TISKOVÁ

ZPRÁVA

Pardubické Gymnázium na Mozartově ulici připomene společně s polskými partnery
rozdělenou Evropu 80. let 20. století i postavy Jana Zajíce či Riszarda Siwiece
Měsíc „Příběhů bezpráví“, který je každoročním připomenutím mementa totalitních režimů 20.
století, bude v letošním roce na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích ve znamení mapování situace
v Polsku a Československu na sklonku Evropy rozdělené železnou oponou.
V rámci tohoto projektu proběhne ve dnech 12. – 16. 11. návštěva partnerů (studentského týmu a
pedagogů) z Licea A. Osieckej v polské Wroclawi. Setkání bude vyvrcholením bezmála roční práce
obou studentských týmů, během které se studenti snažili odkrýt a zaznamenat různé aspekty života
společnosti v 70. a 80. letech ve své zemi. Využili k tomu dostupnou literaturu, hovořili s pamětníky,
sledovali historické dokumenty, shromažďovali dobové předměty a vše zpracovávali do tematických
prezentací a zároveň připravovali podklady pro zamýšlenou výstavu. „Téma bylo velmi ambiciózní a
tomu odpovídala i intenzita práce celého týmu. Naši studenti zpracovali několik desítek stran
prezentací a mají připravené zajímavé reálie včetně např. dobového oblečení, které se stanou součástí
výstavy“, uvádí jako garantující pedagog Václava Lensmith, která také věří v další návaznou spolupráci
obou škol, která by měla pokračovat na jaře 2016 setkáním týmů ve Wroclawi.
Pracovní návštěva bude mít dva zásadní body programu. V pátek 13. listopadu se od 11:00 hod.
uskuteční v AULE gymnázia studentské konference „Polsko a Československo na sklonku rozdělené
Evropy – v čem jsme si byli či nebyli podobní“. V rámci konference vystoupí zástupci obou týmů
s hlavní prezentací své práce. Zvláštním hostem konference bude historik a znalec polsko-českých
vztahů doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR, který přednese příspěvek na téma
„Normalizace v Československu a Polsku s poukazem na kontakty představitelů disentu ve
východních Čechách“.
Druhým vyvrcholením potom bude vernisáž komponované výstavy „Příběh Jana Zajíce“ a „Polská a
česká každodennost období normalizace“, která se uskuteční v pondělí 16. 11. v 09:45 hod.
v improvizované Galerii „U kopírky“ v 1. patře gymnázia. První výstava, zapůjčená občanským
sdružením PANT, připomene začátek normalizačního období a autentický pohled na postavu Jana
Zajíce v širších souvislostech. “Jan Zajíc byl jedním z mála odvážných lidí, kteří po Janu Palachovi
vyhlásili svou válku normalizačnímu, kolaborantskému režimu. Podobně jako Gabčík a Kubiš, vojáci
spjatí s heydrichiádou, i on obětoval svůj život boji za svobodu a demokracii“, vzpomíná na svého
bratra Jaroslav Zajíc. Druhá potom bude výsledkem společné tvůrčí práce českých a polských
studentů, kteří mohou vnímat analogii Zajícova činu v osobě R. Siwiece.
Návštěva a projekt se koná za podpory Pardubického kraje v rámci podpory talentovaných žáků a
spolupráce Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství.
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