Paměť národa
Božena Polachová (*2. 3. 1940)
Zpracovali – Jiří Šulák,
Tomáš Šesták, Tamara
Mikičová, Radek
Topolanský, Jiří Mužík
Masarykova ZŠ Lanžhot

Zahájení ve věznici na brněnském Cejlu
Jako mnozí z vás jsme i my začali v Brně na Cejlu, kde na nás dýchla atmosféra věznice, ve které trpěli lidé za druhé světové
války i komunismu.
Zajímavostí je, že zde byla dva roky vězněna i příbuzná naší pamětnice za pomoc při převádění lidí přes hranice v 50. letech
minulého století.

Workshop
Před návštěvou pamětníka
nás čekal workshop, na
kterém jsme se naučili
nahrávat s diktafonem a
dozvěděli jsme se, na co si
máme dávat pozor při
tvoření a pokládání otázek.
Ty jsme poté společně
vymysleli tak, jako když
chystáme dotazy na
interview s hosty v našem
školním časopisu Klubko
New.

Na návštěvě u pamětnice
Pro projekt jsme si vybrali příběh babičky jednoho z členů naší
skupiny – paní Boženu Polachovou. Ta ve svých pěti letech
zažila kruté a krvavé osvobozování Lanžhota a vzpomínky na
něj si nese dodnes.

Jako nejzajímavější nám přišel příběh s kachními vejci, které si
maminka paní Polachové ukryla do starého kredence s tím, že až
bude po válce, nechají vejce vysedět a budou mít z kachňátek malé
živobytí. Když se prchali ukrýt do sklepa před sílícími boji a
ostřelováním, na vejce samozřejmě zapomněli. Po týdnu bojů byla
zničena většina domů v Lanžhotě, zahynulo mnoho vojáků i
místních obyvatel a vybombardován byl i kostel, který Němcům
sloužil jako kulometné knízdo. Když přišli domů, zjistili, že jeden
velký šrapnel proletěl napříč i kuchyní a starým kredencem …

Paní Polachová se o nás během hodinového natáčení krásně postarala a pohostila nás tzv. praménky. Toto
skvělé pečivo prý tradičně podává k fazulové polévce, ale nám chutnalo i samotné. V osobním archivu fotek
jsme našli i její maminku, k níž se příběh s mísou kachních vajec vázal. Slyšet vyprávění o válce přímo od
člověka, který ji zažil, pro nás bylo mnohem silnější než normální výuka dějepisu ve škole.

Archiv Mikulov
Pro doplnění a ověření faktů k osvobozování Lanžhota jsme navštívili Státní archiv v Mikulově. Ochotné
paní archivářky pro nás našly nejen staré knihy, ale i školní kroniky, ve kterých jsme si vyhledali
i hodně zajímavých události z dějin naší školy. Všechny nás zaujalo, jak nádherně byly napsané.

Rádio R
Po zpracování hodinové nahrávky do textu scénáře naší tříminutové rozhlasové reportáže jsme vyrazili
do Brna vše sestříhat. Zázemí nám poskytlo studentské Rádio R na Fakultě sociálních studí
Masarykovy univerzity. Tamara se projevila jako rodilá moderátorka a namluvila vše napoprvé a bez
chyby, Radka si zase chtěli rovnou zaměstnat v Českém rozhlasu Brno jako profesionálního střihače.

Motto na závěr
Práce na projektu nás bavila a přinesla
nám nové zážitky i zkušenosti. Po
nahrávání se také zažilo motto, které paní
Polachové opakovala její stařenka. Náš pan
učitel ho teď s oblibou opakuje našim
líným spolužákům a spolužačkám…

„Nebeč, modli sa a
pracuj!“

