
  
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 

 

 
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. 

století pro mladého člověka 
 

Trojlístek partnerských škol získal grant EU programu 
Erasmus + na dvouletý mezinárodní česko-polsko- 
slovenský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa 
světových válek 20. století pro mladého člověka 

Cílem spolupráce je 
přiblížit žákům středních 
škol klíčové historické 
a politické události, 
které ovlivnily vývoj 
Evropy i světa ve 20. 
století a podnítit u nich 
zájem o dějiny 1. a 2. 
světové války 
a holocaustu. 

Hlavní náplní projektu je 
realizovat společně 
s polskou partnerskou 
školou ZSE Gorlice 
a slovenskou SPŠ 

Bardejov odborné exkurze na vybraná místa související 
s historií světových válek (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy 
a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války 
v jihopolské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního 
tábora v Osvětimi a v Březince, bojiště na polsko-
slovenském pomezí (především tzv. karpatsko-dukelská 
oblast) a následné zpracování a vyhodnocení získaných 
poznatků a podnětů.  Dalším z cílů projektu je žákům 
představit regiony, které v rámci EU stojí spíše na okraji 
turistického zájmu, zvýšit povědomí o nich a vést je 
k respektu k odkazu našich předků. 

 
Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 
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Náš projekt startuje 
 

 

1. projektové setkání 
 

Společná exkurze do 
Českého Krumlova 
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hřbitov na Hluboké/Vlt. 
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českobudějovické 
synagogy 
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Při prvním projektovém setkání, uskutečněném ve dnech 21. - 27. 11, jehož hostitelem bylo naše 
gymnázium, jsme společně se slovenskými a polskými partnery sledovali stopy židovské kultury v Českých 
Budějovicích a v Hluboké/Vlt., v dalších dnech nechyběla exkurze do Českého Krumlova a celý pobyt 
našich zahraničních partnerů vrcholil návštěvou Prahy. Nyní čeká naše studenty cesta do jihopolské Haliče, 
kde navštíví památná místa bojů I. světové války a vojenské hřbitovy, kde je pohřbeno velké množství 
českých vojáků, kteří bojovali v tzv. Světové válce. 

 

1. Projektové setkání 

Místo: České Budějovice 

Termín: 21. – 27. 11. 2015 

Konkrétní aktivity v průběhu 1. projektového setkání: 

• Exkurze: Židovský hřbitov v Hluboké/Vlt. 

• Exkurze: Býv. židovská synagoga v Hluboké/Vlt. 

• Exkurze: Alšova galerie Hluboká/Vlt. (lidová tvorba – 2. projektový okruh) 

• Historické památky Č. Budějovic, místo, kde stále do r. 1942 českobudějovická synagoga 

• Exkurze: Český Krumlov, památka UNESCO (2. projektový okruh) 

• Projektová práce ve škole: zpracování materiálů ze Státního okresního archivu v Č. Budějovicích 
(téma: Č. Budějovice pod nacistickou nadvládou, proměna města) 

 

Projektová skupina žáků české školy představila ostatním (projektová sk. z Polska a ze Slovenska) 

svou dosavadní práci v projektu v tématu sledování pohnuté historie českobudějovické synagogy 

vyhozené nacisty do povětří v r. 1942. 
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W listopadzie 2015r. grupa uczniów z klasy III TE - 
Alicja, Małgorzata, Łukasz, Jan, Kamil i Mirek pod 
opieką p. Pauliny Kwiatek  i p.Wioletty Skałby 
wyruszyli w podróż do Czech w ramach realizacji 
projektu  „ERASMUS+". 

Celem projektu jest  wprowadzenie młodzieży klas 
średnich w najważniejsze wydarzenia historyczne i 
polityczne, kształtujące historię świata oraz 
zainteresowanie przebiegiem I i II wojny światowej 
oraz Holokaustu. 

 

Pierwszym celem podróży była Hluboka nad Vltavou, do której dotarliśmy późnym wieczorem, gdzie 
zostaliśmy serdecznie przywitani przez gospodarzy spotkania i zakwaterowani w Sportcentrum Dvořák. 
Drugiego dnia udaliśmy się na cmentarz żydowski Trebon, aby tam w ramach naszej pracy rozpocząć 
dokumentację fotograficzną. Towarzyszył nam dyrektor szkoły Antoni Sekyrka, który starał się przybliżyć 
nam kulturę i dziedzictwo regionu. 

Odwiedziliśmy również szkołę partnerską, która okazała się ogromnym i zmodernizowanym budynkiem. 
Tam spotkaliśmy się z partnerami projektu, a więc z Czechami i Słowakami, z którymi nawiązaliśmy bardzo 
miłą i przyjazną relację. Wspólnie zaplanowaliśmy i omówiliśmy cele naszych kolejnych spotkań. 

Razem  z zagranicznymi kolegami zwiedziliśmy południowe miasto Czech - Czeskie Budziejowice, bardzo 
dobrze znane miłośnikom podróży z pięknej Starówki. Na rynku zobaczyliśmy fontannę Samsona 
walczącego z lwem i pięknie wyglądający budynek ratusza. Równie duże wrażenie wywarła na nas Czarna 
Wieża, z której roztacza się zabytkowa panorama miasta. Odwiedziliśmy najciekawsze miejsca tego 
regionu, zgłębiając przy tym ich interesującą historię - wspaniałe budowle, kościoły, uliczki i pomniki, 
przedstawiły nam przeszłość tego miasta. 

Wolne chwile spędzaliśmy na wspólnych rozmowach, zabawach i spacerach. 

Byliśmy również w Českým Krumlovie, nad którym góruje zamek usytuowany na skale wznoszącej się 
stromo nad Weltawą. Zobaczyliśmy Stare Miasto z jego zabytkami. Český Krumlov stanowi przykład 
małego, średniowiecznego miasteczka Europy Środkowej, które rozwijało się bez zakłóceń przez pięć 
wieków, zachowując w ten sposób nienaruszone dziedzictwo architektoniczne. W 1992 roku zabytkowe 
centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

W czwartek przed wyjazdem do Pragi zobaczyliśmy neogotycką perłę południowych Czech - Zamek  
Hluboká nad Vltavou, o którym mówi się, że jest to najpiękniejszy zamek tego państwa. Wszystkie nasze 
wycieczki dokumentowaliśmy w postaci zdjęć i filmów, które wspólnie oglądaliśmy i analizowaliśmy w 
szkole, która była miejscem wymiany naszych dotychczasowych efektów pracy. Razem założyliśmy grupę 
na Facebook'u, która gwarantuje nam możliwość stałego kontaktu i wymiany spostrzeżeń. Po spotkaniu 
pojechaliśmy do Pragi, którą mieliśmy okazję zwiedzać po zmroku z pięknie oświetlonymi ulicami. 
Zobaczyliśmy Most Karola, który jest najstarszym i najbardziej rozpoznawalnym mostem w stolicy, Rynek 
Staromiejski, Zamek na Hradczanach, Praski zegar astronomiczny i Katedrę Św. Wita. 

Praga jest ciekawym miastem pod względem jej atrakcji turystycznych, zabytkowych budowli , a także 
historii. Kolejnego dnia, w piątek po spacerze uliczkami Pragi wyjechaliśmy do Polski. 

Wyjazd ten umożliwił nam zgłębianie wiedzy historycznej, poznanie historii Czech i jej najpiękniejszych 
atrakcji turystycznych oraz nawiązanie nowych znajomości. 
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(česko-polsko-slovenské pracovní týmy při dílčí prezentaci projektu) 
 
 

 
 
 

 
 
 

(exkurze: památky UNESCO – Český Krumlov) 
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(společná exkurze po stopách židovských památek v regionu českobudějovicka) 
 
 

Práce s archivními prameny 
Zánik židovské obce v Českých Budějovicích 
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Jak jsme zjistili, málokdo z obyvatel Českých Budějovic dnes tuší, že zde stávala jedna z největších 
židovských synagog v Evropě. Dokonce tvořila do 5. července 1942 vedle Černé věže neméně 
významnou dominantu města. Vybudována byla v letech 1885-1888 v novogotickém slohu. 
 
Zničení synagogy představovalo i faktický zánik Židovské obce v Českých Budějovicích ve 20. století. 
Ze synagogy se zachovaly pouze fragmenty cihel, barevných glazovaných tašek ze střechy a vitráží 
oken, které jsou uloženy ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
 
Nejzrůdnějších rozměrů dosáhla likvidace židovské menšiny v sousedním Polsku, kde nacisté 
vyvraždili milióny Židů a dalších nevinných obětí zvrácené rasové ideologie. 

 


