
                 Sila ľudskosti 

Dňa 30.1.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili filmového 

predstavenia v kine Tatra v Starej Ľubovni. Pred filmom 

sme boli svedkami  zaujímavej prezentácie so zamyslením 

sa nad škodami spôsobenými svetovými vojnami 

a po filme krátkou diskusiou o úvahách a dojmoch  

z filmu. V roku 1939 Nicholas Winton z vlastnej 

iniciatívy zachránil 669 prevažne židovských detí počas 

nacistickej okupácie Československa a cez hranice 

hitlerovského Nemecka sa mu podarilo prepraviť ich 

do Veľkej Británie. O svojom veľkom čine mlčal 

neuveriteľných 50 rokov. Nicholas Winton sa dožil 106 rokov a volajú ho britský 

Schindler. Dokumentárnym filmom nás sprevádzal Joe Schlesinger, reportér 

kanadskej tv stanice CBS, ktorý je jedným wintonových zachránených detí. Stal sa 

držiteľom International Emmy Award 2002 za najlepší dokumentárny film. 

Príbehy, ktoré rozprávajú zachránené deti, sa prelínajú s rozprávaním a 

spomínaním Nicholasa Wintona, dokumentárnymi dobovými a archívnymi 

zábermi. Ku koncu filmu sme boli svedkami dojímavej scény stretnutia Nicholasa 

Wintona so svojimi deťmi po dlhých rokoch. Winton si vždy želal lietať. Začal teda navštevovať pilotné kurzy v 

severnom Londýne a v roku 1933 získal kvalifikáciu pilota. Zoznámil sa tiež s Amy Johnson a Jimem 

Mollisonovcami. Keď neskôr v roku 1942 vstúpil do R.A.F. (anglického kráľovského letectva), bol jeho zrak na 

pilota už veľmi slabý. Jeho ďalším koníčkom bol šerm a v roku 1938 patril medzi tých, ktorí mali vyberať 

britský šermiarsky tím pre olympijské hry, ale všetko prekazila vojna. Medzitým pracoval pre firmu Ullman a 

spol. Bol vysielaný na zahraničné cesty, aby otváral spoločnosti spoločné účty. Navštívil Grécko a Egypt. Za 

druhej svetovej vojny Nicholas Winton slúžil v R.A.F. a pretože bol presvedčeným pacifistom, angažoval sa tiež 

v Červenom kríži. Po vojne zastával rôzne funkcie v humanitárnych organizáciách OSN Po svojom 

penzionovaní sa venoval miestnym charitatívnym činnostiam.   

Na jeho činy by sa asi zabudlo, keby jeho žena Grete v roku 1988 neobjavila dokumenty so zoznamami detí a 

listami rodičov, ktoré chcel Winton vyhodiť. Na otázku, 

prečo o záchrannej misii nepovedal ani svojej žene, 

odpovedal: „Predsa každý muž má pred svojou 

manželkou nejaké to tajomstvo“.  

Historička Elizabeth Maxwellová zorganizovala 

stretnutie, ktoré bolo prekvapením pre obe strany. Winton 

nevedel, že osoby sediace v publiku sú zachránené deti, a 

ony, že jemu vďačia za život. Šok, slzy a dojatie boli 

nefalšované. Prezident Havel odovzdal pánovi Wintonovi 

rád T. G. Masaryka, ktorým ocenil jeho zásluhy  

na záchrane života 669 detí. Historikom sa po Grétinom 

objave podarilo vyhľadať zhruba tri stovky Wintonom 

zachránených detí. Žijú na všetkých svetadieloch. Sú medzi 

nimi lekári, umelci, vedci i politici. 

Anglická kráľovná mu dňa 11. marca 2003 prepožičala titul 

člena Najvznešenejšieho rádu Britského impéria, jeho celé 

meno preto znie: Sir Nicholas Winton. Zistilo sa, že rodiny 

zachránených sa rozmnožili na celkový počet 5000 ľudí a bol 

to najkrajší darček k jeho stým narodeninám. Spomienková 

akcia v Prahe na Sira Nicholasa Wintona na pražskom 

Hlavnom nádraží u jeho súsošia je znakom jeho úžasnej sily 

a ľudskosti. Tento neuveriteľne pracovitý a skromný človek sa 

do konca svojho života venoval záhradke, mal vlastný životný štýl v tichosti svojho britského domova.  

Filmy:Český film z roku 1998 Všichni moji blízcí. V roku 2001 o Wintonovi natočil slovenský režisér Matej 

Mináč film s názvom Nicholas G. Winton: Sila ľudskosti. V roku 2011 vyšiel tretí film o Wintonovi, 

tiež v Mináčovej réžii – Nickyho rodina. 
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