Nenápadní hrdinovia
V dňoch 17. a 18. novembra 2010 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnila celoslovenská prehliadka
súťažných tímov v rámci projektu „Nenápadní hrdinovia“. Súťaž spoločne organizovali Ústav pamäti národa,
Konfederácia politických väzňov Slovenska a mesto Bratislava. Zúčastnil sa na nej aj tím zo ZŠ sv. Jána
Krstiteľa v zložení: Simona Šofranková, Jana Tondrová, Juliana Tökölyová a Michalela Uhrínová (všetky IX.A).
Dievčatá sa v konkurencii stredoškolákov vôbec nestratili, umiestnili sa v najlepšom - zlatom pásme. Žiačky
odborne viedla Mgr. Zuzana Kandrová.

Umiestnenie študentských prác v zlatom pásme:
sestra Justína Tuková (Život v Kristovom svetle a láske, životná cesta sestry Justíny)
Simona Šofranková, Jana Tondrová, Juliána Tökölyová a Michaela Uhrínová (Cirkevná spojená
škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy)
sestra Marcella Peterková (Sestra Marcella – trpiteľka za vieru)
Ivona Mendelová, Veronika Wolfová a Andrea Martišková (Gymnázium V. B. Nedožerského,
Prievidza)
don Alojz (Luigi) Ondrejka, SDB
Anežka Salokyová a Patrik Prevužňák (Gymnázium sv. Moniky, Prešov)
Juraj Ivanko
Klaudia Bocková a Ľubomír Šinglár (Gymnázium sv. Moniky, Prešov)

Spoločné foto s Františkom Mikloškom

Návšteva NR SR

Žiačky spoločne s Mgr. Zuzanou Kandrovou

Spoločné foto s Antonom Srholcom

V rokovacej sále NR SR

Diplomy a vecné ceny

„V školskom roku 2010/2011 sa ţiačky Cirkevnej spojenej školy – Simona Šofranková, Juliána
Tökölyová, Jana Tondrová a Michaela Uhrínová zapojili do projektu „Nenápadní hrdinovia“. Cieľom
projektu bolo nájsť vo svojom okolí človeka, ktorý bol v čase komunizmu nespravodlivo odsúdený
a potrestaný. Súťaţiace tímy ďalej spracovali ţivot dotknutej osoby prostredníctvom osobného rozhovoru,
získané informácie upravili do textovej podoby, videonahrávky alebo vo zvukovom zázname. Následne
ţiaci vytvorili prezentáciu, ktorú predstavili na súťaţnej prehliadke najlepších študentských prác. Projekt
vyhlásil Ústav pamäti národa spolu s podporou Konfederácie politických väzňov Slovenska. S pomocou
mesta Bratislava a iných sponzorov pripravili pre najlepšie študentské tímy základných a stredných škôl
slávnostnú prehliadku vybratých 13 prác s vyhlásením výsledkov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave. Ţiaci počas dvojdňového pobytu v Bratislave navštívili Národnú radu SR a pamätník
Slobody na Devíne. Celá konferencia sa niesla v slávnostnom duchu za prítomnosti významných hostí ako
Anton Srholec, František Mikloško, Rudolf Dobiáš. Súťaţnej prehliadky sa zúčastnil britský a český
veľvyslanec na Slovensku, predstavitelia ÚPN, Anna Záborská a iní. Výsledok celého projektu nás veľmi
potešil, ţiačky sa umiestnili v rámci Slovenska v zlatom pásme, získali vecné ceny a diplomy. Témou ich
práce bol ţivotný príbeh sestry Justíny z rehole Vykupiteliek, ktorá bola obvinená zo spáchania trestného
činu velezrady a rozvracania republiky, z údajnej spolupráce s kňazom, ktorý ušiel do Ameriky. Sestrička
bola odsúdená na desať rokov väzenia, pričom vo väzení sedela šesť rokov v neľahkých podmienkach.
Najviac na väzenkyne doľahol psychický tlak a pocit nespravodlivosti. Pri vytváraní práce sa ţiačky
stretli so sestričkou, viedli rozhovor o jej ţivote. O samotných udalostiach svojho ţivota nedokázala
sestrička rozprávať viac ako desať rokov. Zverejnením jej príbehu sa odkryla časť temnej stránky našej
histórie, ţiačky písali o období, v ktorom samé neţili, a tak sa aktívne podieľali na poznávaní našej
minulosti. Samostatne spracovali zvukový záznam – rozhovor so sestrou Justínou, za pomoci odbornej
literatúry doplnili poznatky o období komunizmu, spoločne vypracovali a predstavili pripravenú
prezentáciu. Hlavným zmyslom celého ich snaţenia bolo objaviť zabudnutú a strastiplnú ţivotnú cestu
človeka, ktorý trpel neprávom a ktorý sa sám ako hrdina necíti, hoci jeho ţivot je jasným svedectvom jeho
hrdinského postoja, odhodlania a silnej viery. Samotná sestrička všetkým ľuďom na záver s úsmevom na
tvári odkázala, ţe človek všetko vydrţí, všetko zvládne, len musí veriť, ţe spravodlivosť určite zvíťazí
a zároveň jediné, čo ju drţalo nad vodou počas celého väzenia bola viera, lebo vedela, ţe jej utrpenie má
zmysel. Ţiačkam za účasť a krásnu reprezentáciu školy a mesta Spišské Vlachy ďakujeme.“
Mgr. Zuzana Kandrová

