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TISKOVÁ ZPRÁVA 

výstava od 22. 6. do 7. 10. 2012 

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského představilo na vernisáži dne 

21. června 2012 výstavu Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století 

pro mladého člověka. Pogubione i odnalezione koraliki losu. Memento dwóch wojen 

światowych w XX wieku dla młodych ludzi. 

Výstava je výsledkem mezinárodního česko-polského projektu Střední školy obchodu, služeb 

a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A z Českých Budějovic ve 

spolupráci s polskou školou Zespoł Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach. 

Jejím těžištěm jsou především fotografické imprese žáků ovlivněných zážitky z návštěvy 

Osvětimi, výstava je doplněna reprodukcemi dobových fotografií a novinových článků 

z Protektorátu Čech a Moravy z Českých Budějovic. 

Jednou z prvních aktivit projektu bylo zmapování některých pomníků padlým v první světové 

válce v jihočeském regionu, ale také v polské Haliči, kde mnoho Čechů položilo své životy. 

S první světovou válkou je spjata i postava dobrého vojáka Švejka, po jehož stopách se studenti 

vydali z jihočeské Putimi až do polského Przemyslu. Největší část výstavy je věnována druhé 

světové válce. Studenti pátrali po stopách válečných zločinců – Adolfa Eichmanna, jehož 

manželka pocházela z Českých Budějovic, a Rudolfa Hősse, velitele vyhlazovacího tábora 

v Osvětimi. Zabývali se i osobnostmi Norberta Frýda a Karla Fleischmanna, jejichž osud byl 

spjatý s Osvětimí. Jeden z výstavních panelů je věnován zániku Židovské obce v Českých 

Budějovicích. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci programu 

Česko-polského fóra. Nad prezentací výsledků převzali záštitu J. E. velvyslanec Polské 

republiky v České republice Jan Pastwa a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. 

Vernisáž výstavy zahájila dne 21.června ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny 

J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková, která přivítala významné hosty - velvyslance Polské 

republiky J. E. Jana Pastwu, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ivana 



Wilhelma, DrSc., koordinátora česko-polského fóra PhDr. Františka Jiráska z MZV a Ing. Jiřího 

Ukleina, Ph.D., vedoucího Kanceláře Senátu.  

Celý projekt představil koordinátor projektu Mgr. Antonín Sekyrka, který také vyslovil 

poděkování všem spolupracujícím studentům i kolegům, díky této spolupráci se projektu dostalo 

i několika ocenění v mezinárodní soutěži firmy Microsoft Innovative Education Forum. Během 

kulturního vystoupení studentek hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze zazněly skladby 

J. S. Bacha a G. P. Telemanna.  

Na závěr společného setkání obdrželi Mgr. Sekyrka i Mgr. Petrovský z rukou ředitelky NPMK 

PhDr. Pánkové medaili J. A. Komenského za vzornou a příkladnou práci s mládeží.    

 

Výstava je přístupná veřejnosti od 22. 6. do 7. 10. 2012. 
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