Abychom nemuseli dějiny znovu prožít…
V letošním roce si svět připomene
70 let od konce druhé světové války,
konfliktu, který mírou bezcitnosti a dopadem na civilní obyvatelstvo překonal do té doby platné válečné scénáře. První světová válka se až do roku
1939,kdy začíná nový globální konflikt,
nazývala Velkou válkou. Jakoby si lidé
nedovedli v roce 1918 představit, že se

relativně šťastná 20. léta 20. století, ale
začínaly již přeskakovat i jiskry, které se
rozhořely do požáru nového světového
konfliktu – II. světové války. Fašismus,
nacismu, genocida, holocaust. Lidstvo je
bohatší o strašnou zkušenost, slovní zásoby všech jazyků o nové termíny. V této
válce docházelo k neslýchaným krutostem, k doslova průmyslovému způsobu

Historie, která se nás týká…
ještě někdy mohou opakovat hrůzy ze
zákopových linií u Verdunu, Galipolli či
Haliče. Velká válka z let 1914 – 1918 měla
zůstat tou poslední. Jako reakce na ni
vznikla Společnost národů, začal pracovat Smírčí soud v Haagu. V troskách
po Velké válce však začal nejen pulsovat
život s novou nadějí, kterou slibovala

vyvražďování národů a nepohodlných
etnik. Válka pohltila veškerý lidský potenciál, koncentrovala jej pro ničení a zabíjení. Všechno se ale stalo už tak dávno,
že se to naší současnosti přímo netýká…
„To je velký omyl! Velký a nebezpečný
omyl! Říká se, že národy, které neznají
vlastní minulost, budou odsouzeny k to-

Při práci na putovní výstavě věnované koncentračnímu táboru Gross-Rosen
spojili síly studenti z Velkého Poříčí s okresním výborem Českého svazu
bojovníků za svobodu Náchod.
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„Vypočítávat zlo, které přinesla II.
světová válka, znamená hovořit
o časech, kdy selhala civilizace“,
říká Jan Birke
mu, aby ji znovu prožily. Vyjádřil bych
to názvem výstavy o koncentračním táboře Gross – Rossen: Historie, která se
nás týká. Připravili ji studenti Střední
školy propagační tvorby a polygrafie
z Velkého Poříčí. Jedná se o putovní
výstavu, která se objeví i v městech našeho regionu: V Broumově, Náchodě
či Hronově. Mezinárodním partnerem
projektu se stalo Muzeum Gross-Rosen
Wałbrzych. Gross – Rosen byl z hlediska
geografie nejbližším koncentračním táborem našemu regionu. Téměř dvě stovky vězňů na pochodu smrti z tohoto tábora zemřelo u Choustníkova Hradiště.
Jsem velmi rád, že studenti z Velkého
Poříčí, jako zástupci nejmladší generace
připomněli, že je zde historie, která se
nás týká. Smutná historie, která nesmí
být nikdy zapomenuta ani promlčena“,
zdůrazňuje starosta Náchod a poslanec
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