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Vážení priatelia,

 Do rúk sa Vám dostáva zborník prác de  základných šk l 
a stredoškolákov Kytica  ruží . e pokračovaním nových poznaní 
de  nadväzujúc na prvé úspešné vydanie, ktoré sú spracované ich 
vlastnými myšlienkami, pocitmi, úvahami...

 Spomienky prevažne starých rodičov detí - autorov 
predkladaných prác ukazujú hr zy vojny, na to čo vojna do života 
ľudí priniesla. trpenie, biedu, nedostatok všetkého. Potláčanie 
kultúrnej, národnej a rasovej identity.

 Z diel de , mládeže, cíti  aké je v podmienkach riadne 
fun ujúcich rodín potrebné upev ova  medzi eneračné vz ahy, 
solidaritu. Solidaritu aj medzi mladými, tými, ktorí sa z r znych 
d vodov dostali do ažkých životných situácií. j v dnešnej dobe 
sú mnohí mladí v situáciách, že nie sú dostatočne ekonomicky 
zabezpečení, alebo majú napríklad vážne zdravotné ažkosti 
a obmedzenia. Oni všetci tvoria súčas  našej spoločnosti. Niektorí 
žijú v krízových centrách. oci tieto inštitúcie im skutočný domov 
nem žu da , pom žu im vidie  ako sa dá cez poznanie kultúrnych 
hodn t, zaži  pocity spolupatričnosti, chu  postavi  sa na vlastné 
nohy. Pripravi  sa na vlastný život. e to veľmi často ažký boj.

 V mladej enerácii je naša budúcnos . Na nás záleží ako 
ich na život pripravíme, poučíme, ako ich na výzvy, ktoré prídu 
pripravíme v spoločnom dial u so staršou eneráciou.
 Z prác v tomto zborníku cítime nádej, že cesta ktorou sa 
autori dielok vybrali je správna a pom že im aj čitateľom sa 
orientova  v hodnotách, ktoré tu predchádzajúce enerácie vytvárali.

 Za možnos  vyda  a zviaza  túto symbolickú kyticu 
vďačíme Ministerstvu kultúry SR. Prostredníctvom spoločného 
p r o j e k t u  s o  Z v ä z o m  p r o t i f a š i s t i c k ý c h  b o j o v n í k o v, 
K u l t ú ra  z n e v ý ho d n e n ý c h  s k u p í n .
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P rí hovor p re d s e d u  S Z P B .

Milí mladí priatelia

 Do rúk sa Vám dostáva druhé vydanie prác detí 
a mládeže Kytica  ruží ví azstva nad fašizmom. 

Po prvom vydaní zborníka prác detí rozhodli sme sa spolu 
s Ministerstvom kultúry slovenskej republiky vyda  ďalší zborník 
prác školákov. spech prvého zborníka nás mimoriadne teší. 
Poukazuje na talent žiakov popísa , či zobrazi  spomienky 
starých rodičov na kruté obdobie druhej svetovej vojny. 
Na hrdinstvo a postoje ľudí tej doby, o túžbe ži  mierový život. 
Musím spomenú  učiteľov, ktorí autorov prác vedú v školách. 
e mimoriadne potrebné si uvedomova  aké ponaučenie 

z dejín pretavené v životných situáciách jednotlivcov 
v tu predstavených prácach vyplýva pre nás a pre súčasnos .

 Keď uvážime akú ener iu a úsilie autori vložili do 
svojich prác nebojím sa vyslovi  názor, že o budúcnos  v mierovom 
spolunažívaní národov sa nemusíme bá . 
 Prajem Vám aby sa Vám v učení darilo, aby ste 
zbierali vedomosti zo všetkých oblastí vedy, kultúry, čerpali  
zo životných skúseností  predchádzajúcich enerácií . 
edným zo základných predpokladov je život v pokoji a mieri 

bez vojen a ozbrojených konfliktov.  
 

       
In . Pavol Sečkár, PhD.

       predseda SZPB  



. Príhovor    Predseda Slovenského protifašistického zväzu bojovníkov

. I or anoška           T ne čiernej ruže

. Ivana Ša ová               Nedá sa zabudnú ...
9. akub Kováč          Daniel Kováč
10. Katarína Bačíková   Vojna je neš astie...
11. Katarína Melcherová     Nedovoľme zabudnú ...
1 . ara Vajdíková              Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ažké časy
1 . Martina Mikušová    Svetová vojna
1 . Matej or ák   Slovensko oslobodili pred . rokmi
20. Miriam Var očková  Mier nad zlato
21. Miroslav I az     Dávny boj odohrávajúci sa v spomienkach
2 . Radoslava Rajniaková  ký by bol svet bez vojen
2 . Sebastián ukáč    rdinovia sa nerodia iba v boji
2 . Silvia Vrbovská      Denník
2 . Simona Gazdíková   Spoznala som skutočného hrdinu

0. So a anovská         Korene
1. T. Brachnová, . Kochelková, 

 S. Valentová, Z. Vojdová  Vojna z pohľadu Vladimíra Strme a
. Veronika T thová     Príbehy starého otca
. Karin íšková     ko to bolo v našej dedine
. Michal Matejíčka    Zo spomienok mojej babky
. Sofia Vavrová    Smutné spomienky
. Tobias Štálnik       Nemeckí vojaci
. Dominika Mašková   ivotopis

9. Dušanka Zabáková     ruží ví azstva
0. Mária  orvátová     ruží ví azstva nad fašizmom
1. úlia uriačová      Odkaz na brezovom liste.
2. Michal urka, Michal Olejár      Smutné včasné ráno  1 . január 19

. Mária Vidová        Spomienky na 1 . január 19  pani Mar ity Vidovej

. Petra Chrastinová    ozef Gabčík

. le andra Špaková    ntisemitská lož a propa anda

. Vanesa Toporcerová   ntisemitská lož a propa anda
0. dam Király   sej
2. Zuzana ánošíková    sej

. drián Pravda  Ostnatý dr t

. Sofia Na yová    Pohroma

. Simona Súkeníková  Odvážny kapitán

. nastassia Senotová a Michal Balco   Pamätníky na krajine a na Slovensku

. Kris na Bachratá   olokaust  nezabudneme
9. Marko Mráz   idovská komunita v Senci počas 2. svetovej vojny
0. Petra Mik ciová     Koncentrák
1. Monika Poznánova   Pamä  mojich predkov
2. Nina edičová  Príbeh z obdobia 2. sv. vojny

. Samuel Rác    Významná osoba v mojom živote

. Tereza Tornyaiová  M j pradedo, hrdina

. Vanessa aššová    Brezinka podľa tých briez

. Zuzana S keová   M j pohľad na II. svetovú vojnu

. ZŠ Malokarpatské nám. 1,  Bratislava - amač, kresby de  aj str. 12,1 ,2 ,29, ,
1. lžbeta ašánková  Vojačka
2. Samuel avrík  Vojna očami mladých

. va Onderišinová  Symbolická ... spomienková...

. va Onderišinová, Vladimír Micančin - kresby

. rika Bakajsová, ma ubáková - kresby

. Dominik Cmár, dam Ruščanský - kresby

. Tamara Var ová, ilip Benej - kresby

. Vivien Taucerová, vka Onderišinová, Nela Tamara Todáková - kresby
9. Zuzana Stariatová, ana Kislanová, anka Zelinková, nna Radová - kresby

90. Simona Bujčáková, Vanda Marinčáková - kresby
91. mma Getlíková, Tamara iľová - kresby
92. Michaela Kosová, Zaira Gajdošová - kresby
9 . Zuzana Soľavová  Zo života mojej prababičky
9 . Príhovor    In . Norbert acko, podpreseda R SZPB

S TRA N A O B S A H
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národného povstanianárodného povstanianárodného povstania
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TOR: I g or J an oš k a,  9.C, ZŠ umbierska, Banská Bystrica

Tŕne čiernej ruže

Piskot koľajníc na studenej trati.
udujú, strachujú sa otec, mati.

Von sa dážď ženie vetrom chladným.
Dvere hrubo otvoria sa s tie om tmavým.

Telo sa mi v strachu pod posteľ skrylo.
Srdce strachom skoro zastavilo.

Berú nás všetkých do vlaku dreveného.
Kde nás beriete  Okúsite života nového

Cesta chladná vlakom zo strany na stranu.
Zobrali mi moju bábiku handrovú.

Smútok, strach a plač ľudí.
Zdalo sa mi, že smiech ich už nudí.

Otec, moja mati.
Dlho sa na svete nezdržali

Radšej by som v stopách mojej matky chodila.
ko sa v tomto krutom trpkom svete narodila.

itlerovi ľudia prisľúbili nám jedlo a pi .
odili nás do komory jedovatej za účelom udusi .

Orol čierny dáva na nás pozor.
Tiel m tvych plný obzor

teka  len uteka , treba by  obozretný.
Pomaly zvliekam oblek pásikovaný.

Spomienky budú navždy horké, trpké.
Snáď ruža pichľavá, lupene čierne.

Ruža má t ne jedovaté, ostré.
i  sa podarilo len malej kvapke v jazere.
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TOR: Ivana Šaffová, ZŠ . .Komenského  1, Michalovce 

Nedá sa zabudnúť...

Vlhké oko, boles  v duši.

Spomienka s a kame  aží, spánok ruší.

Ostré strely, kruté boje,

bránili naše, ale i tvoje...

Do trávy padol ako list,

stra  sa správa, čo má prís .  

 prešli mnohé máje a mnoho kvetov opadalo,

aby svitlo nové krajšie ráno.

epšie časy by sme žili 

bez násilia, krutej sily.

Miesta hr zy stráži splín

a smútok je v diali.

Pre náš pokoj a mier 

už nie sú s nami.

Zájdi, priateľ, zájdi ku pomníku 

a tichučko svoju hlavu sklo .

Za teba tu spia v m kvom tichu,

za boľavý tvojich predkov ston.

Za slobodu, rados , nový život, ktorý mám

vďaka a úcta patrí práve vám
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TOR:  Jakub Kováč, 9.C, ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Zdroje: noviny, články a rozprávanie m jho otca.

Daniel Kováč

 M j dedo, Daniel Kováč, zomrel dávno predtým, ako som sa narodil. Spoznal som ho 
iba na základe historických dokumentov, listov a r znych článkov o jeho živote, ale najmä 
z rozprávania m jho otca. 
      Bol to človek, ktorý v časoch fašizmu nemyslel len na svoj život, ale zachra oval životy 
druhých. Boli to životy prenasledovaných židov.  Krstil týchto občanov a vystavoval im krstné 
listy,  aby sa nedostali  do koncentračných táborov, kde ich čakala istá smr . Začalo to po vydaní 
nariadenia o právnom postavení židovských spoluobčanov vládou SR v roku 19 1.
 eho hlavným impulzom bola skúsenos  z frontu, kam musel v roku 19 2 narukova  
ako vojenský duchovný. Práve z východného frontu sa verejnos  dozvedela prvé správy o holo-
kauste. Videl som foto rafie z popráv idov a nemohol som, keďže som mäkkej povahy, odola  
prosbám a plaču,   spomínal v máji 19 . ,,Vedomie, svedomie z obrázkov mi ukázaných mohlo 
by ma prenasledova , keby som vidiac na smr  odsúdených nepodal pomocnú ruku. Tiež myslel 
som na to, že krv týchto volala by zo zeme pred boží súd o pomstu i tých, ktorí ich nechali zhynú  . 
 vanjelický k az Daniel Kováč mal s režimom problém od samého začiatku. Kritizoval 
ho priamo v káz ach. V Povstaní bol prednostom duchovnej správy  Veliteľstva pozemného 
vojska v Banskej Bystrici, ktorá sa podieľala na prípravách ozbrojeného vystúpenia slovenského 
ľudu proti fašistickej diktatúre.
 Kováč nečelil riziku sám, mal manželku a deti. ,,Keď sa zamýšľam nad mojím otcom, 
ale aj ostatnými, kladiem si otázku: kú vnútornú silu mali títo hrdinovia Povstania  Pred 
nikým sa  tým nechválili, ani pred nami, de mi.  ovorí dnes jeho syn a m j strýko Dušan Kováč. 
,, Tiež ja si kladiem otázku, či by naša enerácia mala odvahu riskova  životy, aby zachránili 
prenasledovaných spoluobčanov a tajne dúfam, že v prípade potreby nájdeme túto odvahu 
aj v budúcnosti .
 ivot m jho deda nebol ružový. Daniel Kováč sedel za údajnú protištátnu činnos  
a ani po prepustení mu už nedovolili obliec  si k azské rúcho. 
 Tento článok som napísal, aby sme si aj v dnešnej dobe pripomenuli kruté udalosti 
vojny a opísal vám jedného z mnohých ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu  a záchranu 
nevinných ľudí.

Narodil sa 1 . okt bra 190  v Púchove 
a zomrel 29. au usta 19  v Banskej Bystrici.
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TOR: Katarína Bačíková, Obchodná akadémia, Tajovského 2 , Banská Bystrica 

Vojna je nešťastie, 
nepokoj, krviprelievanie

 Malá dedinka, učupená medzi kopcami, nás privítala nevľúdne. Ostrý vietor šibal do 
tvárí mrznúci dážď. Nechcelo sa mi vystúpi  z auta už aj preto, že ma čakalo dohodnuté spomí-
nanie na vojnu, pre m a neznámy, nepoznaný pojem, znenávidený len z filmov a rozprávaní. 
Kamarátka sa hnevala, načo sa idem rýpa  v minulosti, jatri  rany starých ľudí, pripomína  im to, 
na čo chceli zabudnú . koby nebolo na svete veľa neš astia, nepokoja, bolesti a žiaľu. Zostala 
teda sedie  v aute. a som tvrdohlavá a len tak sa nevzdávam. Treba čeli  spomienkam, vzbúri  
sa im a nie sa pred nimi skrýva . Inak nás budú navždy prenasledova . No zabudnú  na ne sa 
nedá. Myslím si, že na roky bolesti by sme mali spomína  s priamymi účastníkmi vojny. Nesmieme 
na ne zabudnú , nesmú odís  z nášho sveta bez toho, aby v nás zanechali odkaz na spomienky, 
ktoré by sa už nikdy nemali zopakova . Práve preto som sa vybrala vypoču  si slová hr zy, ochot-
ná pretrpie  boles  s ľuďmi, ktorých táto smutná doba poznačila na celý život. Poznačila tým 
najhorším sp sobom...

 ká bola vojna
 Zlá. Krutá. šte dnes, keď le  lietadlo, odohráva sa vo mne čosi zvláštne. Bojím sa. 
Keď som bola malá, skrývali sme sa s mamou v pivnici, triaslo nás od zimy, hladné sme potichu 
donekonečna opakovali slová modlitby a dúfali, že peklo na zemi nebude trva  dlho. Nepa-
mätám si na bábiku, hračky, sladkosti. Nemali sme čo jes . Nemali sme ani obyčajný chlieb. 

rali sme sa s pomaľovanými polienkami zabalenými do handričiek a keď nám ich mama hodila 
do pece zo zúfalstva, aby sme nepomrzli, zrútil sa nám celý svet. Chceli by ste vedie , na čo 
nikdy nezabudnem  Poviem vám to. Nezabudnem na de , keď nás hladných, zavšivavených, 
špinavých, kašľajúcich troch súrodencov mama vyložila malým okienkom z pivnice na slnko. 
Nezabudnem na hrejivé lúče slnka, na teplo, ktoré ma v tej chvíli oblialo a na žltú púpavu 
v našej záhrade. Nezabudnem na pohľad na čarokrásnu prírodu. le predovšetkým to bol pohľad 
na tichú, pokojnú krajinu. Bez hluku, streľby a mučivých výkrikov umierajúcich vojakov. Nič 
v živote ma tak neprekvapilo a nepotešilo. Šokujúce, však   práve preto mám rada jar. Neviem 
sa jej dočka . Pripomína mi koniec utrpenia a nový život. e pre m a symbolom slobody, pokoja 
a mieru.
 Poďte, slečna, ukážem vám d kaz hr z vojny. Sú to mená obe  na pomníku v strede 
dediny. Neprejdite popri om nevšímavo, ako to robí väčšina ľudí. Tí ľudia už nikdy neuvidia žlté 
púpavy, ani ich neobleje teplo jarného slnka. j práve vďaka tým ľuďom tu teraz s vami stojím 
a delím sa o spomienky. O spomienky, na ktoré chce každý čím sk r zabudnú  a už nikdy sa 
k nim nevráti . enže čím viac sa o to snažím, tým viac sa mi vrývajú do pamäte. Vojna je 
neš astie, nepokoj, krviprelievanie. 
 Stará žena ma chytila za ruku a zaviedla ma mlčky k pamätníku. Nemala som silu pýta  
sa jej ďalej na vojnu. Keď jej po tvári stiekla prvá slza, objala som ju. Nič už nebolo treba hovori ...
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TOR: Katarína Melcherová, Základná umelecká škola ána Melkoviča, Stará ubov a

Nedovoľme zabudnúť...

Za hlasného spevu rieky prišla na svet v roku 19  v dedine Nová ubov a Marta. 
Krásne die a, ktoré už v kolíske malo odvážnu tvár a vždy túžilo spoznáva  svet, uči  sa a spieva .

Keď Marta trochu vyrástla, ako malé plavovlasé dievčatko pásla na lúke za domom 
kravy spolu s jej staršou sestrou ohanou a nohami ochutnávala trávu.  spievala všetkému, čo 
jej patrilo: slnku, vetru, ktorý hladil jej tvár, stromom. Okrem dvoch ľanových šiat a červenej 
stužky to bolo to jediné, čo jej patrilo.

Marta bola š astná, vedela sa teši  z maličkos . ž do d a, keď hrabala na záhrade 
seno a zbadala, že obloha sčervenela. Vtedy ešte nevedela, čo to znamená, ale páčilo sa jej 
pozera  sa na nebo, pripomenulo jej farbu vlčích makov.

ž nesk r zistila, že červené nebo znamená začiatok vojny. Martine bezstarostné dni 
sa zmenili. Vojna jej zobrala nielen dedka, ale aj možnos  vzdeláva  sa. Počas vojny sa každý 
staral len o to, aby si uchránil svoj holý život, a nebolo ani pomyslenia na vzdelávanie. Smutné 
dni striedali ešte smutnejšie.

Dom, ktorý postavili Martini starí rodičia, stál blízko pri moste. edného d a, keď 
všetci pracovali na dvore, prišli vojaci a odpálili most. Martini rodičia Matej a Katarína prišli 
vtedy o sluch. Bolo to vyvrcholenie vojny v ich dedine. Marta vtedy spolu so svojimi dvoma 
súrodencami ohanou a Pavlom utekala cez celú dedinu, kopce a lúky k ich tete, ktorá bývala až 
na úplnom okraji dediny, kadiaľ už vojaci prešli. Cestou zbadali na lúke dve m tve telá vojakov. 
Všetci traja vtedy začali plaka  ako poľné kvety ráno po daždivej noci, ale utekali ďalej, až kým 
unavení nedošli k tete, kde si ľahli na jednu posteľ a tvrdo zaspali.

Po vojne sa museli opravova  škody. Spúš  zostala všade, kam sa človek pozrel. Dom 
aj záhrada boli zničené, no kravy ostali v maštali. Kravy bolo potrebné pás , dom opravi , 
v záhrade pracova . Keď musíte myslie  na to, čo budete zajtra jes , či sa máte kde večer uloži , 
akosi nie je čas na školu. Marta doma pomáhala, každá ruka bola potrebná, a na vzdelanie 
neprišlo.    

Marta je moja babka. Všetko, čo vie, sa v živote musela nauči  sama.  vie toho veru 
dos . j napriek tomu, že nemohla chodi  do školy, snažila sa zvládnu  veci, ktoré vedela jej 
mama alebo kamarátky.  tak po večeroch štrikovala svetre, učila sa vari  a cez de  popri pasení 
kráv zbierala bylinky, ktoré našla na lúkach, sušila ich a robila čaje, po ktorých jej ešte aj dnes 
vo ajú ruky.

Okrem smutných spomienok jej z detstva ostal aj spev, ktorý ju tak isto ako modlitba 
sprevádza celým životom. Vždy, keď sme so sestrou smutné alebo vyčerpané, sa babke hodíme 
do náručia a ona nám začne spieva . ej vráskavé ruky hladkajú naše hlavy.

Babka Marta nás toho veľa naučila  o živote i praktické veci, ale najmä nám neustále  
vštepuje do myslí, aby sme sa učili. Pretože ona tú možnos  nemala a celý život si na chlieb 
musela zarába  ažkou prácou na poli alebo v kuchyni.
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Na jar zemi prečesávala vlasy,
aby sa do nej dostal život.

Na hrabliach bolo vždy vyhradené miesto
pre jej ruky. Zvráskavené poznaním.

Z lúk svojim de om nosila kvety
a zapletala im ich do vlasov.
lebo ich vysušila v spevníku...

Dodnes vonia slnkom a spomienkou.
   

 My, vnúčatá, sme babke Marte vďačné za to, čo nás naučila. Vďaka nej viem rozoznáva  
bylinky, vďaka nej viem piec  chlieb, vďaka nej viem, že škola a vzdelanie sú výsady, vďaka nej 
viem triedi  dobro od zla. Preto, aj keď sa mi ráno nechce vstáva  do školy, poobede hra  na 
klavíri a ešte si písa  úlohy, spomeniem si na babkin život, ktorý napísal príbeh ako z nejakej 
napínavej knihy. Stále rozmýšľam o tom, či by som uniesla všetko ako ona, či by som dokázala 
statočne čeli  všetkým prekážkam.

 o by si zaslúžili ľudia, ktorí rozpútali najničivejšiu vojnu v hist rii ľudstva... udia, 
ktorí namiesto zveľaďovania ničili. udia, ktorí svoj intelekt postavili do služieb zla. udia, ktorí 
okradli veľa nevinných ľudí o to, čo my dnes považujeme za samozrejmos : o možnos  vzdeláva  
sa, o detstvo, o ľudskú d stojnos , o rodinu... Takíto si nezaslúžia, aby sme ich nazývali ľudia.

 Nedovoľme zabudnú  na to, čo bolo. j v súčasnosti sa na mnohých miestach vo svete 
bojuje.  opä  trpia nevinní, aj deti. Nech moc pe azí nezví azí nad ľudskos ou. Nech sú kruté 
vojnové časy pre nás mementom. Dnes i naveky.
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TOR: Lara Vajdíková, Obchodná akadémia, Sereď 

Vojna bola hrozná, ale aj dnes 
zažívame ťažké časy

 Svet v karanténe nie je žiadna zábava. Celý de  znudene ležím v posteli. Nikdy 
predtým som doma toľko času netrávila. Dívajúc sa na strop mi cinkol v hlave nápad. Vyskočila 
som  a zamierila za mamou do kuchyne: ,,Mami, kde sú kľúče od povaly  zaznela moja otázka. 
Vzdychla si, otvorila šuplík, chvíľu sa v om prehrabávala a nakoniec jeden vytiahla.  Vďačne 
som si ho zobrala, dala jej pusu na líce a rozbehla sa k dverám vedúcim na povalu. emne som 
zasunula kľúč do zámky a pootočila ním. Zaznelo tichučké zav z anie a pootvorenou škárou 
som nahliadla dnu. Tmavá miestnos , nečujne sa vznášajúce čiastočky prachu zvírené 
povievajúcou pavučinou. Tajomné šero pre al lúč baterky z m jho mobilu a ja s veľkým 
odhodlaním som sa vydala na prieskum. V úplnom tichu sa ozývali len kradmé kroky na 
v z ajúcej podlahe. Starý nábytok, škatule ležiace pod vrstvou prachu, kusy látok. Moju 
pozornos  však zaujala jedna zaprášená drevená debnička v pravom rohu miestnosti. Naozaj 
som netušila, čo by v nej mohlo by , a tak som do nej opatrne nahliadla. ej poklop tichučko 
zaškrípal a odhalil tajomstvo. Nachádzali sa tu totiž veci m jho prastarého otca. Nikdy som 
nemala šancu spozna  ho, zomrel dávno pred mojím narodením. Keď som nazrela dnu, uvidela 
som úhľadne poskladanú uniformu. Vedľa nej bolo poukladaných niekoľko listov a zažltnutých 
foto rafií. Dívala som sa na každú niekoľko minút a snažila sa z nej zachyti , čo sa asi dialo, keď 
boli zhotovené. Vysmiati mladí muži držiaci sa okolo pliec, trojica mužov s nemeckým ovčiakom 
sediacich pri ohni. Všimla som si nápis na zadnej strane Viliam, ozef, Milan a Nala, 19 1.  
Pod tým bolo napísané krasopisným písmom: ,,Mier nem že by  udržovaný násilím, m že by  
dosiahnutý len porozumením.  Pod fotkami sa ukrývalo niekoľko zväzkov listov a pohľadníc. 
Všetky som si rozložila okolo seba do kruhu a pustila sa do čítania. Oči mi k zali po úhľadných 
riadkoch, myslím si, že to bolo písmo m jho pradedka, pretože všetky listy boli adresované mo-
jej prastarej mame. eden z nich ma však zaujal najviac a čítala som si ho niekoľkokrát po sebe. 
Bol iný ako ostatné. hľadné riadky z predchádzajúcich listov sa zmenili na narýchlo napísaných 
niekoľko viet: ,, Milá Ivanka, neviem Ti ani opísa , aká hr za je okolo. Každodenne sa budím 
s pocitom, že večer si už nebudem líha  do postele, ale do hrobu. Zvuky streľby sa ozývajú 
z každej strany, ani si nechcem predstavi , koľko nás v tomto boji padne. Prečo sa to deje, 
Ivanka  Kladiem si túto otázku vždy, keď musím vypáli  uľku do nepriateľa. Najradšej by som 
bol doma a užíval si slnečné dni s Tebou a malinkou. en pevne dúfam, že mi dokážeš odpusti  
všetko zlé, čo musím na vojne robi . Každý večer sa modlím, aby to čím sk r skončilo...  
 Tento list vo mne roztočil kolotoč myšlienok. Nad čím sa trápime my, mladí ľudia dnes 
a aké problémy mali ľudia v minulosti  Neviem si predstavi , čo museli ľudia v čase vojny zažíva . 
Nielen vojaci, ale aj obyčajní ľudia, neš astné matky čakajúce svojich synov, ženy trpiace, či sa 
ich muži vrátia z frontu, vidím smutné tváre de  túžiace po otcovskom pohladení. Vojna im 
ničila rodiny a priateľstvá, kultúru, rozdeľovala nevinných ľudí na buď ty alebo ja...
 ľadiac na rozložené všetky tie foto rafie a listy, začala som sa v duchu za seba 
hanbi . M a trápilo, že v tomto núdzovom koronovom  období nem žem ís  ku kaderníčke 
či da  si upravi  umelé nechty, že nem žem ís  do reštaurácie či fitka.  m j pradedko a jeho 
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priatelia nevedeli, či sa dožijú  večera a zaspávali s tým, že nemusia vidie  ďalší východ slnka. 
Musel zabíja , aj keď to tak nechcel. Musel poslúcha  rozkazy, inak by bol nemilosrdne zastrelený. 

ký strašný osud nám chystajú , ktorí bažia po moci, po cudzom území, akú budúcnos  nám 
chystajú sfanatizovaní teroristi šíriaci strach a nenávis ....
 Prastarý otec nevedel, kedy a či sa vráti domov k prababke a k svojej malej dcérke, 
nevedel, či sa naučí ži  so svojím svedomím. Preto by sme si všetci mali váži  to, čo máme  dnes, 
chráni  si slobodu a mier. Mier je jednou z najcennejších vecí, ktoré dnes máme. Múdros  
rímskeho  filozofa a štátnika Cicera pla  i v súčasnosti Mier je sloboda, založená na uznaní práv 
každého človeka.  práve tieto základné ľudské si treba chráni . Som rada, že naši vojaci nemusia 
zabíja , chránia ľudské práva u nás doma i za hranicami.
 Zišla som na prízemie a začala sa obúva . ,,Kam sa chystáš v takom lejaku  spýtala sa ma.
,,Chcem ís  na cintorín zapáli  sviečku pradedkovi,  odpovedala som jednoducho, zaviazala 
si šnúrku na pravej teniske a vzala do ruky dáždnik. Ona iba pokrútila hlavou a podala mi zápalky 
a rúško. Chvíľu mi trvalo nájs  dedkov hrob. emne som rukou zhrnula napadané lístie 
a posadila sa. Vytiahla som z vrecka fotku a dívala sa na u niekoľko minút. Potom som položila 
ruku na jeho náhrobok a potichu zašepkala: ,, akujeme.
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TOR: Martina Mikušová, 9. , ZŠ umbierska, Banská Bystrica

II. Svetová vojna

 V roku 19 9 mnohým ľudom po svete zmrzol úsmev na tvári pri správe, ktorú dostali. 
Celý svet sa pomaly premenil na bojové pole, a od toho momentu si nikto nebol istý, 
kde ho čaká nebezpečenstvo.
 a nepoznám veľa príbehov z tej doby, len z rozprávania mojej mamy, ale moji prastarí 
a praprastarí rodičia ju, bohužiaľ, zažili na vlastnej koži. eden m j pradedko musel ako šestná-
s ročný narukova  do nemeckej armády a poslali ich kopa  uhlie do nízkych baní, kde sa museli 
len plazi , inak sa tam nezmestili. Po vojne musel uteka , pretože ich chceli odviez  do ruského 
tábora. Druhý pradedko, tiež ako šestnás ročný, utekal pred nemeckými vojakmi, keď obsadili 
Sásovú, pešo, sám a v metrovom snehu na Španiu Dolinu. Keď tam prišiel zistil, že Špania Dolina 
už horí, a tak musel uteka  naspä . Po vojne pomáhal pochováva  nemeckých vojakov, ktorí 
padli na Baranove a písal rodinám listy do Nemecka, aby aspo  vedeli, kde ich blízki zomreli. 
Pamätal si na rumunských vojakov, ktorí si pri našom terajšom dome varili žihľavu, lebo nemali 
čo jes . M j pradedko zvykol rozpráva  mojej mame, keď bola malá, svoje zážitky z času vojny. 
Keď vojna začala mal iba 1  rokov. Bol ešte  príliš mladý a preto naš astie nemohol ís  bojova  
na front. Moja prastará mama spolu s malým bratom a perinou na chrbte sa utekala schova  
do kopcov do malej jaskyne. Odtiaľ ich vyhnali iné rodiny, že už tam nie je miesto, a že majú ís  
preč. Boli sami dvaja, lebo mamu už vtedy nemali. Zo začiatku sa ich vojna nedotýkala, až na 
odchod dospelých aj mladých mužov. 
 V roku 19 1, keď pradedko nastúpil na strednú školu, si začal písa  svoj denník. Teda 
jeho najstarší denník, ktorý sme našli. D a 2 . decembra 19 1, bol to vtedy utorok, si do svojho 
denníka zapísal:
 ,,Prihodila sa veľmi smiešna udalos : Slovensko vypovedalo vojnu merike a n lii. 
Toto vyhlásenie Slovenskej vlády bolo sprevádzané všeobecným posmechom. Budú sa vraj mo-
bilizova  korytá a vane do vojny na mori. V Ružomberku už vraj sbíjajú plte, na ktorých budú 
odnesené všetky tri slovenské tanky do vojny. Tohto žiarivého príkladu nasledovala i ,,vláda  
mladého štátu chorvatského. Keď sa vraj Roosevelt túto udalos  dozvedel, zamdlel od ľaku. 
2  doktorov ho vraj muselo za  hodín prebera , aby prišiel k sebe.
 V tom čase už aj on začal viac poci ova  d sledky vojny na jeho rodinu. Keď raz prišiel 
domov, potreboval peniaze do školy na školské pom cky, ale peniaze nemali. ili viac menej 
z toho, čo si vedeli sami dopestova .  aj z toho mála sa viackrát stalo, že sa museli podeli  
s niekým cudzím. Po lesoch sa motali hladní vojaci z obidvoch strán, ktorí hľadali kúsok jedla. 

 tak keď nemeckí či ruskí vojaci narazili na našu dedinu, vypýtali si jedlo a to čo potrebovali 
a odišli. Niekedy to išlo po dobrom, niekedy po horšom, niekedy dokonca prespávali v domoch 
a školách, aby boli v pohodlí. Z rozprávania som počula, ako sa moji prarodičia a praprarodičia 
skrývali v pivniciach aj niekoľko dní pred výstrelmi. Nemali dos  jedla a všetci museli vydrža  aj 
pár dní v priestore malom dva krát dva metre. 
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 Keďže bývame v celkom hornatom prostredí, kopce nás obklopujú z každej strany. 
 tak dva bojujúce tábory stáli na opačných protiľahlých kopcoch. Nemci na kopci Baranovo 

pri Panskom Dieli, Rusi na rpíne a medzi nimi malá bezmocná dedinka Sásová. Obstreľovali sa 
navzájom a všetkých, ktorí čo i len vykukli, zastrelili. 
 Prišiel rok 19  a s ním sa do mnohých novín po svete dostala š astná správa o konci 
vojny. Moja mama mi povedala jednu vetu, ktorú jej zas povedal jej dedko, a to že: ,, no je pravda, 
že vychádzajú noviny, že vojna skončila, ale nad našimi hlavami sa stále strieľa a na koniec vojny 
to ani náhodou nevyzerá . Po správe, že sa vojna skončila si m j pradedko pamätá, ako pustili 
jedno desa ročné dievčatko hra  sa vonku, lebo si už mysleli, že je vonku bezpečne, ale 
bohužiaľ, toto malé dievča zastrelili vojaci, ktorí obstreľovali svojich protivníkov. ej pomník je aj 
s menami ostatných padlých v druhej svetovej vojne  v areáli súčasnej šk lky v Starej Sásovej.
 Neviem a ani si nechcem predstavi , že by som musela preži  vojnu, a nie to ešte takú, 
ako bola táto. Chcela som trochu priblíži  to, ako žili ľudia v tej dobe na tom istom mieste 
ako som dnes ja. 



1 7

AUTOR: Matej Horňák, Obchodná akadémia, Mládežnícka 1 , Sereď

Slovensko oslobodili pred 76 rokmi, ale 
v niektorých krajinách sa stále bojuje

 Zabudnú , znamená necha  ich znovu zomrie  
                                                                    lie iesel

 Zatrúbilo auto. Neznášam premávku. Piatok poobede a dlhočizné rady stojacich áut 
sa tiahli po oboch stranách cesty. ad dopravných prostriedkov nekončil ani za vzdialenou 
zákrutou a ja som už nemal silu čaka  na kraji cesty. ko posledný hulvát som sa vrhol do dráhy 
čiernej Mazde. alšie trúbenie. 
 Svalovec za volantom auta hlasne vykríkol nadávku, ale čo tam po om. Podarilo sa 
mi po desiatich minútach prejs  cez cestu. Veľavýznamným kývnu m hlavy som mu preukázal 
súcit a myslím, že aj jasný si nál, že ma jeho piatková vystresovaná hlava absolútne nezaujíma. 
Kráčal som po zámkovej dlažbe nového mestského chodníka a užíval som si teplo, ktoré z nej 
sálalo. Postupne som sa vzďaľoval od hučiacich kolies a do uší mi prechádzal aj jemný hlas 
prírody. Na konároch stromov skákali vrabce a neúnavne poletovali sem a tam. Oni sa zo slnečného 
júnového d a tešia tuším viac než ja. lebo je moja rados  sp sobená iba dnešným riaditeľským 
voľnom  Zatiaľ neviem. 
 Cestu som nechal tak ďaleko za sebou, že už nebolo poču  žiadne autá. Rozľahlý park 
je to najlepšie, čo m že bežného človeka z mesta postretnú .  neuvedomoval som si to len ja. 
V centre parku pobehovali deti a špliechali sa vodou z fontány. Kde-tu stál zmrzlinár či bufet 
a v a dobr t vábila každého okoloidúceho. Našiel som si lavičku, v ideálnom postavení k slnku 
i striekajúcej vode a užíval som si teplo. lasnú vravu a smiech ľudí prerušovali štekoty psov 
veselo utekajúcich za loptičkami či konárikmi. Sú mi ukradnu . Slnečné lúče mi hriali tvár a po 
čele mi stekal malý pramienok potu. 
 Nevedel som, čo mám robi . Zo všetkých kútov sa striasal prach a malé triesky. Cez 
zalatované okná doliehal tlmený zvuk výstrelov. Každú chvíľu sa zem znova zatriasla a ja som 
mal pocit, že náš dom to každú chvíľu neustojí. Nápor padajúcich b mb bol na nie celkom 
stabilné domčeky príliš. Spolu s mamou sme sedeli pri stole, držali sa za ruky a modlili sa. 
Slnečné lúče prechádzajúce cez škáry medzi latami ma začínali páli  na tvári. Otvor som na 
chvíľu oči a obzrel si miestnos . Každý kút izby bol pokrytý vrstvou prachu. Výstrely. Bomba. 
Mama pri každom hlasitejšou zvuku stlačila moju dla  čoraz tuhšie. Steny sa otriasli. Padajúci 
obraz zo steny bol predzves ou toho, čo prichádzalo. Ostré júnové slnko zohrievalo byt ako 
skleník a po čele mi stekal malý pramienok potu.
 Keď som už mal slnka dos , moje nové stanovisko bolo pod stromom hlbšie v lesíku. 
Pozrel som na hodiny a nedočkavo som klepal nohou. žívam si letný de , jasné, ale na mamu 
čaka  hodinu nebudem. ž tu mala by . 

lavou mi vírili myšlienky na nasledujúci týžde . Koncoročné písomky znamenajú pre každého 
študenta dni plné učebníc a zošitov. Bože, ako sa mi nechce. Počúva  tie hlúpe reči o d ležitosti 
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lineárnych rovníc a neviem čoho. yzika, chémia, dejepis. To, čo nikdy nebudem potrebova . 
Nemám záujem o tieto predmety, nebudem sa ich ani uči . O rok končím a v tej škole sa viac 
neobjavím. Neznášam tie ksichty, čo chodia po chodbách. 
 Kúpil som si jednu malinovku a pozeral som ďalej okolo seba. Takto o rok budem ma  
po maturite. Keď som si ale predstavil to množstvo učiva, striaslo ma. e to až o rok, načo sa tým 
za ažova  už teraz.
 Na ulici je poču  hlasy. Mama vystrašene vypleš  oči a pozerá cez škáry von. Pripojím 
sa, musím vedie , čo sa deje. Náš dom stojí na vyššom kopci, takže máme mesto ako na dlani. 
Z mnohých miest stúpa hustý čierny dym a niekde i šľahajú plamene. Cez to všetko mi 
zimomriavky nahá a siréna, ktorá hlási ďalšie a ďalšie nálety. So zatajeným dychom sledujeme, 
čo sa vonku deje. Počujeme krik, no nikoho nevidno. Zrazu výbuch. Prudký a silný. Bomba 
dopadla neďaleko, tak rýchlo sledujeme, čo je zničené. V plame och sa zvíja nižšia budova 
s vysokými oknami  moja škola. Ostal som ako obarený. Myseľ mi mučilo v tej chvíli tisíc 
spomienok a zážitkov. So spolužiakmi sme na školskom ihrisku toľkokrát pokazili de om hojdačky. 
Niekoľkokrát sme hrali futbalový turnaj proti učiteľom  neďaleko odtiaľ. Teraz moje oči sledujú 
len trosky, prach a ohe . oriace plamene sa vlnili na stenách školy ako tanečnice. Každou 
zhorenou trieskou sa spaľovali moje spomienky, moja mlados . no, mlados , už je za mnou. 
Veci okolo m a mi už nedovolia by  mladým. Krv, zbrane a strach o život robia z ľudí dospelých 
a je jedno, či mám devätnás  alebo devä desiat. 
 Veď čo je to za mlados , keď mi dajú do ruky zbra  a pošlú ma strieľa  ž je to za dverami. 

rmádny enerál zatiaľ neznížil hranicu pre vstup do armády, a tak mi do nástupu ostáva jeden 
rok. o bude matka robi  bezo m a  lebo ja bez nej  ž teraz sa mi pri pomyslení na to, že sa 
mám vrhnú  do toho pekla v meste, chce zvraca . Zhlboka sa nadýchnem a upokojím sa. e to 
až rok, načo sa tým za ažova  už teraz.
 Nerv zne ukám do svojho smar nu. Keby ja prídem domov o pol hodiny nesk r, 
ako mi mama dovolila, viac z domu nevyjdem.  nej to je v pohode. Neznášam túto spravodlivos . 
Všetci moji kamaráti, každý už v mojom veku chodí domov kedy chce. a  Kdeže. Večierky ako 
pre trinás ročného. Najradšej by som sa ods ahoval niekam preč, lebo tento život je na 
samovraždu.  Slovensko tiež. Niekedy mám chu  sadnú  na lietadlo a odcestova  veľmi ďaleko. 
Viac by som sem ani neprišiel.
 Spoza m a sa vynorila mama. Keď som sa nadychoval, že jej idem vynada , kde toľko 
trčí, skočila mi do reči. ž vtedy som si všimol, že za chrbtom jej stojí vysoký chlap asi v jej veku. 
Najradšej by som si túto chvíľu úplne vymazal z pamäte. Bolo to to najtrápnejšie zoznamovanie 
s maminým frajerom, aké som kedy zažil.
 Neveriacky som si premeriaval toho chlapa. Vyzeral by  v pohode, no rozprával 
celkom smiešne. le veď mne to m že by  jedno, je to mamina vec. Okamžite po tom na m a 
vyšli s otázkou, že plánujú výlet niekam do Nemecka, tak či nechcem ís  tiež. Nič lepšie mi za 
prvú pol hodinu nemohli poveda . 
 Samozrejme, že nechcem. a postrážim dom,  povedal som spokojne a tešil sa, že 
zase budem ma  pokoj. Od matkiných príkazov, zákazov, vrátane neobmedzenej večierky. ej 
priateľ sa mi zapáčil, smiali sme sa, rozprával mi o svojej práci. Mama bola prekvapená. Nemohla 
uveri  tomu, čo sa okolo nej deje.
 lasy z ulice boli stále bližšie. Mama ticho plakala, bolo jej ľúto školy i celého mesta. 
Neraz mi rozprávala o tom, čo všetko v mladosti zažila pri kaplnke či pri fontáne. o jej mama 
rozprávala v detskej izbe či kto jej vyznal lásku pod javorom pri policajnej stanici.  teraz je 
všetko preč. Rodný dom mojej mamy bol jedným z prvých zasiahnutých domov pri náletoch 
a o strome či kaplnke už niet ani chýru, ani slychu. Väčšinou tam je už len kráter. 
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Vo vedľajšom dome sa niečo dialo. Bolo poču  krik a výstrely. Mama okamžite spozornela. Krik, 
plač a výstrely. Stáli sme so zatajeným dychom pri okne. Z vedľajšieho domu vybehli vojaci 
v plnej zbroji a niečo sa dohadovali. Zrazu s hlasným povelom vykročili smerom k nášmu domu. 
Srdce sa mi rozbúchalo ako nikdy predtým. drenalín, strach, zrýchlené dýchanie. Trhane som 
dýchal a zreničky som mal úplne rozšírené. o teraz  o robi  
Mama vyskočila od stola a ahala ma za ruku. 

o robíš  zakričal som bezradne.
si hľadajú chlapov do armády  Nesmú a tu nájs , skry sa  kričala, no v dunení b mb bol jej 

hlas ako jemný vánok. Plakala, triasla sa. Pobozkala ma na líce a zavrela ma do skrine. Kam inam, 
keď nič iné už v dome nebolo. 
V skrini som si sadol, ticho som plakal a ahal si vlasy. o bude s mamou, so mnou, s domom  
Vedľa ich asi všetkých vystrieľali. Moje myšlienky prerušil buchot. Dvere na dome sa rozleteli 
a dnu vbehlo asi desa  vojakov. Chvíľu niečo kričali, mama im odpovedala. V skrini som toho 
veľa nerozumel. Postavil som sa a pozeral som cez škáru, čo sa tam deje. Mama kľačala na 
kolenách a plakala. Vojaci jej chytili ruky, postavili ju na nohy a ahali von. Kričala, plakala, 
metala sa. 
 Vo mne všetko vrelo. Srdce mi divoko bilo, adrenalín mi prúdil žilami ako nikdy predtým. 
Všetok strach sa zmenil na obrovský hnev. Okamžite som rukou vrazil do dverí skrine a tie sa 
rozleteli. Moment prekvapenia vojakov trval niekoľko sekúnd. Vrhol som sa k mame, no už aj 
ma lapili dvaja vojaci. Tí ostatní zatiaľ vytiahli zbrane, nemilosrdne nabili a vypálili. 
 Guľky sa mi zav tali do tela. Ostrá, pálčivá boles  mi premohla brucho, hruď a rameno. 
Okamžite som stratil silu v nohách a padol som na zem. M j posledný pohľad som venoval 
mojej mame, kričiacej a plačúcej nad mojím telom. Zomieral som s pocitom, že svojej matke 
neviem pom c . Mama bola prekvapená, nemohla uveri , čo sa okolo nej deje.
 Sadli sme si spoločne na trávu. Mama priniesla nejaké jedlo a oni si začali dohadova  
výlet. Keďže ma to absolútne nezaujímalo, vytiahol som z maminej kabelky noviny. 
 V telke nová reality sho ,  moderátorka správ sa pomýlila v priamom prenose. 
Pretočím stranu a venujem svoj pohľad foto rafiám. Na obrázkoch je vidie  zničené dediny, 
vojakov, zbrane. Niekde je zasa vojna, ako to  ľudia m žu zvláda . Na fronte už zahynuli tisíce 
ľudí, medzi nimi i mnoho chlapcov vo veku menej než 20 rokov . Smutné. Pretočil som stranu. 
Vedeli ste, že Slovan zasa vyhral li u

Pretoči  stranu a zabudnú ...   znamenalo by necha  ich znovu zomrie
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TOR: Miriam Vargočková, Gymnázium sv. košických mučeníkov, ordákova 0, Košice

Mier nad zlato

 Aby ste stále žili v mieri, aby ste nikdy nepoznali hrôzy vojny... tieto slová mi 
povedala so vzdychom a s plačom na krajíčku jedného jesenného d a pri pomníku v dedine 
Tokajík moja mama. Príbeh, ktorý sa tu skutočne odohral, a celá hrozná vojna sa jej navždy 
zapísali do pamäti veľkými čiernymi písmenami. Veď, ako by mohla zabudnú  na tra édiu, ktorá 
sa prihodila v tejto dedine a ktorá jej a najmä jej tete priniesla veľa žiaľu a b ľu. ko by mohla 
zabudnú  na smr  tetinho muža, ktorá ho zasiahla práve tu, kde boli evakuovaní. Nemeckí vojaci 
ho bezcitne zastrelili spolu s ďalšími 1 mužmi a pochovali do masového hrobu, ktorí si sami 
vykopali. Ona ostala sama s dvoma dcérami. Staršia už mala 10 rokov, ale tá mladšia iba šes  
týžd ov. Bolo toho na u veľa, ale bola mladá a chcelo sa jej ži . Vedela, že sloboda je už blízko 
a vojna sa čoskoro skončí. 

 Nedúfala nadarmo. Vojna sa skutočne skončila, ale jej útrapy nie. Pres ahovala sa 
s de mi do rodnej dediny a spolu s ostatnými obyvateľmi tu začala mierový život. edného d a, 
ako obyčajne, odišla jej staršia dcéra na pole s kravami, no v predvečer pribehla jedna žena so 
slovami: Dcéra ti zomiera, stúpila na mínu.  Keď k nej dobehla, ešte žila. vidiac matkine oči 
plné s z, trochu sa usmiala a s vypä m posledných síl dodala: Neplačte, mamička, mám vás 
rada.  Smr  muža, brata a teraz aj dcéry bola pre matku strašným úderom. as hojí všetky rany, 
no na prežité však nem že zabudnú .

 Rok čo rok prichádza s dcérou, ktorá nikdy nepoznala svojho otca a s vnúčatami, ktoré 
nikdy nepoznali starého otca, položi  kyticu čerstvých mierových kvetov na hrob svojho muža, 
ktorý leží v spoločnom hrobe v doline Tokajík. Prešlo 0 rokov od týchto strašných dní. Prejdú 
ďalšie roky, desa ročia, ale naše národy by nikdy nemali zabudnú  na útrapy a žiale, ktoré 
prináša vojna. Nikdy by nemali zabudnú  mená tých, ktorí položili svoje životy. Im patrí naša 
úcta a pamiatka.

 Tento príbeh mi  vyrozprávala moja slovenčinárka. Kiežby bol iba vymyslený...
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TOR: Miroslav Igaz, Gymnázium anka esenského, Bánovce nad Bebravou

Dávny boj odohrávajúci 
sa v spomienkach

 Skúste si vybavi  v pamäti produkt dennej spotreby. Niečo také triviálne a samozrejmé, 
s čím sa stretávate každý de . Nie je to ažké, však  rčite vám napadol napríklad chlieb, voda, 
ponožky, možno aj toaletný papier. Tých produktov je veľa. Vidím, že vás predchádzajúca úloha 
veľmi neza ažila, tak pokračujem. Nech sa páči, oce te tieto produkty.  Smejete sa, je to predsa 
hračka. Polkilový bochník chleba stojí v pekárni sedemdesiat centov, ponožky vám uplietla 
matka, a preto sa tvárite, že majú obrovskú cenu. i už pre vás, alebo pre matku kv li vášmu 
potešeniu.  teraz zákerná otázka: ako je to so slobodou  Nesp a ona požiadavky samozrejmej 
veci  Nenáhlite sa s odpoveďou, stále premýšľajte. Bonusová otázka pre sivú moz ovú k ru 
znie: viete svoju slobodu náležite oceni
 Kde sa vzala, tu sa vzala, v záhrade nám ráno stála... takto to so slobodou nabet n ne-
bolo. udstvo sa s ou prvýkrát stretlo v staroveku. V praveku nie, pretože v drsných podmienkach 
doby kamennej vládla rovnos . ž v neskoršej peri de sa objavila nerovnos . Veru, sloboda 
sa taktiež objavuje ruka v ruke s nerovnos ou. Starovek, stredovek, novovek... veď dejiny 
sú toho plné. le počas celej hist rie nebola sloboda nikdy ohrozená väčšmi než počas druhej 
svetovej vojny. Priam si myslím, že jej hrozilo defini vne vyhynutie. My Slováci máme k tomu čo 
poveda . Pretože v 0. rokoch 20. storočia bola v stávke okrem našich krkov aj celá budúcnos  
nášho národa.  jeho sloboda takisto...
 Národné dejiny má v obľube iba mizivé percento mojich súčasníkov. D vod je prozaický. 

čivo sa náhle rozšíri do objemných podrobnos , s faktami, menami a súvislos ami sa akoby 
roztrhlo vrece a nejakou zvláštnou náhodou ich študentský mozo  nedokáže spracova . j  
najkrotkejší učitelia sa v takých momentoch razom zmenia na zvedavé šelmy lačnejúce po 
každom detaile. Nič neodpustia. Študentom sa vtedy rúca svet. SNP ako jedna z najvýznamnejších 
udalos  moderných dejín Slovenska nie je výnimkou. Mnohí by vám vedeli poveda , aké náročné 
je odpoveda  z tejto témy. O písomkách sa ani nemusím zmie ova . Takto si žiaci zapamätajú 
SNP ako strašiaka.  maturitné peklo. Koľkí z nich pritom ani nevedia vyloži  význam slova 
partizán  O d vodoch vypuknutia Povstania ani nehovoriac.  ja sa domnievam, že to nebude 
ma  súvis s mentálnou úrov ou nášho obyvateľstva. To v žiadnom prípade. k si človek niečo 
nezapamätá ani po hodinách učenia, chyba je v tom, že nerozumie tomu, čo sa učí. Teda nepozná 
pravú hodnotu hist rie.  toho, čo hist ria nesie so sebou  slobody. 
 Od 29. au usta 19  uplynulo takmer sedemdesiat rokov. Dos  dlhá doba na docenenie 
jeho významu.  taktiež dos  dlhá doba na zabudnutie. Pokolenie povstalcov, hrdinov 
a bojovníkov už vo veľkej miere vymrelo. Zopár pamätníkov ešte žije a podáva svedectvo 
o pohnutých časoch. Málo ľudí je však ochotných vypoču  si slová svedkov Povstania. i už priamo 
partizánov, alebo ľudí, ktorí odboju nejakým sp sobom pomáhali. V dnešných časoch sa zdá 
by  SNP vzdialeným bodom na periférii hist rie. Má v tom prsty aj eneračný rozdiel. en m a 
samotného delia od vlastných predkov z toho obdobia dve enerácie. Iných rovesníkov možno 
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aj tri. Pohnútky povstalcov a partizánov k ozbrojenému vystúpeniu sú zrozumiteľné. No ušiam 
21. storočia znejú ako suchá te ria. enže te ria bez pra e nemá veľkú výpovednú hodnotu. 
Vysvetlenie je jednoduché. Pochádzam z ponovembrovej epochy, doterajší život žijem v slobodnom 
štáte s demokratickými princípmi. Pre m a je to všedná samozrejmos . V bec si neviem 
predstavi , že by som sa narodil v období, kedy neboli pomery podobné dnešným. Musím si 
však uvedomi , že aj také obdobia sa vyskytli. M j otec ešte zažil minulý režim aj Nežnú revolúciu. 
Preto je schopný porozumie  významu slobody oveľa lepšie ako ja. Takisto má iné pocity pri 
skratke SNP než ja. Slobodu si váži kv li svojim životným skúsenostiam. Priznám sa, trošku mu 
ich závidím. eho pohľad na vec má zvláštny rozmer, aký ja možno nikdy nedosiahnem. Ironicky, 
je pravdepodobné, že otec by zas dal čokoľvek na svete, keby mohol odmalička ži  v slobodnej 
krajine. Veď kto z nás by po niečom takom netúžil  Nepochybujem, že všetci do jedného by 
sme sa vzdali aj najcennejšieho diamantu len kv li osobnej slobode. ž taká silná je motivácia 
človeka podporená jeho prirodzeným pudom. Iba si treba spomenú , odkiaľ sa ten výdobytok 
súčasnosti vzal. e zásluhou mužov a žien, čo tu boli pred nami, máme dnes náš každodenný 
život. Demokraciu. Mier. Vlastný štát. To sú ideály partizánov, za ktoré mnohí priniesli tú 
najvyššiu obe . Obe , ktorú ja prinies  nemusím. No nesmiem ich úsilie hanobi  vlastnou 
nevedomos ou. Mojou povinnos ou je pripomenú  si, kto za m a kedysi zvádzal de  čo de  
nerovný súboj s nepriateľom. spo  takúto satisfakciu si predkovia zaslúžia. Zachova  odkaz 
SNP a nezabudnú .
 kurzie a výlety do Múzea SNP v Banskej Bystrici nie sú zbytočnos ou. no, my 
študenti máme vo zvyku mrmla , nedáva  pozor a vyrušova . e nám to vlastné. le niektoré 
e pozície zanechajú v človeku hlboký dojem. Krvavé oblečenie, náboje, zbrane, autentické 
foto rafie. Naše vnímanie sa pod ich vplyvom začína meni . Z pohľadov očí, ktorým sa krajina 
okolo seba zrazu javí v iných farbách, m žeme vyčíta  veľa. Sem-tam aj slza dokumentuje, 
či si človek uvedomil skutočnú váhu abstraktného slova. Slova, ktoré je pokladom na sedem 
písmen. e ním sloboda.    

Veronika Chmeľová, 1  rokov, 9B, ZŠ SNP1



2 3

Aký by bol svet bez vojen?

TOR: Radoslava Rajniaková,  rokov, ZŠ s MŠ Pohorelá

Krajší.....

udia by žili v mieri a v priateľstve.

Nikto by nezomrel zbytočne.

Do detských izieb by nepadali bomby.

Na lúkach by neboli podupané kvety.

Po lesoch by sa prehá ali zvieratká.

Na oblohe by svietilo jasné slniečko.

Nahá ali by sa tam čisté obláčiky.

Všetci by sme sa tešili z každého nového d a.

Svet by bol jednoducho naj.....
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Hrdinovia sa nerodia iba v boji

TOR: Sebastián Lukáč, Gymnázium ipany

MUDr. Ascher Neuwirth

bol  lekár  židovského  p vodu,  ktorý  sa  narodil  a žil  v obci  ubo n.  Počas  vojny ošetroval 
ranených partizánov. Nepovolené ošetrovanie a lekárska pomoc podaná v tom čase 
nepriateľom štátu lekára stála život. Bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora. Pobyt 
v Osvienčime mu natoľko podlomil zdravie, že po prepustení cestou domov vo vlaku zomrel. 
Táto skutočná udalos  bola inšpiráciou k napísaniu tohto príbehu. Na stanici zaškrípali kolesa 
vlaku. Nastúpil som do voz a a hľadal si miesto na sedenie. Zrak mi padol na muža. Zhrbene 
sedel pri okne, ako keby sa chcel ukry  v sedadle. Oproti nemu bolo voľné miesto.

Prepáčte, je toto miesto voľné  opýtal som sa a nečakajúc na odpoveď som sa zložil na sedadlo. 
no, voľné,  zaznela odpoveď starého pána. ž keď som si sadol a zahľadel sa na človeka pred 

sebou, zistil som, že v bec nie je až taký starý. Pohľady sa nám na chvíľu stretli. Och, koľko bo-
lesti sa zráčilo v jeho pohľade...
Som študent, vraciam sa na chvíľu domov.

Muž zdvihol oči, zahľadel sa na m a, ale neodpovedal.
Študujem medicínu,  pokračoval som dúfajúc, že sa muž chy  rozhovoru.

j ja som lekár. Bol som lekár. Teraz už nie som nič, už som len žid.
id  prekvapene som zdvihol obočie.

Muž vyhrnul rukáv a ukázal mi svoje predlaktie. Všetko mi bolo jasné.

 Narodil som sa v ubotíne , po chvíli začal muž rozpráva  tichým hlasom.
Prežil som tam celý život. Tam som doma, iný domov nemám. j teraz sa tam vraciam. Neviem 
čo bude, viem len, že už nič nebude také, aké bolo predtým.  Osvienčim bol pre m a tvrdým 
trestom. le za čo  Za to, že som dodržiaval, čo mi bolo sväté
 Bola chladná noc. úkal mrazivý vietor, ktorý sa opieral do okeníc m jho domu. Pozrel 
som sa cez okno. Videl som tam muža.  Nerv zne prešľapoval z nohy na nohu a fajčil. Dym 
z jeho ci arety sa strácal v tme. ž keď zaklopal na moje dvere, zistil som, kto to je. Bol to 
chlapec od susedov. Dlho som ho nevidel. Povrávalo sa, že sa pridal k partizánom. Naliehavo 
ma prosil o pomoc. Pri prestrelke mu Nemci postrelili kamaráta. Pre m a nič neobvyklé. Vždy 
keď som vykročil do tmy, strach mi zvieral hrdlo a srdce mi bilo ako zvon. le bol som lekár. 
Nezaujímalo ma, či ošetrujem partizána alebo chlapa z dediny, bohatého či chudobného, žida 
či katolíka. V každom som videl ľudskú bytos . j v tú noc, keď som vykročil do mrazivej tmy 
a rozum  mi  vravel  nechoď  a svedomie  kričalo  musíš,  som  sa  ponáhľal  zachra ova   nie 
partizána, ale mladého chlapca, ktorý mal viac odvahy ako rozumu.
   predsa tá noc bola iná. Mala oči udáša.
Keď mi prisluhovači moci zaklopalo na dvere, v bec som nebol prekvapený. Vedel som, že sa to 



2 5

raz stane. V podvedomí som to priam očakával.
Odsúdili ma e presne rýchlo. Nikoho nezaujímalo, že som lekár. Každého zaujímalo iba to, že 
som žid pomáhajúci živlom a nepriateľom tohto štátu. Nemal som nárok na obhajobu.  načo 
sa obhajova , keď všetko bolo jasné.
 r za, ktorú som zažil v Osvienčime sa nedá opísa . Vryla sa mi hlboko pod kožu. ej 
špinu a pach už nikdy zo seba nezmyjem. Tri mesiace som čakal na smr  ako dobytok na porážku. 
Každý večer som zrekapituloval svoj život a každé ráno si povedal, tak možno dnes. 

 teraz sa veziem vo vlaku. Idem domov. Vraj ma tam potrebujú. Starosta si vyžiadal m j návrat. 
rady povolili. le ja som už tak veľmi unavený. navený z ľudí, zo života, medicíny, unavený 

zo všetkého. ko sa mám vráti  domov  ko tam mám ži  Z plného hrdla sa mi chce kriča : 
Za čo tá zrada, za čo
 Nastalo ticho, výrečné ticho. V oku doktora schera Neu irtha sa zaleskla slza, oprel 
hlavu o studené okno vlaku, privrel viečka a započúval sa do pravidelného rytmu kolies.
Ticho som ho sledoval uvedomujúc si, že hrdinovia sa nerodia iba na bojisku.

Nad ubo nom sa s ahovali ažké mračná. Priniesli nielen správu o smrti doktora Neu irtha, 
ale aj prvý sneh. Biele páperie nevinne poletovalo nad dedinou. Padalo na zem a zakrývalo 
jesenné lístie  svedka onej doby, s aby chcelo pred svetom ukry  všetky spomienky.

Sebastián Lukáč, Gymnázium ipany
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TOR: Silvia Vrbovská, 9. , ZŠ umbierska, Banská Bystrica

Denník

 Nedriem, Milan  Výkrik a potom zatrasenie. Nemci idú, vstávaj a ber sestru  
Preľakol ma matkin hlas a takmer som spadol z postele. Boli sme židovská rodina a tatko od 
začiatku vojny počítali dni, kedy si po nás prídu.  teraz mal by  ten de . De , kedy som stratil 
všetko. Rýchlo som rozostril oči a vybehol z postele. Schmatol som už pripravenú malú tašku 
s najpotrebnejšími vecami, oblečený len v pyžame a tenkom kabáte som hľadal sestru. 
Pä ročná vka sa hrala na priedomí s dreveným koníkom, ktorého som jej na jar vyrezal. 
Pribehol som k nej a zobral ju za ruku. Pozrela sa na m a a dúfala, že sa k jej hre pripojím, no ja 
som ju len mlčky obliekol do kamizolu a zobral na ruky. Vtom som v dome počul nejaký rachot 
a keď som vošiel dnu, uvidel som ich. Stáli tam štyria v uniformách ako najtemnejšia noc 
a v nemčine kričali na tatka. eden z nich ho popohnal z domu k zadnému vchodu, pritlačil ho 
k stene a viac som už nevidel. en počul. Výstrel tak silný, že vždy, keď na to myslím, cukne ma. 

vka si síce neuvedomovala, čo sa deje, ale vedela, že  páni sú zlí a rozplakala sa. pútala tým 
pozornos  jedného z nich. j napriek tomu, že som bol ešte otrasený, som rea oval vybehnu m 
z domu so sestrou na rukách. Mamka vybehli za nami a ešte mi ukazovali nech pridám, keď sa to 
stalo. Na jej čele som videl červený ak a ona padli na kolená. Mali tak prázdne oči a v jej tvári 
už nebol žiadny výraz. eden z tých bastardov za ou stál s natiahnutou pažou a ja som sa tak 
strašne chcel zobudi  z tejto nočnej mory, chcel som zabudnú , že je to pravda. ediné, čo som 
však stihol urobi , bolo zakry  sestre oči, aby to v mysli nemala vyryté tak, ako ja doteraz. Zvykol 
som rozmýšľa , či to mamka urobili naschvál, aby nám dali možnos  utiec , pretože nás milovali 
viac než čokoľvek iné, ale to sa už nikdy nedozviem. 
 Vybehol som z dediny do blízkeho lesa, no sneh pod mojimi nohami ma spomaľoval 
a ja som v nich už nemal žiadny cit. vka bol vystrašená a snažila sa mi vytrhnú  z rúk, aby mohla 
ís  za mamkou. Položil som ju na zem držiac ju za jemnú rúčku, keď sme kráčali cez chrumkajúcu 
bielotu. Po hodine som bol neuveriteľne vyčerpaný a aj vka na tom bola rovnako Mimi, 
plosím, zastavme, omlzaju mi nozicky,  povedala a zmračila sa na m a. Bál som sa, pretože sme 
sa určite nedostali ďaleko, ale súhlasil som. Chvíľka je predsa v poriadku a nikomu neublíži. 
Podložil som pod seba ihličie, aby ma sneh toľko neom zal napriek tomu, že ono samotné bolo 
pokryté bielou vrstvou a posadil vku do lona, aby jej nebola zima. Po krátkej chvíli sa mi začali 
od únavy zatvára  oči, no vedel som, že nesmiem zaspa . Mamka hovorievali, že v snehu zaspím 
len raz a ja som sa toho vždy bál. No zatvori  oči a na chvíľku zabudnú  na všetko bolo lákavejšie 
ako čokoľvek iné a ja som tomu podľahol. Neviem, ako dlho som nevnímal a ani či sa ma vka 
snažila zobudi , ale to čo ma vytrhlo zo snov bol jej tlmený plač v diaľke a nemčina. Nie, nie, 
nie  Snažil som sa dosta  zo snehu, no moje nohy boli omrznuté a necítil som svoje končatiny. 
Netušil som, ako bolo možné, že našli len ju, ale možno sa vka rozbehla do lesa v snahe prís  
domov a nevedela nájs  cestu spä . Cestu ku mne, kde by bola aspo  na chvíľu v bezpečí a ja 
som ju sklamal. Nedokázal som ustráži  ani ju. Snažiac sa vybori  zo snehu na moje zdesenie 
počujem, ako sa hlasy aj plač vzďaľujú až úplne prestanú. Zobrali mi moju malú vku, zobrali mi 
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všetko. Prečo som len nemohol na u dáva  väčší pozor  ko ju v bec našli  Otázky mám, no 
odpovedí sa už nikdy nedočkám...
 Nedriem, Milan  výkrik a potom zatrasenie, Nemci idú, vstávaj a ber pušku  
hromovým hlasom sa ozýval Paľo, zobúdzajúc Milana ležiaceho v neveľkej zemľanke. Počúvaj, 
to je naozaj pravda čo si tam popísal  pokračoval Paľo a zobúdzajúcemu hodil denník k nohám. 
Prečo si to, doparoma, čítal  To je moja vec, či je to pravda alebo nie  zozbieral sa Milan 

a vyšiel zo zemľanky, aby spolu so svojím kamarátom a ostatnými partizánmi ukázali Nemcom 
kam patria. Vedel som, že a to prebudí. Chalani vpredu hovorili, že Nemci sú v doline a pomaly 
postupujú naším smerom. Prekvapíme ich tu, potkanov,  pousmial sa Paľo a druhý vojak ho 
nasledoval smerom k chlapcom vpredu. 
 Toľko utrpenia, čo sp sobili a myslia si, že sa nebudeme bráni  a, to nepoznajú 
Slovákov. My sme národ tých, ktorí boli počas hist rie utláčaní a vždy sme povstali a postavili sa 
na odpor  Dokážeme to aj dnes, pretože to máme v krvi  ví azne povzbudzoval Paľo a ostatní 
partizáni ho podporovali. Keď došlo k priamemu stretu partizánov a Nemcov, slovenskí chlapci 
neváhali a utláčateľom nič nedarovali. Milan ešte stále nebol tak veľmi zhovorčivý ako ostatní, 
no bojova  ho rodina, ktorá našla zmrznutého chlapca v lese, naučila dobre. Rozhodol sa prida  
na stranu odporu a ukáza  všetkým, že nie je z tých, čo sa ľahko vzdávajú. Pre Slovákov. Pre malú 

vku. ovoril si potichu a postupoval vpred zdolávajúc nepriateľa. Paľo stál vedľa neho a snažili 
sa nájs  čo najlepšiu pozíciu pri obrane proti výstrelom. Partizáni sa najsk r výkrikmi povzbud-
zovali navzájom, no keď sa počet Nemcov neznižoval a ich kamarátov pripravovali o život 
v čoraz väčších počtoch vedeli, že toto budú ich posledné chvíle. j Milan to vedel, a tak sa skryl 
za strom vidiac, ako pred ním vybuchujú ranáty a slovenskí chlapci padajú na kolená. Vtom 
cítil, ako sa k nemu niekto blíži a keď ho uvidel takmer uveril, že sníva. Bol to ten odporný 
Nemec, ktorý pred rokmi pripravil jeho rodinu o život. Ten Nemec, ktorý ho pripravil o všetko. 

 teraz sa znova stretávajú tvárou v tvár, no Milan sa už nebojí, už nie je tým chlapcom, ale 
odhodlaným mužom. Tak sa Milan rýchlo otočí a zamieri na Nemca. Guľka prele  jeho srdcom 
a Milanov nepriateľ padá na zem s bezduchou tvárou. Toto je pre teba vka,  zašepká Milan 
a  aj on padá do mäkkého snehu, pretože nebol jediným, ktorý v tú chvíľu mieril presne. Denník 
mu vypadne z vrecka a strany sa pri páde na mokrú zem rozpijú vo vode. Slová sa stratia 
z papiera a Milanov príbeh ostane zabudnutý. Rovnako ako príbehy všetkých, ktorí zahynuli 
v boji za svoju vlas  a už nemali možnos  ich vyrozpráva . o však nikdy neostane zabudnuté 
je hrdinstvo všetkých chlapcov a mužov, ktorí našli odvahu postavi  sa utláčateľovi so zbra ou 
v ruke. Nikdy neostane zabudnuté ich hrdinstvo v boji za vlastný národ. 
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TOR: Simona Gazdíková, SOŠ podnikania, Školská , Banská Bystrica

Spoznala som skutočného 
hrdinu

Zajtra sa zúčastníte besedy s priamym účastníkom slovenského národného povstania,  
oznámila nám na poslednej hodine slovenčinárka.

, taký ešte žije   prehodil ano. No, len kľud, aby si nebol prekvapený,  oponovala naša 
anka,  má viac ener ie ako ty na prvej vyučovacej hodine.
e to cez vyučko  Informoval sa Peter. le áno, ulejete sa z posledných dvoch hodín,  potešila 

nás dobrou správou anka alias slovenčinárka.
Super,   pomyslela som si, moje obľúbené účto , aspo  jedna dobrá správa.

Na druhý de  sme teda išli na povinnú akciu. a s Kris nou sme ešte rýchlo odbehli na jednu 
zdravotnú. Videli sme ako pred školou zastal ta ík, z ktorého pomaly vystupoval starší ujo. Išlo 
mu to veľmi ažko. Pozreli sme sa s Kris nou na seba. Očami sme sa dohovorili a vybrali sa 
cestou k nemu.
Pom žeme vám, vy určite idete na besedu.  Milo sa na nás pozrel a poďakoval. Vyžarovala 

z neho úžasná ener ia. le aj tak som mala zmiešané pocity. Starý, ažko chodiaci pán, čím nás 
chce zauja   v bec, budeme ho poču . Zdalo sa mi, že rozpráva dos   ticho.
Pán Strme , tak sa predstavil, sa posadil a s hlasom ako zvon začal rozpráva . Všetci sme 
spozorneli. Triedou sa niesli jeho spomienky na vojnové roky.
Mala som pocit, že pozerám nejaký film, tak som si všetko, čo hovoril ,predstavovala. Mladých 
študentov naskakujúcich na korby áut, prelety lietadiel, niekoľkokilometrové pochody... Viete 
si predstavi , že vám zabili kamaráta, ktorý len pred malou chvíľou stál vedľa  vás  zaznelo 
a ja som spozornela. Nie, ja si to naozaj predstavi  neviem. Prís  napríklad o kamošku Kris nu.
Takmer som prišiel aj o svojich najbližších,   pokračoval pán Strme . Nemci prepadli moju 

rodnú dedinu a vtrhli do rodinného domu, kde bola práve mama s dvojročným bratom. Mama 
zachovala chladnú hlavu a zadným vchodom ušla k susede, pani učiteľke. j tam prišli Nemci, 
vyhrážali sa pani učiteľke, ale tá nič nepovedala. Mama a braček prežili. Do jej smrti som ju 
navštevoval a ďakoval za záchranu rodiny,  ticho dodal a v očiach som mu videla zalesknú  sa 
slzu.
Nie všetci však mali také š astie,  dodal. Nemci bez milosti zastrelili matku, ktorá práve kojila 

svoje die a.  V triede to zašumelo a pán Strme  len smutne prikývol, veru aj takéto zverstvá 
sa diali.

a som na rozdiel od mojich kamarátov mal š astie a prežil som. le mám jednu veľkú 
povinnos . Chodi  medzi vás mladých a rozpráva  o týchto hrozných veciach, aby ste práve 
vy zabránili tomu, aby sa čosi také zopakovalo.
Viete, boli to ažké časy, ale napriek tomu boli chvíle, keď sme sa aj zabavili, zasmiali 
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a zatancovali. j pri takýchto pies ach  a vybral harmoniku. O chvíľu sa triedou niesli partizánske 
piesne s dos  chytľavou mel diou, ale čo keď sme nevedeli slová. le naše profesorky si veru 
pospevovali spolu s ním.
Rozlúčili sme sa veľmi srdečne. Mne to nedalo a opýtala som sa ho na medaily pripnuté na jeho 
saku. Má ich tam veru veľa.
Túto prvú som dostal v roku 19  a túto poslednú minulý rok na výročie, dal mi ju náš pán 

prezident,  s hrdos ou dodal.
Trieda sa pomaly vyprázd ovala a ja s Kikou sme ešte čakali, aby sme mohli tohto úžasného 
človeka vyprevadi .

ž som sa na túto akciu nepozerala ako na povinnú, ale ako na niečo, čo mi dalo ohromne veľa. 
vedomenie si toho, že pre to, aby sme sa mali dobre, žili v mieri a užívali si život plnými 

dúškami sa musel narodi  takýto človek, ale žiaľ veľa takýchto ľudí muselo za našu slobodu 
zomrie . 
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TOR: Soňa Janovská, Spojená škola D. Tatarku, Poprad 

Korene
(Nech jasné slnko ľuďom svieti bez hrôzy vojny, pohromy)

 Piaty de  letných prázdnin. Vonku zúri jedna z tých poriadnych letných búrok, ktoré 
ma odmalička fascinovali. lovek si pri nich zväčša uvedomuje svoju malos  voči prírode. Mo-
hutné valiace sa čierne mračná v momente zahalia oblohu. Niekedy sa zdá, akoby aj samotné 
slnko pred nimi utekalo. Potom už len stačí načúva  jemnému šuchotaniu padajúcich kvapiek, 
neočakávanému zapraš aniu bleskov a následnému dunivému hrmeniu.  práve týmto sa pre 
m a búrky stávajú čarovnými.
 Silná prietrž mračien ma zastihla, keď som  prechádzala sadom. Dáždnik starej jablone 
je deravý. Rozbehla som sa a schovala do neďalekej kamennej šopy. Vstúpila som do storočnej 
ríše ticha, ktoré kde-tu prerušoval metron m kvapiek, do ríše pokoja, šera, prachu, minulosti... 
Pomaly prechádzam miestnos ou, zamotávam sa do pavučín, podarí sa mi prevráti  kolovrátok, 
ktorý vzápä  s rachotom dopadá na zem, rozvíri prach a zakrýva moje stopy. Vyľakane do niečoho 
narážam. e to veľký drevený kufor. Prúd svetla z jediného malého okna dopadá práve na . 
Opatrne ho otváram. ko prvá ma zaujme úhľadne poskladaná uniforma. Vojenská  Neviem, 
dnes také nevidie . neď vedľa leží kapsa z rovnakej kaki látky a so znakom erveného kríža. 
Vysoké čierne obnosené čižmy,  skladacia lopata , nádoba na vodu, foto rafie...
 Dlhý vlak. Za ním obd žniková budova a vedľa nej niečo ako horiaci sklad. Všade sú 
ľudia. Vojaci, starenka, žena s die a om, ... vojaci. Niektorí nastupujú do vlaku, iní už vykúkajú 
z okien. k by všetci na foto rafii ožili, iste by tam bolo množstvo chaosu, kriku a zhonu. 
Možno by bolo poču  i píska  vlak. Vyzerá, že má krátko pred odchodom. Na tvárach ľudí vidno 
napätie, strach. Na druhej strane foto rafie je tupou či zle zastrúhanou ceruzkou napísané: 
Poprad,19 .

Zranení sediaci na podlahe va na. I keď je foto rafia čierno-biela, jasne rozoznám krvavé stopy 
na uniformách, odevoch, obväzoch, na telách. Na tvárach sa zračí beznádej, neš astie, utrpenie, 
boles ...akoby to už ani neboli vojaci. Medzi nimi stoja dve vysoké postavy. edna z nich má 
oblečenú rovnakú uniformu, ako je tá v kufri. Rub foto rafie - ervená Skala .
 Vyberám ďalšiu. Obrovská budova. Veľa polonahých vychudnutých chlapov vo vysokých 
drevených re áloch. Mám dojem, akoby to ani neboli ľudia: sú len kos  a koža, oblečení do 
handier, žiadne vlasy... prostred je chodba a v nej stoja muži v uniformách so znakom 

erveného kríža. Vedľa nich pomenší chlap v bielom plášti.  der rzt und sein Sanitätssoldat 
... Dachau 19  
Dvadsa  vychudnutých holohlavých chlapov sedí za dlhým stolom. Všetci pri stole sa venujú 
svojmu tanieru. Nikto s nikým nehovorí, nikto sa na nikoho nepozrie. Nepozerajú sa ani na 
černocha, ktorý im rozdáva jedlo. le jedna tvár sa podobá na muža z predchádzajúcich 
foto rafií, podobá sa na ... Zažltnutá zadná strana je prázdna.
 Toto bola posledná foto rafia, ktorú som našla. Pod nimi ležala už len tmavobordová 
kniha v koženom obale. Pomaly a s určitou dávkou napätia i zvedavosti ju otváram. Na prvej 
strane je ... podpísaný rantišek Mandinec . M j pradedo. Postupne prelistujem celú knihu, 
no, bohužiaľ, poznámky sú nečitateľné. Nie dnes.
 Búrka ustala. Svetlo. Vonku všetko ožíva: sady, lesy, polia... Dokonca aj potok žblnkoce 
v rýchlejšom rytme. Vychádzam von nadýcha  sa dažďom umytého čerstvého vzduchu. Búrka 
odhalila tajomstvo kamennej šopy. Tajomstvo prastarého otca. etný príval odkryl korene starej 
jablone pred šopou... moje korene.
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TOR: T. Brachnová, L. Kochelková, S. Valentová, Z. Vojdová, . , ZŠ umbierska 1 , Banská Bystrica 
ZDRO : Rozprávanie Vladimíra Strme a  priameho účastníka SNP

Vojna z pohľadu
Vladimíra Strmeňa

“Vojna je najväčšie zlo”,
 to sú slová vojnového veterána Vladimíra Strme a zo Starých r, s ktorým sme mali 
možnos  sa osobne stretnú  a porozpráva  sa. eho príbeh prerozprávali žiačky .  triedy. 
Prípravy na vojnu boli ažké. udia žili zo d a na de , z ruky do úst. čitelia v škole žiakov učili 
nasadzova  plynové masky. Museli vydrža  hodinu v autobuse plnom plynu. Na školách sa zakladali 
fašistické or anizácie. Deti a mládež vo veky - 19 rokov tvorili dorast, pomenovaný linková 
mládež. V rádiách sa mohla počúva  len Bratislava. Keď niekto preladil rádio na inú stanicu,
tak ho zajali a vypočúvali. Od roku 19  sa začalo jazdi  po pravej strane. Do vtedy sa jazdilo 
po ľavej strane, ale pretože Nemci potrebovali prejs  cez naše územie do Poľska, z ničoho nič, 
zaviedli jazdu po pravej strane, a tak to zostalo až dodnes. Vladimíra Strme a zastihlo Slovenské 
národné povstanie vo Zvolene, v kasár ach. Bol vyhlásený letecký poplach a všetci museli uvoľni  
priestory kasární. Zoradili ich po jednotlivých oddieloch. Keď prišiel veliteľ posádky, povedal: 
,,Vojaci, začalo povstanie, ideme bojova  Keďže ešte nemali dokončený výcvik, veliteľ im 
povedal, že majú ís  domov na ,,prázdniny , kým neskončí vojna. ž po nej ich preskúšajú z učiva 
tohto ročníka, aby sa im započítal. Keď prišiel domov, v ich dome bol partizánsky štáb Rusi . 
Rozkázali mu, že má ís  s nimi do boja. Robil spojku, keď nebolo žiadne dorozumievacie spojenie, 
tak ho využili na doručovanie listov. .Každý mesiac mali pochodové cvičenie. Pochodovali 
z Banskej Bystrice do Šalkovej a naspä . ko staršie ročníky sa učili strieľa  zo vzduchoviek 
a hádza  ranáty. Pán Strme  mal aj mínerský a uľometný výcvik. Po 1  d och na cvičisku ich 
zaradili do vojska. Nemci mali na kopcoch pozorovateľne odkiaľ strieľali na nepriateľské vojsko 
v zákopoch. Vladimír spomína: Niekedy sme museli vykopa  lopatkou aspo  0 cm  hlboký 
priekop a nahrnú  pred seba hlinu, v ktorej sa zastavili uľky.   dodal: Priekopy vo filmoch sú 
ako rozprávky pre deti oproti skutočnej realite .
 Gardisti pomáhali Nemcom. Strieľali v noci svetlice. Keď ich vystrelili niekoľko naraz, 
bolo zrazu vidno ako cez de . Nemci používali mínomety a drevené míny, ktoré boli pre kané, 
lebo sa nedali vypátra  detektorom kovov. 29. au usta 19  - Slovenský slobodný vysielač 
ústami profesora Sáru oznámil celému svetu, že slovenský národ povstal do otvoreného boja 
proti fašizmu. 1 .okt bra.19  - Pán Strme  unikol smrti tým, že počul mínu, ako le  vzduchom,
a tak si rýchlo dal ruku pred tvár a tým zabránil tomu, aby sa mu črepina dostala do tváre.
Doteraz má spálenú nohu a jazvy na chrbte. 
2 .okt ber 19  - Nemci bombardovali Donovaly a Staré ory 
2.február 19  - Nemci znova vypálili Staré ory. 
1 . marca 19  - útok na partizánsku republiku Kalište. 
eho mamu a dvojročného brata zamkli v ich dome a zapálili ho. Naš astie utiekli cez sklad na 

drevo, o ktorom Nemci nevedeli. Skryla ich pani učiteľka Rafajová. Prenasledovali ich aj tam, ale 
naš astie ich nenašli. Po skončení vojny na všetkých vežiach 0 minút bili zvony. Vojna zničila 
celú Banskú Bystricu, budovy nemali strechy, ak v bec stáli, koľajnice boli zbombardované 
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a takto na tom bolo celé naše mesto. čitelia zo šk l a dobrovoľníci pomáhali upratova  mesto. 
Dnes má Vladimír Strme  9  rokov a je jeden z mála žijúcich pamätníkov a aj priamych účastníkov 
vojny. Má mnoho ocenení a je to veľmi vážená osobnos . Vojna mu mnoho vzala, ale aj mnoho 
dala. My zase ďakujeme za príležitos  sa s ním stretnú  a porozpráva  sa. Sme hrdé, že v našom 
meste máme takého hrdinu, ako je práve on.

 Spome me si na slovenských partizánov, ktorí statočne nastupovali do boja. 
Na sovietskych partizánov, ktorí v noci pristávali padákmi tu, v našich horách, ruských 
a francúzskych partizánov, ktorí bojovali na Strečne a ostatných vojakov a partizánov, ktorí 
bojovali za slobodu. 
 Na rozlúčku nám zahral Partizánsku hymnu
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TOR: Veronika Tóthová, Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene

Príbehy starého otca
 ko každý večer, keď som bol na návšteve u starého otca, sme si spoločne sadli ku 
krbu. Na návštevy u neho som sa vždy veľmi tešil. Starý otec sa pohodlne usadil do hojdacieho 
kresla, na ktorom sa počas rozprávania rád pohojdával. a som sa posadil na mäkký sedací vak 
oproti nemu. Teraz ma, ako zakaždým, čakal večer plný dobrodružných a napínavých príbehov 
z jeho čias prežitých v povstaní. j keď sa príbehy, ktoré som počúval, často opakovali, s rados ou 
som ich znova a znova počúval. Mama ma sem nerada púš ala, pretože podľa nej boli zážitky 
z vojny pre malého chlapca nevhodné . Nechápal som, prečo si to myslela, veď som mal už 
predsa desa . 
 Boli to ažké časy, keď v roku 19 2...,  príbehy starého otca sa zakaždým začínali jeho 
narukovaním na vojnu. ž hádam po stýkrát som počúval, ako k nim v jednej večer prišli vojaci 
a odviedli ho na vojnu. Nechápal som, ako si tam mohli len tak prís  a tak niekomu zmeni  život. 
Rodičia mi stále opakovali, že starému otcovi už pamä  veľmi dobre neslúži. Pre m a však boli 
jeho rozprávania čírou pravdou. Rozprával mi, ako utiekol z vojny, len aby sa pridal k povstaniu. 

ovoril o partizánoch schovávajúcich sa v lesoch a číhajúcich na Nemcov. Celý nedočkavý som 
počúval o útokoch, ktoré sa starému otcovi podarilo preži . Niektoré z nich ma zaujali natoľko, 
že som sa ho sám opýtal, či mi ich m že zopakova . Niežeby som si nevšimol maličkosti, ktoré 
sa s každým prerozprávaním príbehu menili, ale v bec mi to neprekážalo. 
 Počas rozprávania sa často pozeral do krbu. Rád pozoroval plamienky tancujúce na 
polenách. ko mi neraz povedal, pripomínali mu požiare vzniknuté kv li Nemcom. Veľké 
nekontrolovateľné požiare, ktoré sa ani prinajmenšom nepodobali na ten pokojný malý ohe  
pred nami. To boli slová starého otca. Musím sa prizna , že ja som sa aj toho malého  oh a bál. 
Koľko škody by vedel napácha , keby ho náhodou pus me z krbu von  Nechcel som to zis ova .
 Starý otec prišiel o veľa známych práve kv li oh u. Rovnako ako aj o svojich rodičov. 
To bola jedna vec, ktorá ho dokázala donúti  aspo  na chvíľu presta  s rozprávaním a zamyslie  sa. 
Keď som sa vrátil spä  domov,  zvykol rozpráva  starý otec, nenašiel som nič. Všetko zhorelo. 

Dodnes neviem, čo sa s nimi stalo. Niektorí hovorili, že sa im podarilo ujs , niektorí, že zostali 
uväznení vo vnútri...
  toto nútilo zamyslie  sa zas m a. Starý otec vždy zvykol rozpráva  o všetkých tých 
bojoch, výbuchoch a útokoch, ktoré zažil. le nikdy poriadne nerozprával, čo sa dialo s ľuďmi 
okolo neho. Nútilo ma to uvažova  nad tým, koľko ľudí v Povstaní nemalo také š astie ako m j 
starý otec. Predsa len, všetkým sa nemohlo podari  ujs . Nehovoriac o tom, či sa im podarilo 
preži . Starý otec bol jeden z mála š astlivcov, ktorým sa v bec podarilo utiec  z vojny.  ešte 
menej š astlivcom sa podarilo prida  k partizánom. Tí ľudia, ktorí sa tam dostali, museli tvrdo 
bojova  nielen za svoje životy, ale aj za životy ostatných, ktorí sa na nich spoliehali. O životy 
rodín, ktoré rovnako ako tá starého otca, čakali doma na svoje deti. Nedokázal by som si pred-
stavi  tak ži . V neustálom strese a zmätku, ktoré tam prevládali. K tomu znáša  strach o svojich 
najbližších a čo všetko by sa im mohlo sta .
 Rád som počúval príbehy starého otca. Bol som rád, že som to všetko nemusel skutočne 
zaži . Na návštevy u neho som sa tak tešil, pretože som zakaždým odišiel š astnejší. oraz viac 
som si vážil dobu, v ktorej som sa narodil. Nemusel som zažíva  nič z toho, čo mi starý otec 
rozprával. Stačilo len počúva . le predsa som kus z toho prežil. Pretože vždy, keď som ho 
počúval, som myšlienkami bol pri om a predstavoval si všetky detaily, ktoré pri rozprávaní 
zabudol spomenú .  veľmi som dúfal, že to nikdy nebudem musie  zaži  na vlastnej koži.
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TOR: Karin Líšková, . , ZŠ s MŠ, l. .Štúra 1 1, Dolné Vestenice

Ako to bolo v našej dedine
 Moja stará mama mala v roku 19 9, keď sa vojna začala,  roky  a  keď sa vojna skončila, 
mala  už  9 rokov. le niečo si z toho obdobia predsa len pamätá.  ko to bolo v našej  dedine 
Malá radná okres Bánovce nad Bebravou . 
     Spomína si, ako sa ukrývali Nemci pred Rusmi. krývali sa  v komorách, lebo keby ich našli, 
vypálili by celú dedinu. Rusi vystreľovali ka uše do lesov,  kde sa tiež ukrývali Nemci. Najviac sa 
jej zmoc oval strach, keď boli letecké nálety.  Vtedy  dedinčania utekali sa  schova  do úkrytov, 
brali so sebou aj jedlo a periny. Niektorí sa ukrývali  v lese aj s kravami i ko mi,  aby im ich 
nezobrali Rusi. Stará mama vraví, že Rusi boli horší ako Nemci,  aspo  tak to  ako malé dievčatko 
vnímala. Pred Rusmi sa museli schováva  aj mladé dievčatá. 
    Najväčší zážitok mala starká,  keď sa jej cez vojnu narodil brat.  Na to sa nedá zabudnú . ebo 
práve  v ten de  boli aj letecké nálety a s maličkým bábätkom  museli uteka  do úkrytu. 
     Stará mama bola síce malé dievčatko, ale takéto dni jej zostali v pamäti. e š astná, že hr zy 
vojny  prežila celá jej rodina.
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TOR: Michal Matejíčka, . , ZŠ s MŠ, l. . Štúra 1 1, Dolné Vestenice

Zo spomienok mojej babky 
 Moja zvedavos  na dávne vojnové časy bola veľká - a tak babka, zah bená do 
spomienok, začala rozpráva ...
 Narodila som sa práve cez 2. svetovú vojnu v roku 19 . Tie ažké časy si nepamätám, 
bola som maličká. Bývali sme s rodičmi v malej podhorskej dedinke v Miez ovciach 
neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Tam mal faru Dr. Tiso. 
 Z rozprávania rodičov som sa nesk r dozvedela, že do našej dediny chodili často na 
kontrolu nemecké hliadky i členovia linkovej ardy. Skoro v každej rodine sa ukrýval partizán, 
kv li čomu celé rodiny prenasledovali. k boli partizáni prezradení, kruto ich týrali, mnohí 
skončili v koncentračných táboroch alebo boli popravení. Celé rodiny veľmi trpeli.
 Tak to bolo aj s mojimi sesternicami z hrovca. Obec bola tiež zapojená do partizánskeho 
boja a tri sestry Chu kové nechceli by  nečinné, zapojili sa do boja proti nemeckým okupantom. 

 tak jedného d a lenka 20 ročná  oznámila rodičom, že ide bojova  do bri ády ána ižku, 
ktorej sídlo bolo na ankovom V šku. Mar itka 2  ročná  išla za spojárku a Katka 1  ročná  sa 
rozhodla robi  spojku. lenka sa so svojou bri ádou dostala až do Kališ a pri Banskej Bystrici, 
kde utrpela ažké zranenie. 
 alšie dve sestry občas prišli domov pozrie  svojich rodičov. edna noc však bola pre 
ne osudná. Prišli členovia linkovej ardy a vzali ich do Bánoviec na estapo. Viac ich rodičia 
živé nevideli. Odvliekli ich do hory smerom za Bánovce a tam boli popravené. iaľ, ich telá sa 
našli až po oslobodení. 
 Bolo to strašné utrpenie pre celú rodinu a najmä pre matku. Nesk r sa dozvedela, že 
žije aspo  dcéra lenka, ktorá sa lieči po ažkom zranení v Banskej Bystrici. 
 Babka mi na konci rozprávania pripomenula, že naša sloboda stála veľa mladých životov. 
udia vtedy prežili veľa žiaľu, bolesti a utrpenia.  že na tieto ažké roky sa nesmie zabudnú .
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TOR: Sofia Vavrová, . , ZŠ s MŠ, l. . Štúra 1 1, Dolné Vestenice

Smutné spomienky
Moja prababka sa narodila 2 . 9. 19 . Mala len  roky, keď sa začala vojna. 
 ej bratranec, partizán, bol veľmi dlho na úteku. Chodil od domu k domu , aby ho 
nenašli. Schovával sa aj v dome, kde bývala moja prababka. Vtrhli tam Nemci, hľadali partizána. 
eden z nich  pritlačil ku stene jej mamičku  a na čelo jej priložil pištoľ. Moja prababka, jej sestry 

a  iné tety začali kriča  a plaka . Zrazu sa tam objavil iný vojak, odstrčil ho a povedal: Nechaj 
ich, nevidíš, ako plačú
 Nechal ich na pokoji, ale začal sa vypytova , kde je ten partizán. Oni tvrdili, že nič 
nevedia a nijaký partizán v dome nie je. Naš astie sa bratranec stihol schova  v bunkri pod 
kuchy ou, ktorý vyh bili počas vojny. Keby tak neurobil,  vypálili by ich, postrieľali alebo 
transportovali do pracovných a koncentračných táborov. 
 Prababkina starká a mamina sa starali o partizánov. Každý druhý de  im piekli chlieb. 
Viaceré rodiny si pri Milotine kopali bunkre. Moja prababka so sestrami  vynášala a rozhadzovala 
po okolí hlinu, aby nikto nič nezbadal. Takto pomáhala aj v radištnici pri kopaní a stavaní 
bunkrov. 
 eden z členov prababkinej rodiny bol zastrelený Nemcami pri predávaní bavlny vo svojom 
obchode. Predával pri pulte a zrazu sa začala streľba. Neš astnou náhodou ho trafila uľka.   
 Prababka si spomína aj na to, ako raz,  keď bola v kuchyni, prišli Nemci a bez d vodu 
namierili pištole na u a jej maminu. Prosili ich na kolenách, aby ich nechali tak. Nakoniec 
sa nad nimi zmilovali a odišli. 
 V našej, vtedy malej  dedine, boli tiež uľomety, tanky a r zne vojnové zbrane. Počas 
2. svetovej  vojny tu žili aj idia. i boli odtiaľto transportovaní,  to prababka nevie. Keď 
sa skončila vojna,  mala 9 rokov. 
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TOR: Tobias Štálnik, . , ZŠ s MŠ, l. . Štúra 1 1, Dolné Vestenice

Nemeckí vojaci
 Starí rodičia m jho starkého bývali na kraji 
dediny Dolné Vestenice. 
 Počas SNP, v jedno popoludnie, prišli k nim traja 
nemeckí vojaci. Sadli si v kuchyni za st l a pýtali si jes . 
Starí rodičia v obave o svoj život, aj keď sami mali málo, 
jes  im dali. Keď mali jedlo naložené na tanieroch, 
najstarší z vojakov uvidel malé dievčatko. Zavolal si ho 
k sebe. Polovicu jedla odložil na druhý tanier a s úsmevom 
ho podal dievčatku, aby jedlo aj ono. Vysvetlil to tak, že 
aj on má doma tri malé deti a možno aj ony sú hladné. 
 Keď sa najedli, v tichosti odišli preč. Starkého 
starí rodičia sa s nimi už nikdy nestretli. 

iev atko  e dcéra mo ich star ch rodi ov.
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TOR: Dominika Mašková

Životopis
 Samuel Osuský sa narodil 1 . . 1 99 v Novej ehote. 
Navštevoval miestnu ľudovú školu v ktorej ukončil  tried. 
Vyučil sa za obuvníka a kolára. Po vyučení pracoval ako hájnik 
v miestnej časti elenie amy. 
 Keď začala vojna, dobrovoľne sa prihlásil k partizánskemu 
oddielu  Boženko  , ktorému velili ruský partizáni Chmelnickij 
a Snežinskij. V oddiely zastával funkciu spojky. Mal na staros  
sledovanie nemeckých vojakov, prinášal správy do oddielu 
v ktorom sa nachádzala utajená vysielačka, ktorou sa posielali 
správy na vojenské veliteľstvo. Partizánski oddiel takisto 
zabezpečoval bezpečnú prepravu šatstva, obuvi a zbraní, 
ktoré v noci zhadzovali lietadlá na si nálnym oh om označené 
miesta, odkiaľ ich na vozoch dopravili na štáb. Tento oddiel 
operoval v oblasti Považského Inovca a okolitých obciach. 
 Keď nemecké vojská vtrhli do obce Nová ehota 
s úmyslom vypálenia, oddiel na čele s veliteľmi nemohol 
zakročil, pretože by ich odhalili a napáchali by tak veľké škody. 
Velitelia nechceli dopusti  ostré boje proti Nemcom priamo 
v obci, pretože by padlo veľa nevinných obyvateľov. Obec 
bola však zachránená vďaka pánovi farárovi urelovi Strádovi, 
ktorý náhodne spoznal vo veliteľovi nemeckého vojska svojho 
spolužiaka zo školy. 
 Partizánsky oddiel sa potom presunul k ornej 
Strede k brehu Váhu, dali si vyrobi  čln u pána ožka Krajčíka 
aby sa mohli dosta  ďalej za Váh. 
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TOR: Dušanka Zabáková, Nitra
ento pr beh mi rozprávala mo a babka , teraz, ke  e už a  nap san , tak ho ur ite pre tam  a  

m mu   s novcovi, kolákovi  Z  Nitra , ab  vedel vo novú hist riu na e  rodin . 

75. ruží víťazstva
 Príbeh, ktorý mi rozprávala moja babka, sa odohral ,, za vojny  v obci ehota. Babka sa 
volala úlia a narodila sa v júni 19 . Mala ešte  sestier a jedného brata. Sestry boli v tom čase 
slečny dievky a brat ožko bol školák mal -  rokov. Za dedinou boli partizáni na jednom konci 
chotára v lese . V dedine boli Nemci . Chodili na výzvedy do každého domu, tvárili sa , že sú akože 
,,neškodní  . Chodili aj do domu mojej prababky Veroniky , kde bola ulka  moja babka  ako malé 
dievčatko. ožko bol chlapec nenápadný , v noci musel chodi  sestrám nosi  vodu v kondve v jednu 
noc a jedlo v druhú noc do chotára , do zbožnej jamy, kde boli slečny niekoľko týžd ov schované. 
V niektoré noci mu mama Veronika nabalila jedlo pre partizánov. No nemohla veľa chleba piec , 
lebo Nemecký oficier , ktorý sa pozýval na návštevu, by si všimol, že má iba dve malé deti a veľa 
pečie a varí. Keď prišiel, falošne sa usmieval a malú ulku si posadil na kolená a snažil sa s ou 
nadviaza  rozhovor. No mama Veronika vedela, že z malého die a a sa dá všeličo vytiahnu , lebo 
deti sú prostoreké a pravdovravné.  tak ulke zakázala sa s oficierom rozpráva . urt jej opakovala 
: ,, keď príde vojak, nesmieš hovori  koho máme  Nesmieš  ebo nám zoberú aj Cilku aj Berku 
, rozumieš   ulka pritakala, že rozumie. Raz prišiel a zaliečal sa , ukazoval ulke čokoládu. No to 
cez vojnu bolo niečo ako poklad. ulka už už si skoro čokoládku zobrala, ale moja prababka, mojej 
babky mama Veronika stála pri šporáku a vtom momente strašne hlasno a hnusne zakašlala 
a otočila sa chrbtom . To ulku zastavilo , naplašila sa a nenačiahla ruku za čokoládou. Rozprával, 
vypytoval sa, vedel tieto vety po slovensky , no ulka bola vtedy najposlušnejšie die a. Nedostal 
z nej nič.Odišiel a čokoládu si vzal so sebou. Keby mal rada malé deti, tak jej ju nechá na stole. Po 
niekoľkých týžd och Nemci odišli . Do dediny prišli partizáni. Prababka nahriala vody, aby sa mohli 
vykúpa , navarila slepačej polievky , síce so smútkom ,lebo už tých sliepok bolo máličko , cez vojnu 
sliepočky nevychovali malé kuriatka, nemali pokoja a tak bolo aj vajíčko vzácne. ulka, keď videla 
uniformu , bola ticho. Schovávala sa. Keď odišli partizáni , zanedlho bol koniec vojny. Obyvatelia 
obce sa snažili zača  obnovova  zbombardované a zničené domy, 
Dievky sa vrátili domov. Najstaršia Marka sa veľmi netešila, vedela, že jej snúbenec je v koncentráku. 
Vrátil sa ako jeden z mála. No to už je ďalší príbeh. 
 ožko sa dlho v noci budil a pýtal sa mamy Veroniky, či už nemusí ís  do tmy do chotára 
zanies  jedlo. Mama ho utišovala, nie ožko, sestričky máš doma, už sa im nič nem že sta . Tak 
plynul čas. ž niečo po roku k nim prišli rodina a priatelia , ako to býva zvykom, prihovárali sa ulke: 
,, ko sa máš  ,, Tá však bola ticho. Raz ju mama vzala do mesta a vtedy sa jej ulka spýtala : ,,Kedy 
už m žem rozpráva   V tom sa mame Veronike vyjavili všetky situácie s návštevou oficiera 
a spomenula si aj na čokoládu, ktorú musela ulka odmietnu . Tak ju vzala do obchodu a kúpila 
jej veľkú čokoládu. Dala jej hu so slovami: ,,tu máš, táto je lepšia ako od toho nemčúra -vojaka  
Keď babka ulka dospievala , spomínala si , že keď sa jej vypytoval, či k nim niekto chodí  myslel 
partizánov hovorila: ,, viete čo je to hra  blbú  Všelijako sa vykrúca  a tvári  sa že nerozumiem  

ž vojakov nechcem v živote ani vidie   No odriekaného najväčší krajec  o niekoľko rokov, keď 
bola slečna na vydaj zahľadel sa do nej vojak základnej služby, m j pradedko. 
Malý ožko , keďže v noci chodil s proviantom, cez de  sa šupol do postele a zaspal. Zobudilo ho 
hrozné kričanie a hrmot. Vybehol na ulicu, V tom videl, ako do susedov oproti dopadla bomba. 
Zasviš alo to a videl všeličo lieta  vysoko nad ohradu. Bomba dopadla pri orech, pod orechom bol 
otec so starším synom, zasiahlo ich. Mladá žena Tonka vybehla na dvor a keď videla kusy ludských 
tiel ako visia na zčasti polámanom orechu , vedela, že to je jej muž a syn. Zaplakala, tíško, 
bolestne. Meravo stála . ožkovi sa to javilo ako večnos . tekal za mamou, tá už išla Tonku ratova . 
Keď bomby u chli, dedinčania pomaly začali prichádza  k domu Tonky a zis ovali, čo sa stalo. 

j odvážni chlapi mali zlzy v očiach . Pomaly začali dáva  roztrhané telá dolu zo stromu a uložili 
ich vedľa seba. Tonku s mladším synkom zobrala prababka Veronika ku sebe domov prenocova . 
Ráno , keď svitol nový de , si všimli, že Tonka , ani nie 0 ročná žena s tmavými vlasmi má na hlave 
bielo. V tú noc jej vlasy obeleli. 
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TOR: Mária Horvátová, ZŠ ostie

76. ruží víťazstva 
nad fašizmom. 

 M j otec án Pupák ,narodený 2 . .190  , bol starostom v obci ostie v rokoch 19 -
19 .Počas týchto rokov ho nemeckí fašisti krát zobrali na nemecké komando do Nitry. Tam ho 
bili, týrali, aby prezradil miesto partizánskej jednotky . le otec bol taký statočný, že neprezradil 
nič. Domov sa vrátil asi po 10 d och, zničený, zbitý, nemohol ani leža  na chrbte a veľmi sa 
s ažoval na hlavu. Mama mu ošetrovala rany. Návrat domov mu vždy vybavil ozef Vodráška 
z Topoľčianok , ktorý bol v tom čase s mojím otcom dobrý priateľ. Inak by ho estapáci nikdy 
neprepustili. Gestapáci veľmi dobre vedeli, že k nám chodia partizáni. Preto začali sliedi  aj oni. 
Tre  krát keď prišiel estapák k nám, vyhrážal sa, že celej dedine bude: tma. Moja mama to 
počula z vedľajšej izby, utekala to poveda  do druhého domu a odtiaľ vyrozumeli partizánov. 
Tí hne  prišli a estapáka zobrali zo sebou. Gestapák 2krát zobral m jho otca na komando do 
Zl.Moraviec a bol tam zakaždým po jednom týždni. Otec prišiel domov zničený a dobitý. 
1 .januára 19  nemeckí fašisti prepadli našu dedinu. Prvé ich kroky viedli k starostovi. Otca 
zobrali len v košeli aj napriek tomu , že bolo -20 C a viedli ho s rukami hore až za dedinu. le vtedy 
partizáni zastrelili nemeckého veliteľa a nemci otca zobrali do Nitry na nemecké komando. Boli 
to ažké časy. a som mala vtedy iba  rokov a veľmi dobre sa na to všetko pamätám. j aj ako 
sme s mamou preskakovali cez okno a bosé utekali pred nemcami, lebo nás chceli celú rodinu 
postriela . a ako osemročná som robila partizánom spojku. Otec mi dal do vlasov pod šatku 
papier s odkazom kde sú nemci a čo robia. Buď som išla so sánkami akoby som sa išla sánkova  
, alebo som išla zbiera  halúzky na kúrenie. V horách v tom čase bola partizánska bri áda pod 
vedením kap. Sýkoru. Odkaz si zobrali a ja som šla domov. To sa opakovalo dennodenne. Moja 
rodina nemala pokoj ani cez de , ani v noci. Cez de  chodili Nemeckí fašisti a vypytovali sa na 
partizánov.  v noci prišli partizáni, ktorým sme dávali jedlo. Po vojne v roku 19  sa otec musel 
vzda  funkcie starostu, zo zdravotných d vodov. 

Z nemeckého väznenia mu zostali následky . Veľmi ho bolievala hlava. Na tieto následky v roku 
19 0 aj zomrel. 

Príbeh pána ána Pupáka, z obce ostie , okr. Zl.Moravce, ktorý sa traduje v rodinách Krajčových, 
Pupákových a orváthových pri rodinných stretnutiach a pri edukačných výletoch žiakov ZŠ 
po pamätných miestach svojej obce vyrozprávala pani Mária orvátová rod. Pupáková žiakom 
ZŠ ostie. 
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TOR: Júlia Ďuriačová, Z  os e
iakom Z  v obci os e  v rámci eduka ne  innos   predná a báse  a rozpráva o hist rii pani 
úlia uria ová autorka.

Odkaz na brezovom liste.

Zo smutnej brezy lístie padá
Na mohylu partizána. 

M jho brata.

V samom šírom poli, tá mohyla stojí.
Nikto k nej nechodí, len vetrík šveholí.

Ten ju ochra uje, ten ju opatruje
a ten, kto tam leží, nikdy viac nevstane. 

eží tam drahý syn slovenskej matky,
Chrániac svoju vlas . Nestretne sa s ou.

ni na okamih krátky.Zomrel rukou 
nemeckého vojaka-esesáka. 

Neplačte za mnou, modlite sa , spomínajte,
Mal som Vás všetkých rád. 

Osud nám nedoprial spolu ži .
Moje telo bude rodná slovenská zem kry . 
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TOR: utor básne je neznámy, vznikla v čase veľkého smútku občanov obce ostie, krátko 
po vojne, po zastrelení Michala urku a Michala Olejára fašistami.

Smutné včasné ráno 
15. január 1945 

Z Topoľčianok cesta rovná 

ktorá vedie do dedinky

os ami je nazvaná.

Kolem os  krásne hory

a v horách ohník horí.

Kolo neho partizáni

Trasú sa tam od zimy. 

Keď sa už dos  nazimili

do dedinky sa stiahli.

Nemci sa to dozvedeli

cestu im zastavili. 

Pätnásteho januára zavčas 

rána veľký ruch

Každý kričí :

,,Nemci idú  

 všetci sa strachujú.

Strachujú sa a boja sa

utekajú do hory.

Deti plačú , nariekajú

a trasú sa od zimy.

Mamka chráni svojho synka, 

chráni si ho na hrudi.

Neplač moje die a drahé,

nás už nik nerozlúči.

Strely frčia, mihajú sa

a ľudia utekajú.

V blízkej hore, tam v Kráľovom 

tam ochranu hľadajú. 

Chudák urko dobrý vojak 

utekal cez dedinu.

Okupanti ho chytili,

Viedli ho za dedinu. 

Strelili mu do zátylku,   

občan Ondrej padá s ním. 

Nemci kričia, radujú sa, 

Tento boj sme vyhrali. 

M tve telá na zem padli,

Krv sfarbila biely sneh.

Smutný de  pre os anov

Slzy v očiach im vidie . 
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TOR: Mária Vidová, ZŠ ostie

Spomienky na 15. január 
1945 pani Margity Vidovej 

 V tento de  som zbadala, že ľudia z dediny hromadne utekajú hornou cestou, smer 
na Kopanicu, aj dolnou , smerom Karlova dolina. Išli pešo, aj na vozoch. Po zistení, že idú nemci, 
som svoju svokru, aj svojich dvoch synov odzprevadila do pivnice a hodila som za nimi aj periny. 
Bola som doma sama bez manžela, ktorý dostal povolávací rozkaz a bol narukovaný do B. Bystrice. 
Prišla sa k nám schova  aj suseda úlia Škulová s de mi. Nemci prichádzali a kričali, aby som 
prišla k nim. Stáli na rázces  cesty na kopanicu a do doliny, chceli vedie , ktorá cesta vedie na 
Skýcov. ko sa tak rozčuľoval skríkol a padol zasiahnutý uľkou. Vtedy slovensky hovoriaci vojak 
mi povedal, aby som bežala do krytu. Bola som už na chodbe ánku , keď som zbadala chumel 
vojakov, ako niekoho vlečú. Spoznala som Ondreja Pupáka a ešte jedného muža, ktorého som 
nepoznala. Kričala som: ,,nestrieľajte, veď sú to naši ľudia  Nato sa jeden otočil a skríkol: ,,babo 
do krytu  Vystelil do vzduchu, ja som sa zľakla a padla som do pivnice. Po čase, keď streľba 
u chla som vyšla von či niekto nepotrebuje pomoc.. Na ceste, za naším pozemkom, konča 

uriačových záhrady, našla som m tveho mladého muža, mal okolo seba rozhádzané doklady, 
ktoré som pozbierala, a vložila do vnútorného vrecka kabáta. Bol to Michal urko. Ondrej Pupák 
tam už nebol, ako mi po vojne povedal, preplazil sa poza náš dom až pri hospodársku budovu 
 pajtu , kde mu poskytli pomoc. O tomto rozprával Peter Ma ušin aluzou. Mal š astie, že 

prežil a tank, ktorý sa vracal naspä  do dediny ho obišiel. 
 Po vojne sme sa starali aj so susedou olanou Gajdošovou o hrob Michala urku 
a Michala Olejára až kým sa neurobil pomník a nedali sa platne. 
 M j manžel sa vrátil z vojny ako posledný, už sme ani nedúfali. ko rozprával, keď 
vypuklo povstanie, vojaci sa pridali k partizánom, utekali do h r. On bol vo výstrojnom sklade, 
utekali ako poslední a nemci ich chytili pri Troch Duboch.Dostal sa do Nemecka, do zajateckého 
tábora v Brémach. Vybrali z nich obuvníkov, aby opravovali nemcom obuv. Pri oslobodzovaní 
nemci likvidovali zajatcov, ale mali š astie, že ruská zajatky a, ktorá im nosila jes , ich na to 
upozornila. Nemec, keď vošiel, že ich postrieľa, zbadal, že jeden chýba, ten stál za dverami 
s kusom železa, že udrie, keď začne nemec strieľa . Nemec vycúval a nechal otvorené dvere. 
Dlho sa báli ís  von, až keď prišli oslobodzujúce vojská, vyšli von, boli veľmi slabí. Domov sa vrátil 
neskoro a už nikdy nebol celkom zdravý, jeho srdce dot klo keď mal len  rokov. Syn, ktorý mal 
v čase vojny len  rokov, zomrel ako 22 ročný. ekári hovorili, že ochorenie, ktorým trpel, vzniklo 
zo strachu, ktorý zažil počas vojny. 
 Tento príbeh rozprávala pani Mária Vidová pri driapaní peria v obci ostie okr. Zl.Moravce. 
Vtedy sa príbehy zo života aj o vojne rozprávali a zachytila ich dcéra pani Vlasta ižmáriková, 
rod. Vodová, ktorá ho teraz rozpráva žiakom ZŠ na edukačných stretnutiach o pamätných 
miestach obce . 
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TOR: Petra Chrastinová, . , . ZŠ Veľkomoravská, Trenčín

Slovenský hrdina 
Jozef GABČÍK

na veľkej skalke
Kto bol Jozef Gabčik

Generálmajor ozef G B K  1912 Poluvsie, okr. 
ilina  19 2 chrám sv. Cyrila a Metoda v Prahe  bol 

slovenský vojak p sobiaci v e ilovej československej 
armáde.

k vne sa zúčastnil operácie nthropoid vojenského 
útoku nesprávne atentátu  na zastupujúceho ríšskeho 
protektora Reinharda eydricha

V roku 19 2 nastúpil na základnú vojenskú službu peší 
pluk 1  v Košiciach . Dosiahol hodnos  desiatnika a po 
skončení prezenčnej služby v roku 19  pokračoval na 
vlastnú žiados  ako ďalej slúžiaci podd stojník čatár.

V roku 19  nastúpil do zamestnania do chemickej 
továrne v iline. Tu utrpel pracovný úraz, keď sa nadýchal 
bojových plynov.

Jozef Gabčík na Veľkej Skalke

Po vyliečení . Gabčíka preložili do vojenského skladu na Veľkej Skalke.

Tunajší sklad tvorí niekoľko dlhých kom r a vybudovali ho rozšírením krasových jaský  v období 
I. eskoslovenskej republiky  boli v om uložené bojové otravné plyny napr. yperit .

Na konci šes desiatych rokov minulého storočia objekt prevzala Sovietska armáda, ktorá ho 
využívala do roku 19 9. Po Nežnej revolúcii areál prešiel do súkromných rúk a skladovalo sa tu 
ovocie a zelenina. Dnes je tento priestor opustený a chátra.
Po vzniku I. Slovenskej republiky mal sklad bojových plynov pripadnú  nemeckej armáde. 
. Gabčík s tým nesúhlasil a krátko pred prevza m skladu Nemcami poškodil zásobníky bojových 

plynov. Pred hroziacim zatknu m na začiatku júna 19 9 ušiel ile álne do Poľska.
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Pohľad na b val  vo ensk  sklad na Veľke  Skalke 
Vstup  do kom r vo enského skladu

Pohľad na b val  vo ensk  sklad na Veľke  
Skalke Vstup  do kom r vo enského skladu

Jozef Gabčík a operácia Anthropoid

Od roku 19 0 sa . Gabčík nachádzal vo Veľkej Británii ako príslušník česko slovenského vojska. 
V roku 19 1 ho povýšili na rotmajstra. Bol zaradený do výcviku pre plnenie úloh zvláštneho 
určenia  mal vykonáva  špionáž a sabotáže na nepriateľskom území.

. Gabčíka koncom roku 19 1 vysadili z lietadla nad územím Protektorátu echy a Morava. eho 
úlohou bolo spolu s ďalšími čs. vojakmi  vykona  operáciu nthropoid vojenský útok nesprávne 
atentát  na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda eydricha

tok uskutočnil Gabčík, ale jeho samopal Sten sa zasekol. spešný bol až Gabčíkov kole a an 
Kubiš, ktorý na eydrichov automobil Mercedes Benz 20  hodil upravený ranát. Pri jeho 
e pl zii bol R. eydrich vážne zranený a svojim zraneniam nesk r podľahol. ko akt pomsty 
nacisti zničili dediny idice a ežáky obyvateľov zavraždili alebo odvliekli do koncentračných 
táborov  niektoré deti boli odoslané do Nemecka na ponemčenie .

Po útoku sa . Gabčík spolu ďalšími čs. parašutistami ukrýval v chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Prahe. Ich úkryt však vypátralo Gestapo zrada K. urdu , jedného z parašutistov .

. Gabčík spoločne so svojimi druhmi bojoval v chráme niekoľko hodín. Niektorí z nich padli 
v boji, ostatní vrátane . Gabčíka  spáchali samovraždu, aby sa vyhli zajatiu.

DONOV , Ivan. Trencin Bunker Velka Skalka . h ps: .youtube.com atch v BR RZriK Z   11s 1 . . 2021 .
 h ps: ima es.s uarespace cdn.com content v1 9c1 1 1a af e addd9 1 0 1  G 0 R B 9ZDMST
ke1 Z dGBToddI pDm kMNzcuyC0 huNpdrMerVO Z  zPP dn j Vc 1Zv tT uBSR t v Z T ucoT jS CfNDSuuf 1e0tV C i-
PIMk c iNsKIO fKy Mkav V ZN bc MCR N2 k O dZm jo Chc SS R.T. eydrich .jp format 00  1 . .
 Š ST K, Vojt ch . tentát na Reinharda eydricha a druhé stanné právo na území tzv.protektorátu echy a Morava . dice 
historických dokument  , sv. 1. Praha :Scriptorium , 201 . 1 0
 ikipédia Slobodná encyklopédia heslo: ozef Gabčík . h ps : sk. ikipedia .or iki ozef Gab C D  Dk 1 . . 2021 .

e drichov
ercedes Benz 

 po útoku

. e drich
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TOR: Alexandra Špaková, SOŠ otelová, orný Smokovec

Antisemitská lož 
a propaganda

Antisemitizmus na stránkach slovenskej 
dobovej tlače v rokoch 1938 – 1945

 Volám sa le andra Špaková. Mám 1  rokov. Pochádzam z endaku a momentálne 
navštevujem tre  ročník SOŠ hotelovej v ornom Smokovci, odbor hotelová akadémia. oci 
dejepis práve nemám, vedomosti zaoberajúce sa probematikou o holokauste šoa , som získala 
na základnej škole vďaka pani M r. udmile Glodžákovej a veľa som sa dočítala aj na internete, 
či v r znych knihách. Navš vila som aj koncentračné tábory v Poľsku  usch itz a Birkenau. 
R zne archívne pramene a odbornú literatúru som dostala aj od pána učiteľa M r. Vladimíra 

ndráša, ktorý vyučuje na našej škole. V neposlednom rade som sa osobne stretla s pani 
uditou Prokopyovou, ktorá mi vyrozprávala svoj príbeh a mala som čes  písa  o nej pred dvomi 

rokmi.
 Tohtoročná téma sa nesie v duchu antisemitskej propa andy v dobovej tlači v rokoch 
19   19 . Tak som mala možnos  opä  si uvedomi , akú silu mali médiá v minulosti a majú 
ju vlastne aj dnes. duard Niž anský konštatuje, že dodnes nie je ucelený výskum antisemitskej 
propa andy práve z obdobia vojnovej slovenskej republiky.  
Dnešným trendom nie sú tlačené noviny, ale sk r tie virtuálne, ktoré sa šíria internetom nesku-
točnou rýchlos ou. Majú zväčša podobný výsledok. Zasiatie strachu v ľuďoch, šírenie zla a to ani 
nehovorím o hoa och.
 k listujeme stránky dobovej tlače z rokov 19   19 , je nepopierateľné, že anti-
semitizmus bol vtedy témou číslo jedna. Protižidovská propa anda mala dvojaký účinok. Na 
jednej strane budovala v roduverných Slovákoch pevné sebavedomie, na strane druhej však 
zasievala strach, šírila zlo, no najmä nenávis , ktorá viedla ku enocíde mili nov eur pskych 

idov počas druhej svetovej vojny.
 ká bola protižidovská propa anda v dobovej tlači z rokov 19   19  Keď som si 
prečítala niektoré autentické články, presvedčila som sa o tom, že táto propa anda vo veľkom 
ovplyv ovala majoritných Slovákov vo vz ahu k židovskému obyvateľstvu. Dokonca bol zriade-
ný aj rad propa andy, ktorého šéfom bol Imrich Kružliak. Protižidovskú tematiku vo svojich 
článkoch propa ovali najmä udové noviny, Gardista, Slovák ale aj humoristické noviny s ka-
rikatúrami Kocúr, či re ionálna tlač. Nesmieme zabudnú , že prvky antisemitskej propa andy 
boli pozorovateľné aj vo vystúpeniach oficiálnych predstaviteľov štátu . Macha, V. Tuku, či 
samotného prezidenta . Tisa. 
N NS , . Poli ka an semi zmu a holokaust na Slovensku v rokoch   . úzeum SNP  Banská B strica, 

, s. .

 Táto propa anda bola krutá a mala r zne roviny. Kres anská rovina antisemitskej pro-
pa andy apelovala na iné náboženstvo a vytvárala predsudky voči židovstvu. Veď to boli idia, 



4 7

ktorí nám ukrižovali Krista. I v dnešnej dobe si m žeme všíma  predsudky najmä voči moslim-
skej viere. Národno  jazyková rovina propa andy poukazovala na inú národnos  či reč židov-
ského obyvateľstva. Netreba však zabúda , že Spiš bol oddávna trojjazyčný a to bez rozdielu 
národnosti či náboženstva. V súčasnosti m žeme pozorova  takúto propa andu najmä voči r mskej
komunite. Sociálno  hospodárska rovina propa andy tvrdila, že idia nám kazia ekonomiku. 
Tu možno spomenú  vyhlásenie . Macha: ...dnes m žeme židovstvo úplne v lú i  zo sloven-
ského života a nenastane pritom ani na men ia porucha, ba naopak, e te sa o istí ovzdu ie, 
odstránia sa hlavné pr in  zv kov korupcie a korup n ch met d, a teda úplne odstránenie 

idov, nielen že nebude kodi , ale bude priam osoži  hospodárskemu v vo u i v etk m 
odvetviam národného života...
 V propa ande bola však najsilnejším prvkom hospodárska rovina, pretože idia vlastnili
obchody, veľké firmy a pracovali s financiami. Tu ale treba zobra  do úvahy jeden d ležitý fakt. 
Keďže nemohli vlastni  p du, pochopiteľne sa nemohli venova  poľnohospodárstvu. Preto sa 
venovali r znym iným povolaniam. Tak mnohí z nich boli obchodníci, krčmári, správcovia, kle-
notníci, lekári či právnici. Tí, ktorí im nedali inú možnos  zarobi  si na živobitie, ich za to teraz 
odsudzovali. ké pokrytectvo. Keďže si aj idia vlastnou prácou nadobudli majetok, prišli arizá-
cie a arizátori. rizácia bol nútený prevod majetku idov na nežidov. rizátori boli ľudia, nežidia, 
ktorí preberali a spravovali skonfiškovaný židovský majetok. Samozrejme toto všetko sa dialo 
v rámci vtedy vydaných zákonov. Zvyšný drobný majetok po deportovaných rodinách išiel 
častokrát i do dražby a zo získaných financií sa platilo za deportáciu ďalších idov a za záruku, 
že sa už nikto nikdy nevráti. 
 Z r znych článkov dobovej tlače som vycítila, ako vytvárala propa anda v novinách 
veľmi vhodné podmienky k nenávisti a prenasledovaniu židovského obyvateľstva, ich zákonné 
okrádanie a nakoniec aj samotné le álne vyvražďovanie. idia boli atakovaní z každej strany. 

  nežidia, ktorí to odsudzovali boli mnohokrát zahnaní do kúta r znymi vyhrážkami, či nesk r 
aj zača m rovnakého správania sa voči nim.
 e smutné, že predtavitelia štátu, ktorí by mali bra  rovnaký ohľad na všetkých bez 
rozdielu a zveľaďova  spoločne nadobudnuté hodnoty, mali na svedomí korupciu, nenávis , 
nespravodlivos  a vyvražďovanie. Podobný trend, i keď nie v takom merítku, m žeme pozorova  
vlastne aj v našej dnešnej spoločnosti. To však súčasných zodpovedných predstaviteľov štátu 
neospravedl uje. 
 V čase týchto nechutných mašinérii žilo a zomieralo mnoho ľudí. Druhá svetová vojna 
má na svedomí 2 mili nov životov. Naš astie sa našli aj takí, ktorí ešte stihli svoje príbehy 
niekomu vyrozpráva  a tak máme nepopierateľné d kazy o tom, čo sa vlastne naozaj stalo 
a aký vplyv mala dobová propa anda na konkrétne ľudské osudy. Medzi ne patrí aj Veronika 
Poláková onská , rod. Gärtnerová. Pri jej príbehu si m žeme dnes už smelo položi  otázku, či 
vyhrá propa anda antisemitizmu pretlačovaná na každej stránke vtedajších propa andistických 
novín, alebo ju porazia protifašistické letáky vyrábané protizákonne v izbe jedného malého, 
nenápadného popradského bytu  
 Moje meno je Veronika Gärtnerová. Stala som sa dcérou Dezidera Gärtnera 20. 
máj 1 9 , Spišská Belá  a Oľ y rodenej Neuovej 22. apríl 190 , Ružomberok . Moji rodičia 
sa zosobášili 2 . novembra v roku 192  a ja, plod ich lásky, som sa narodila pod majestátnymi 
Tatrami v meste Poprad 1 . júla 19 0. Tohto roku by som spolu s mojimi rovesníčkami z detstva 
Dudkou a Majou oslávila svoje devä desiateprvé narodeniny. 
 M j otec po absolvovaní Obchodnej akadémie v Kežmarku nastúpil 1 . februára 
191  pracova  ako úradník na popradskú pílu firmy . Ph. Glesin er. Moja mama nemala ľahký 
život. ž od svojho smeho roku života, keď jej umrela mama, bola sirotou, a tak sa o u starali 
tety, až kým sa nevydala. Bývali sme v Poprade v malom byte na Rázusovej ulici č. . V období 
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pred vojnou sme boli jednou z mnohých obyčajných popradských židovských rodín a so svojimi 
susedmi sme mali vždy dobré vz ahy. Moji rodičia ma milovali. Bola som ich malým čiernookým 
dievčatkom s krásnymi zapletenými vrkočmi, ktoré zdobili m j chrbát alebo ramená. Rodičia 
do m a vkladali všetky svoje sny a nádeje. Mama sa mi snažila vynahradi  všetko to, o čo sama 
ako die a prišla. Otec bol často v práci, keďže ako úradník zastával d ležitú funkciu a v Poprade 
mal mnoho priateľov. Mama ma vychovávala najmä k úcte a tolerancii voči iným ľuďom, bez 
ohľadu na p vod, náboženstvo či národnos . V Poprade sme si to ani neuvedomovali, pretože 
tu odjakživa popri sebe žili Slováci, Nemci, Maďari, eši a samozrejme aj idia. My sme však do 
syna y nikdy nechodili a náboženske zvyky sa u nás doma nedodržiavali. Od rodičov som sa 
naučila po maďarsky a po nemecky, čo som nesk r v dospelosti aj prakticky využila. 
 V roku 19  ma rodičia zapísali do idovskej ľudovej školy v Poprade, kde som si našla 
nových kamarátov. I keď bol už dolf itler v Nemecku pri moci, predsa som si užívala bezsta-
rostné detstvo. Mojimi dobrými kamarátkami zo školy sú Maja Spitzerová, Dudka ichtensteino-
vá a Katka Pártošová. Vždy sme sa stretli u niektorej doma a najradšej sme sa hrávali s bábikami. 

 nás sme sa však hrávali najmenej, keďže náš byt bol najmenší.
 Keď som mala devä  rokov, vážne som ochorela a skoro rok som bola pripútaná na 
l žko. Bolo to hrozné. Mama sa však o m a s láskou starala a bola by mi zniesla aj modré z neba, 
len aby som čím sk r vyzdravela. I keď som to ešte nevnímala, za oknami nášho bytu už zúrila 
vojna. Rodičia mi však zatiaľ nič nepovedali. Raz som začula, ako sa v kuchyni ticho zhovárajú. 
Otec niečo vravel, že v novinách sú voči nám samé útoky. Postupne som si začala uvedomova , 
že svet okolo m a sa zmenil. Zvláštne, ako ľudia dokážu nenávidie  jeden druhého len preto, že 
sme neboli kres ania, ale idia. Vytýkajú nám inú národnos , lebo ovládame maďarčinu 
a nemčinu. le veď aj iní naši známi, ktorí nie sú idia, sa zhovárajú týmito jazykmi. Okrem 
toho som sa naučila od mojej vychovávateľky aj an licky. Svojimi pohľadmi nám dávajú najavo, 
že sme iná rasa, podradná. Vplývame ne a vne na hospodárstvo i politiku. Začíname by  ne-
chcení. Zavadziame a sme nazvyš. V mojej detskej mysli nedokážem pochopi , prečo nami tak 
opovrhujú. M j otec sa predsa poctivou prácou snaží uživi  našu rodinu tak, ako to robí každý 
iný otec. V čom je teda problém
 Chválabohu sa moje zdravie zlepšilo, a tak v školskom roku 19 1 2 nastupujem 
k rehoľným sestričkám do rímsko-katolíckej meštianskej školy v Spišskej Sobote. Zdravie  tlače 
sa však nezlepšilo. V roku 19 2 začínajú deportácie. j z Popradu. Najprv odvádzajú mladé 
dievčatá a chlapcov, potom miznú celé rodiny a ja neviem, čo sa s tými ľuďmi deje. V novinách 
síce píšu, že odchádzajú za prácou, keďže doteraz poctivo nepracovali a na Slovákoch sa len 
priživovali a tiež aj to, že rodiny ostanú spolu. Nemám však istotu, či m žem týmto informáciám 
veri , ak nemám žiaden d kaz. 
 Nezmyselné zákony nás tlačia kdesi do kúta. Vrámci arizácie mnohí naši známi prišli 
o celý svoj, niekedy skromný majetok. M j otec robí všetko čo m že, len aby zachránil rodinu. 
Chodí, dopytuje sa, prosí, oroduje, píše na r zne úrady a vybavuje. Sme prenasledovaní z ra-
sových d vodov. V novinách sme hnusnými karikatúrami vykresľovaní ako strašidlá. Paraziti, 
ktorých sa je potrebné zbavi . ž nesk r po vojne som sa dozvedela, že otcovi zahynuli rodičia 
a piati súrodenci v koncentračných táboroch a aj to, že zastrelili starého otca z maminej strany 
spolu so synom v Budapešti pri Dunaji. Každý de  sa bojíme o svoje životy. V apríli 19 2 otco-
vi konečne prišiel z ministerstva vnútra nejaký d ležitý papier, ktorý ho určil za hospodársky 
d ležitého ida . Bol totiž odborníkom v drevárskom priemysle, ktorý cez vojnu zohrával strate-

ickú úlohu. Táto výnimka sa vz ahovala aj na jeho rodičov  ilipa a Vilmu Gärtnerových, moju 
mamu a m a. Na základe toho dostal otec v rámci svojej práce opä  povolenie cestova . Otec 
chcel ma  ešte istotu, a tak sme spolu vycestovali do obce Vernár, kde nás . júla 19 2 pokrstil 

récko-katolícky pán farár Pavol Spišák. V mojich očiach to bol naozaj odvážny človek. 
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 Druhým hrdinom, ktorého som vnímala, bol rnest onský, ktorý k nám prišiel býva  
ešte v roku 19 1. Bol dobrým priateľom mojich rodičov. Veľmi ak vne vyvíjal činnos  v proti-
fašistickom odboji. Vyrábal u nás protifašistické letáky, ktoré potom otec so svojím kole om 
Rudolfom Božekom rozširovali ďalej na píle medzi robotníkmi. V roku 19 2 vychádzali jedenkrát 
mesačne, od roku 19  do 2 . au usta 19  dokonca jedenkrát týždenne. Schádzala sa u nás 
aj ile álna odbojová bunka. Moja mama strážila prednú bránu domu, aby chlapov v prípade 
nebezpečenstva včas varovala a mohli újs  cez zadnú bránu, ktorú nechala vždy otvorenú. 
 V školskom roku 19 2  som chodila do druhej triedy meštianskej školy v Spišskej 
Sobote. Denne som prechádzala popri kasár ach, kde sústreďovali ľudí pred transportom. Pre-
tieklo tam množstvo s z nevinných ľudí, ktorých brali iba za prácou, z ktorej sa už, žiaľ, nikdy 
nevrátili. Na tie scény s pohľadom smerujúcim za ostnatý dr t sa zabudnú  jednoducho nedá. 
 I keď sme sami potrebovali pomoc, svojim priateľom z ile álneho odbojového hnutia 
pomáhal aj m j otec. Na jese  v roku 19  zatkli ozefa Kunerta pre ile álnu činnos . Preto otec 
mesiac finančne podporoval jeho rodinu. Nakoniec sa mu podarilo zamestna  ešte maloletého 
syna pána Kunerta. Za svoju prácu dostával plat, ako jeho otec. Tak rodinu finančne zabezpečil. 
Otec pomáhal aj Rudolfovi erin ovi, ktorému najmä v zimných mesiacoch zabezpečil palivo na 
kúrenie.
 Prišiel au ust roku 19 , keď vypuklo Slovenské národné povstanie. My sme museli 
z nášho bytu utiec  s najnutnejšími vecami, ktoré sa nám zmestili do batohu na chrbte. Celú 
noc sme kamsi pochodovali. Mama prechladla a dostala horúčku. Vtedy som sa o u veľmi 
bála. Otec nám vysvetlil, že ideme do obce Kubachy Spišské Bystré , kde má svojich spolupra-
covníkov, ktorým d veruje. udia v dedine sa nás však báli ukrýva  a tak sme museli utiec  ďalej 
smerom do h r, aby nás niekto neudal. Došli sme až k malej chatke, kde bolo veľa partizánov. 
Tí nás prichýlili na niekoľko dní. Keďže sa však približoval front, utekali sme ďalej. Popritom sme 
sa ukrývali v horách v r znych bunkroch pri Brezne, Banskej Bystrici a nakoniec v Bielom potoku 
pri Ružomberku. 
 Mama bola stále chorá a ja som mala o u čoraz väčší strach. Otec rozhodol, že p jde-
me do Smižian pri Spišskej Novej Vsi, kde má tiež zamestnancov. V Ružomberku sme prišli 
takmer o holý život. Keď sme nastúpili do vlaku, prichytil nás estapák. Mala som vtedy pocit, že 
nás vypočúva celú večnos  a odbila naša posledná hodina. Dodnes neviem prečo, ale nakoniec 
nás pustil. Tak sme mohli pokračova  v naplánovanej ceste. 
 V Smižanoch sme dorazili k Ondrejovi Du asovi, ktorého jednoizbová drevenica stála 
uprostred areálu píly. Bola som š astná, že si po úmornej ceste konečne vydýchneme a veľmi 
som dúfala, že mojej mame konečne niekto pom že. Boli sme u neho niekoľko mesiacov. Keďže 
bola veľká zima, tak sme boli všetci traja cez de  ukry  v posteli, aby sa nemuselo kúri . Dym by 
nás bol totiž prezradil, lebo predtým sa cez de  z tohto komína vraj nikdy nedymilo. edla bolo 
poskromne, aby pán Du as nebol nápadný, že nakupuje viac ako inokedy. Konečne, keď nastal 
večer, sme sa mohli aspo  na chvíľu vystrie  a ís  sa zohria  do príjemne vykúrenej kuchyne. 
Otec každý de  platil pánovi Du asovi za náš pobyt i jedlo. Bolo to veľmi stresujúce obdobie 
a navyše sa aj otcovi pohoršilo zdravie, nakoľko mal chronickú bronchi du. 
 Blížili sa Vianoce roku 19 . Pán Du as nás varoval, že v dedine sa pohybujú esta-
páci, ktorí hľadajú ukrytých idov. Pán Du as však vedel o jednom bunkri hlboko v lesoch Slo-
venského raja, kde sa ukrývali viaceré židovské rodiny.  tak sme sa vydali na ďalšiu cestu do 
neznáma. Vonku bola strašná zima, no na sebe sme mali len ľahké oblečenie. Mala som tak 
premrznuté topánky, že mi ich museli rozstrihnú , aby som ich mohla vyzu . Po namáhavej ces-
te sme konečne uzimení a unavení dorazili k cieľu. Nechceli nás však prija , lebo ich tam beztak 
bolo už veľa a jedla je málo. Otec ich však presvedčil, že máme pre seba jedlo a ponúkol, že 
budeme v noci bdie  a stráži  vonku. Naše posledné ukrývanie sa trvalo naš astie len pár týž-
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d ov. Po prechode frontu sme sa koncom studeného januára roku 19  vrátili konečne domov, 
síce do vykradnutého bytu, ale ostalo nám to najvzácnejšie. ivot a sloboda. 
 neď po vojne si naša rodina zmenila priezvisko na onský. Moji rodičia urobili toto 
rozhodnutie na počes  nášho rodinného známeho, rnesta onského, ktorý bol ako partizán po-
čas bojov v Slovenskom národnom povstaní ažko ranený. Oslobodenia sa, žiaľ, nedožil, pretože 
následkom zranení zomrel ešte v septembri roku 19 .
 ivotný príbeh Veroniky onskej pokračoval ďalej aj po vojne, keď prežívala chvíle 
radostné, ale aj tie bolestivé. Vojna v nej však zanechala hlboké rany, ktoré si so sebou niesla 
až do konca svojho života. Spomínala, že po skončení ukrývania sa, mala dlhšiu dobu problém, 
keď nemohla hovori . Počas neustáleho ukrývania sa totiž medzi sebou nerozprávali v bec, aby 
sa neprezradili. Náhodou by ich bol niekto začul a udal. i  denno-denne v strachu o svoj život 
počas tak dlhej doby, ako trvala vojna, psychicky poznačí každého človeka. 
 Napriek tomu si vedela vychutna  príjemné chvíle života. Milovala vážnu hudbu, ktorá 
dokázala oslobodi  jej myseľ. Rada chodievala na koncerty a operné predstavenia nie len 
v Bratislave ale aj do blízkej Budapešti. ej manžel Dr. Pavol Polák bol významným slovenským 
muzikol om a jej druhý partner, le ander arkas, ktorého volala Šaci, účinkoval v Slovenskej 
filharm nii ako huslista. 
 I keď Veronika nemá potomkov, svoj príbeh vyrozprávala a odovzdala príbuznému 
I orovi Zelinovi, ktorému patrí poďakovanie za poskytnutie vzácnych rodinných dokumentov, 
foto rafií, no najmä spomienok na Veroniku a jej rodičov. Kniha života Veroniky sa uzavrela 0. 
septembra 201  a svoj večný pokoj  Šalom našla v Bratislave na ortodo nom cintoríne, kde 
sú uložené jej pozostatky. I keď som nemala možnos  pozna  ju osobne a stretnú  sa s ou, jej 
príbeh s d ležitým odkazom budem rozpráva  ďalej svojim spolužiakom. Takýmto sp sobom 
bude Veronika medzi nami stále živá. 
 o doda  na záver  rnest onský vyrábal v byte Veronikinho otca protifašistické letáky 
v množstve, ktoré bolo omnoho menšie, ako články vydávané dennodenne v dobovej tlači. Tie 
potom ďalej distribuovali medzi priateľmi a známymi.  nakoniec sa predsa dočkali ví azstva. 
 V novinách útočili na nevinných a bezbranných ľudí. Použili klamstvá a hrozby, aby 
zmanipulovali obyvateľov. Dobová tlač vykreslila našich židovských susedov ako hospodárske 
krysy , ktoré sú zodpovedné za všetko zlo v spoločnosti. Štát vytvoril súbor zákonov, ktoré sme-
rovali k deportáciám a konečnému riešeniu židovskej otázky aj na Slovensku. Všetko sa to začalo 
nevinne. 
 eden povedal druhému, aby nás nenávidel a to sa začalo šíri  ako mor. To by nič ne-
znamenalo, ak by ľudia naozaj nezačali veri , že my sme príčinou všetkého zla, ktoré ich postret-
lo. udia, ktorí trpia a hľadajú svetlo, uveria aj tomu falošnému. Média vytvárali podmienky pre 
naše prenasledovanie, okrádanie, ponižovanie, vyvražďovanie a to všetko v rámci zákona. Tlač 
ľudí masírovala klamlivými informáciami o tom, ako to prospeje každému vernému Slovákovi. 
Informovala o tom, že sa s nami nič nedeje. Vraj ideme len pracova  a rodiny budú spolu. Kým 
jedni uverili klamstvu,  druhí zomierali. 
 Našli sa však aj malé svetielka nádeje a jedným z nich bol práve rnest onský. Menil 
svet síce v malom, ale sila jeho presvedčenia bola veľká. Veril, že raz dokáže vynies  pravdu na 
povrch.Tak na strane nacistov ostali len , ktorých za to platili. Zabíjali, lebo to bola ich povin-
nos . Na strane druhej ostali verní, ktorí verili v spravodlivos . Zmohli sa na Povstanie, ktoré hoci 
prinieslo so sebou neopísateľné škody na životoch, no i tak to stálo za to. Vďaka tomu sme teraz 
aj my slobodní. I keď si to možno už v bec neuvedomujeme.
  prečo sa v bec opla  nad tým všetkým ešte aj dnes uvažova  V súčasnosti majú 
masmédiá, či už tlačené alebo virtuálne, veľkú moc. Neraz šíria klamstvá, hoa y, rozširujú medzi 
ľuďmi nenávis , zlo a strach. Porozmýšľajme nad tým, koľkokrát sme uverili nejakému drastické-
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mu príbehu. Koľkokrát z toho bol tento príbeh podložený skutočnými d kazmi a doplnený len 
fotomontážou či podplatenými svedkami  Dávajme pozor na to, čomu uveríme. Nezabudnime 
na slová . K. Ro lin a, ktorý hovorí, že: ...d ležitá e sila presved enia a nie množstvo v znáva-
ov.  I keby sme šli sami, veriaci v pravdu proti desiatkam, ktorí veria klamstvu, vyhráme.

 Nedá mi, aby som na záver svojej úvahy ešte nedoplnila autentické spomienky na 
Veroniku a jej rodičov očami uja Miša, tety Dudky a Maji, ako si na u pamätajú z obdobia ešte 
pred vojny, počas nej a po nej. 

Michal Lukáč

Na Gärtnerových si pamätám. Veronikin otec sa volal Dežko Gärtner. ej mama, pani Gärtnerová 
sa stala známou vďaka jednej veselej príhode. V nejednej židovskej rodine sa zvykol vari  šolet 

 tradičné židovské jedlo. V Poprade sa zvykol zanies  k pánovi eissovi, ktorý bol pekárom 
a na tepelnú úpravu šoletu mal výbornú pec. Na to, aby sa uvaril, potreboval dlhé hodiny 
a tak ho ľudia zvykli donies  ku eissovi do pekárne na noc. Keď ho ráno vybrali, tak bol hotový. 
Do svojho šoletu však pani Gärtnerová pridala bravčové mäso. To bol veľký prehrešok, keďže 
bravčové mäso v židovskej kuchyni nie je k šer. Nakoniec musel prís  do pekárne až rabín, aby 
ju nanovo vysvätil. Bol pri tom veľký cirkus. My sme však z toho mali zábavu. Gärtnerovci sa tiež 
ukrývali, ale neviem kde. Oni mali jedného dobrého priateľa, stavbára vo firme u itsa, ktorý sa 
volal rnest onský.  on ich zrejme niekde ukryl. Kde, to ja už neviem. Oni si po vojne po om 
zmenili aj meno. Parado ne onského zabili Nemci za Povstania. onský padol a oni sa zachrá-
nili. Bol to veľký fešák a bol u nich trvale. Pomohol ich ukry , lebo kto sa neukryl, ten zahynul.

Spolužiačka Maja

S Veronikou sme chodili spolu tri roky do idovskej ľudovej školy v Poprade. Boli to školské roky 
19 , 19 , 19 9. Potom sme sa ešte stretli v Rímskokatolíckej meštianskej škole 
v Spišskej Sobote, kde sme chodili spolu dva roky, do I. a II. triedy. Boli to školské roky 19 1 2 
a 19 2  a vlastne tie najhoršie roky, keďže v roku 19 2 odchádzali z Popradu transporty. Do 
školy sme z Popradu denne chodievali peši okolo bývalých kasární, kde sústreďovali ľudí a odtiaľ 
brali do transportov. 
V meštianke nás vyučovali rehoľné sestry rádu Božského srdca. Riaditeľkou bola Sestra Gabriela. 
Sestra Konstancia nás učila ručné práce, Sestra Vojtecha slovenský jazyk, Sestra ilde arda 
počty a Sestra liška náboženstvo. Boli to úžasné ženy, ktoré sa nám venovali celým srdcom. 
Keď sme niečomu nechápali, snažili sa nám učivo vysvetli . Raz som ochorela a vymeškala som 
látku, ktorá sa týkala percent a trojčlenky. Tak Sestra ilde arda ostala so mnou a po vyučovaní 
mi to učivo vysvetlila. Pamätám si, ako s nami sestričky nacvičovali divadelnú hru. Bolo to 
v tých najhorších rokoch. V Poprade sa práve stavala konkatedrála a peniaze z predstavenia 
išli na podporu stavby kostola. Vtedy som hrala hlavnú úlohu. Mala som macochu a nevlastnú 
sestru, ktorá ma predala ci ánom. Tak som kričala o pomoc. M j krik bol taký autentický, že ma 
ľudia z obecenstva, kde sedeli aj moji rodičia, chceli ís  za oponu ratova . 
S Veronikou sme boli síce pokrstené a ja som milovala svoju vieru, predsa nám však spolužiaci 
neraz židovali, pretože nás poznali. Nebolo to od nich v bec pekné. Bolo to ponižujúce. Vtedy 
dali sestričky našich spolužiakov za trest kľača  do kúta a vysvetlili im, že to sa nepatrí. Sestričky 
boli úžasné, pretože sa nás vždy zastali a brali nás pod svoje ochranné krídla.  my sme im 
pomáhali pri vyučovaní nemčiny. Keďže ja a Veronika sme vedeli dobre nemecky, tak nás 
sestričky rozdelili do skupín a my sme svojich spolužiakov skúšali nemecké slovíčka. 
Veronikina mama, pani Gärtnerová bola sirotou, ale v Poprade mala tetu, volala sa Gr nova. 
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Tá šila šnurovačky na podprsenky a pančuchy Strump alter . 
Po vojne sme už s Veronikou kontakt nemali. ž teraz po rokoch som ju opä  videla na jednej 
foto rafii už ako staršiu. plne sa podobala na svoju mamu. 

Dudka Lichtensteinová

 Z rodiny Gärtnerových si najviac pamätám sk r na Veronikiných rodičov ako na u 
samotnú. My sme boli tri najlepšie kamarátky  Maja, Katka Pártošová a ja. Veronikin otec, pán 
Gärtner, pracoval v Poprade na píle firmy Glesin er. Bol to veľmi milý, dobrosrdečný a príjemný 
pán menšej postavy. Miloval hokej, na ktorý aj rád chodieval. Vtedy sa hrávalo ešte na prírod-
nom ľade. Vždy, keď si išiel pozrie  zápas, dal si predtým dva spiríny, aby neprechladol. 
 Pani Gärtnerová bola moletnejšia, humorná, temperamentná a veľmi prostoreká 
žena. o na srdci, to na jazyku. ko sa povie, taká správna erdék baba . Vždy mi bola sympatická 
a oveľa nesk r, keď už bývala v Bratislave pri Veronike, mi aj pravidelne telefonovala 
a viackrát ma pozvala k nim domov na návštevu. 
 S Veronikou si nespomínam na žiadnu veselú príhodu. Bolo to ale veľmi pekné dievča, 
š hla, útla a mala snedú ple . K jej milej, usmievavej tvári neodmysliteľne patrili aj krásne, dlhé, 
husté zapletené vrkoče, ktoré nosila ešte aj po vojne, keď sme spolu chodili do obchodnej 
akadémie. Moji rodičia sa s Veronikinými síce poznali, ale nenavštevovali sa. Otec s pánom 
Gärtnerom riešil väčšinou pracovné záležitosti týkajúce sa píly. 
 Po vojne sme v roku 19  nastúpili v Poprade do obchodnej akadémie. Bola to jedna 
trieda, v ktorej nás bolo spolu  študentov a boli sme ako jedna rodina. Mala som okruh 
svojich priateľov. S Veronikou sme však mali vtedy minimálny kontakt. Ona sa na m a nakontak-
tovala až mnoho rokov nesk r, keď už žila a pracovala v Bratislave. Vtedy mi volala minimálne 
jedenkrát do týžd a. 

le andra Špaková

Veronika,                               Veronika s rodi mi                                    Veronika, Poprad ca. 
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ľga a ezider rtnerovci, 
vzadu rnest onsk , 

. ro n k bchodná akadémia Poprad, 
Zľava  So a eissová, lka B rová, vža Schmidtová, ilada 
Veselá, ano ranko, Zora avo ová, atka lav áková, Vera 
onská, ela hmelová
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TOR: Vanesa Toporcerová, ZŠ Komenského, Poprad

Antisemitská lož 
a propaganda

Antisemitizmus na stránkach slovenskej 
dobovej tlače v rokoch 1938 – 1945

 Moje meno je Vanesa Toporcerová, mám 1  rokov, bývam v Matejovciach a práve te-
raz som úspešne ukončila prvý ročník SOŠ hotelovej v ornom Smokovci. Predtým som navšte-
vovala základnú školu Komenského v Poprade, kde som sa toho veľa naučila, hlavne z dejepisu. 
Mali sme možnos  ís  sa pozrie  do koncentračného tábora usch itz - Birkenau, ale vzhľadom 
na vtedajšiu situáciu s pandémiou Covid 19 sme nakoniec nikam nešli. Mrzí ma to, lebo som 
bola veľmi zvedavá a chcela som to všetko vidie  na vlastné oči. ist ria ma veľmi fascinuje 
a vždy, keď sa naskytne nejaká príležitos , neváham, aby som sa z nej dozvedela opä  niečo nové. 
 Na písanie tejto úvahy ma naviedol m j terajší triedny pán učiteľ Vladimír ndraš, 
ktorý sa o tému týkajúcu sa šoa veľmi zaujíma. O holokauste je veľa konšpirácii. O tom ako 
a prečo sa diali neuveriteľné veci v koncentračných táboroch. ko je možné, že mnohí tomu 
neveria aj napriek tomu, koľko svedkov tieto kruté veci prežilo a dokázali sa s tým všetkým 
niekomu zd veri  Nedávno sme spolu s pánom učiteľom navš vili tetu Dudku, ktorá mi ochot-
ne vyrozprávala, čo všetko vo svojom živote prežila. To, čo som sa od nej dozvedela a čo som cez 
jej rozprávanie na vlastné uši počula, som v bec nečakala. Neviem si predstavi  niečo také zaži  
na vlastnej koži. Dudkine rozprávanie spracovala študentka našej školy le andra Špaková a jej 
spomienky nakoniec vyšli aj knižne v roku 2020.
 Na antisemitskej propa ande mal veľký podiel rad propa andy, ktorý vydával udo-
vé noviny. linková arda vydávala noviny pod názvom Gardista, S S noviny Slovák. Vychádzali 
aj humoristické noviny s karikatúrami pod názvom Kocúr. ntisemitskú propa andu bolo možné 
vycíti  aj vo vystúpeniach vtedajších predstaviteľov štátu Vojtecha Tuku, le andra Macha 
a ozefa Tisa. Takýto typ ne a vnej propa andy trval neuveriteľných šes  rokov počas trvania 
druhej svetovej vojny. 
 Sú r zne roviny, ktorými sa vtedajšia propa anda snažila zmanipulova  mienku majo-
ritného obyvateľstva  a to najmä národno-jazyková, sociálno-hospodárska, kres anská, politická, 
mentálna alebo rasová. V dobových článkoch dominuje prvok hospodárskeho antisemitizmu. 
Typickým príkladom je obvinenie idov, že verejne okrádali náš slovenský národ počas celej 
židovskej hist rie na našom území. Propa anda bola nasmerovaná k tomu, že je správne, ab  
boli idia v lú en  zo slovenského hospodárskeho života . Tieto ostré slová článku ma zarazili. 
Slovákom malo by  tým všetkým naznačované, že idia nepatria medzi slušných ľudí a už v bec 
nie medzi kres anov. V jeseni roku 19 1, kedy bol prijatý aj idovského k de , už tlač informuje 
aj o prijímaných protižidovských opatreniach. V roku 19 2, kedy začali deportácie, však články 
nemali vytvára  ne a vny obraz o utrpení idov. Práve naopak. Informovali, že židovské oby-
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vateľstvo odchádza za prácou, ktorá prospeje nielen im, ale najmä slovenskej spoločnosti. Šéf 
radu slovenskej tlače Imrich Kružliak d a 29. apríla 19 2 na porade so šéfredaktormi sloven-

ských politických časopisov povedal, že je potrebné písa  o idoch tak, aby články nevyvolávali 
v duši slovenského ľudu pocit krivdy voči idom. To by z nich totiž urobilo martýrov a vzbudzo-
valo by to u ľudí voči nim sympatie. Keď v roku 19 2 začali deportácie, aj le ander Mach vo 
svojich prejavoch zd raz oval, že idia odchádzajú predsa za prácou. Nemožno tvrdi , žeby 
slovenské or ány úplne nevedeli, v akých podmienkach a kam židovské obyvateľstvo odchádza. 
Každý vyslaný transport z nášho územia musel sp a  kv tu 1000 os b. Súpravy mali 2  va -
nov, pričom v každom z nich bolo 0 ľudí. lánky v novinách sa však o tom už nezmie ovali a nič 
sa nepísalo ani o tom, že vo va ne určenom p vodne pre dobytok  boli len dve vedrá, jedno 
s vodou, ktoré i tak nestačilo, a druhé na potrebu.
 idia vlastnili obchody a veľké firmy, a tak prišli arizácie, čo znamenalo, že celý židov-
ský majetok prešiel do slovenských rúk. V roku 19 9 prebiehala arizácia aj na princípe ,,dob-
rovoľnosti , keď p vodný židovský majiteľ a jeho nežidovský partner uzavreli notársky overenú 
zmluvu. Na jej základe potom podnik spolu oficiálne vlastnili a viedli. Predstavitelia slovenskej 
vlády sa počas arizácie museli uisti , že vysídlení idia sa už nevrátia spä  zo svojich ,,nových do-
movov . idom, ktorí dostali výnimku a boli pred deportáciou chránení, bol ich osobný majetok 
ponechaný. 
 V denníku Gardista, v te te okon i  o is ovac  proces  sa píše aj toto: dstra u e-
me na v ieho nepriateľa slovenske  slobod . Spl u eme rozkaz na ich de n, ke  sa zbavu eme 
raz navek  idov.  Takto vykresľujú idov ako nepriateľov Slovenska a Slovákov. Podľa nich Slo-
vensko nemalo by  krajinou, kde by mohli ďalej slobodne e istova , pracova  a ži . Deportácie 
boli vykresľované ako o ista slovenske  spolo nos  od e  odvekého nepriateľa.  
 9. septembra 19 1 vyšiel idovský k de  s množstvom nezmyselných obmedzení ľud-
ských práv a slob d. Ten okrem iného priniesol aj označenie idov židovskou hviezdou. Keď my-
slím na tie žlté hviezdy, ktorými museli by  ľudia označení, uvedomila som si jednu d ležitú vec. 
Mali by  znakom toho, že idia nie sú Slováci, že k nám nepatria, že nemajú medzi nami svoje 
miesto ani domov. Slováci sú ví azi nad svojím odvekým nepriateľom. Pre našich židovských 
susedov sa však žlté hviezdy stali v ažkom období prenasledovania symbolom spolupatričnosti. 
 M j pohľad na dobovú slovenskú tlač som mala možnos  konfrontova  s autentickými 
spomienkami ešte dodnes žijúceho pamätníka, ktorý si praje osta  v anonymite. j dobové ne-
pravdivé články sp sobili, že dnes, po takmer osemdesiatich rokoch so slzami v očiach spomína 
na svojich popradských kamarátov a kamarátky, ktoré v čase deportácií v roku 19 2 boli ešte len 
deti. Mnohé z nich boli deportované a zahynuli v koncentračných táboroch.
 Walter Bleich 1 . 12. 1929, Poprad , bol synom pani Šarloty Bleichovej. V roku 
19 2 bola na pohrebe, keď prítomní žialili a naposledy vyprevádzali moju starú mamu na po-
pradskom židovskom cintoríne. Presne v tom čase boli v byte u pani Bleichovej ardisti a zape-
ča ovali jej majetok. Na to všetko so slzami v očiach pani Bleichová len so zármutkom povedala, 
že keď už vzali do koncentráku jej deti, tak nech si zoberú aj všetok nábytok s bytom. 
 P e t e r E rd é l y  1. . 192 , Poprad . Bol to spolužiak bratranca uriho a chlapci cho-
dili spolu do idovskej ľudovej školy v Poprade, ktorá mala vysokú úrove , lebo všetci žiaci z nej 
pokračovali v ďalšom štúdiu na Štátnom reálnom ymnáziu v Kežmarku.
 Laura Groszová . . 192 , Poprad  bývala na ulici pri syna e. Mala mladšiu sest-
ru, ktorá sa volala rabella. Kočíkovala ju vo dvore, kde sme sa cez prestávku ako deti pre-
chádzali. 
 Agnes Hilvertová 2 . . 192 , Poprad  mala otca lekára. Bola jedináčik. Volali sme 
ju i.



5 6

 Zoltán Höflich 2 . . 192 , Poprad  bol ďalším spolužiakom uriho. Volali ho Zolika, 
mal brata ožka, ktorý sa zachránil. Po vojne si zmenil meno a volal sa ožo olan. spešne 
ukončil štúdiá a stal sa z neho strojný inžinier. 
 P ave l  S c hw arc z  10. . 192 , Poprad  bol spolužiak bratranca uriho a Pe a rdély-
ho. eho otec bol účtovník. eho veľmi dobrý známy mu pomohol vybavi  výnimku a aj ho vy-
reklamoval z transportu, ktorým mal by  deportovaný. Vtedy, keď začali odchádza  transporty 
s rodinami, Paľov otec celý de  chodil na stanicu, kde boli pristavené va ny a nosil ľuďom 
všetko, o čo ho poprosili, hlavne užitočné veci na cestu. Nakoniec ich však aj napriek výnimke 
a pretože pomáhal ľuďom, ktorí už boli pripravení na transport, vzali tiež do transportu.
 Jolanka Schwarczová vzali ju hneď medzi prvými transportmi z Popradu. Tri a pol roka 
prežila v koncentračnom tábore usch itz - Birkenau. Bolo ich pä  sestier a z toho prežili len tri. 
Ich strýkom bol pán Pavel Sch arcz. 
 Leopold Tieberger . 9. 19 1, Poprad  chodil s nami do školy. 
 B ru n o S c hw arc z  2 . 1. 192 , Poprad  mal otca, ktorý mal v Poprade mäsiarstvo.  
 Koloman Katz 2 . 2. 19 0, Poprad  bol tiež naším spolužiakom v židovskej ľudovej 
škole. eho brat prežil a po vojne odišiel zo Slovenska ži  do Izraela. 
 Katka Pártošová 2 . . 19 0, Poprad  bolo krásne dievčatko s nádhernými kučera-
vými vláskami. ej otec bol v Poprade lekárom a svoju ordináciu mal na hlavnej ulici. Bývali sme 
hneď v susedstve. Spolu sme chodili aj do židovskej ľudovej školy. asto sme sa hrávali v ich zá-
hrade. ej otec mal veľa pacientov a čakáre  bola neraz tak preplnená, že pacienti vysedávali aj 
na schodoch. by sme sa od nich nenakazili, tak sme si zapchávali nosy a sú ažili sme, kto dlhšie 
vydrží a prvý vybehne po schodoch smerom nahor. Dr. Pártoša s manželkou a Katkou vzali, žiaľ, 
do transportu. Po vojne sa vrátil len Katkin otec.
 Dudka Lichtensteinová 2 . . 19 0, Spišská Nová Ves  bola našou ďalšou najlepšou 
kamarátkou z detstva. Naše priateľstvo nám vydržalo až doteraz. Ostali sme už iba my ako 
pamätníci hroznej doby.
 Veronika Gärtnerová 1 . . 19 0, Poprad  chodila tiež s nami do ľudovej školy. 
Po vojne sa naše cesty rozišli. 

 Keď som spoznala aspo  krátke osudy týchto nevinných de , stále si kladiem otázku, 
čo urobili zlé, že si museli vytrpie  toľko nenávisti, strachu, bolesti a zla  Za každým menom sa 
skrýva konkrétna osoba so svojím životným príbehom. Tra ické udalosti druhej svetovej vojny 
spolu s dobovou propa andou mali veľký dopad aj na tých, ktorým sa podarilo preži . Do konca 
ich života im v srdciach ostávajú hlboké a nevyliečiteľne rany, ktoré už nikto a nič nezahojí.
 Slovenské or ány vytvorili pä  koncentračných stredísk Bratislava  Patr nka, ilina, 
Nováky, Sereď a Poprad , ktoré slúžili na prípravu deportačných transportov. V novinách Gardi-
sta bol 1. mája 19 2 publikovaný aj článok, ktorý priam idylicky vykresľuje situáciu 
a podmienky v zbernom stredisku bývalých popradských kasární. Podľa Kružliakových inštrukcií 
nemal vyvola  dojem, že sa so idmi koná neprávom, že sú prenasledovaní a že sa s nimi jedná 
neľudsky. Novinár . iala publikoval článok o spoko nos  idov v koncentra n ch táboroch , 
aby tak upokojil situáciu na Slovensku, ale aj okolitých štátoch. V článku dodal: V etko e v po
riadku, normálne ži ú, pracu ú, sú spoko n . Ni  sa im v bec nestalo, ba ma ú sa e te lep ie, ako 
sa predt m mali na Slovensku.  Takýto nepravdivý obraz o situácii so idmi mal umlča  jednak 
kritiku prebiehajúcich deportácií, ako aj upokoji  úbohých nevinných ľudí, ktorých strašný osud 
ešte len čakal. 
 ko to však bolo naozaj s deportačným strediskom v Poprade, som sa dozvedela opä  
vďaka autentickým spomienkam ešte dodnes žijúceho pamätníka: V roku  z Popradu za-
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ali odchádza  prvé transport . Za malou železni nou stanicou boli vo enské kasárne, ktoré 
v tom ase slúžili ako zbern  tábor. kolo neho bol ostnat  dr t omotan  okolo ažk ch pražcov. 
Boli tam idia z celého v chodného Slovenska. o me ank , ktorá bola v Spi ske  Sobote, bolo 
z Popradu potrebné denne dochádza  pe i okolo zberného strediska. o e o i boli svedkom 
hrozn ch scén. Nem žem zabudnú , ako sa cez ostnat  dr t Sigmundovci bozkom naposled  
lú ili so svo ou neterkou ulu r nbergerovou. á situácia sa slovami op sa  ednoducho nedá. 
Vžd , ke  na to m sl m, veľmi pla em.  
 j v Poprade sa židovský majetok verejne rozpredával na dražbách: V meste na 
Zimne  ulici v ednom dome b valo viacero veľmi chudobn ch židovsk ch rod n. Nemali tam ani 
vodovod. áno, ke  sme i li do kol , tam e rodin  e te boli, no poobede, ke  sme sa vracali, 
už po nich nezostala ani stopa. stali po nich e te teplé perin , star  o úchan  lav r. udia 
prichádzali na dražbu a kupovali takéto staré haraburd , ktoré v ak pre e chudobné rodin  
znamenali cel  ich ma etok. stali len prázdne dom , ktoré tam sto a e te a  dnes. ch ná omco-
via sa, žiaľ, už nikd  nevrá li.  
 V pamäti ostali aj spomienky na popradské dievčatá, ktoré vzali s prvým transportom: 

o prvého transportu, ktor  odchádzal z Popradu .marca , brali mladé diev atá už vo 
veku  rokov. Neboli to v ak len popradské diev atá, ale diev atá z celého v chodného Sloven-
ska. Z popradsk ch diev at tam bola a  anci Birnbaumová. Bola kra rkou a bola veľmi pekná. 
Z rozprávania sestier olan  a agd  Sch arczov ch si pam tám, ako mi raz rozpovedali, 
o náv teve vrchného veliteľa immlera v tábore usch itz. ladé žen  boli nahé nastúpené na 
apel. anci sa immlerovi hne  zapá ila. p tal sa kápove  na e  národnos  a ona odpovedala 

 Slo akin. No hne  s pr sn m v razom v tvári dodala  ber din  anci sa vrá la z koncen
tra ného tábora a po vo ne odi la do Prah . 
 Pán  mal v Poprade obchod s te lom a mal dve dcér  a s na. agda ová, 
žiaľ, ež i la do prvého transportu. Zah nula. e  brat v ak vo nu prežil a po vo ne tudoval na 
chemicke  fakulte v Prahe. 
 Sestr  olana, agda, da a na mlad ia rúda Sch arczové. olana pracovala v ob-
chode s koloniálom ako ú tovn ka. Z koncentra ného tábora sa vrá la a po vo ne žila v Prahe 
a op  sa v dala. Narodila sa e  dcérka a dožila sa a  vnuka. agda Sch arczová bola olanina 
mlad ia sestra, ktorá bola v koncentráku zadelená do anad . p sala mi, ako museli triedi  at  
po deportovan ch a pevne zv zova  kabát  povrazom. agda sa tak ež vrá la a po vo ne sa 
v dala za edného ida, ktor  pochádzal z Nitr  a spolu potom odi li ži  do zraela. da Sch ar-
czová po cel  as pracovala v tábore v prá ovni. usela stá  v studene  vode a to pozna ilo e  
zdravie na cel  život. rpela veľmi silnou reumou. Po vo ne ež odi la do zraela. Na mlad ia 
sestra rúda sa, žiaľ, už nevrá la.
 e možné, že popradské diev atá prežili hlavne v aka tomu, že pri li do koncent-
ra ného tábora usch itz ako prvé a pracovali v anade, kde nielen triedili atstvo ľud , ktor  
prichádzali transportmi, ale a  ho mali možnos  prezrie . asto krát tam na li ukr té perk , 
peniaze a a  edlo. 
 B zsi Bleichová, ktore  mama bola pani arlota Bleichová, mala obchod s klobúkmi, 
tak ež zah nula. 
 ulu r nbergerová bola sestrou pani u iteľk  ancik . be diev atá boli polosirot , 
ke že mama im zomrela a mali len otca. en mal v Poprade v bo ne  uli ke od hlavného námes-
tia kaviare . V ne  pracoval ich str ko, ktorého sme volali Sigmund bá i. ulu zah nula 
v koncentráku a anci pri návrate z nglicka do eskoslovenska zah nula tragick , ke  
sa zrútilo lietadlo. V lietadle bolo dvadsa p  manželiek eskoslovensk ch vo akov s de mi. 

anci sa vracala domov so svo imi dvo atami. 
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 Piri Zinnová mala otca klampiara na Zimne  ulici na námestí. na sa takisto vrá la 
a po vo ne odi la do zraela. 
 V Poprade žil a  pán Spitzer. V etci ho volali l o áno  znamená to lacn  ano , no 
nikto nevie pre o. n mal tri dcér  n u, ozáliu a ar u, v etk  tri zah nuli v koncentráku.  

agda ichová ež zah nula. 
 užena euermannová sa z koncentráku usch itz vrá la.
 enka r schlerová na nás deti dohliadala podobne ako Valika germannová. 
Bohužiaľ, ani edna z nich sa nevrá la a zah nuli v koncentráku.

 Podarilo sa nám zachyti  aj vzácnu spomienku rodenej Popradčanky, pani dity na 
prvý transport dievčat z Popradu: V pam  mi silno utkvela edna spomienka, ke  za ali od-
chádza  z Popradu prvé transport  v roku  s t mi pekn mi mlad mi diev atami. Na stanici 
boli pripravené dlhé súprav  vag nov  dob t iakov. o nich tla ili gardis  e mladé, krásne, 
zdravé diev atá, ktoré veľmi plakali, kri ali a omdlievali. Bol to pre m a ako diev a boles v  
zážitok, ktor  a nikd  nezabudnem. Vted  som nevedela, o sa tam rob , pre o ich tam tla ia, 
ke  to boli vag n  pre zvieratá a nie pre ľud .  ke  som pri la domov, p tala som sa potom na 
to otca. en mi odpovedal otázkou, ako to, že som to videla  ak náhodou som i la okolo stanice 
a videla som ten srdcervúci v av. Na to mi ni  nepovedal, len toľko  Nep ta  sa na ni  a ni  
o tom nikomu nehovor.   tak som sa na to viac nep tala. S odstupom asu som už vedela, o sa 
tam vlastne odohralo. o a mamka potom a  nosila polievku rdél ov m, ktor  boli internovan  
v suteréne na okresnom úrade v Poprade dole v pivnici a nosila im a  edlo, ktoré im podávala 
v miske cez pivni né okienko.  ke  sa potom vrá la domov, tak sa veľmi rozplakala. Pri lo e  
ľúto, ako sú zatvoren  v te  pivnici a nevie d vod, pre o  i len za to, že sú idia  tec mamke 
vžd  dohováral, ab  si dávala pozor, ke  im nos  es , ab  u nikto nevidel, iná  u udá a v strieľa-
ú a  celú na u rodinu za napomáhanie idom.

 Na tomto mieste by som rada venovala spomienku na dievčatá z prvého transportu 
vypraveného z Popradu d a 2 . marca 19 2, ktorých menný zoznam som objavila na zažltnu-
tých hárkoch v archíve v Spišskej Sobote. Pri niektorých z nich sa nachádzalo písmeno . 
Za menom uvádzam ich vek: Valéria erskovi ová,  , erna Sch arzová  , Piri innová 

, nna euersteinová , agdaléna riegorová  , tela Steierová , ozália Zimmer-
spitzová , dita orgenbesserová , olana hlfasová  , agda Sch arzová , iza 
Birnbaumová  , anci Birnbaumová , lžbeta Bleichová , Barbora Szobelová , da 

egenová  , Valéria germannová  , užena euermannová , enka r schlerová , 
edviga r schlerová , elena r nbergerová , egina eitlingerová  , agda i-

chová , izela atzová , agdaléna atzová , Viola eméniová , argita leinová 
, lžbeta o kovicová  , ľga ramerová , ené auferová , agdaléna ebovi ová 
, rena ebovi ová , lára ová  , agda ová , arta angelová , Vera 

Politzerová , ozália Pragerová  , lžbeta eicherová , dita eicherová  , izela 
Zelikovi ová  , Sara Zelikovi ová , egina Schlesingerová , enka Sch artzová  , di-
ta Sch artzová , ertrúda Sch artzová , ran ka Spirová , ozália Spitzerová , nna 
Spitzerová , ária Spitzerová , iva scherninová  , ené eissová , an  Zimmer-
spitzová , Priska agnerová , udita ahanová , enka er kovi ová , tela Zimmer-
spitzová , rida Zimmerspitzová , alv na Zimmerspitzová , dita Zipserová , enka 
Zuckermannová , argita eissová , Valéria eichherzová , elena osenz eigová 
 , Serena Nussbaumová , elena Perlová  , rida Perlová  , enka o manová , 
nna Schlesingerová , a lda eichnerová , elena iebergerová , stera iebergerová 
, oza Braunová , argita Braunová , ir ma arkasová  , ohanna rossmannová 
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, lena rossmannová , lžbeta Steinerová , Blanka Véghová , agda Seinvelová , 
rida Steierová , egina Steierová , lára Zatkovecká , ozália eissová , lžbeta ia-

mantová ,  udita ahanová , enka er kovi ová , a lda ornhauserová . 

 Bohužiaľ aj v dnešnej dobe sa nájdu r zne články o ľuďoch, ktorý patria k r znym 
rasám, náboženstvu či majú iný názor a často krát nie sú pravdivé. Kv li čomu toto všetko ľudia 
robia  Neviem to pochopi . Neraz si predstavujem, ako by vyzeral svet, v ktorom sa všetci ľudia 
majú radi takí, akí sú a rešpektujú svoje názory. No, bohužiaľ, nie je to tak, lebo na svete stále 
vládnu nepokoje a ľudia sa nevedia navzájom rešpektova . Dnes už na internete vídam r zne 
hashta y ako napríklad blacklivesma er, asianlivesma er alebo alllivesma er, ktoré bojujú 
zato, aby na svete ľudia skončili s rasizmom. Kiež by sa ľudia prijímali vzájomne s láskou neberúc 
ohľad na rasu, náboženstvo či iný svetonázor. Myslím si, že by sa nám tu všetkým žilo oveľa 
jednoduchšie a pokojnejšie, keby tu zavládol pokoj.

 tátn  arch v P , rch v Poprad, fond  Poprad, k. .

Zbern  tábor Poprad, dobová pohľadnica z roku Pam tná tabuľa umiestnená na 
budove mnázia, uku nova 
v Poprade, ktorú v roku  
odhali la dita rosmanová

Prv  transport pripom na a  pam tná 
tabuľa na železni ne  stanici v Poprade

Náv teva u tet  udk  v Poprade, . ún 
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TOR: Adam Király, I .B, ZŠ. P. . Dobšinského, Rimavská Sobota

Esej
(Tóthová, Homolová V. : Mengeleho dievča)

 e možné preži  peklo  Pred čítaním tejto knihy som v zázraky neveril, ale po spoznaní  
životného príbehu Violy Stern ischerovej z učenca, ktorá sa počas druhej svetovej vojny  ocitla 
v niekoľkých koncentračných táboroch,  z ktorých niet návratu,  som si uvedomil, že zázraky 
e istujú. asto krát prichádzajú nečakane a ako sa hovorí, v poslednej chvíli.  Niekedy sa 
v bezvýchodiskovej situácii  objaví niekto alebo sa udeje niečo, čo dokáže zvráti  už spečatený 
osud človeka. ena, ktorá prežila nesmiernu krutos  až v štyroch koncentračných táboroch je 
d kazom, že aj v pekle treba veri  na zázrak.

 ivot Violy Stern ischerovej sa obrátil naruby 10. novembra 19 . ko v knihe spomína, 
obyvatelia mesta učenec  sa v tento de  radovali z pričlenenia k Maďarsku. Na základe viedenskej 
arbitráže zo začiatku novembra 19 , mesto učenec pripadlo Maďarskému kráľovstvu.  O odstúpení 
juhu Slovenska,  rozhodli zástupcovia  nacistického Nemecka a fašistického Talianska. Ministri 
zahraničných vecí oachim von Ribbentrop a Galeazzo Ciana tak spečatili osud mili na ľudí vo 
viedenskom zámku Belvéder.  Zatiaľ nič netušiaci učenčania, ktorých väčšina bola maďarskej 
národnosti,  žili v presvedčení,  že nový štát bude pre nich spásou. ko sa nesk r ukázalo, opak 
bol pravdou. Maďarsko sa v druhej svetovej vojne postavilo na stranu Nemecka a plnilo pokyny 
aj pri riešení idovskej otázky.  Ríšsky kancelár dolf itler videl v idoch nepriateľov a považoval
ich za zdroj zla. Bolo jedno, či bol niekto  ortodo ný id alebo len polovičný , bol iba nepriateľom. 
Takto to opisuje vo svojich spomienkach rodáčka z južného Slovenska. idia boli čoraz viac 
utláčaní. Tento útlak vyvrcholil, keď sa museli pres ahova  do iet a odtiaľ boli transportovaní 
do koncentračných táborov. yzicky zdatných mužov, ku ktorým patrili aj jej bratia  le  a uri,  
poslali nacisti do vojny, kopa  zákopy. Viola a jej rodičia sa  dostali do transportu. Zvláštnos ou 
bolo, že sa ocitli v jednom va ne, čo sa nepodarilo každej rodine. ko ďalej Viola Stern 

ischerová opísala, v jednom va ne bolo aj osemdesiat  idov, ktorí boli tak natlačení, že sa 
ledva vedeli hýba . Nikto z nich ani len netušil, kam ich vezú, alebo  ako dlho cesta potrvá. dolf 

itler totiž rozhodol o riešení idovskej otázky.  idov z územia, ktoré ovládalo Nemecko 
a jeho spojenci, posielal do koncentračných táborov na smr . 
 Po niekoľkých hodinách, či dokonca  d och, dorazil transport s Violou a jej rodičmi 
do cieľa. Bol to najhorší vyhladzovací tábor nacistov  -  usch itz-Birkenau v Poľsku. Písal sa 1 . 
jún 19 . Po vystúpení z va na nasledovala selekcia ľudí. Tú mal na starosti njel smrti , lekár 
osef Men ele. Muži a ženy boli okamžite oddelení.  Viola a ostatné ženy stáli v rade a  čakali, 

ktorým smerom ukáže doktorov prst. Ten osudný prst bezcitného, chladnokrvného Men eleho, 
ktorý rozhodoval o tom, kto p jde do sp ch   a kto ešte na nejaký čas prežije. Kto navš vil tento 
koncentračný tábor vie, ako fun ovali sprchy.  Desiatky ľudí nahnali do jednej miestnosti, 
v ktorej zo stropu viseli sprchové hlavice. Nič netušiaci ľudia, ktorí sa zrejme aj tešili na očistu 
vodou po d och strávených v dobytčích va noch, ukončili svoju životnú pú  na tomto 
mieste. Namiesto vody im pustili cykl n B, ktorý ich udusil. neď vedľa tejto miestnosti sú pece, 
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v ktorých spálili m tve telá. Violu s mamou rozdelili. Mladá učenčanka stále dúfala, že sa s ou 
ešte uvidí. Nestalo sa tak. Viola zostala nažive. Stala sa jednou z Men eleho dievčat.  Tak nazývali 
tie vyvolené , ktoré nesk r slúžili ako pokusné potkany pre njela smrti , ktorý mal ambíciu 
vytvori  čistú árijskú rasu enetickou modifikáciou. 
 Tie, čo prežili selekciu, zadelili do drevených blokov. V jednom bloku bolo tisíc žien,  
ktoré v čase odpočinku ležali na zemi a ešte aj na sebe, aby sa zmestili. Miestom na spanie boli 
drevené priečky.  Bloky boli postavené narýchlo, a preto v chladnom období  bola v nich zima. 
Keďže  podlaha  bola len  zemina, všetci boli špinaví, čo pre nich bol pravdepodobne ten 
najmenší problém.  Z blokov bolo vidie  kremat riá, z ktorých vychádzal hustý čierny dym...
  aký čakal osud žien, ktoré dostali šancu aspo  na chvíľu preži  Viola Stern ischerová 
spomínala, že po selekcii im najprv tupými žiletkami oholili celé telo, čo bolo dos  bolestivé, 
keďže ich viac šklbali ako holili. Na jedenie dostávali chlieb  s pilinami, či polievku  zo zemia-
kových šupiek. Takzvaný chlieb bolo treba zjes  čo najsk r, pretože po krátkom čase sa premenil  
na  prach.  Piliny sa zapichávali do ďasien, čo sp sobovalo krvácanie a boles  v ústach. astým 
problémom bola aj hnačka, ako následok stresu a obavy o život. Okrem tohto sa v tábore šírila 
aj epidémia týfusu, na ktorý sa v ojedinelých prípadoch aj zomieralo. Podľa svedectva Violy, tie, 
čo prežili Men eleho pokusy, by boli rady, keby ich jediným zdravotným problémom boli len 
boľavé ďasná, či rany po holení.  Vybrané ženy zažívali na sebe medicínske   pokusy njela 
smrti , pri ktorých im často rezali končatiny, vyberali oči alebo robili iné nehumánne zákroky. 

 aby toho nebolo málo, dozorcovia, teda dozorkyne, s nimi zaobchádzali ako s odpadom, aj 
keď mnohé z nich boli idovkami.  Viola vo svojich pamätiach opísala dozorky u z jej bloku, 
ktorú prezývali Babi .  oci sama bola idovkou, vyvyšovala sa a vyvršovala na ostatných. ej 
zúfalos  ju priviedla k presvedčeniu,  že keď sa bude správa  ako Nemka, získa si d veru nacistov, 
ich obdiv a prežije. Tento d vod ju viedol k tomu, že verbálne aj   fyzicky ubližovala všetkým 

idom, ktorých mala na starosti. 
 Mladá žena z učenca zažila v Birkenau pokusy osefa Men eleho na vlastnom tele... 

 prežila ich. ko s odstupom času pri svojich spomienkach povedala, dokonca ho porazila. 
 to dvakrát.  Po vojne priviedla na svet dve dcéry... Viola Stern ischerová bola jednou z mála 

tých, ktoré prežili koncentračné tábory. Viac ako šes  mili nov idov v nich prišlo o život. Violin 
osud sa v Birkenau neskončil. Dostala sa do ďalších troch táborov. Birkenau bol však najhorší. 
Ku koncu vojny sa dostala do nemeckej továrne, kde spolu s inými ženami z tábora opravovali 
káble. ko Viola pri svojich spomienkach uviedla, mala š astie na vedúceho, ktorý nebol typickým 
Nemcom tej doby.  Zdalo sa, že mal pochopenie pre idov a on sám chcel, aby sa vojna skončila. 
V knihe Viola Stern ischerová cituje slová ansa  jej nadriadeného z továrne: akám 
a tuším, čo príde. Nemecko je zničené. Nielen od náletu Spojencov, ale najmä morálne. Všetci 
teraz budú hovori , že oni nič, oni len počúvali rozkazy, alebo, že len ško žili a nevedeli, čo sa 
to robí. vidíš, všetci sa budú tvári , že sa ich to netýkalo, že o tom nevedeli. Nedovoľte im to  
Vy, , ktorým bolo najviac ublížené, práve vy musíte teraz zača  bojova . Bojova  o to, aby tých 
bláznov, tých sadistov, tie choré moz y poriadne potrestali. by sa už ľuďom odnechcelo zabíja , 
ponižova  a likvidova  iných ľudí. Nesmiete sa teraz tvári , že na to treba zabudnú  a ís  ďalej.  
 Táto myšlienka mi utkvela v pamäti a prinútila ma zamyslie  sa, prečo by sme nemali 
súdi  iných a kolek vne, už v bec nie. Za každou historickou udalos ou, či životným príbehom 
ľudstva, treba vidie  konkrétneho človeka. Napríklad vedúci ans a dozorky a Babi z Birkenau. 
Podľa vtedajšej doby by človek očakával, že nemecký ans bude zaslepený nacista, ktorý veril 
v to, čo robil vodca Ríšskej ríše dolf itler.  na druhej strane by u židovskej dozorkyne Babi 
z Birkenau predpokladal empatiu a pomoc. Opak bol pravdou. ans, napriek tomu, že bol Nemec, 
vojnu nechcel a videl v nej zlo, ktoré sa na ľuďoch páchalo. Babi  idovka, ktorá bojovala za 
každú cenu o prežitie, nepomáhala svojim v koncentračnom tábore a škodila im.  j ich osudy 
sú d kazom toho, že nezáleží na tom, akej sme národnosti, rasy alebo náboženstva. Každý 
z nás je človek a zaslúži si rešpekt. To, v čo veríme alebo akej sme farby pleti, nás nedefinuje. 
Definujeme sa len my sami. To, akými budeme ako ľudia. i v nás aj v tých krízových situáciách 
prevládne ans alebo Babi. Záleží od každého jedného z nás, akou cestou sa vyberie...  
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TOR: Zuzana Jánošíková, I .B, ZŠ P. . Dobšinského, Rimavská Sobota

Esej
(Tóthová, Homolová V. : Mengeleho dievča)

 Ma  deti. Pre niektorých je to tak jednoduché, pre iných zase  zložité. V prípade Violy 
Stern isherovej, to bolo až nemožné. Napriek nepriazni osudu to dokázala. Týmto činom premohla 
Men eleho a potvrdila, že zázraky e istujú.  
 osef Men ele bol povolaním lekár. Keď sa aj v súčasnosti vyslovení jeho meno, po 
viac ako 0 ich rokoch od skončenia druhej svetovej vojny,  ľuďom prebehne mráz po chrbte.  
eho ambulancia  bola v usch itzi ,  v  najhoršom nacistickom koncentračnom tábore. Poľský 

Osvienčim preslávil  aj doktor Men ele, kde p sobil ako vedúci lekár v ženskej časti tábora. 
Na bezmocných, ustráchaných ľuďoch robil nehumánne, zvrátené, sadistické pokusy. 

 ednou z jeho pacientiek  bola aj Viola Stern ischerová. V knihe Men eleho dievča 
opísala, ako to v Osvienčime  pod taktovkou anjela smrti , to bola jeho prezývka, vyzeralo. Bolo 
to ažké čítanie, v ktorom sa zmiešavali r zne pocity, ale aj nezodpovedané otázky. Bola to zmes 
hnevu, poh dania voči nemu, ale aj smútok a ažoba na srdci za tými, ktorí boli tak bezbranní 
a nemali možnos  bráni  sa. ko mohol jeden lekár niči  a zabíja  ľudí   čo ippokratova 
prísaha    prečo aj deti  Kde sa v om zobrala toľká surovos , bezcitnos  a ešte aj cynizmus  

 Mladá Viola, útla žena s láskavými modrými očami, sa podrobila sterilizačným pokusom, 
po ktorých bola odsúdená ži  život bez de . Chceli jej zobra  možnos  radova  sa z nich, a tak 
vidie  ich vyrasta  a vydáva  sa na cestu životom. Oni ju nechceli pripravi  len o život de , ktoré 
mohla ma , ale aj o jej vlastný. Vďaka svojej priebojnosti ho porazila. Porazila nacistov, ktorí 
si želali smr  židov. Porazila Men eleho. Porazila osud. Dvakrát darovala život. Tá, ktorá v tábore 
nemala právo ani na svoj vlastný. Narodili sa jej dve zdravé dcéry. Musela to by  veľmi silná žena, 
keď dokázala o tom rozpráva . Nielen o svojom príbehu, ale aj o iných, ktorí tú možnos  už nemali. 
V pamäti mi zostal osud malého chlapčeka,  ktorý  opísala v knihe rodáčka z učenca.  Mal modré 
oči a svetlé kučeravé vlasy. Pre iných to bol malý anjelik, no pre Men eleho, dokonalé die a 
na jeho morbídne e perimenty. V tábore si mysleli, že toto malé srdce dokáže roztopi  to jeho 
-  ľadové srdce. njel smrti  svoj nový objekt  pozoroval pri hre, kontroloval ho. Dokonca, 
keď  mu išiel bra  krv, upozornil ho, že ho to teraz kúsok pichne. K jeho mame sa správal s úctou 
a ona mu ochotne odpovedala na otázky, ktoré sa týkali chlapca. Men ele nedokázal pochopi , 
že toto malé chlapča m že by  potomkom ida. Keď ani po dvoch mesiacoch na nič neprišiel, 
zabil matku  pred očami chlapca, ktorému sa vtedy začali tie najhoršie dni.  osef Men ele zrazu 
strhol masku a ukázal svoju pravú tvár. rustráciu si na chlapcovi vybíjal tým,  že mu nedával jes  
alebo mu po d och bez stravy strčil hadičku do hrdla a lial jedlo. Týral ho. yzicky i psychicky. 
Keď ho to po čase prestalo bavi , vytrhal chlapčekovi vlasy, odrezal mu kus kože na nohe 
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a pichol injekciu s fenolom do srdca, v ktorom nosil spomienku na mamu... Keď jeho malé 
srdiečko dobúchalo, vybral mu aj jeho modré oči a hodil ich do sklenenej nádoby.
 Men ele sa správal ako boh. Bol to on, kto rozhodoval o by , či neby  tých, ktorí sa 
dostali do usch itzu. Zvyčajne p sobil v dele ácii, ktorá selektovala prichádzajúcich ľudí. eho 
povestný prst, keď ukázal vľavo, dal ľuďom nádej na život. Bola to však falošná nádej. Ich životy 
hneď po príchode vyhasli v plynových komorách. Tí, ktorých zadelil vpravo,  dostali šancu ži , 
ale ako ži   najmä,  ako dlho  Podľa historikov, osef Men ele p sobil v Osvienčime 21 me-
siacov a do plynových kom r poslal viac ako 00 tisíc ľudí.  Iba  do plynových kom r.  koľko 
vyhaslo ľudských životov pod jeho lekárskym  dohľadom ...

 j o tom sú mrazivé spomienky Violy Stern ischerovej. Dúfam, že keď 2 . mája 201  
vydýchla, nechala tu svoje ažkosti a pre nás svedectvo o hr ze, ktorej je človek schopný. 
Po prečítaní tejto knihy m že zosta  jednotlivec  úplne paralyzovaný a rezi nova  na dobro. 
Spomenula som si však na odkaz réckeho mýtu, ktorý pretrváva dodnes. Zvedavá Pandora, 
napriek zákazu, otvorila skrinku a z nej vypustila všetky biedy, zlá, choroby, utrpenia do celého 
sveta. Pandora, keď si to uvedomila, rýchlo veko skrinky zatvorila a zdalo sa, že je prázdna.  
V skrinke však zostalo len to, čo zlá zatlačili na samé dno. Bola to nádej.  tak bez uvedomenia 
si tejto skutočnosti,  že máme vždy nádej, by sme sa zbláznili.  

Adrián Pravda, Ostnatý dr t
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TOR: Sofia Nagyová, I . , ZŠ P. . Dobšinského, Rimavská Sobota

Pohroma

Nastal ten de , keď ľud hr zu zažíval,
keď vlak ľudí prinášal,
na miesto skadiaľ úniku niet.
udia len trpia  hr zy sa boja,

s de mi láskavos  nemajú,
do zbroje ich hodia.

Delia ľudí ako odpad, no každý sme iný
a takýto to má potom dopad.
ebo prišiel jeden krutý pán,

ktorý na staros  toto všetko mal.
Robi  ľuďom zle
a do koncentračných táborov ich hodi  chcel.

Boli aj výnimky,
s očami modrými a vlasmi bielymi.
Takí ľudia pokoja dos  mali, ale ostatní  pokoja nedostali.

Iba na e perimenty im dobrí boli.
Veľa si vytrpeli a b le si niesli.
Veľa ľudí neprežilo a aj ten, kto to prežil,
hroznú spomienku v sebe ukotvil.

Nakoniec sa ľudia dokopy dali
a odvážne itlera odstavili.

 tak navždy pokoj sme od neho mali.
Nikto túto hr zu nechce znovu zaži , preto sa ako ľudstvo
budeme snaži .
S pamä ou drža  spolu
a pripomína  si navždy túto pohromu.

Veľké ponaučenie z toho všetkého máme
a my sme len radi, že to nepoznáme.
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TOR: Simona Súkeníková, žiačka ZŠ . . Komenského, Zemianske Kostoľany

Odvážny kapitán

 Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, prečo sa 
ulica, na ktorej bývam, volá  Kpt. einholda. No keď som 
sa dozvedela, že mal veľké postavenie tu u nás v Zemianskych 
Kostoľanoch a v okolí počas 2. svetovej vojny, začalo mi 
to v ta  v hlave.
 Zistila som, že kpt. dolf einhold bol na 
rozkaz pplk. Goliana na jar roku 19  preložený do 
Zemianskych Kostolian. Pod jeho velenie patril Vojenský 
technický chemický ústav, sklad delostreleckého streliva 
a pohonných hm t.
 Viem, že naša obec bola počas 2. svetovej vojny 
dos  zničená, a tak isto bola aj jedným z hlavných centier 
protifašistického odboja na hornej Nitre. V budove 
dnešného vojenského útvaru pripravoval Slovenské 
národné povstanie. Veliteľom posádky v Zemianskych 
Kostoľanoch bol dolf einhold, ktorý sa nesk r 
aj s posádkou pridal k partizánom. Riadil posádku 
aj v Novákoch a Bošanoch. akal ho ažký osud, keď  ho 
zajali Nemci a nesk r pravdepodobne aj zastrelili.  
 Na jeho počes  v budove, kde pripravoval Slovenské národné povstanie je umiestnená 
pamätná tabuľa.
      Pre Zemianske Kostoľany je to významný človek, a preto som rada, že je uctená jeho 
pamiatka aspo  tak, že sa po om volá ulica.
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TOR: Anastassia Senotová a Michal Balco, ZŠ Dudova 2, Bratislava

Pamätníky
na Ukrajine a na Slovensku slovami žiakov 9. ročníka

 V súvislosti s bojovými operáciami na východnom fronte počas 2. svetovej vojny 
a udalosťami po skončení SNP sme sa rozhodli spraviť porovnanie dvoch pamätných miest. 
Jedno sa nachádza na Ukrajine a druhé na Slovensku. Obe miesta spája približne rovnaký 
názov Kremenčuk a Kremnička. Aby bolo naše porovnanie zaujímavejšie, spracovali sme ho vo 
forme rozhovoru, pričom Anastázia naozaj pochádza z Kremenčuku a Michal sa naozaj zaujíma 
históriu druhej svetovej vojny. Obaja sú spolužiakmi na Základnej škole Dudova 2 v Bratislave.

Anastassia: Michal, vedel si, že v Kremenčuku sa nachádza veľmi veľký pamätník obetiam 
druhej svetovej vojny
Michal: Nie, poznám však pamätník obetiam fašizmu v Kremničke na strednom Slovensku.
A :  Tak ja ti o om niečo poviem. Tento pamätník sa nachádza na mieste, kde bol počas 2.svetovej 
vojny najväčší z deviatich koncentračných táborov mesta Kremenčuk. Počas vojny tu zahynulo 
viac ako 100 tisíc zajatcov. Tento monumentálny pamätník odhalili 2 . septembra 19  pri 
príležitosti 0. výročia oslobodenia mesta bol neďaleko od kultúrneho paláca.
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M :  To je zaujímavé. ko ten pamätník vyzerá  
A :  Na žulovej základni pamätníka sa nachádza súsošie zafarbené striebornou farbou. Pri pamätníku 
horí večný plame . Za súsoším je bet nová stena s nápisom Navždy živým  obložená červe-
nými žulovými dlaždicami. Pamätník tvorí sedem postáv, pä  mužov, jedna žena a jedno die a. 
Sochy dosahujú výšku až ,  metra. V centre je postava lekára a vojnového zajatca s hrdo zdvih-
nutou hlavou. Z celého výjavu na pomníku je jasné, že hoci m žu ľudia zomrie , nevzdajú sa.
M :  Kto tento pamätník navrhol 
A :  Sochárom bol Mykhailo edorovych Ovsyankin, ukrajinský sochár, ktorý bol sám účastníkom 
druhej svetovej vojny. Bojoval v Pobal  aj v čiernej pechote v špeciálnych jednotkách bývalých 
tankistov, ktorí po zničení svojich strojov bojovali ďalej ako pešiaci. Ovsyankin sa tiež zúčastnil 
vojenských operácií na severozápadnom a lenin radskom fronte. V roku 19  sa stal sochárom.
A :  Michal, teraz mi povedz niečo o pamätníku v Kremničke.
M :  Počas druhej svetovej vojny sa v Kremničke odohral masaker, ktorý predstavuje sériu maso-
vých popráv. Medzi . novembrom 19  a 1 . marcom 19  ich uskutočnila nacistická jednotka 

insatz kommando 1  v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi linkovej ardy. 
 V masových hroboch bolo nájdených celkovo  obe , vrátane malých de , civilného obyva-
teľstva ako aj vojakov. as  z identifikovaných obe  bola nesk r svojimi rodinami premiestnená 
a pochovaná inde.
A :  Ten pamätník je postavený na mieste týchto masových hrobov
M :  no, na mieste masového hrobu bol v roku 19 9 postavený veľký Pamätník obetiam fašizmu. 
Zaujímavos ou je, že v roku 19  bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 
Súčas ou pietneho miesta je aj Pamätník zavraždeným židovským obyvateľom, symbolický 
svietnik zvaný Menora, ktorý bol v roku 199  pripojený k Pamätníku obetiam fašizmu.
A :  Kto bol autorom tohto pamätníka
M :  Pamätník je dielom Dušana Samuela urkoviča, slovenského architekta eur pskeho 
významu, ktorý sa však jeho odhalenia nedožil.
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TOR: Kristína Bachratá, ZŠ Mlynská, Senec

Holokaust – nezabudneme!
/úvaha/

olokaust je pojem, o ktorom by mal ma  vedomosti každý človek. V spoločnosti by sa malo 
o tejto téme otvorene rozpráva  a nezameta  túto skutočnos  pod koberec , pretože tieto 
udalosti nastali len niekoľko desiatok rokov dozadu a kto nám zaručí, že nenastanú opä
 Kto nám zaručí, že nepríde niekto, kto zo d a na de  povie, že nejaká skupina ľudí je menej 
cenná ako tá druhá a prečo  Pretože má iné vierovyznanie  Inú farbu pleti  Pretože nepodpo-
rujú určitú ideol iu  Nemá ma  predsa každý človek právo vyjadri  svoj názor  Každý máme 
rovnakú hodnotu či sme bohatý či chudobný, či vzdelaný či nevzdelaný. Neustále máme rovna-
ké právo na život, tak prečo príde niekto a zoberie ho, len tak. Kto mu dal právo správa  sa 
k druhým ako ku zvieratám, kto mu dal právo sta  sa ich pánom, núti  ich pracova  v neľudských 
podmienkach a napokon kto mu dal právo bezhlavo ich zabíja , akoby ani neboli ľudia. V čom 
boli horší idia ako Nemci  Prečo museli zomrie  mili ny žien, mužov a aj de  nadarmo  Prečo 
ich masovo vyhladzovali, keď im vlastne nič neurobili  Chceli len slobodne ži , ale namiesto 
toho ich umiestnili do koncentračných táborov a len malej časti sa podarilo uniknú  zaručenej 
smrti. 
Pre nevedomos  ľudí sa m že toto znovu sta , preto by sme sa mali zaujíma  o minulos , pre-
tože je vždy bezprostredne spojená so súčasnos ou.  nebolo to tak dávno, aby sme na to 
jednoducho zabudli. 

Tomas Matuch, , 12 rokov, ZŠ Pu ačevova 1 1 , edine Mier
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TOR: Marko Mráz, ZŠ Mlynská, Senec

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V SENCI 
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

idovskej komunite v Senci sa pred druhou svetovou 
vojnou pomerne darilo  svedčí o tom napríklad 
honosná prvá senecká syna a z roku 1 2 , ktorú 
si na svoje náklady nechalo postavi  iba približne 
20 rodín čo podľa dobových matričných záznamov 
mohlo znamena  asi 9 obyvateľov .

alším d kazom úspešného života židovskej komunity 
v Senci bol aj ich prudký populačný nárast  zatiaľ čo 
v spomenutom roku 1 2  žilo v Senci iba 9 židov, 
v roku 190  ich bolo 100. Pri sčítaní obyvateľstva 
v roku 19 0 ich bolo až 02  Ich situácia sa zhoršila 
až v roku 19  po okupácii Senca Maďarskom.
Od začiatku druhej svetovej vojny sa život židovskej 
komunity v Senci výrazne zhoršova , útlak a nenávis  
židovskej komunity bola najväčšia po vzniku Sloven-
ského štátu 1 . .19 9 .
V roku 19 2 boli všetci židovský obyvatelia Senca 
sústredený v Bodoházi pri Kráľovej pri Senci  a odtiaľ 
deportovaní do koncentračných táborov.

Zdro e
h ps .s nagogasenec.sk  h ps sk. ikipedia.org iki Senec h ps sk. ikipedia.org iki

r B ov pri Senci Peter edor a kolektív  Senec bránou do tre eho milénia.

Zdro  foto  Peter edor a kolektív  Senec 
bránou do tre eho milénia.

Ich majetky boli po transporte rozdelené medzi vybraných ľudí, alebo ich využívali sociálne 
or anizácie  podľa plánu sa z domu vdovy po dolfovi Sin erovi mala sta  p rodnica a napríklad 
z domu Samuela a Zoltána Bonyhádiho sa stal chudobinec.
Keďže bol Senec po Viedenskej arbitráži odstúpený Maďarsku , stalo sa z neho pohraničné mesto, 
preto sa tadiaľto snažilo utiec  veľa slovenských židov do menej protižidovského Maďarska. 

raničná polícia veľa z nich chytila a následne zavraždila.

Po vojne sa do Senca vrátilo iba 0 židov, snažili sa obnovi  svoje aktivity, čo sa im aj spočiatku 
darilo, ale nesk r im v tom defini vne zabránil komunistický režim a d sledkom všetkých týchto 
udalos  dnes už v Senci žiadni židia oficiálne nežijú
V Senci sa zachovala pamiatka v podobe druhej židovskej syna y, p vodne z roku 190 . 
Syna a sa pred pár rokmi dočkala rekonštrukcie.



7 0

Petra Mikóciová, ZŠ Mlynská, Senec, Koncentrák
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TOR: Monika Poznánová, .C, ZŠ Tajovského, Senec

Pamäť mojich predkov
 M j dedko z tatinovej strany už 
nežije, ale m j otec si pamätá čo mu povedal 
jeho otec a jeho dedko o 2. svetovej vojne.
 M j pradedko padol do ruského 
zajatia ,lebo v tom čase slúžil v maďarskej 
armáde . Dedko ostal sám doma aj so svojou 
mamou. Starali sa o domácnos  sami. Mali 
veľa včiel , chovali prasa, mali aj kravu a chodili 
pracova  aj na polia.
     Keď mal m j dedko asi  rokov , počas 
vyučovania na základnej škole prišli do triedy 
ľudia , ktorí slúžili fašistom a zobrali jeho vedľa sediaceho spolužiaka so sebou. eho aj jeho rodinu 
už nikdy viac m j dedko neuvidel. Bol z toho smutný, lebo to bol jeho kamarát. ž nesk r zistil, 
že to boli idia, vtedy tomu nerozumel.
 Tatino mi hovoril aj o iných zážitkov mojich predkov. Počas vojny dedinu Veľký Blh pri 
Rimavskej Sobote obsadili raz nemeckí vojaci, a raz ruskí vojaci. Vojaci sa vždy ubytovávali 
v dedine u jednotlivých rodín. Nemci boli slušní k našej rodine , ukazovali motorku dedkovi
a techniku ktorú mali so sebou. Dedko bol malý chlapec a veľmi ho zaujímali motorky ako 
každého chlapca. Keď prišiel čas stáčania medu, pomáhali babke získava  med. Samozrejme 
z medu zobrali Nemci aj pre seba. Boli prípady keď zastrelili dvoch Nemcov, vtedy bol v dedine 
zmätok, nakoniec našli tých ľudí, čo ich zabili a zastrelili ich . 
 Na ďalší rok Nemci sa stiahli, a dedinu obsadili ruskí vojaci. Tí tak isto sa ubytovali 
u jednotlivých rodín, akurát stáčanie medu bolo trochu iné. Rusi rozbili úli, zničili asi 0 rodín 
včiel , a zobrali všetok med a nič nenechali pre rodinu m jho dedka. 

 Po ví azstve ruskej armády , v dedine vyhlásili sčítanie ľudu, neúčas  trestali smr ou. 
Rusi všetkých zatvorili do telocvične a do kultúrneho domu, ale starých, slabých a deti pustili 
domov. Všetkých previezli do va nov a odvliekli do Ruska do táborov na nútené práce. 

j moju prababku, otcovu mamu, ako vojnových zločincov. Veľa ľudí umrelo tam hladom ale 
moja prababka bola silná a prežila. Vrátila sa po  rokoch .          
 Tak sa stalo že po vojne , m j 9 ročný dedko ostal sám so svojou babičkou , odvtedy 
rusom neveril, aj keď nás oslobodili v Rusku na nútených prácach zahynulo po vojne veľa Slovákov 
a Maďarov z južného Slovenska o čo sa dlho u nás nehovorilo. Dnes títo ľudia a ich deti sú 
zapísaní do zoznamu bývalých politických väz ov. j m j dedko mal takýto preukaz.

 Príbeh ktorý rozprávala babkina mama z maminej strany bol úplne iný. Keď prišli 
k nim domov Nemci, chceli od jej tety aby im navarila pre nich jedlo, keď nechcela, chceli ju 
zastreli . Babkina mama prosila aby ju nezastrelili, že ona im navarí. Tak aj urobila. Keď im 
pripravovala jedlo, všimli si, že v kolíske je bábätko, tak potom boli zrazu milší a vysvetľovali, že 
aj oni majú tiež malé deti. 
 M j pradedko bol partizán , mojej druhej prababke z maminej strany fašisti vypálil 
dom, aj celé ulice, lebo nikto im nechcel prezradi  kde sa skrývajú partizáni
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TOR: Nina Fedičová, .C, ZŠ Tajovského, Senec

Príbeh z obdobia 
2. sv. vojny 

 Druhá svetová vojna, je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený kon ikt v dejinách 
ľudstva, ktorý stál život asi - 0 mili nov ľudí. 
Moji prastarí rodičia, ktorých som síce nepoznala, žili v tomto období. O tom, ako sa im žilo 
počas vojny , rozprávali svojim de om. Tie deti, to sú moji starí rodičia. 

 moja babka, z maminej strany, mi vyrozprávala tento príbeh. 
Keď mal m j pradedko 1  rokov, zažil nepríjemnú situáciu. Písal sa rok 19 , keď práve stál 
na železničnej stanici v Galante. Po vyučovaní sa chystal domov do Réce , kde vtedy býval 
aj so svojimi rodičmi. eho otec tam robil vlakového výpravcu a preto tam v tom čase bývali. 
Na stanici bola skupina zajatcov, ktorých strážili vojaci. ednému zajatcovi sa podarilo uniknú , 
ale o tomto fakte práve vtedy nikto nevedel. Vojaci začali počíta  zajatcov a posúva  ich do 
pristaveného va na. Nakoľko im jeden zajatec chýbal a m j pradedko bol v danú chvíľu na 
nesprávnom mieste, zaradili ho do radu zajatcov a strčili do vlaku. Vlakom ich prepravili do 
Donbasu Kyjev krajina . Tam museli ažko pracova  v uhoľnej bani. Pradedko často rozprával, 
aké to bolo náročné a zložité .
Nikto netušil, kde pradedko počas vojny zmizol.  
V roku 19 , keď skončila druhá svetová vojna, prepustili zajatcov domov. Pradedko si presne 
nepamätá, ako sa naspä  prepravili na Slovensko. Spomína si len na to, že cestovali cez Maďarsko.
Rok strávený v zajatí, pri ažkých prácach mu podlomilo zdravie. Musel časom podstúpi  
operáciu, pri ktorej mu vybrali rebro, aby mu odstránili kus postihnutých pľúc. 

Tento príbeh, z obdobia druhej svetovej vojny sa skončil pomerne š astne, nakoľko boli 
aj situácie, kedy ľudia vo vojne umierali.

      Dobrovoľný projekt, Dejepis
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TOR: Samuel Rác, . , ZŠ Tajovského, Senec

Významná osoba v mojom živote 
– prababička Boženka Ždánská 

/za slobodna Peťková/

 Moja prababička Boženka sa narodila v roku 19 0 v Brusne. P vodne som plánoval 
opísa , ako chodila do školy. Počas 2. svetovej vojny to bola meštianka. Keď Nemci vyhodili do 
vzduchu železnicu a mosty, musela chodi  niekoľko kilometrov každý de  pešo. V zime 
si v aktovke nosila narúbané klátiky dreva, aby jej v škole nebola zima, po príchode do školy 
dostávala teplé mlieko, aby sa zahriala. Musela sa najprv uči  nemčinu a po príchode ruského 
frontu zas ruštinu. 
 Po rozhovore s ou som nadobudol pocit, že tieto informácie by boli chabé. ej život 
bol totiž omnoho významnejší. 
Moja babka Božka, ako ju voláme, vyrastala v dome v uličke, ktorú volali Malá Kakatka. 
e to vtipné, ale práve táto ulička rozhodla o tom, že k nim jedného d a prišiel na výsluch 

d stojník nemeckej SS. Ich dom stál totiž ako úplne posledný pri východe z dediny a kto chcel 
ís  smerom k poliam a do h r, musel prejs  okolo.  Brusno sa zárove  nachádzalo v centre 
Slovenského národného povstania, do ktorého sa zapojila aj naša rodina. V dome babky Božky 
často prespávali vojaci a partizáni, veľakrát rodina rozdala všetky potraviny a nezostala im ani 
k rka z chleba.
Nemecký d stojník SS babku Boženku vypočúval dlhé hodiny, hoci mala iba 1  rokov. Rozumela 
totiž po nemecky. Bol aj u richtára a farára Gotznika. ko zázrakom sa výpovede všetkých 
zhodovali a všetci spoločne popreli, že by akokoľvek pomáhali partizánom. Po vojne ľudia často 
spomínali, ak by vtedy babka čo i len slovkom prezradila pravdu, celá ich ulica by bola 
na výstrahu vypálená. V tom období už ležali popolom obce Kalište, Kľak či Cimenná. 
 Nikomu nikd  nepra em, ab  zažil vo nu a už v bec nie ako die a,  hovorí moja prababička, 

ktorá oslávi tento rok krásnych 91 rokov.
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TOR: Tereza Tornyaiová, 9. , ZŠ Tajovského, Senec

Môj pradedo, hrdina 

 M j pradedo Štefan urina sa narodil v júli roku 1920 v Zborove 
nad Bystricou do roľníckej rodiny ako šieste zo siedmich de . Siedme 
zomrelo necelý rok po narodení . Do školy chodil osem rokov. eho 
otec zomrel v roku 192  keď mal pradedo ešte len osem rokov a o devä  
rokov nesk r bohužiaľ zomrela aj jeho matka. Keď potom v roku 19  
jeho súrodenci odišli ži  do uhoslávie, on žil naďalej na Slovensku. 
Po dvoch rokoch odišiel za súrodencami, ale po krátkej dobe sa vrátil 
spä  na Slovensko. dajne sa vrátil v podvozku vlaku, čiže nele álne. 
Bol zadržaný pri prechode hranice v Bratislave a bol dva mesiace 
väznený. 
Po prepustení ho poslali pracova  do Nemecka. V roku 19 1 ho povolali 
na vojenskú službu do Slovenskej armády. Keďže ho režim považoval 
za nespoľahlivého, zaradili ho do pracovného útvaru. Nesk r ho pre 
účas  na vzbure v Trnave a v Kremnici preradili do iptovského amníka. 
Keď skončil vojenskú službu pracoval v zbrojovke v Dubnici nad Váhom, 
patriacej nemeckej firme ermann G rin  erke. Táto zbrojovka bola 
zbombardovaná, ale keďže väčšina výroby prebiehala pod zemou, nebolo
možné ju úplne zniči . Prebiehali tu prípravy SNP, na ktorých sa podieľal 
aj m j pradedo. Konkrétne tak, že zámerne poškodzoval vyrobené 
zbrane pre nemeckú armádu. Tesne pred vypuknu m povstania odišiel 
so skupinou do učivnej na Orave kde spolu s rancúzmi, meričanmi 
a Poliakmi vytvorili partizánsku jednotku. V povstaní bojoval hlavne 
na území Oravy a Banskej Bystrice. Bol veliteľom družstva v partizáns-
kej skupine kapitána Tichonova. Pod pradedovým velením bola zniče-
ná celá nemecká motorizovaná rota. Po potlačení povstania jeho od-

diel naďalej pokračoval v partizánskych operáciách. Počas neprítomnosti ho nemecké vojenské 
úrady odsúdili na trest smrti. On však pokračoval v boji, až kým neutrpel zranenie sp sobené 
zásahom črepiny  ranátu do h lavy.  V  roku 19  sa  dosta l  do ervenej  armády 
v Maďarsku, kde bol tiež veliteľom družstva. Toho istého roku mu pri boji o Budapeš  
prestrelili chrbticu. j z tohto zranenia sa však zotavil a po skončení vojny sa vrátil do Zborova 
nad Bystricou, kde sa oženil a pracoval v službách povojnového Národného výboru. Riadil 
vykopávanie m tvych, zavraždených Nemcami, pretože Nemci ich považovali za zradcov 
a nedovolili ich pochova  na cintoríne. Keď sa v roku 19 9 vrátili jeho súrodenci z uhoslávie, so 
svojím bratom Blažejom Blažej bol kapitán a komisár zvláštneho oddielu armády osipa Brosa 
Tita. Za odbojovú činnos  v uhoslávii mu bolo prezidentom SSR udelené štátne vyznamenanie 
Rad červenej hviezdy.  založil osadu Sv. Martin pri Senci. Pradedo Štefan a jeho žena Vincencia 
mali šes  de  jedno z nich bol ozef, m j dedo . Pradedo zomrel v roku 19 0 na infarkt. 
M j pradedo Štefan bol čestný človek. Nechýbala mu odvaha a sila bojova  za svoj národ. j keď 
zomrel sk r ako som sa narodila som na neho hrdá a som rada že to všetko prežil, pretože inak 
by som tu nebola.
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Vanessa Jaššová, III tr., Veľký Biel, Brezinka podľa tých briez
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TOR: Zuzana Sökeová, 9.tr., ZŠ Nová Dedinka

Môj pohľad na 
II. svetovú vojnu 

 Druhá svetová vojna  svetová vojna  vojna  To slovo mi nahá a hr zu. Nestačia 
r zne prírodné katastrofy  Prečo si ľudia aj napriek tomu musia vytvára  vlastné

le prečo vojna  Načo si ešte za ažova  životy vojnou  Prečo sa nem žeme uskromni  
Načo potrebujeme rozširova  svoju moc, majetok   

o vlastne prinášajú vojny  Smr , skazu, chaos, utrpenie a veľa nevinných obe . 
Podľa m a je vojna na nič, nemá zmysel, aj tak prináša len dočasný mier, pokým si všetci 
neuvedomíme, čo je vlastne zmysel života.

Prečo vlastne musela vzniknú  druhá svetová vojna  Kv li človiečiku zvanom itler

     O itlerovi si myslím, že to bol len obyčajný blázon, ktorý chcel vytvori  svet podľa svojich 
chorých vízii. il v ilúzii, že Nemci sú jediní a čis , ktorí majú právo ži  a vládnu  svetu. 
Tí najsilnejší mali podľa neho ma  právo na podrobenie a zničenie všetkých ostatných rás.

o ho k tomu asi tak dohnalo  

Podľa m a možno trpel komple mi, že sa nevedel stotožni  s tým ,odkiaľ pochádzal - možno bol 
p vodom aj židom alebo po svojich mnohých neúspešných pokusoch presadi  sa v osobnom 
živote alebo aj v prvej svetovej vojne chcel by  viac ako len obyčajný vojak .  j jeho psychiater 
si o om myslel, že je psychopat, ktorý si namýšľa, že je bohom vyvolený, aby mohol vládnu . 

ím viac poci oval svoju neobmedzenú moc ako vodca - hrer, tým viac sa považoval za boha. 
Keď získal nemecké občianstvo, namýšľal si, že je pravý  nemec. 

le prečo si vybral práve židov  Pre m a je to nepochopiteľné. 

Načo bolo vlastne dobré vytvori  tie koncentračné tábory  Chcel sa niekomu msti  

Prečo tam muselo toľko ľudí zomrie  

le podľa m jho názoru nemá nikto právo zotroči  alebo vzia  ľudské životy len preto, 
že to chce a myslí si, že jeho rasa je naj

by som lepšie pochopila to obdobie a urobila si ako taký obraz o tom, ako sa vtedy žilo 
a čo vojna obnášala, pozrela som si aj zopár filmov  Denník nny rankovej, here ands Touch 
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aj ivot je krásny , pretože v mojom okolí som už žiaľ nenašla priamych účastníkov vojny, ktorí 
by mi o nej vedeli rozpráva .

Keby som mala porovna  dnešnú dobu s tou, jednoducho to mali ažké. Dá sa poveda , že my 
žijeme v blahobyte a akom takom mieri. Nevedela by som si predstavi , že by som žila v ustavič-
nom strachu, že každú chvíľu m že niekto vtrhnú  do domu a odvláči  nás na nejaké neznáme 
miesto, kde by sme o hlade, špine a zime čakali na smr . Obdivujem ľudí, ktorí to prežili a mali 
v ľu po tom všetkom ži  aj naďalej. Museli by  veľmi silní, že to dokázali ako tak spracova  
a pokračova . Tak isto obdivujem všetkých tých vojakov, ktorí bojovali, či už za alebo proti 

itlerovi nevediac, či sa z vojny vlastne vrátia, či uvidia svoje rodiny, svojich priateľov, svoje 
domovy. Boli prinútení bojova  za nezmyseľnos , ktorá ani nemusela vzniknú . Keď som 
sledovala tie filmy a aj pri čítaní článkov ma premohli veľmi silné pocity strachu a fakt si 
nedokážem predstavi  seba v tej dobe. ednoducho mi naskakujú zimomriavky keby som to 
musela s nimi prežíva ...

Vojna by podľa m a ani nemusela by . udia by si mali prizna , že každý ľudský život je d ležitý 
a jedinečný, a keby sa prestali hna  za majetkom, peniazmi, silou a mocou, prestali závidie , 
povyšova  sa nad ostatnými... Zavládla by láska, úprimnos , čestnos , spokojnos  a z toho by 
vyplýval aj mier.

ijeme už 21. storočí mali by sme si to uvedomi  ak nie teraz, tak kedy  Nie je na čase, aby 
si ľudia zvolili lásku a mier namiesto vojny  ž toľkokrát si zvolili zlú cestu a tie následky boli 
nezvratné. ijeme v dobe chamtivosti, honby za postavením, majetkom, ovláda  všetko, čo sa 
len dá. No a z toho vyplýva jednoznačne zlo, závis , nenávis , nepriateľstvo a podobne...

 Výsledkom toho všetkého bola aj druhá svetová vojna a vlastne každá jedna vojna v dejinách 
ľudstva. Vo vojnách sa bojovalo pre územia, možnosti rozširova  svoju krajinu, pre moc a silu  

le načo nám to je  Možno na utvrdzovanie svojej túžby by  niekým mocnejším, väčším

Vojna je podľa m jho názoru jednoducho zbytočnos . ivot je krásny, vážme si ho, vážme si 
jeden druhého, majme sa radi a zabudnime na všetky tie ne a va . Vtedy podľa m a zavládne 
na celom svete mier a aj zabudneme na svoje prehnané túžby. 

vedomme si, že každý jeden život je vzácny a pre niečo sme sa narodili na tento svet a určite 
nie za účelom, aby sme sa navzájom zničili. 
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Kresby de  2. B. triedy v rámci ŠKD nakreslené na pamiatku našich hrdinov pre Zborník k . výročiu SNP. 
PhDr. M r. Peter hrecký, vychovávateľ 2. B., ŠKD, ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava  - amač
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Alžbeta Fašánková, 9. trieda, ZŠ Miloša anošku, l. s. bri ády , iptovský Mikuláš, Vojačka
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Vojna očami mladých
Nemecké vojsko útočí,
v tom zelenom úbočí.

udia kričia ach
Majú veľký strach.

Partizáni prepadajú nemecké vlaky,
ľudí vešajú na háky.

j na Dukle sú kruté boje,
Nemci kujú nejaké zboje.

Slováci vyhrávajú,
Nemecké vojská odrážajú.

Nemci sa musia vzda ,
pretože už nevládzu bojova .

V celej krajine prepukne sláva,
že sa Nemecku Slovensko nepoddáva.

TOR: Samuel Lavrik, 10 rokov, Mierová 1, 0 01 umenné, ZŠ .Švermu, 
Štefánikova 1, umenné, . ročník, M r. nna Tokošová
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Symbolická... spomienková...
  

čili nás chodi ,
a pod ali nám nohy.

Ruky nám zviazali ni ami bolesti,
tie laná úzkosti rezali do kos .

ícami slzy stekali, padali, kvapkali,
smrteľne vo ali.

čili nás vravie , o živote spúieva ,
nútili však mlča , trpie , strachom zmiera .

ivot rozdáva  mali naše mamy,
ostali bez mužov, samučičké samy.
My deti bez otcov, osamelé, samé,

osirelé, hladné.

Sir tky tie kvitli v poli,
my po pivniciach boli.

Nespali, nejedli, len z lásky nám žili,
vojnové útrapy mnohých za ažili,

mnohí neprežili,
mnohí...

Nech dnešky a zajtrajšky svietia nežným mierom,
nech hádky mocných nekončia vojnou,

ale tichom, zmierom.
olubica š astia, pokoja a lásky

nech rozprestrie krídla.
Domy žijú spevom,

deti nech majú doma mamy,
nech mamy nie sú samy.

Ku mne patrí otec, ba i mama,
nech nikdy nie je vojna,
nech nezostane sama.

vka

AUTOR: Eva Onderišinová, 12 rokov, I. kate ria, asenovská 2, 0 01 umenné, 
ZŠ .Švermu, Štefánikova 1, umenné, . ročník, M r. nna Dobrovolná
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Eva Onderišinová, 12 rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Medzi životom a smr ou

Kresby detí
ZŠ J.Švermu, Humenné

Vladimír Micančin, 9 rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Na bojisku
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Ema Čubáková, 1  rokov, ZŠ .Švermu, umenné, V oh ovom šialenstve

Erika Bakajsová, 1  rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Dajme de om nádej
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Dominik Cmár,  rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Naši hrdinovia

Adam Ruščanský,  rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Veľký boj
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Tamara Vargová, 10 rokov, ZŠ .Švermu, Smútok a utrpenie vojny

Filip Benej,  rokov, ZŠ .Švermu, umenné, Na bojisku



8 8

Vivien Taucerová, 1  rokov, Stratené detstvo Evka Onderišinová, 9 rokov, .C, 
ZŠ ána Švermu, umenné

Evka Onderišinová, 9 rokov, .C, 
ZŠ ána Švermu

Nela Tamara Todáková, 1  rokov, .B, 
ZŠ . Švermu
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Zuzana Stariatová, 1  rokov, . , 
ZŠ Kudlovská 11, umenné, Matka padlých

Jana Kislanová, 1  rokov, 9.B,
 ZŠ Kudlovská 11, umenné, Koniec vojny

Hanka Zelinková, 12 rokov, . , ZŠ Kudlovská 
11, umenné, Snaha o nadvladu

Anna Radová, 1  rokov, . , 
ZS Kudlovská 11, umenné, Smútok
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Simona Bujačková, 1  rokov, 9. , ZŠ aborecká , umenné, Skazené srdce

Vanda Marinčáková, 1  rokov, . , ZŠ aborecká , umenné, Kde boli ľudské práva
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Emma Getlíková, 1  rokov, .C, ZŠ rnčiarska 1 , umenné, Po vojne

Tamara Fiľová, 11 rokov, . , ZŠ rnčiarska 1 , umenné
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Michaela Kosová, . , ZŠ Dar ovských rdinov 19, umenné

Zaira Gajdošová, . , ZŠ Dar ovských rdinov 19, umenné



Zo života mojej prababičky

 Moja prastará mama sa volá mília Kaštanová a má 91 rokov. Narodia sa 2. marca 
19 0, ako najstaršia z dvanástich de  do jednoduchej roľníckej rodiny. Keď mala devä  rokov 
začala 2. svetová vojna. Do školy chodila len tri roky a aj to prevažne v zime, pretože deti museli 
pomáha  rodičom na poli od jari do jesene. V škole sa učila číta , písa , počíta  a náboženstvo 
v maďarčine. čiteľ ich bil trstenicou po rukách vždy, keď niečo nevedeli.
Keď začala 2. svetová vojna, prestala chodi  do školy. Pri prechode 
frontu sa celá dedina Polomka, v ktorej žili, schovávala v okolitých 
lesoch. V dedine ostávali len hospodárske zvieratá prasce a kra-
vy . V lesoch nezostali celú vojnu. Do dediny sa vrátili vždy, keď to 
bolo bezpečné. Schovávali sa do dier v zemi, kde bolo mokro 
a nemali sa ako zohria . asto počuli šteka  líšky a zavíja  vlky. 
Medveďa naš astie nestretli, ani nepočuli, ale na stromoch na-
chádzali strhanú k ru. edli všetko čo našli  trávu, žihľavu, huby, 
maliny, čučoriedky, slimáky, žaby aj myši. asto si to nemohli uvari  
založi  ohe  bolo nebezpečné , museli to jes  surové. Vodu pili 

zo studničiek a jarčekov. k niekto ochorel, nemali ho ako lieči   
prežil alebo zomrel. Prastará mama musela, ako najstaršia dcéra, 
každý de  zís  do dediny nak mi  zvieratá, aby mali mäso a mlieko,
keď sa vrátia spä . Po ceste zbierala žihľavu a malinčie holými 
rukami, aby mala čím nak mi  zvieratá. Každý de  podojila kravu 
a mlieko niesla do lesa súrodencom. Po ceste sa bála, že ju chytia 
vojaci a zastrelia. Preto sa modlila a modlí sa aj dnes, niekoľkokrát 
počas d a.
 Keď začalo Slovenské národné povstanie, jej otec sa pridal 
k partizánom. Pomáhal im už predtým, ale keď k ním odišiel, 
mama de om povedala, že ich otca zastrelili. Keď sa po vojne vrátil, 
prastará mama sa hnevala na svoju mamu, že im klamala. Nesk r 
pochopila, že ich len chránila. Nemci zastrelili všetkých, ktorí 
pomáhali partizánom a keďže deti by zo strachu povedali pravdu, 
matka im musela klama .
 Keď Rusi vyhá ali Nemcov, Nemci vyhadzovali do vzduchu všetky mosty a prístupové 
cesty. Po vojne bola viac ako polovica dediny zničená. Zostala im len maštaľ a krava ktorá sa 
zatúlala a vrátila spä . V maštali ostali býva  po vojne. Chlapi z dediny si pomáhali a stavali 
chalupy  jedna miestnos  s pecou, kde sa mohli zohria . Nemali čo jes , tak matka posielala 
deti chyta  žaby a zbiera  žihľavu. Prastará mama hovorila, že nohy žiab sa aj po uvarení na 
tanieri hýbali.
 Dnes z dvanástich súrodencov žijú len dvaja  ona a jej najmladší brat. Do školy sa už nikdy 
nevrátila. Vydala sa v 1 -tich a narodil sa jej syn, m j nebohý dedko a ďaľšie tri dcéry. Teraz žije 
v opatrovateľskom ústave, je po porážke ochrnutá na jednu polovicu tela, už nehovorí.

TOR: Zuzana Soľavová, 9.  trieda, ZŠ . G. Tajovského, Senec
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Vážení priatelia, 
dostáva sa k vám druhá as  brožúr  tica  ruž  v azstva nad 
fa izmom v ktore  sme sa zamerali na tema ku P  S P  -

S , S B N  S V NS   S V NS  N N  
P VS N  Sme presved en , že sa nám podarilo nahradi  na u zabe-
hnutú sú až edzn k  druhe  svetove  vo n  po as pandémie V  

  , pre žiakov základn ch a stredn ch k l v brali sme a  zau mavú 
tému , so zameran m na spomienku a ochranu pamiatk  na t ch ktor  
za nás bo ovali, ktor  obetovali svo e život , a na renie pravdive  his-
t rie .svetove  vo n  a v azstva nad fa izmom. lavn  cieľ zamera  sa 

na svo u rodinu, bl zke okolie, spolupracova  so svo imi star mi, prastar mi rodi mi ktor  sa zú astnili 
odbo a, bol splnen .  téme    V ZS V  N  Z  autori pristupovali s vážnos-
ou, lebo e to téma ob avná a donedávna e te prem slene zaznávaná.

 ažd  lovek, každá rodina, mesto, národ i tát ma ú svo u minulos , svo e de in , ktoré nie 
sú len predmetom skúmania, ale a  živou sú as ou pr tomnos  . Pohľad do budúcnos  nie e možn  
bez uvedomenia si prve  zo základn ch ľudsk ch otázok, teda odkiaľ prichádzame . ž potom nasle-
du e odpove  na otázk  kto vlastne sme  a kam krá ame . Pozna  svo u hist riu znamená pozna  
svo e v azstvá rovnako ako prehr , pou i  sa z edn ch a  druh ch a ur i  si al ie smerovanie. e pre-
to záslužnou prácou hovori  o na e  hist rii na m  s mlad mi ľu mi. Sú nielen pr stupn  informáciám, 
ale s mbolick  povedané, budú raz nositeľmi na ich minul ch i dne n ch vedomostí a skúsenos  do 
budúcnosti. rz  ma nie nezáu em na e  mlade  generácie, ale a  nezáu em niektor ch starostov 
a primátorov.. Nevedomos  na ich detí o vlastn ch de inách lež  a  na zodpovednos  u iteľov. e to 
neuveriteľné a poznám to a  z vlastne  skúsenos , že slovensk  tuden  robia diplomové, ro n kové 
práce zo svetov ch de n, z akúsko horska a zo v etkého možného a pritom nerobia slovenské de in .
 ruhá svetová vo na i Slovenské národné povstanie, ú as  na ich ob anov v nich, ich posto e, 
osud  a pr beh  b  mali b  živou sú as ou na e  pr tomnos , už i preto, ab  sa podobné tragédie už 
nikd  nezopakovali. Ver m, že a  tento zborn k napom že v iemu záu mu o na u modernú hist riu 
a bude in piráciou a  pre al ch mlad ch ľud  v ich záu me vedie  a pozna  viac o minulos  ná ho 
národa, a t m a  viac vedie  o sebe samom.
 Storo ie insteina e zárove  storo m nie len itlera ale i vzniku táborov smrti i už 

ulagu, alebo nacis ck ch v hladzovac ch táborov, kde na bráne sa niesol povzná a úci nápis rbeit 
macht frei, teda Práca oslobodzu e , ale i estapo a renesancia ved  sa zrodili v tom istom ase. ké 
ľudské e dev tnáste storo ie, storo ie naivne  f zik , v porovnan  s dvadsiat m storo m, ktoré zabilo 
eho matku  istu e hr zostra ná zhoda medzi princ pmi fa izmu a princ pmi moderne  f zik . a iz-

mus zavrhol po em lovek , operu e s obrovsk mi celkami. oderná f zika hovor  o veľk ch a mal ch 
pravdepodobnos ach avov v t ch alebo in ch celkoch f zikáln ch ednotlivostí. Vari nie e stra n  
mechanizmus fa izmu založen  na zákone kvantove  poli k  a poli cke  pravdepodobnos  a izmus 
dospel k m lienke genoc d  cel ch vrs ev ob vateľstva, národn ch a rasov ch spolo ens ev na zá-
klade toho, že pravdepodobnos  skr tého a z avného odporu e v t chto vrstvách a skupinách v ia 
než v in ch. o e mechanizmus pravdepodobnos  a ľudsk ch celkov. le tak to, samozre me, nie e  

a izmus nem že preži  a  preto, lebo zákon  at mov a dlažobn ch kociek aplikoval na loveka. 
a izmus a lovek nem žu e istova  vedľa seba. e  zv az  fa izmus, prestáva e istova  lovek, 

zostáva ú len vnútorne premenené b tosti podobné loveku. e  v ak zv az  lovek obdarovan  
rozumom a dobrotou, fa izmus zah nie a pokoren  sa stanú znovu ľu mi.
 e  sú na ou budúcnos ou. Vo v s žn ch a úprimn ch pr spevkoch žiakov a mládeže sme 
si pre tali množstvo zau mav ch m lienok, postrehov, origináln ch posto ov, zrel ch úvah, auten c-
k ch zážitkov a malieb.  Práve zborn k e d kazom, že schopnos  mlad ch ľud  netreba podce ova , 
že už ma ú mnoh  z nich v nika úcu schopnos  rozli ova  a usporadúva  si hodnot , že vedia v tu i , 
odhadnú  a nieked  a  celkom presne pomenova , o e v živote d ležité, ale a  o ich ohrozu e. 

utorské práce mlad ch nás povzbudili k tomu, ab  sme e te s v m odhodlan m prispievali k budo-
vaniu zdravého sebavedomia slovenske  mládeže vo v zbe na na u bohatú hist riu, skvelé osobnos  
a kultúrne hodnot , ktoré nám zanechali na i predkovia. e to krásn  zámer  da  vedie  o svo ich 
bl zk ch a znám ch, ab  sa o nich dozvedeli a  budúce generácie, ab  odkaz SNP nezanikol  a na ktoré 
m žeme b  právom hrd . V nich hľada me pr klad , ktoré sú hodné nasledovania.
 
        In . Norbert acko
     Podpredseda  SZPB
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