
 

 

 

Toto významné výročí jsme chtěli společně oslavit již loni v červnu a dlouhodobě jsme chystali řadu akcí pro absolventy, bývalé 

i současné zaměstnance. Bohužel tomu kovidová situace chtěla jinak a oslavy jsme museli odložit, uvedl na slavnostním setkání 

s absolventy gymnázia dne 17. června 2022  jeho ředitel RNDr. Tomáš Hudec. 

 

Bratr Petr Majer se na slavnostním setkání absolventů školy a jejich příznivců a sponzorů setkal s Arciopatem břevnovského kláštera 

Petrem Prokopem Siostrzonkem, rodákem z Českého Těšína, absolventem gymnázia v roce 1976 a předsedou Nadačního fondu 

přátel gymnázia. V rozhovoru se žáky školy mimo jiné uvedl: „Všichni profesoři nám v těch oblastech, které nás učili dali takový 

základ, na kterém můžeme dále stavět. Zvláště vzpomínáme rádi na češtinářku a doposud nám zůstal kladný vztah 

k rodnému jazyku.“   

 

 

 

Při této příležitosti mu předal knihu Trnitá cesta k Dunkerque  a Almanach II. Matice slezské pob. spolku v Bystřici nad Olší.  

 

Ke stému výročí byl vydán II. Jubilejní sborník, v němž br. Petr Majer připomněl některé významné osobnosti, absolventy 

školy uvedené na pamětní desce.  

 

          



 

 

„Velikost každého národa spočívá v tom, jak uctívá památku svých hrdinů...“ 

 

Při vstupu do gymnázia je v prostoru schodiště pamětní deska, na níž jsou jména těch absolventů školy, kteří položili život za naši 

svobodu. V mých knihách se mi podařilo zaznamenat tragické osudy tří z nich. Plukovníka in memoriam Antonína Velebnovského, 

čestného občana města Jablunkova, pilota, velitele A-letky 1.stíhací perutě RAF, který před 81.lety zahynul v Bitvě o Británii. Tím 

druhým je podplukovník in memoriam Karel Macura, pilot 310. perutě RAF, který zahynul 23. února 1945 pravděpodobně v Severním 

moři. O plk. Velebnovském a pplk. Macurovi jsem měl v roce 2017 na gymnáziu Josefa Božka přednášku, které se zúčastnili studenti  

Semináře z dějepisu a Semináře z moderních dějin na téma: Slavní absolventi naší školy. Velkou událostí bylo, že se besedy 

zúčastnili příbuzní obou hrdinů, synovci Karla Macury bratři Jaroslav a Jindřich Kappelové a synovec Antonína Velebnovského Ing. 

Rudolf Vavřač.  

 

V roce 2020 jsem v knize: Trnitá cesta k Dunkerque zpracoval třetího hrdinu, kapitána Karla Sabelu, příslušníka Československé 

samostatné brigády ve Velké Británii, který se, mimo jiné, vyznamenal v bojích protinacistickým jednotkám u Dunkerque ve Francii v 

letech 1944-45. Za své válečné zásluhy byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 (2x), medailí Za chrabrost, před nepřítelem, Čs. 

medailí Za zásluhy II. stupně a Čs. vojenskou pamětní medailí se štítkem F-VB. Jako vysoký důstojník se západní minulostí se po 

válce nesmířil s vývojem, který byl završen únorem 1948. Začátkem března 1949 byl společně s dalšími zatčen a obviněn z 

protistátního vojenského spiknutí, ze zločinu velezrady a vyzvědačství a 18. června 1949 popraven. Dovolte mi poděkovat vedení 

gymnázia a všem pedagogům za to, že historii věnují takovou pozornost a že své žáky vzdělávají i mimo školní osnovy. Věřím, že 

bude příležitost se opět s vašimi studenty setkat na některé z přednášek, které budete mít v budoucnu. 
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