
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i ono posléze sdělilo, že trestní řízení proti Q. Magwitzovi a jeho společníkům zastavuje. 

Ve zdůvodnění se již nesvalovala odpovědnost za akci na strážmistra Sattlera, ale rovnou 

na Hlavní úřad říšské bezpečnostní služby (RSHA) v Berlíně. Rada Magwitz se tedy mohl 

hájit tvrzením, že se domníval, že represálie v Životicích jsou ve shodě s mezinárodním 

právem. To by předem vylučovalo nízké pohnutky činu a jeho kvalifikaci jako vraždu, 

takže by mohlo jít o zabití, které je podle trestního zákona SRN již promlčeno.

Podobné tvrzení však sotva může obstát. Mezinárodní právo válečné totiž platí jen 

ve vztahu mezi obyvatelstvem okupovaného území a okupantem. V případě Těšínska se 

však podle nacistických zákonů jednalo o území přičleněné k Německé říši, takže je 

použití mezinárodního práva vyloučeno. Z dalších nových protiargumentů lze uvést ještě 

tvrzení, že represálie v Životicích byly konec konců humanitárním opatřením. Zachránily 

prý před smrtí mnohem více lidí právě tím, že je odstrašily od aktivní účasti na 

ozbrojeném boji proti okupační moci.

V prosinci 1984 se objevila v tisku zpráva o tom, že československá vládní komise 

podala do Braunschweigu proti rozhodnutí státního zastupitelství protest.59 V lednu 

1985 se ve zpravodajství Čs. televize objevily záběry z města, v němž tehdy ještě žil 

bývalý šéf těšínské úřadovny gestapa kriminální rada Magwitz. Stojí za připomenutí, že v 

době vraždění v Životicích mu bylo necelých devětadvacet let (narodil se 22. listopadu 

1915 v Orenburgu). Lze rovněž dodat, že dosud ani jediná z téměř stovky 

československých žádostí o převzetí postihu válečných zločinců žijících v SRN nevedla k 

zahájení soudního řízení a k případnému potrestání pachatelů.60 

5. Symbolický odkaz Životic

Záhy po pádu okupačního režimu byly na židovském hřbitově v Orlové provedeny 

exhumace obětí životické tragédie, jejichž ostatky byly v neděli 24. června slavnostně 

převezeny do Životic a uloženy do společné hrobky. Vzpomínkové slavnosti se zúčastnilo 

na patnáct tisíc lidí z okolí a mohyla byla zasypána květy. Na místech jednotlivých vražd 

na celém katastru Životic i na přilehlém území Dolních Bludovic a Horní Suché se 

objevily prosté bílé březové kříže s tabulkami se jmény zavražděných, později nahrazené 

kamennými pomníky.

Dne 25. září 1949 byl v Životicích slavnostně odhalen pomník obětem tragédie, 

instalovaný v prostoru původní mohyly. Jeho autorem byl akademický sochař a malíř 

Franciszek Świder z Karviné. Kamenná postava matky s dítětem v náručí, stojící v 
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trýznivém žalu a hněvu se zaťatou pěstí nad mrtvým tělem svého muže, symbolizuje 

hrůznou dobovou atmosféru nacistické nadvlády a zároveň i hrdé odhodlání obyvatel 

Těšínska k odporu proti okupantům.61

V roce 1959 při vzpomínce 15. výročí tragédie byla v budově tehdejší polské školy 

instalována první výstavka dokumentů o válečných událostech v Životicích. Stala se 

základem Muzea boje proti fašismu, zřízeného Okresním vlastivědným muzeem se 

sídlem v Českém Těšíně v roce 1963 v budově životického zámku. První stálá muzejní 

expozice zde byla zpřístupněna veřejnosti 3. srpna 1963. Postupem času se však 

ukázalo, že chátrající zámecká budova není pro muzejní účely vhodná. Muzeum přešlo 

do správy ostravského Muzea revolučních bojů (původně pracoviště Slezského muzea v 

Opavě, později samostatné Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě), životická 

expozice byla přebudována a od 3. srpna 1979 dočasně umístěna v centru Havířova v 

muzejní budově na Dělnické ulici.

V roce 1982 byla zahájena výstavba nového muzejního objektu v Životicích u 

pomníku obětem tragédie. Moderní budovu podle architektonického návrhu ing. arch. V. 

Niemczyka postavil Stavoprojekt Havířov. U příležitosti 40. výročí tragédie v roce 1984 v 

ní byla otevřena nová muzejní expozice, rozšířená o zachycení okupačních poměrů a 

odboje v celém Pobeskydí. Zároveň bylo upraveno okolí budovy včetně pomníku 

obětem, takže vznikl zcela nový areál životického památníku.

V roce 1990 se správa památníku opět vrátila do Muzea Těšínska se sídlem v 

Českém Těšíně, které u příležitosti 50. výročí tragédie v roce 1994 podstatně 

přepracovalo obsahovou náplň muzejní expozice. Ta je nyní zaměřena především na 

vývoj okupačních poměrů na Těšínsku, který dokládá množstvím dobových dokumentů, 

fotografií, map a dalších exponátů. Nezapomíná samozřejmě ani na vylíčení příčin, 

průběhu a následků životické tragédie. Nově byl upraven sál pro příležitostné výstavy, 

které vhodně doplňují stálou expozici. K dílčím úpravám expozice došlo též v roce 1999.

Každoročně se u životického památníku ve výročních dnech válečné tragédie koná 

mírová slavnost. Její účastníci si připomínají památku obětí a hluboký smysl jejich 

odkazu, varujícího generace potomků před nebezpečím vzniku nových válek a válečných 

zločinů. 
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III. Oběti zločinu a svědectví o jejich smrti

Vraždění v Životicích mělo charakter odvetné likvidační akce. Pod záminkou odvety 

za útok partyzánů se nacisté v duchu svého hesla - za jednoho mrtvého Němce deset 

mrtvých Poláků nebo Čechů - pomstili na zcela nevinných lidech, kteří s útokem neměli 

vůbec nic společného.

Hlavním kritériem pro výběr obětí byla jejich národnost. Jen tak se mohlo stát, že 

bylo zabito i několik lidí, jejichž jména se zcela určitě nemohla nacházet na seznamu 

životických občanů bez volkslisty, podle nějž se kati měli řídit. Jde např. o dva občany, 

kteří Životicemi jen zcela náhodou projížděli, nebo o občany z Horní Suché a Dolních 

Bludovic, kteří bydleli poblíž katastru Životic. Podle místa trvalého bydliště bylo mezi 

zastřelenými jen 24 obyvatel Životic, zatímco 6 jich bydlelo v Horní Suché, 4 v Dolních 

Bludovicích a po jednom v Dolní Suché a Dolním Těrlicku. Je pravděpodobné, že místní 

nacisté využili příležitosti k tomu, aby si vyrovnali účty i s některými obyvateli Bludovic, 

jak o tom svědčí průběh exekucí. Avšak i v těchto případech byla národnost obětí 

rozhodujícím činitelem. Nemohla to být náhoda, že z oněch 36 zavražděných se 27 

občanů za války hlásilo k národnosti polské a 8 k české. Pouze jediný z nich, i když 

původně národnosti polské, byl zapsán do německé volkslisty třetí skupiny. K jeho smrti 

ale došlo z iniciativy četnického strážmistra Sattlera a jiných bludovických nacistů, 

patrně ze zcela osobních důvodů. Zůstává nesporným faktem, že osoby zastřelené v 

Životicích zahynuly především proto, že se hlásily ke své národnosti.

Jak vyplývá z přehledu osobních dat obětí, činil jejich průměrný věk 32 let. Nejstarší 

z nich, důchodce V. Chromik měl 60 let, nejmladšímu Z. Kożusznikovi nebylo ještě 

sedmnáct. Údaje o sociálním postavení obětí v době jejich smrti se v řadě případů 

neshodovaly s původním předválečným stavem, neboť výkonu povolání mnohdy bránily 

okupační zákazy. Mezi obětmi byli 24 horníci, 5 řemeslníků, 4 dělníci, 2 důchodci a 1 

zemědělec. Zůstalo po nich 18 vdov a 36 sirotků.

Okolnosti smrti obětí byly popsány v řadě dobových svědectví a vzpomínek 

pozůstalých a dalších svědků tragédie. První svědectví se objevila před Mimořádným 

lidovým soudem v Ostravě při procesech s příslušníky těšínského gestapa již v letech 

1945-1947. K systematickému sběru vzpomínek však došlo až s odstupem 10 až 15 let 

od událostí v době příprav první muzejní expozice v Životicích. Tyto vzpomínky, získané 

od pamětníků především zásluhou Józefa Stebla a Ericha Guńky a zapsané obvykle v 
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polštině, jsou základním zdrojem informací o tomto tématu.1 Jejich věrohodnost byla 

ověřena srovnáním s dobovými protokoly soudních výpovědí svědků z prvních let po 

válce a s výpovědmi z konce šedesátých let, jež byly podkladem pro policejní šetření 

vyžádané Československou vládní komisí pro stíhání nacistických válečných zločinců.2 

Třetím zdrojem informací byly vzpomínky publikované Richardem Marynčákem v roce 

1959 a v upravené reedici jeho práce v roce 1961.3 Dosud nejucelenější přehled 

vzpomínek byl publikován v roce 1979 v Časopise Slezkého muzea v Opavě.4 

Životopisné údaje obětí byly ověřeny v matričních záznamech Mětského úřadu v 

Havířově.5

Vzpomínky jsou řazeny abecedně podle příjmení obětí, u delších textů byly 

publikovány jen části přímo související s průběhem exekucí.

Tadeusz BARON

Nar. 13. 3. 1927 v Dolní Suché, národnost: polská, povolání: důlní dělník, bydliště: 

Dolní Suchá 4.

Žili jsme s chlapcem v Suché. Měl sedmnáct a půl roku a pracoval u Traplera jako 

nádeník. V neděli ráno jel na kole s děvčetem na hory sbírat borůvky. Na bludovickém kopci  

je zastavilo gestapo a museli předložit doklady. Byli jsme Poláci. Tadka odvedli na 

Klimoszkovo pole a tam ho zastřelili. Děvče zůstalo stát, když ho odváděli, a potom se 

vrátilo do Suché. Nemělo ale dost sil zajít ke mně a říci mi to.

Až za mnou přiběhla vnučka, která je teď provdaná v Čechách, a povídá: Víš už, 

babičko, že se Tadio nevrátí, že ho v Bludovicích zastřelili?

Žili jsme z toho, co chlapec vydělal a co jsem já přivydělala u lidí. Byl to velmi hodný 

chlapec. Dvě malé děti mi zemřely, a tak mi zůstala jen provdaná dcera.

Teprve za šest týdnů jsem dostala předvolání z landrátu. Písařka v kanceláři se mě 

ptala, zda vím, že Tadeusz Baron zemřel. Řekla jsem, že nezamřel, že ho zastřelili. Ptala se 

pak, zda vůbec vím, co mluvím, že co říkám je trestné. Pak přišel nějaký Němec a rozčiloval 

se, že se to nemělo stát, že to byl občan ze Suché a že neměl se Životicemi nic společného.

Amalia Baronová, matka6

Chtěli jsme jet v neděli se známými na kolech na borůvky. Sešlo se nás v Dolní Suché 

asi deset a po páté ráno jsme vyjeli směrem na Bludovice. U rozcestí na bludovickém kopci 

nás zastavili dva němečtí četníci a legitimovali nás. Kdo prokázal, že má volkslistu, mohl 

pokračovat v jízdě. Tadeusze a mne zadrželi s odůvodněním, že jsme polské národnosti. 

Museli jsme stát u silnice, každý na jedné straně. Asi za hodinu přijelo auto, vystoupili dva 

gestapáci a odešli do blízkého stavení. Za chvíli se vrátili a po rozhovoru s německými 
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četníky odvedli Tadeusze k Životicím. Já jsem byla propuštěna s tím, že mohu pokračovat v 

jízdě nebo se vrátit. Až po příjezdu domů jsem se dozvěděla o střílení.

Lidka Venglařová, roz. Jeziorská, přítelkyně7

Robert BORSKI

Nar. 10. 10. 1909 v Orlové-Lazech, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: 

Životice 84.

Přišli k nám asi v půl desáté dopoledne. Byli čtyři, tři v uniformách a jeden v civilu. 

Manžel byl doma a viděl už, jak odvedli Hawlika. Seděl na posteli, když od Szymsze přišli k 

nám (Hawlika zastřelili u hnojiště za Szymszovou stodolou). Hned se ptali po volkslistě. 

Moji rodiče ji měli, my ne. Když manžela odváděli, vytáhl ten civil jakýsi lístek a zastrčil si 

ho za klobouk. Manžel ze sebe nemohl vypravit ani slovo, odešel bez rozloučení. Já jsem 

křičela: Neberte mi ho, nikomu nic neudělal! Gestapák mi na to řekl: Nic se mu nestane, 

musíme ho jenom vyslechnout. Potom šli všichni k Szelongovi. Šla jsem se za nimi podívat, 

ale gestapák mě zpozoroval a chtěl po mně střílet. Frauen nein!, volal za mnou. Tak jsem se  

vrátila domů.

Po chvíli přišel soused Szelong a řekl mi, že manžel byl u jednoho domu zastřelen. 

Gestapáci ho pak za nohy odtáhli do lesa, jenom kaluž krve a čepice zůstaly poblíž 

Szelongovy chalupy. Byla jsem se v lese podívat na jeho tělo. Byl střelen zezadu do hlavy, 

kulka vyšla z těla předem. Na trakaři ho pak Wiktor Kania odvezl do vesnice ke zvoničce.

Maria Borská, manželka8

Henryk BUJOK

Nar. 8. 9. 1906 v Karviné, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Bludovice 

314.

Bydleli jsme v Dolních Bludovicích těsně při hranici s Životicemi. Přišli k nám ještě 

před pátou ráno a hrozně moc tloukli na dveře. Manžel je pustil dovnitř. Bylo jich pět nebo 

šest, všichni v uniformách. Ptali se po volkslistě. Potom provedli domovní prohlídku, 

všechno pozpřevraceli a nařídili manželovi, aby se oblekl. Podala jsem mu šaty. Manžel z 

nich vytáhl peníze, nechal si třicet marek a zbytek mi podal. Gestapák to viděl a usmál se.

Potom odešli. Muž ještě ze dvora zavolal Sbohem!, gestapáci zabouchli dveře. Nesměli 

jsme z domu. Jen oknem jsem je viděla odcházet, v obilném poli mizely hlavy gestapáků i 

hlava manželova. Odvrátila jsem se od okna a zrovna padl výstřel.

Získáno z www.mecislavborak.cz. 50

http://www.mecislavborak.cz/


To asi střílejí partyzáni v Osikách, říkaly děti. Až dvanáctileté děcko od Przybylových 

nám povědělo, že tam leží někdo zabitý. Pak přišla sousedka Waclawiková, co jí také 

zastřelili syna, a povídá mi: Nesmíš plakat! Nesmíš tam ani chodit, střílejí!

Viděli jsme ještě, jako ho odnášeli. Zůstal po něm na poli klobouk.

Florentina Bujoková, manželka9

František DUDA

Nar. 18. 9. 1921 v Životicích, národnost: česká, povolání: horník, bydliště: Životice 8.

Bylo půl páté ráno. Syn František a dcera Anna se zrovna chystali, že půjdou do 

Bludovic do kostela. Pobízela jsem je, aby si pospíšili. U vrátek před chalupou potkali 

gestapáky. Protože František neměl volkslistu, odvedli ho směrem k lesu.

Marie Dudová, matka

Byli asi čtyři, všichni v uniformách. Bratr německy odpovídal, že je národnosti české a 

proto nemá volkslistu. Musel jít s nimi. Vzpomněla jsem si, že ještě nesnídal, a zaskočila 

jsem domů. Vzala jsem krajíc chleba a běžela za nimi. Gestapák mi ho ale nedovolil předat 

a povídal, že se bratr hned vrátí zpátky a že chleba nebude potřebovat.

Odvedli ho směrem na Suchou spolu s Rozbrojem a Gabzdylovými. Lesem se s nimi 

vrátili do Životic a u Krzystkovy stodoly je postříleli. Frantík se o politiku nestaral, nikam 

nechodil, jen aby se zachránil. Nechtěl ovšem do německého vojska, možná proto se dostal 

na listinu obětí.

Anna Dudová, sestra10

Josef DUDA

Nar. 22. 7. 1902 v Životicích, národnost: česká, povolání: rolník, bydliště: Životice 

13.

Manžel se chtěl v sobotu podívat do hospody na zastřeleného Mokroše, ale pak tam 

raději nešel a jel pracovat do Bludovic na Podlesí. Tam se už proslýchalo, že se v Životicích 

bude střílet. Radila jsem mu, aby na čas odešel k mému bratrovi do Horních Bludovic, do 

protektorátu. Manžel na to řekl, že se nebojí, že přece nikomu nic neudělal. Šel spát, byl 

však neklidný.

Ráno jsem ještě spala, když manžel povídá: Střílejí. Podívali jsme se oknem a viděli, že 

od Chodury už přicházejí gestapáci. Manžel se rychle oblékl a už tu byli. Sotva si stačil 

natáhnout kalhoty a obout boty. Ptali se, zda se jmenuje Duda a zda má volkslistu. Řekl 
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jim, že je Čech. Dva gestapáci přišli až do kuchyně, venku stála celá skupina i s četníkem 

Sattlerem. Znala jsem ho a chtěla jsem za ním jít, ale nepustili mě a nařídili zavřít dveře.

Viděla jsem ještě oknem, jak vedli manžela k lesu. Postrkovali ho, aby šel rychleji. Když 

se od nich vzdálil tak asi na pět metrů, střelil ho gestapák do týla. Kulka mu prošla hlavou, 

byl na místě mrtev.

Později přišla jiná skupina gestapáků. Chtěli sebrat našeho kočího, ale ten byl z 

protektorátu. Ptali se také po manželovi. Řekla jsem jim, že už nežije. Dopoledne k nám 

poslal starosta Mokroš pro koně, které potřebovali k odvozu mrtvol. Náš kočí je pomáhal 

odvážet do Orlové.

Emílie Dudová, manželka11

Henryk GABZDYL

Nar. 9. 7. 1924 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

63.

Jan GABZDYL

Nar. 2. 10. 1897 v Horních Bludovicích, národnost: polská, povolání: horník, 

bydliště: Životice 63.

V neděli ráno jsem jako obvykle jel na kole do práce. Les už byl obklíčen vojskem. 

Zastavili mě a jeden voják po mně chtěl dokumenty. Předložil jsem jim svůj pracovní 

průkaz, na kterém bylo razítko werkschutzu, závodní stráže. Zalhal jsem, že také patřím k 

závodní stráži a voják mě propustil. Stavěli mě pak ještě několikrát. Vždycky jsem se 

odvolával na to, že mě už kontrolovali, až u Guziurů v Horní Suché mě zadrželo gestapo. Ti 

mě nechtěli pustit, trik s průkazkou na ně neplatil. Chtěli vidět volkslistu. Se zdviženýma 

rukama jsem tam stál, zatímco mě prohledávali. Naštěstí šel kolem řezník Pawlas jako člen  

landwache s puškou na rameni. Potvrdil gestapákům, že mě zná, a ti mě po chvilce 

rozmýšlení pustili. Cesta na směnu mi trvala celou hodinu místo obvyklých patnácti minut 

a jenom náhodou se stalo, že mi řezník Pawlas zachránil život.

Po směně jsem se pomalu vracel domů. Hned po vyfárání mi havíři pověděli, co se 

stalo, takže jsem už věděl, že matka zůstala sama.

Stála u domu a plakala. Pořád ještě věřila, že se někdo z našich vrátí. Prošel jsem 

dědinou, mrtvoly už byly odklizeny. Teprve později mi matka vyprávěla, co se u nás dělo.

Gestapáci v uniformách k nám přišli někdy před sedmou. Otec se procházel po dvoře, 

chystal se zrovna kosit žito. Vzbudili i bratra, který spal po odpolední směně a oba je 

odvedli k Zelinům, kde už leželi obličejem k zemi František Duda, Albín Mrózek a Rudolf 
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Rozbrój. Vedli je nejprve lesem k Horní Suché, pak se s nimi vrátili do Životic a u Krzystkovy  

stodoly je postříleli. Sestra Marta hrozně křičela, když bratra a otce odváděli, tak ji rovněž 

zatkli. Zahynula v Ravensbrücku.

Matka po tragédii pořád plakala, křičela ve dne i v noci, až z toho úplně ztratila 

rozum.

Gustav Gabzdyl, syn a bratr12

Antonín GUZIUR

Nar. 4. 11. 1915 v Horní Suché, národnost: česká, povolání: malíř a natěrač, bydliště: 

Horní Suchá 49.

Emil GUZIUR

Nar. 15. 4. 1924 v Horní Suché, národnost: česká, povolání: horník, bydliště: Horní 

Suchá 49.

Bydleli jsme s manželem, rodiči, třemi bratry a bratrancem Antonim Piegrzymkem v 

Horní Suché. Už hodně brzy ráno k nám přišli němečtí vojáci a chtěli si odpočinout ve 

stodole na slámě. Říkali, že šli v noci dlouho pěšky a že jdou ještě až do Životic. Byli ve 

stodole, dokud nepřišlo gestapo.

Ráno odcházel bratr František Guziur na směnu, vojáci se přišli zeptat, kam jde. Otec 

vyhnal krávy na pastvu. Asi v osm hodin přišli dva gestapáci a ptali se po manželovi. Ten už  

byl naštěstí pryč. Přivedli s sebou švagra Palowského, chytli ho cestou bez dokladů. Chtěli 

vědět, kdo tu ještě bydlí. Vytáhli z postele moje bratry i bratrance Piegrzymka, nahlédli do 

seznamu a nařídili jim, aby se oblékli. Venku je předali vojákům, aby je pohlídali. Vrátili se 

asi v deset hodin, převzali všechny čtyři zadržené a odešli s nimi k lesu. Zprvu jsem se 

domnívala, že je odvedli k výslechu, ale pak nám přišli povědět sousedé, že už nejsou 

naživu.

Druhého dne k nám přišli ze Suché němečtí četníci a sepisovali, kdo všechno byl v 

neděli zastřelen.

Marie Palowská, roz. Guziurová, sestra13

Karol HAWLIK

Nar. 31. 12. 1908 v Karviné, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

28.
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Probudily mě ráno výstřely. Kolem šesté k nám přišla domácí Tomisová, že střílejí 

všechny, kdo nemají volkslistu. Radila jsem manželovi, aby se šel někam schovat, jinak že 

ho také zastřelí. Skutečně se někam ukryl, nebylo ho dlouho vidět.

Asi v půl deváté se vrátil domů. Ve vesnici už bylo ticho, střelba se neozývala. Mysleli 

jsme, že už je po všem. Manžel si šel na chvíli lehnout, aby si odpočinul před odpolední 

směnou. Půl hodiny nato přišli dva gestapáci, doprovázení cizím četníkem. Chtěli volkslistu.  

Četník to překládal. Pak řekli, aby šel manžel s nimi, vzali ho jen tak v košili a kalhotech. Za  

Szymszovou stodolou ho zastřelili.

O smrti muže jsem se najisto dověděla až před polednem, kdy jsem uviděla z okna, jako  

jeho mrtvolu veze soused Szelong na trakaři. Ani jsem se na něho nešla podívat. Měla jsem 

dva týdny po porodu a stejně jsem jeho smrt těžce odležela.

Maria Hawliková, manželka14

Henryk CHODURA

Nar. 18. 2. 1905 v Životicích, národnost: zapsán do německé volkslisty III. skupiny 

(před válkou nár. polská), povolání: horník, bydliště: Životice 49.

Přišli k němu asi v pět ráno. Šli najisto, hledali ho podle jména. Nejprve byli u Józefa 

Chodury, pak šli rovnou k Henrykovi. Vypadalo to, jako by mého bratra někdo udal, že 

přechovává partyzány. Nařídili mu, aby před nimi vylezl po žebříku do stodoly na patro. 

Vystřelili po něm, ale nezabili ho. Chtěl utéci, ale u stodoly ho dopadli jiní. Jeho volkslistu 

měli přitom v rukou.

Jan Chodura, bratr15

Bydleli jsme s otcem sami, měl jsem tehdy čtrnáct let. Právě se rozednívalo, když nás 

probudilo bouchání. Než se otec stačil obléknout, vyrazili dveře. Chtěli po něm průkaz, 

žádný seznam jsem u nich neviděl. Podal jim svou volkslistu. Řekli mu, aby je provedl 

hospodářstvím a šel před nimi, že hledají partyzány. Bylo ještě šero a otec mi poručil, 

abych rozsvítil lucernu a pustil je na dvůr.

Zůstal jsem stát ve dveřích. Viděl jsem, jak otec doprovází gestapáka do stodoly. 

Vylézal po žebříku na humno, za ním lezl gestapák, další stál u dveří stodoly. Náhle se ozval  

ze stodoly výstřel a pak ještě dva. Otec vyběhl na dvůr a padl další výstřel, gestapák mířil 

na otce. Ten proběhl přes dvůr až do domu, podíval se v běhu na ruku, z níž mu tekla krev, 

a chodbou vyběhl před branku. Pár metrů od domu se převrátil. Se strachem jsem za ním 

utíkal a viděl jsem, jak se k ležícímu přiblížil četník Sattler a střelil ho ještě do hlavy. Otec 

před tím velmi křičel, teď umlkl.
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Gestapáci mě zavolali a ptali se, kde jsou ukryti partyzáni. Pak mi dali pár pohlavků a 

řekli, že přijdou zase v devět hodin, a když jim nic nepovím, že mě zastřelí.

Schoval jsem se do prázdného sudu. V devět přišel Sattler a nařídil mi, abych mrtvého 

otce odvezl na vozíku na hlavní silnici.

Vladislav Chodura, syn16

Vincenc CHROMIK

Nar. 3. 9. 1884 v Malých Kończycích v Polsku, národnost: česká, povolání: hornický 

důchodce, bydliště: Životice 69.

Táta se zrovna strojil do kostela, byl totiž v Bludovicích varhaníkem. Vzal si pěkné 

sváteční šaty. Mohlo být kolem sedmé, když k nám přišli. Ukázal jim svůj průkaz, ale oni 

řekli, že je bezcenný, že to není volkslista. Ptali se také po mých bratrech, naštěstí byli pryč. 

Otec mluvil dobře německy, naučil se to za minulé války, tak se snadno domluvili. Potom ho  

odvedli, prý k vyšetřování. Hned za chalupou ho zastřelili.

Matka ještě nevěděla, co se stalo. Našel ho chlapec od příbuzných ze Stonavy, co byl 

zrovna u nás. Sbíral v řepném poli chrást a uviděl ležet zabitého muže. Bál se k němu 

přiblížit a tak ani nevěděl, že je to náš gazda. Až kolem jedenácté přijel na kole chlapcův 

otec ze Stonavy a povídá: Co se to tu u vás děje, co kousek leží u cesty zabitý chlap, zrovna i 

tu pod vaší chalupou je jeden. Šli se tanm podívat a poznali ho. Matka nebyla doma, šla 

hledat otce do vesnice a někde bloudila. Teprve před polednem se vrátila a uviděla ho ležet 

v krvi na pěšině u lesíka.

Po válce k nám jednou přivedli spoutaného gestapáka. Ukázal přesně místo, kde otec 

padl a říkal, že on nestřílel, že ho zabil četník. Měl dobrou paměť a vyznal se v Životicích.

Marie Kolářová, roz. Chromiková, dcera17

Alojzy KADURA

Nar. 2. 5. 1913 v Petřvaldě, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

27.

Ráno jsme uslyšeli střelbu a hrozný křik. To křičela Mrowcová. Podívala jsem se z okna  

a uviděla jsem ležet v panské pšenici vojáky, jak míří puškami na naši chalupu. Můj manžel 

i bratr Adolf Wajner se moc polekali, protože slyšeli Mrowcovou a věděli, že Antek Mrowiec  

ani jeho syn už nežijí.
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Poslala jsem manžela zpátky do postele, matka odešla podojit krávy. Oknem jsem 

viděla, že i chalupa souseda Kanie je obklíčená. Řekla jsem manželovi: Můj bože, co se 

stane?, padla jsem na kolena a modlila se. Neuběhlo ani pět minut a už byli u nás.

Bratr seděl na židli s dcerkou v náručí, před nedávnem mu zenřela žena. Začali křičet 

a vytáhli manžela z postele. Řekli mu, ať se obleče. Vrhla jsem se k jednomu z gestapáků, 

prosila jsem ho a hladila, ale on mě odstrkoval a tloukl mě pažbou, až jsem měla ruce 

oteklé. Jeden z nich řekl: Za pět minut bude váš manžel zpátky. Děti moc křičely. Manžel k 

nim přistoupil, požehnal jim a řekl: Jdou mě zastřelit jako psa.

Gestapák, co uměl česky, znovu ujišťoval, že půjde jen o výslech. Chtěla jsem dát 

manželovi s sebou něco k jídlu. Dejte mu raději lístky, řekl gestapák. Vzala jsem tašku s 

lístky, byly tam i peníze. Gestapák mi ji vyrhl z ruky a dal si ji do kapsy. Potom vystrkali 

muže ven, ani jsme se nerozloučili. Na chodbě čekal bratr. Stačil ještě povědět matce: 

Opatrujte mi, mámo, Danku!, a pak je oba odvedli.

Stáli jsme před chalupou a plakali. Gestapák na nás zavolal: Běžte pryč, nebo budeme 

střílet! Netrvalo to ani chvilku a od lesa padly dva výstřely. Matka mě ještě utěšovala, že je 

přece vedli jen k výslechu, že se vrátí.

Kolem deváté k nám přišla Zotyková, co roznášela noviny. Ptali jsme se jí, zda neví 

něco o našich. Ani se neptejte, povídá, všude leží mrtvoly, po celé vesnici. U polské školy leží 

na břichu živí lidé, nesmějí se ani pohnout a jsou tam i ženy. - Možná, že jsou tam i naši, 

povídám sestře. Vyšly jsme ven a došly až k Wilczkové, vypadala strašně. Říkala: ...děvčata, 

raději tam nechoďte. Pod naší chalupou je pět zastřelených!

Na panském bylo už postavené žito. Gestapáci převrátili pár panáků a seděli na nich. 

Dívali se do nějaké listiny, byl to velký arch papíru. Už bylo po střelbě. Přesto ještě pak zašli  

pro Borského a Hawlika.

Když se vrátili chlapi, co odklízeli mrtvoly, přišel k nám Ondrusz, kamarád mého muže,  

a oznámil mi, že Alojzy už nežije, že ho odnášel. Poznal ho prý podle kabátu, hlavu měl 

celou rozbitou. Vedle něho ležel můj bratr Adolf.

Maria Slowiková, dříve Kadurová, manželka a sestra18

Franciszek KISZKA

Nar. 4. 10. 1909 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

100.

V noci jsem se několikrát probudila, protože Chodurův pes pořád štěkal, ale 

nevěnovala jsem tomu pozornost. Asi v půl páté ráno jsem se podívala z okna a uviděla 
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přicházet gestapáky. Vzbudila jsem muže a šli jsme oba k domácímu Chodurovi, u něhož 

jsme bydleli. Ještě než jsme si stačili promluvit, zabouchali na dveře. Chodura šel otevřít.

Chtěli vidět volkslistu. Manžel jim ukázal svůj průkaz a jeden gestapák si ho vzal k 

sobě. Přikázali, aby se oblékl. Chtěla jsem mu dát ponožky, gestapák ale řekl: Není třeba, 

hned se vám vrátí. Odvedli ho a mně také nařídili, abych se oblekla a šla s nimi. Devítiletou 

dcerku poslali k sousedům.

Nevěděla jsem, proč mě zatkli, ani co se stalo s rodinou. Ve vězení se sice mluvilo o 

střílení v Životicích, ale nic jistého jsem nevěděla. Teprve po válce po návratu z 

kocentračního tábora jsem zjistila, že manžela odvedli k plotu nedaleko chalupy a 

zastřelili ho. Když mě odváděli z domu, byl už mrtev, ale neviděla jsem ho, protože mě vedli 

opačným směrem.

Anna Kiszková, manželka19

Franciszek KISZKA ml.

Nar. 4. 2. 1920 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

72.

Ludwik KISZKA

Nar. 15. 4. 1921 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník (dříve obchodník), 

bydliště: Životice 72.

Přišli po páté hodině ráno. Ještě jsme spali po těžké práci, kosili jsme v sobotu pšenici. 

Probudilo nás tlučení do oken a bouchání do dveří. Chalupa už byla obklíčená. Když jsem 

otevřel, stáli přede mnou gestapáci se zbraní v ruce. Volkslistu!, nařídili. Žena hledala 

volkslistu, já jsem musel stát se zvednutýma rukama.

Chlapci spali ve světničce na druhé straně chalupy. Jeden z gestapáků je objevil a byl 

přesvědčen, že to jsou partyzáni. Když se mu legitimovali, přikázal jim, aby si rychle oblekli  

kalhoty a vyšli ven. Já jsem se prokázal volkslistou číslo tři a zůstal jsem doma. Poručili, 

abych zamkl dveře a do odtroubení nevycházel.

Okny chalupy jsem viděl, jak mé chlapce vedou cestičkou mezi ploty k lesu. Potom se 

ozvaly dva výstřely. Z domu nesměl nikdo vyjít, co pár kroků stáli civilové s puškami a 

vojáci a hlídali. Velení gestapa sídlilo blízko kříže před školkou. Auta nebylo vidět, všichni 

přišli od Bludovic pěšky.

Můj syn František žil ještě několik hodin po výstřelu. Volal, že chce vodu. Jeho dobrý 

kamarád, krejčí Henryk Nierostek, mu chtěl podat trochu vody, ale začali po něm střílet, 

musel se vrátit.
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Gestapáci měli oběti vypsané na lístcích papíru. Mimo to stříleli v Životicích každého, 

koho chytili bez volkslisty.

Odtroubeno bylo v půl desáté dopoledne. V lese se ještě střílelo.

Ludwik Kiszka st., otec20

Jan KLIMAS

Nar. 16. 5. 1927 ve Stróži u Krakova, národnost: polská, povolání: zemědělský 

dělník, bydliště: Životice 12.

Přišli v pět ráno, tři nebo čtyři gestapáci. Dojila jsem zrovna krávy. Janek měl jít s 

mlékem do sběrny, už byl oblečený. Když jsem seděla pod druhou krávou, přiletěl Janek: 

Pojďte honem, jsou tam nějací lidé. - Ať počkají, až podojím, povídám, ale raději jsem šla.

V kuchyni jich už bylo plno. Jeden z nich, vysoké postavy, se ptá Janka, co je zač a 

odkud. Z Polska, povídá Janek. Pocházel od Krakova a u nás sloužil jako čeledín. Doklady, 

pokračoval gestapák. Janek vytáhl doklady ze zadní kapsy. Gestapák je odhodil na postel a 

už bere Janka: Komm, komm, komm!, a odvedl ho. Hledala jsem naši volkslistu, ani jsem 

výstřel neslyšela.

Ten vysoký gestapák se už nevrátil, Janek také ne. Když si prohlédli volkslistu, odešli i 

ostatní. Jeden z nich mi řekl plynnou polštinou: Zastřelili jsme vám čeledína, leží u stodoly. 

V poledne přijel povoz a já jsem viděla, jak Janka nakládali na vůz.

Anna Chodurová, hospodářka21

Leopold KOŻUSZNIK

Nar. 6. 10. 1904 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Horní 

Suchá 390.

Zenon KOŻUSZNIK

Nar. 2. 10. 1927 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: stavební dělník (dříve 

student), bydliště: Horní Suchá 390.

Šla jsem ráno pro vodu a viděla jsem, jak gestapáci odvádějí k lesu směrem na Životice  

některé sousedy. Bylo slyšet i výstřely, v lese bylo plno vojska. Manžel se zrovna vrátil ze 

směny a holil se, když přišli k nám; chlapec ještě spal. Byli čtyři. Předtím byli u Bardoňka, 

vylomili dveře, ale nikoho nenašli doma. Chtěli vidět volkslistu a protože jsme ji neměli, 

hned oba sebrali. Chlapce vytáhli z postele.

Získáno z www.mecislavborak.cz. 58

http://www.mecislavborak.cz/


Domnívám se, že gestapáci k nám do Horní Suché přišli omylem. Všichni byli opilí. 

Manžela a synka odvedli na cestu a kousek od domu je zastřelili. Nesměla jsem vyjít ven, 

ani jsem neslyšela výstřel. Až sousedka mi přišla povědět, že moji už nežijí.

S pomocí sousedů a se souhlasem starosty obce Stachury jsme přenesli mrtvé do domu.  

Příští den dopoledne k nám přijel povoz a kočí prohlásil, že má příkaz oba zastřelené 

odvézt na hřbitov do Orlové. Vzali těla i s oblečením, žádná památka nám nezůstala.

Maria Kużuszniková, manželka a matka22

V devět dopoledne jsem běhala kolem domu. Měla jsem tehdy čtrnáct let. Viděla jsem 

jít gestapáky ke Kożusznikovým. Když je odváděli, šel první Leopold Kozusznik, za ním 

gestapák, potom šel Zenon a za ním další gestapáci. Asi padesát metrů od domu zastřelili 

Leopolda Kożusznika. S roztaženýma rukama se převrátil na zem a gestapák šel klidně dál.  

Hrozně jsem se polekala a utíkala domů, druhou vraždu jsem už neviděla.

Milada Burgetová, sousedka23

Józef KRAINA

Nar. 26. 11. 1911 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: 

Životice 38.

Vzbudili nás gestapáci v civilu, z kapes jim čouhala hrdla lahví s kořalkou. Oba měli 

brýle a byli podnapilí, třetí v uniformě mluvil slezským nářečím. Hledali manžela a nechtěli  

věřit, že je na směně. prohledali dům, nadávali a vyhrožovali. Viděla jsem pak oknem, jak 

vedli bratry Guziurovy k lesu.

O manželově smrti jsem se dověděla až v poledne od své sestry, která ho viděla ležet na  

kraji lesa na hranici Životic a Horní Suché. Šla jsem se tam podívat. Byl střelen zboku do 

pravého spánku, druhou ránu měl v prsou. Byla při tom prostřelena i plechová bandaska, v 

níž si vozil na směnu kávu. Kolo, na kterém jezdil do práce, mu leželo na nohou.

Maria Krainová, manželka24

Když se otec pořád nevracel domů z práce, šla se matčina sestra Emilia Kmeťová 

zeptat k Polokům, zda o něm něco nevědí. Slyšeli jenom, že se za lesem střílí. Hledala dál, až  

našla otcovo tělo.

Společně s matkou jsme byly u otcovy mrtvoly. Vzaly jsme domů jeho kolo a 

prostřelenou bandasku. I pláště u toho kola byly prostřílené, museli jsme ho dát opravit. V 

poledne odvezli všechny zabité a otce tam nechali ležet. Teta se šla k Mokrošovi zeptat, co 

má s mrtvým dělat. Brzy potom pro něho přijeli.
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Už ráno otce hledali gestapáci, ale to byl ještě na směně. Udělali prohlídku, podívali se 

i do komína. Matčin otec, sedmdesátiletý stařeček, měl volkslistu číslo tři, ale nemohl ji 

honem najít. Už ho chtěli odvést, když ji naštěstí našel.

Wanda Gwóździová, roz. Krainová, dcera25

Karol KRZYSTEK

Nar. 7. 3. 1910 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

21.

Brzy ráno k nám přiběhla sousedka Sławka Trombiková, že se děje něco strašného, že 

ve vsi střílejí Poláky. Ještě byla u nás, když přišli gestapáci, tři v civilu a jeden v uniformě, 

ten měl v rukou soupis obětí. Ptali se po mém muži. Povídám: Spí nahoře. Musela jsem je 

tam doprovodit. Spal tam i můj bratr Rafał Polok, sebrali je oba. Manžela odvedli bosého a 

chtěli ho zastřelit hned před chalupou. Naše děvečka i matka hrozně plakaly. Gestapáci 

počkali, až vyšel oblečený bratr, a odvedli je k lesu. Viděly jsme, jak padly výstřely a jak oba 

klesli. Běžely jsme se tam s matkou podívat, ale hlídka nás odehnala. Oba už byli mrtví. 

Gestapáci mezitím odešli k sousedovi Blažkovi na další kontrolu.

Maria Krzystková, manželka a sestra26

Josef KUBIENA

Nar. 21. 7. 1902 v Horním Těrlicku, národnost: česká, povolání: horník, bydliště: 

Bludovice 196.

Bydleli jsme s manželem a patnáctiletým synem v podnájmu v Dolních Bludovicích. 

Manžel přišel až v noci z odpolední směny a tak jsme dlouho spali. Asi v půl páté ráno nás 

probudilo bouchání na dveře. Domácí Chodura jim šel otevřít a pustil je do domu. Bouchali 

pak u našeho bytu. Šli s rámusem, protože byli podnapilí.

Vešlo několik gestapáků. Svítili si baterkami, tehdy ještě v domě nebyla elektřina a 

venku se teprve rozednívalo. Ptali se manžela na volkslistu a na jméno, a když jim ho řekl, 

prohlásil jeden gestapák "Pasuje" a nařídil mu, aby se oblékl. Svítil mu k tomu baterkou a 

pak mi přikázal, abych sundala z oken zatemnění. Než jsem stočila zatemňovací papír, byli 

všichni pryč. Chtěla jsem jít za nimi, ale v předsíni mi jeden gestapák pohrozil pistolí a 

polsky mi poručil, abych se vrátila.

Co se vlastně stalo, to jsem se dověděla až po sedmé hodině od svého bratra. Řekl mi, 

že manžel leží zastřelený za stodolou poblíž domku Eduarda Waclawika. Chtěla jsem se 

tam jít podívat, ale bratr mě nepustil a říkal, že ho hlídají. Asi v devět hodin přišli dva 
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gestapáci a chtěli manželovy osobní doklady. Odvětila jsem jim, že je měl při sobě. Chtěli 

pak jeho šatenku. Dala jsem jim ji.

Emílie Kubienová, manželka27

Antoni MROWIEC

Nar. 24. 4. 1897 v Karviné, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 

103.

Tadeusz MROWIEC

Nar. 3. 4. 1926 v Životicích, národnost: polská, povolání: zemědělský dělník (dříve 

student), bydliště: Životice 103.

Kolem páté ráno jsem vstala a viděla jsem poblíž statku hlídkovat německé vojáky. 

Vzbudila jsem manžela. O půl šesté najednou vidím, jak tři gestapáci běží uličkou k nám. 

Myslela jsem, že jim někdo utíká. Můj manžel vyšel před domek a otevřel jim vrátka.

Chtěli vidět volkslistu. Manžel jim ukázal svou závodní průkazku, gestapák si ji strčil 

do kapsy. Prohledali celou budovu, vytáhli z postele i mého syna. Před válkou chodil do 

gymnázia, tak uměl trochu německy a domluvil se s nimi. Ptali se, kde bydlí můj bratr 

Szymsza. Ukázala jsem jim cestu, protože jsem myslela, že se na nás chtějí u bratra, co měl 

volkslistu, informovat. Když se chlapec oblékal, chtěl jít manžel na záchod, ale gestapák mu  

dal několik kopanců. Potom je odvedli k lesu.

Můj bratr Ernest Szymsza slyšel, jak můj manžel křičí: Mějte slitování, nestřílejte! 

Nejdříve zastřelili syna, manžel se pokusil utíkat k lesu. Tam byl i on zastřelen.

Uslyšela jsem výstřely a přiběhla jsem do lesa. Našla jsem nejprve syna, manžel ležel o 

třicet metrů dál. Pokoušela jsem se těla zvednout, byla jsem celá od krve. Běhala jsem od 

jednoho ke druhému jako smyslů zbavená. Manžel měl vykloubenou dolní čelist, asi od toho  

kopnutí. Oba už byli mrtví. Můj pláč a křik bylo slyšet až na Pacalůvku.

Po vraždě odešli tři gestapáci k zámku a nechali mě u mrtvol. Omdlela jsem. Potom 

pro mne přišla švagrová a vzala mě k sobě, Szymszovi mi vyprávěli, že můj chlapec 

pravděpodobně po prvním výstřelu ještě žil. Gestapák se k němu vrátil a druhou ranou ho 

dobil.

Amalia Mrowcová, manželka a matka28

Albín MRÓZEK

Nar. 9. 2. 1921 v Životicích, národnost: česká, povolání: horník,bydliště: Životice 83.
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Starosta Mokroš se na mého syna Albína zlobil, protože nechtěl přijmout volkslistu. 

Sloužil sice asi tři měsíce v německé armádě, ale pořád tvrdil, že je Čech, až ho nakonec 

museli pustit. Poslali ho pak do dolů.

V neděli ráno nás probudili a vytáhli Albína z postele. Třásly se mu ruce, ani si nemohl 

zapnout sandály. Vedli ho po cestě k Rozbrojům, kde vzali jejich Rudolfa a oba odvedli. 

Vyběhla jsem za nimi a prosila, aby mi ho vrátili. Křičeli na mne, abych šla zpátky, a když 

jsem hned neposlechla, vystřelili z pistole, aby mě polekali. Albín volal, abych se raději 

vrátila domů. Asi v devět nám Waloszkovi vzkázali, že náš Albín byl spolu s dalšími 

zastřelen.

Magdalena Mrózková, matka29

Alojzy PALOWSKI

Nar. 12. 3. 1915 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Horní 

Suchá 314.

Šel jsem ráno z noční směny, všude bylo plno vojska. Poblíž Urbana mě zastavili a 

chtěli průkaz, pak mě pustili. Šel jsem kolem Guziurů a viděl jsem tam stát čtyři chlapce. 

Dostal jsem strach, ani jsem se moc nerozhlížel a spěchal domů. Strážný mě zahlédl, ale 

nezastavil mne.

Doma mi už dali pokoj. Matka říkala, že bratr Alojzy ráno viděl, jak vedou gestapáci 

od Životic nějakou zadrženou ženu, a šel se podívat, o koho se jedná. Vešel ke Guziurům a 

tam ho zajistili.

Zdálo se, že němečtí vojáci byli přesvědčeni, že Životice jsou plné partyzánů, 

prohledávali i obilí a opatrně se schovávali za stromy.

Wiktor Palowski, bratr30

Můj bratr Alojzy se šel podívat za bratranci Guziurovými, co bydleli kousek od nás. 

Chvíli potom šla matka ke Guziurovým pro vodu, protože jsme ještě neměli studnu, a 

vyprávěla, že našeho Alojzyho spolu s ostatními hlídají na dvoře gestapáci. Potom je v lese 

u Životic zastřelili.

O všech okolnostech vraždění jsme se dověděli až po válce, kdy se teprve začalo po 

vesnicích mluvit a občané si vyprávěli o celé tehdejší situaci. Přestože jsme slyšeli v lese 

střelbu, nevěděli jsme, že gestapo stříli lidi.

Jan Palowski, bratr31
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Karol PAWLAS

Nar. 3. 10. 1921 v Prostřední Suché, národnost: polská, povolání: důlní kovář, 

bydliště: Dolní Těrlicko 78.

Ráno asi v půl šesté jsem uslyšel bouchání a kopání do dveří. Otevřel jsem a hned jsem 

dostal políček, že otevírám pomalu. Vtrhlo k nám šest gestapáků, čtyři byli v civilu. Provedli  

prohlídku a chtěli volkslistu. Měl jsem ji, ale nemohl jsem ji hned najít. Nařídili mi, ať se 

obleču a jdu s nimi. Mezitím ale dcera Hilda tu volkslistu našla a byl jsem zachráněn. Z 

okna jsem pak viděl, jak vedou Kiszkovy k lesu.

Synovec Karol Pawlas se vracel na kole domů z noční směny. Když dojel na kraj lesa 

mezi Horní Suchou a Životicemi, zastavili ho. Jel s ním z práce ještě Mynarz, ten měl 

volkslistu a proto ho pustili. Pawlas volkslistu neměl. Nařídili mu nasednout na kolo a 

pokračovat v cestě. Když se rozjel, zastřelili ho.

Před polednem jely kolem nás dva povozy a zastavily před domem. Byly naloženy 

mrtvolami a další sem sváželi na trakařích. Na jednom z vozů jsem uviděl jízdní kolo a 

poznal jsem, že patřilo mému synovci.

Wacław Pawlas, strýc32

Antoni PIEGRZYMEK

Nar. 6. 6. 1921 v Horní Suché, národnost: česká, povolání: horník, bydliště: Horní 

Suchá 49.

Bratranec Piegrzymek bydlel u nás. Ještě spal, protože přišel až ve dvě hodiny po 

půlnoci z Albrechtic od snoubenky. Když přišlo gestapo, ležel společně s mými bratry a 

společně s nimi ho také sebrali a zastřelili.

Marie Palowská, sestřenice33

Rafał  POLOK

Nar. 23. 4. 1923 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník (dříve student), 

bydliště: Životice 21.

V neděli ráno o čtvrt na sedm se ozvaly strašné rány na dveře. Když jsme s dcerou 

otevřely, vtrhli dovnitř gestapáci s namířenými pistolemi. Ptali se, kde je Józef Polok a 

Karol Krzystek, jestli jsme Poláci a jaké máme číslo domu. Muž nebyl ještě z noční směny 

doma, a protože byl včas varován, zůstal u mé sestřenice v Horní Suché.

Gestapáci vtrhli na půdu a zetě Krzystka, který byl bos a jenom v kalhotách a v košili, 

vyvlekli ven na zahradu a chtěli ho zastřelit pod hruškou. Gestapák s hákovým křížem na 
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rukávě je však zadržel a ukázal k lesu. Vyvlekli ven i mého syna, ještě jsem mu stačila 

povědět Sbohem, moje děcko. Gestapák na nás zařval Ruhe! a hnal oba dva k lesu, kde je 

potom zastřelil.

Rvala jsem v zoufalství trávu ze země. Dcera žalem vážně onemocněla.

Zofia Poloková, matka34

Rudolf ROZBRÓJ

Nar. 12. 4. 1911 v Životicích, národnost: polská, povolání: tovární dělník (dříve 

úředník), bydliště: Životice 73.

Šel jsem pěšky ze směny z jámy František a potkal jsem známého. ten mi řekl, že se v 

Životicích děje něco zlého, abych tam raději nechodil. Zdržel jsem se asi dvě hodiny a pak 

jsem se vydal na cestu.

U lesa stál voják s bajonetem na pušce. Zastavil mne a když jsem mu řekl, že jdu do 

Životic, uvolnil mi cestu. Legitimovali mne ještě několikrát a vždycky mě zase pustili. Když 

jsem se blížil k chalupě, bylo už odtroubeno. Pod dubem u lesa postávali Němci, bylo tam 

víc civilistů než uniforem.

Matka i snacha plakaly. Ptám se po synu Rudolfovi. - Je zle, sebrali ho... - Přišli ráno, 

vzbudili ho a odvedli. Ženám nařídili zavřít chalupu a nevycházet. Společně s dalšími 

čtyřmi ho pak zastřelili u Krzystkovy stodoly.

Józef Rozbrój, otec35

Probudili nás ráno, oknem bylo vidět uniformy. Chtěli po manželovi volkslistu a 

protože ji neměl, odvedli ho. Neprováděli ani prohlídku, hned odešli. Zaslechla jsem později 

sice střelbu, ale nevěnovala jsem tomu pozornost.

Dopoledne šel kolem nás Jan Wałach, byl členem landwache a pověděl mi o tom 

střílení. Zašla jsem za starostou Mokroszem, abych se dověděla něco o manželovi. Jeho 

žena mínila, že byl asi také zastřelen, a radila mi, ať jdu raději pryč, protože u nich je ještě 

pořád gestapo.

Až někdy v září jsem byla předvolána na obecní úřad v Dolních Bludovicích a tam jsem  

se poprvé bezpečně dověděla, že můj manžel byl zastřelen.

Emilia Rozbrójová, manželka36

Erwin SZELONG

Nar. 24. 2. 1915 v Životicích, národnost: polská, povolání: elektrotechnik, bydliště: 

Životice 36.
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Otec šel ráno odevzdat mléko a viděl, co se ve vsi děje. Rychle se vrátil a řekl Erwinovi, 

aby se někam schoval. Ten o půl sedmé odešel do lesa směrem na Suchou. Později ho viděla 

sousedka Hawliková, jak ho četníci odvádějí do vesnice. Sestra se vydala do lesa, aby 

zjistila, zda se mu podařilo projít. Cestou potkala Mrowcovou a ta jí řekla, že Erwin byl 

zastřelen. Otec měl volkslistu číslo tři, tak se vypravil hledat Erwinovo tělo. Narazil nejprve 

na mrtvolu Roberta Borského a zašel hned k jeho ženě, aby jí to oznámil. Potom šel dál, až 

našel mrtvého Erwina ležet na mezi. Sňal mu plášť a nové boty, peníze už u sebe neměl.

Wiktor Szelong, bratr37

Józef WACŁAWIK

Nar. 18. 3. 1908, národnost: polská, povolání: malířský pomocník (dříve úředník), 

bydliště: Životice 46.

Bydlela jsem v Životicích s babičkou, dědou a s jejich synem Józefem, bylo mi tehdy 

třináct let. Přišli asi v pět ráno, vzbudilo nás bouchání. Bylo jich pět, ale pamatuji si jenom 

na četníka Sattlera a na gestapáka, co zastřelil také Warcopa. Chtěli vidět "toho Poláka 

Józefa Wacławika". Józef byl v posteli. Podíval se předtím oknem a když uviděl gestapáky, 

zase si lehnul.

Vešli do pokoje a nařídili mu, aby se oblekl. Trvalo mu to asi moc dlouho, protože když 

se sehnul, dostal od gestapáka kopanec špičkou boty do obličeje, až se zapotácel. Sotva se 

oblekl, musel jít s nimi. Děda se ptal, kam ho vedou, a místo odpovědi dostal políček.

Za domem ve slivníku ho jeden gestapák postrčil napřaženou rukou, ostatní zůstali 

stát. Ten, co střílel, zamířil a dvakrát vystřelil. Józef se převrátil na záda, hlavou k chalupě. 

Ruce měl roztažené, jedna z nich krvácela. Když všichni odešli, byla jsem se na něho 

podívat. Ruce měl už přitažené k tělu, tvář neporušenou.

Viděli jsme, jak ho zastřelili: děda, babička a já.

Potom u domu zastavilo auto, vyvedli z něho souseda Warcopa. Klekl si na kolena a 

prosil o život. Odváděli ho k lesu a až později jsem se dověděla, že ho hned o kousek dál 

také zastřelili. Děda Wacławik musel dát koňský povoz na odvoz mrtvol, ale sám s ním 

nejel.

Anna Vacová, roz. Przybylová, neteř38

Kolem páté ráno nám zatloukli na okna a na dveře. Venku stál četník Sattler a několik 

gestapáků, z nichž jsem později u soudu poznal Gradla. Hledali mého syna Józefa, který 

ještě spal. Gradel ho vzbudil pohlavkem a zkopal. Asi 200 metrů od domu ho zastřelil a pak 

ho prošacoval.
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Ze strachu jsme nevycházeli z domu. Až později se manželka šla podívat na syna, byl 

střelen zepředu. Pak jsem dostal rozkaz, abych šel ke škole. Tam jsem pomáhal snášet a 

nakládat zabité.

Eduard Wacławik, otec39

Adolf WAJNER

Nar. 23. 5. 1913 v Horní Suché, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: 

Životice 101.

Ráno jsem sice slyšela střelbu, ale myslela jsem, že jde o cvičení. Asi v šest hodin jsem 

šla napojit dobytek a na dvoře mě zadrželi gestapáci. Vrátila jsem se s nimi zpátky.

Syn Adolf seděl doma s dítětem na rukou, nedávno mu zemřela manželka. Protože 

neměl volkslistu, řekli mu, aby šel s nimi. V chodbě visel kabát švagra Alojzyho Kadury, 

který po odpolední směně ještě spal. Gestapák prohlédl kabát a našel v něm osobní průkaz 

s uvedením jména a polské národnosti. Hned se po švagrovi začal ptát, vzbudili ho a 

odvedli spolu se synem. Říkali, že je vedou jen k výslechu a že nemusí mít strach, pokud jsou  

nevinní. Řekli si také o potravinové lístky a dostali je. Odvedli naše k lesu. Asi v devět hodin 

jsme se dověděli o jejich smrti.

Maria Wajnerová, matka40

Józef WAŁOSZEK

Nar. 14. 1. 1887 v Životicích, národnost: polská, povolání: stolař, bydliště: Životice 

23.

Manžel měl 4. srpna noční hlídku ve vesnici spolu s Holeszem, když partyzáni přepadli 

Mokrošovu hospodu. Druhého dne jej vyslýchali v budově bývalé české školy. Vrátil se velmi  

sklíčený a mluvil se sousedem Kiedroněm o smrti.

Když v neděli ráno začali tlouct na dveře, ještě jsme spali. Šla jsem otevřít. Vpadli 

dovnitř a ptali se na jméno, chtěli předložit volkslistu. Manžel jim podal osobní průkaz, 

gestapák jej zmačkal a strčil do kapsy. Manžel se oblekl, políbil dvouletou Irenku a řekl: 

Buďte tu sbohem. Gestapák ho postrčil a vyhnal na pole. Vyšli jsme s dětmi také ven, ale 

gestapák nás zahnal zpátky, jinak že bude střílet. Dcerka Maria volala z okna dílny 

Tatínku!, ale nevím, zda to manžel slyšel.

Odvedli ho na Kiszkovu zahradu, potom se ozval výstřel. Nemyslela jsem hned na 

nejhorší, řekli mi přece, že ho vedou k výslechu. Teprve kolem poledne jsem se od sousedky 

Wandy Mrózkové dověděla, že odvážejí zastřelené. Konečně jsem pochopila a běžela do 
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lesa. Přišla jsem pozdě, povoz už odjížděl. Soused Jan Wałach, který nakládal manželovo 

tělo na vůz, mi přinesl jeho klobouk. Podle děr jsem poznala, že byl zastřelen zezadu a 

několika ranami.

Alojzja Wałoszková, manželka41

Teodor WARCOP

Nar. 5. 10. 1910 v Životicích, národnost: polská, povolání: malíř a natěrač, bydliště: 

Bludovice 504.

Manžel odešel hned brzy ráno malovat k zubaři Siwému pod kopec. Vstala jsem a šla 

za chalupu zabít kohouta k nedělnímu obědu. Vtom klapla vrátka. Vejdu do síně a tam už 

byl četník Sattler a jeden gestapák. Ptali se po mém manželovi. Řekla jsem, že šel k lékaři. 

Nasedli do auta a odjeli zpátky k Životicím.

Ještě nezmizeli z dohledu, když jsem uviděla, že se manžel vrací a jde rovnou do dílny. 

Hned jsem mu pověděla, že ho hledalo gestapo, ať se jde někam schovat. Zarazil se a řekl, 

že přece nic neprovedl. Chtěl se převléknout a jít do kostela, aby ho nenašli doma, kdyby se 

vrátili. Já jsem vzala konev na mléko a vydala se k jeho otci do Životic zjistit, co se vlastně 

děje.

Za lesem mě zadrželi vojáci. Pustili mě do vsi, ale zpátky mi už nedovolili odejít. 

Stařečka Warcopa jsem už nezastihla, odvedlo ho gestapo. Vědela jsem, že se musím rychle 

vrátit, abych manžela 

varovala. Vojáci a gestapáci šli směrem k Suché, v lese už nikdo nebyl. Soused 

Folwarczny na mne oknem volal, že už vystříleli skoro půl Životic. S pláčem jsem utíkala 

domů.

Když jsem přicházela po cestě k můstku, zastavilo před domkem auto. Vystoupil 

gestapák a četník Sattler. Než jsem k nim došla, vyváděli už manžela ven. Byl bledý a 

chvatně se se mnou rozloučil. Vstrčili ho do auta, přisedli k němu a odjeli. Hrál si právě 

doma s dětmi, když pro něho přišli. Musel je položit na pokrývku a gestapák zavolal 

nájemnici Slowikovou, aby dala na děti pozor. Starší dcerka měla tehdy čtyři roky a mladší 

jenom dva měsíce.

Stařečka Warcopa odvedli na bludovický kopec a tam čekali, až přivedou manžela. 

Viděl, jako ho přivedli a prosil, aby zastřelili raději jeho, že on je už starý, zatímco syn má 

dvě malé děti. Gestapák mluvil plynně česky a odvětil mu, že mají větší užitek z toho, když 

zastřelí mladého.
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Zajeli o kus dále, než leželo Baronovo tělo, vytáhli manžela ven a postrkovali ho před 

sebou. Rajdusovi slyšeli, jak je prosil, ať mu darují život, že půjde dobrovolně na vojnu. 

Odstrčili ho a nařídili mu, aby šel směrem k lesu. Sklonil hlavu mezi ramena a šel, u lesa 

zrychlil krok.  Padl výstřel a manžel se převrátil. Potom se posadil a hrozně křičel, chytal se  

rukama trávy. Vrahové se otočili, jako by už chtěli odejít, ale jeden z nich se pak vrátil a 

střelil ho ještě jednou. Stařečka Warcopa propustili. Přišel mi povědět, že Dorek už nežije.

Po třech dnech bylo třeba manžela odhlásit. Nechtělo se mi věřit, že byl zastřelen. 

Bludovický úřední komisař ho měl rád, manžel pro něho často pracoval. Řekla jsem na 

komisariátu, že chci vědět, co s ním je. Amtskomisař se podíval do papírů a mumlal: To 

není možné, to přece nemůže být pravda. Pak mě poslal za četnickým strážmistrem 

Sattlerem. Zastihla jsem ho, zrovna když vycházel do služby. Na mou otázku odpověděl: Já 

o něm, nic nevím, převzalo ho těšínské gestapo. Šla jsem zpátky za komisařem. Ten pak 

osobně zatelefonoval Sattlerovi, praštil vztekle sluchátkem, prošel místností a řekl mi 

prostřednictvím tlumočníka: Váš muž byl zastřelen.

Po válce jsem byla u soudu v Ostravě jako svědek. Poznala jsem toho gestapáka, co byl 

tenkrát u nás, on mě také poznal a přiznal se, že manžela zastřelil.

Maria Hrabiecová, dříve Warcopová, manželka42

Józef WARZECHA

Nar. 20. 2. 1887 v Chronowě v Polsku, národnost: polská, povolání: důchodce, 

bydliště: Bludovice 203.

Bydlel jsem v Dolních Bludovicích se svou matkou, sestrou a Józefem Warzechou, který  

tam byl v podnájmu i s družkou Albertinou Gawlasovou. Asi v pět hodin nás vzbudili 

gestapáci a chtěli vidět volkslistu. Předložil jsem jim doklad, že mi bude přidělena 

volkslista číslo tři. Provedli domovní prohlídku a vytáhli z postele i Warzechu. Už 

nedoslýchal, proto na něho moc křičeli a pořád nadávali. Pak ho odvedli a přes okno jsem 

viděl, jak ho na strništi asi 150 metrů od domu postrčili a ranou z pistole zastřelili.

Asi v šest hodin k nám přiběhla sestra a řekla, že jí odvedli manžela Josefa Kubienu. Šel  

jsem se po něm podívat. Všude na polích stály hlídky. Cestou jsem nacházel zastřelené 

občany - Józefa Warzechu, Henryka Bujoka, Józefa Waclawika a pár metrů od jeho domu 

jsem našel ležet i švagra Josefa Kubienu. Všichni byli zastřeleni ranou do týla. Šel jsem to 

oznámit domů.

Karol Bubik, soused43
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Přišli k nám brzy ráno, Warzecha ještě spal. Vytáhli ho z postele a sotva si natáhl 

kalhoty, už ho hnali před sebou ven. Warzecha tenkrát kulhal a nemohl jim stačit, tak ho 

kopali a bili. Dotáhli ho do slivníku a na poli ho zastřelili.

Helena Bubiková, sousedka44

Ráno o půl páté nás probudilo štěkání sousedova psa. Z okna jsme spatřili gestapáky. 

Když uviděli bratra, křičeli Aufmachen! Hledala jsem rychle šaty, abych se oblékla, ale oni 

tak bouchali do dveří a řvali, že jsem běžela otevřít jen v prádle. Když vešli dovnitř, strhli s 

bratra peřinu. Maminka začala naříkat. Když jsme jim ale ukázali potvrzení o volkslistě, 

nechali ho napokoji a ptali se, kdo u nás ještě bydlí.

Šli k Warzechovi a chtěli též volkslistu, ale on byl Polák a neměl ji. Uměla jsem trochu 

německy, tak jsem jim vysvětlovala, že pomáhá své družce živit děti, ale oni na mne křičeli, 

proč u nás bydlí Polák. Musel se obléci a jeden z gestapáků ho vyvlekl za límec na chodbu a 

shodil ze schodů. Bili ho puškou a kopali do něho. Na Svrčinově poli ho zastřelili.

Maria Bubiková, sousedka45
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autora); HELLER, M.: Ruch oporu..., c. d., s. 145-146, 172-175; TOBOŁA, O. - MENCNER, S.: 
Oddział Józefa Kamińskiego - "Strzały". Kalendarz Śląski, 1990, Ostrava 1989, s. 90-94.

12) Ruch oporu w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór dokumentów. Warszawa 1972, s. 177.

13) Kromě pramenů uvedených v pozn. 11 viz též SZMO, sign. III V 562 (vzpomínky M. 
Zahradnikové a A. Szkutové), sign. III V 557 (vzpomínka L. Golasowského).

14) Wspomnienia J. Kamińskiego, cit. mat.

15) SZMO, sign. III V 527 (Wl. Mioduński).

16) Většina údajů o akcích skupiny čerpána z pramenů: Wspomnienia J. Kamińskiego, cit. mat.; 
SZMO, př. č. 100/79, Księga raportów dowódcy AK Beskid J. Kamińskiego "Strzała" 1943-
1944 na czeskim Śląsku Cieszyńskim (opis).

17) Kromě pramenů uvedených v pozn. 11 a 16 viz též Ruch oporu..., c. d., s. 286, 313, 346, 372, 
374.

18) BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s. 88-96.

19) MYŠKA, M.: Z tajných..., c. d., s. 128 a 134; Heimatkalender des Kreises Teschen. 2. Jahrgang, 
Teschen 1942, s. 131; MARYNČÁK, R.: Slezské..., c. d., s. 4; Státní okresní archiv (dále jen 
StOA) Karviná, fond Pamětní knihy četnických stanic, stanice Dolní Bludovice.
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20) SZMO, sign. III V 386 (H. Szlachtová), III V 393 (A. Pawlasová).

21) StOA Karviná, fond Landrat Teschen, č. 83, pol. 502/3 - S.131, kart. 29.

22) SZEFER, A.: Z dziejów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji katowickiej w roku 1944. 
Studia i materiały z dziejów Śląska, t. 3, Wrocław 1960, s. 340. Originál hlášení německého 
četnictva ze 4. 5. 1944 uložen v AP Katowice, sign. RK 4170; KS SNB Ostrava, vyšetřovací 
spis V-4230/5, výpověď A. Krótkého.

23) Partyzáni skupiny Kamińského se o tomto přepadu nezmiňují, není uveden ani v jejich knize 
hlášení. A. Krótki v protokolu ze 20. 9. 1947 účast skupiny na přepadu přímo popírá - viz 
vyšetřovací spis KS SNB Ostrava V 4230, s. 76.

24) Originál hlášení německého četnictva je uložen v AP Katowice, sign. RK 4263, k. 44.

25) Vyšetřovací spis KS SNB Ostrava V-4230, výpověď J. Mokroše a F. Březiny.

26) Tamtéž, výpověď A. Krótkého a A. Foltyna.

27) Tamtéž, výpověď J. Gradla, K. Eichlera, P. Stenzla, J. Mokroše, F. Březiny, A. Krótkého, A. 
Foltyna; SZMO, sign. III V 386 (H. Szlachtová), sign. III V 393 (A. Pawlasová) a Z. Mokrošová; 
Biblioteka Śląska (dále jen BŚ) Katowice, odział zbiorów specjalnych, pozostalość po dr. J. 
Mazurkovi, sign.8756/71, z. 19, s. 47.

28) Originál hlášení četnictva je uložen v AP Katowice, sign. RK 4171 (nebo 4390); SZEFER, A.: Z 
dziejów walki... c. d., s. 350.

29) Vyšetřovací spis KS SNB Ostrava V-4230, výpověď A. Foltyna; SZMO, sign. III V 514 (J. 
Kamiński) a III V 527 (Wl. Mioduński); PRÁŠIL, R.: Třicet let..., c. d., s. 4; MARYNČÁK, R.: 
Slezské Lidice..., c. d., s. 11.

30) SZMO, sign. IIIV 388 (A. Szczerbová a M. Chlebusová); KONIECZNY, A.: Organizacja..., c. d., s. 
323 a 332.

31) Německé hlášení uvádělo příjmení komisaře jako Rohberg, avšak dokumenty vzniklé z 
činnosti obecního úřadu v Bludovicích nesou vlastnoruční podpis komisaře ve znění Roberg 
(viz expozice památníku v Životicích).

32) Vyšetřovací spis KS SNB Ostrava V-4230, výpovědi A. Kaniokové, A. Pawlasové, E. 
Labudkové, J. Pawlice.

33) Tamtéž, výpovědi K. Folwarczného, B. Słowika, K. Tomana, F. Klimszi a J. Wacławika.

34) Tamtéž, výpovědi J. Gradla, K. Eichlera a F. Stenzla.

35) Tamtéž, s. 113, výpověď B. Słowika ze 3. 6. 1967.

36) Do Orlové byla převezena pouze 34 těla, protože Ludwik a Zenon Kożusznikovi, zastřelení 
hlouběji v Horní Suché, ušli při sbírání mrtvých pozornosti a byli do Orlové převezeni až v 
pondělí 7. 8. 1944. Po válce byli po exhumaci spolu se 4 spoluobčany z Horní Suché 
pochováni ve své domovské obci. Viz KOUKOL, P.: Horní Suchá za okupace, její utrpení a 
osvobození sovětskou armádou. In: Padesátka. O českém školství v Horní Suché od r. 1921. 
Horní Suchá 1971, s. 53; SZMO, př. č. 8/79, sešit č. 5 (vzpomínka E. Guńky).

37) Městský úřad v Havířově, stavovská matrika sv. C 1/1944, záznamy č. 87, 92, 95-127 a 130. 
Pět úmrtních listů obětí je vystaveno v expozici památníku v Havířově-Životicích.
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38) BORÁK, M.: Dohra..., c. d., s. 5-6; AP Cieszyn, f. Stammlager Teschen, sign. 48, výkaz vězňů z 
transportu z 5. 9. 1944; SZMO, cit. fond, sign. III V 415 (Josef Chodura), III V 402 (Karol 
Klimoszek), III V 403 (Hilda Recmaniková, roz. Klimoszková), III V 405 (Anna Kiszková); 
Vyšetřovací spis KS SNB Ostrava V-4230 - dopis pobočky SPB v Životicích ze 24. 1. 1968, 
výpověď H. Recmanikové ze 22. 2. 1967.

39) Tamtéž, výpověď Emericha Svrčiny ze 3. 9. 1976, Ervína Smrčiny ze 14. 9. 1976, Jana 
Kiedroně ze 14. 10. 1966 a 1. 10 1976; SZMO, cit. fond, sign. III V 420 (Jan Kiedroń); 
Druhým členem žňové hlídky byl Józef Wałoszek, zastřelený už 6. srpna 1944 v Životicích.

40) Tamtéž, sign. III V 393 (Amalia Pawlasová), III V 386 (Hilda Szlachtová, roz. Pawlasová); 
Vyšetřovací spis, cit. mat., výpověď H. Szlachtové z 18. 8. 1976, výpověď A. Pawlasové z 5. 9. 
1945, 21. 4. 1948 a 7. 12. 1966; BORÁK. M.: Dohra..., c. d., s. 7; AP Cieszyn, cit. fond, sign. 26; 
BS, cit. mat., s. 50, 80, 84.

41) MARYNČÁK, R.: Slezské Lidice..., c. d., s. 4.

42) GODULA, V.: Těšínský odboj a poslední dny Mírova. Těšínsko, 1976, č. 3, s. 33-38; 1977, č. 1, s. 
35-37; 1978, č. 1, s. 18-20; ZAO, fond Mimořádný lidový soud Moravská Ostrava 1945-1948 
(dále jen MLS), sign. Ls 119/45 (Karl Eichler); BORÁK, M.: Zločin..., c. d., s. 106-117.

43) Tamtéž.

44) GODULA, V.: c. d.

45) PILCH, J.: Ustroń 1939-1945. Ustroń 1978, s. 67; HELLER, M.: Ruch oporu..., c. d., s. 215.

46) POPIOŁEK, K.: Z dziejów partyzantki w Beskidzie Śląskim w latach 1943-1945. In: Pamiętnik 
Cieszyński. Katowice 1961, s. 98; BORÁK, M.: Nazistowska..., c. d., s. 62-64.

47) ZAO, fond MLS, sign. Ls 118/45; BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s.72, 80, 83-86, 101, 153-163, 
230.

48) Tamtéž, s. 17, 44, 54, 62, 93, 101, 153-163, 230; ZAO, fond MLS, sign. Ls 119/45.

49) Tamtéž, sign. Ls 691/46; BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s. 44, 69, 70, 101, 137-139, 230.

50) Tamtéž, s. 69, 70, 86, 101, 153-163, 179, 182, 195, 230.

51) Tamtéž, s. 44, 67-73, 84, 101, 230; ZAO, fond MLS, sign. Ls 273/47; Fašistický vrah dostává 
vyšší penzi. Práce 13. 11. 1960.

52) BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s. 54, 70-74, 84-86, 101, 153-163.

53) Tamtéž, s. 44, 46-56, 101, 230; ZAO, fond MLS, sign. Ls 975/46.

54) Vyšetřovací spis..., cit. mat.; BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s. 50, 54, 68-70, 72, 86, 99-104, 132, 
139, 230.

55) Tamtéž, s. 101-102; ZAO, fond MLS, sign. Ls 119/45; Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher 
in der Bundesrepublik. Berlin 1965, s. 80; MUSIOL, J.: Sedzia i kat czyli jeden dzien doktora 
Thümmlera. Warszawa 1986.

56) BORÁK, M.: Na příkaz..., c. d., s. 97, 101-103, 128-132; BORÁK, M.: Zločin..., c. d., s. 122-124.

57) Tamtéž, s. 123-127; Pamětní spis Československé vládní komise pro stíhání nacistických 
válečných zločinců v trestní věci proti obviněnému Quido Magwitzovi a společníkům, čj. 
696/69 K.
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58) BORÁK, M.: Zločin..., c. d., s. 127-128; KLAPAL, Č.: Jenom neznalost? Hlas revoluce, 1984, č. 30, 
s. 7; Archiv MV ČR Brno-Kanice, fond KS MV Ostrava, sign. B 7/II, k. 25, i. č. 260, souhrnná 
zpráva o stíhání nacistických válečných zločinců z r. 1978.

59) Vraždy v Životicích nepromlčeny. Rudé právo, 5. 12. 1984.

60) KAMIŠ, K.: Stíhání nacistických válečných zločinců. Hlas revoluce, 1990, č. 15, s.3.

61) ČEPELÁK, B.: Památník fašistického teroru v Havířově-Životicíéch. Těšínsko, 1967, č. 4, s. 6-8.

III. Oběti zločinu a svědectví o jejich smrti

1/ Vzpomínky jsou dnes uloženy v ostravském depozitáři sbírek k novodobým dějinám, který 
spravuje historické oddělení Slezského zemského muzea Opava.

2/ Pamětní spis..., cit. mat.

3/ MARYNČÁK, R.: Slezské Lidice..., c. d.; MARYNČÁK, R.-KAŠPÁRKOVÁ, Z.: c. d.

4/ BORÁK, M.: Svědectví..., c. d., s. 25-39. Zde je i nákres katastru Životic s označením místa 
jednotlivých vražd.

5/ Městský úřad Havířov, cit. stavovská matrika. Za základ transkripce příjmení obětí byla vzata 
podoba užitá v matričním záznamu, křestní jména obětí polské a české národnosti však 
uvádím v příslušném mateřském jazyku (na rozdíl od dobových matričních záznamů 
uvádějících jména v němčině a od zčechizovaných či zpolonizovaných podob těchto jmen v 
poválečných soupisech). Dobový název Bludovice odpovídá pozdějším Dolním Bludovicích 
(dnes součást Havířova).

6/ MARYNČÁK, R.-KAŠPÁRKOVÁ, Z.: c. d., s. 24.

7/ Pam. spis, c. d., s. 135, výpověď ze 27.10.1966; zmínka též ve vzpomínce na T. Warcopa.

8/ SZMO, sign. III V 419; Pam. spis, c. d., s. 184, výpověď ze 23.11.1966; zmínka též ve vzpomínce 
na A. Kaduru a E. Szelonga.

9/ SZMO, sign. III V 417; Pam. spis, c. d., s. 169, výpověď z 8.11.1966; zmínka též ve vzpomínce 
na J. Warzechu.

10/ Obě vzpomínky SZMO, sign. III V 413; Pam. spis, c. d., s. 137, výpověď z 1.11.1966; zmínka 
též ve vzpomínce na J. a H. Gabzdylovy.

11/ SZMO, sign. III V 412; Pam. spis, c. d., s. 146, výpověď ze 21.4.1946 a 1.11.1966.

12/ SZMO, sign. III V 411; Pam. spis, c. d., s. 196, výpověď ze 22.2.1967; zmínka též ve vzpomínce 
na Fr. Dudu.

13/ SZMO, sign. III V 410; Pam. spis, c. d., s. 187, výpověď ze 23.11.1966; zmínka též ve 
vzpomínce na J. Krainu, A. Palowského a A. Piegrzymka.

14/ SZMO, sign. III V 409; Pam. spis, c. d., s. 158, výpověď ze 7.11.1966; zmínka též ve vzpomínce 
na R. Borského a A. Kaduru.

15/ SZMO, sign. III V 416.
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16/ Pam. spis, c. d., s. 201, výpověď ze 28.2.1967.

17/ SZMO, sign. III V 414; Pam. spis, c. d., s.192, výpověď ze 24.11.1966; tamtéž, s. 219, výpověď 
Veroniky Chromikové (manželky) z 1.9.1945.

18/ SZMO, sign. III V 407; zmínka též ve vzpomínce na A. Wajnera.

19/ SZMO, sign. III V 405; Pam. spis, c. d., s. 155, výpověď ze 2.11.1966.

20/ SZMO, sign. III V 406; Pam. spis, c. d., s. 123, výpověď ze 26.10.1966.

21/ SZMO, sign. III V 404, tamtéž vzpomínka J. Chodury; Pam. spis, c. d., s. 150, výpověď ze 
2.11.1966.

22/ SZMO, sign. III V 401; Pam. spis, c. d., s. 127, výpověď ze 26.10.1966.

23/ Pam. spis, c. d., s. 130, výpověď z 9.2.1968.

24/ Tamtéž, s. 173, výpověď ze 16. 11. 1966.

25/ SZMO, sign. III V 400.

26/ Tamtéž, sign. III V 398; Pam. spis, c. d., s. 132, výpověď ze 27.10.1966; zmínka též ve 
vzpomínce na R. Poloka.

27/ SZMO, sign. III v 399; Pam. spis, c. d., s. 166, výpověď z 8.11.1966; zmínka též ve vzpomínce 
na J. Warzechu.

28/ SZMO, sign. III V 395; Pam. spis, c. d., s. 140, výpověď z 1.11.1966; zmínka též ve vzpomínce 
na A. Kaduru.

29/ SZMO, sign. III V 396; upraveno podle MARYNČÁK, R.-KAŠPÁRKOVÁ, Z.: c. d., s. 22;, Pam. 
spis, c. d., s. 171, výpověď A. Krainové ze 16.11.1966; zmínka též ve vzpomínce na J. a H. 
Gabzdylovy.

30/ SZMO, sign. III V 394.

31/ Pam. spis, c. d., s. 179, výpověď ze 23.11.1966; zmínka též ve vzpomínce na A. a E. 
Guziurovy.

32/ Tamtéž, s. 181, výpověď ze 23.11.1966.

33/ SZMO, sign. III v 391; zmínka též ve vzpomínce na A. a E. Guziurovy.

34/ Upraveno podle MARYNČÁK, R.-KAŠPÁRKOVÁ, Z.:, c. d., s. 25; zmínka též ve vzpomínce na K. 
Krzystka.

35/ SZMO, sign. III V 389.

36/ Pam. spis, c. d., s. 199, výpověď ze 3.3.1967; zmínka též ve vzpomínce na Fr. Dudu, J. a H. 
Gabzdylovy a A. Mrózka.

37/ SZMO, sign. III V 387; Pam. spis, c. d., s. 160, výpověď ze 7.11.1966.

38/ SZMO, sign. III V 383; Pam. spis, c. d., s. 190, výpověď ze 24.11.1966.

39/ Tamtéž, s. 218, výpověď ze 3.8.1945; zmínka též ve vzpomínce na J. Warzechu.

4O/ Tamtéž, s. 143, výpověď z 1.11.1966; zmínka též ve vzpomínce na A. Kaduru.

41/ SZMO, sign. III V 384; Pam. spis, c. d., s. 153, výpověď ze 2.11.1966.
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42/ SZMO, sign. III V 385; Pam. spis, c. d., s. 176, výpověď ze 17.11.1966; zmínka též ve 
vzpomínce na J. Wacławika.

43/ Pam. spis, c. d., s. 163

44/ SZMO, sign. III V 382.

45/ Upraveno podle MARYNČÁK, R.-KAŠPÁRKOVÁ, Z.: c. d., s. 26.
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POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA

Zemský archiv Opava

- fond Mimořádný lidový soud Ostrava 1945-1948

- fond Říšský komisař pro upevňování němectví

- fond Pověřenec říšského vedoucího SS - úřadovna Těšín

Archiwum Państwowe Cieszyn

-fond Stammlager Teschen

Archiwum Państwowe Katowice

- fond Regierungsbezirk Kattowitz

Archiv Ministerstva vnitra ČR, Brno-Kanice

- fond Krajská správa MV Ostrava

Státní okresní archiv Karviná

- fond Amtskommisariat Freistadt

- fond Landrat Teschen

- fond Pamětní knihy četnických stanic

- fond Pozůstalost po dr. J. Mazurkovi

Biblioteka Śląska Katowice, oddział zbiorów specjalnych

- fond Pozostałość po dr. J. Mazurkowi

Slezské zemské muzeum Opava

- fond vzpomínek ve sbírce k novodobým dějinám

- soupis obětí odboje v Památníku svobody v Hrabyni

Městský úřad v Havířově

- stavovská matrika sv. C 1/1944

Pamětní spis Československé vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců v trestní 
věci proti obviněnému Quido Magwitzovi a společníkům,  čj. 696/69 K.

Vyšetřovací spis KS SNB Ostrava, sign. V-4230.
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Almanach obětí nacismu v letech 1939-1945 v okrese Frýdek-Místek. Frýdek-Místek 1991.

BODA-KRĘŻEL, Z.: Niemiecka lista narodowa na Górnym Śląsku w latach 1941-1945. Zaranie 
Śląskie, 1969, s. 379-406.

BORÁK, M.: Dohra životické tragédie. Vlastivědné listy, 1979, č. 1, s. 5-7.

Týž: K 35. výročí životické tragédie. Těšínsko, 1979, č. 1, s. 1-3.

Týž: Katyň - neznámé souvislosti. Těšínsko, 1991, č. 3, s. 10-15.

Týž: Mrtví od Charkova. Těšínsko, 1992, č. 1, s. 16-22.

Týž: Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku. Ostrava 1990.

Týž: Nazistowska akcja likwidacyjna w Żywocicach ( VIII 1944 r.) i jej sprawcy. Zaranie Śląskie, 
LIV, 1991, nr 1-2, s. 47-64.

Týž: Nieznane egzekucje Polaków. Kalendarz Śląski, 1998, s. 99-102.

Týž: Obyvatelé Těšínska obětmi táborů a věznic v SSSR (výsledky výzkumu). Slezský sborník, 90, 
1992, s. 108-120.

Týž: Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim. Pamiętnik Cieszyński, t. 9. Cieszyn 
1994, s. 132-143.

Týž: "Polenlágry" - zvláštní druh nacistických koncentračních táborů ve Slezsku. Těšínsko, 1994, č. 
4, s. 24-27.

Týž: Polská menšina v České republikce. In: GABAL, I. a kol: Etnické menšiny ve střední Evropě. 
Konflikt nebo integrace. Praha 1999, s. 120-127.

Týž: Relacja z poszukiwania obozu. Głos Ziemi Cieszyńskiej, 1986, č. 27, s. 4.

Týž: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě 
(1945-1948). Ostrava 1998.

Týž: Svědectví o životické tragédii. Časopis Slezského muzea, Série B, 1979, s. 25-39.

Týž: Symbol Katynia. Zaolziańskie ofiary obozów i wiezień w ZSRR. Czeski Cieszyn 1991.

Týž: Tragédie slezských policistů. Těšínsko, 1993, č. 4, s. 11-19.

Týž: Vraždy v katyňském lese. Ostrava 1991.

Týž: Zapomniany obóz. Polenlager nr 83 w Beneszowie Dolnym. Kalendarz Śląski, 29, 1993, s. 67-
75.

Týž: Zbrodnia w Żywocicach. Głos Ludu 3. 7. - 20. 10. 1984..
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