09.05.2019.
Краљевчани обележили Дан победе и „Бесмртни пук“
У Краљеву је, полагањем венаца на Споменик отпора и победе, у парку код
Железничке станице, као и ранијих година, обележен Дан победе над фашизмом –
9. мај.
Након полагања венаца, формирана је колона - „Бесмртни пук“, са циљем
да се шетњом улицама града ода почаст храбрим и одважни војницима који су
учествовали у заштити и одбрани Отаџбине, током Првог и Другог светског рата и
НАТО агресије на Југославију 1999. године и који су омогућили да ми данас
безбрижно живимо у слободи.
Венац је овом приликом положио и у шетњи учествовао и други секретар
Амбасаде Руске Федерације у Србији Игор Бојко, који је изразио посебно
задовољство и истакао да му је част што је део обележавања овог великог
празника.
„Овај рат није био само један догађај у прошлости. То је наша заједничка
борба, заједничко искуство, када су наши народи, заједнички, победили
најстрашнији и најнечовечанскији режим на свету. У Русији се овај празник зове
„празник са сузама на очима“. Мислим да то важи и за Србију, због огромних
губитака које су наше земље претрпеле. Нажалост, ни ми, али ни ви, не знамо
тачан број погинулих војника, ни цивила, зато је на нама да чувамо успомену на
њих и да се сећамо њихових подвига и да бринемо о њиховим споменицима“,
рекао је представник руске амбасаде.
Председник Одбора за обележавање манифестације „Бесмртни пук“,
заменик градоначелника Вукман Ракочевић, захвалио је представнику руске
амбасаде, „који је дошао у Краљево на овај величанствен историјски тренутак, да
заједно обележимо празник манифестацијом 'Бесмртни пук'“. Ракочевић је
захвалио и свим грађанима и представницима градских и републичких
институција, удружењима, организацијама, који су дошли у великом броју да
заједно прошетају улицама града, да живи сећање на велике јунаке у XX веку који
су дали своје животе за нашу слободу.
Представник Удружења за неговање традиција ослободилачких ратова
„Јово Курсула“ Милан Матијевић је подсетио на то да „Краљево посебно има
разлог за обележавање 9. маја - Дана победе над фашизмом.
„Треба да подсетимо младе људе да се треба борити против фашизма.
Морамо да уложимо напор како би младе подучили и подсетили како је наша
историја била тешка, и школе треба да се укључе, кроз редовну наставу да
причају о нашим херојима, бесмртним члановима наших пукова који су
ослобађали ову земљу“, поручио је Матијевић.
Након „Бесмртног пука“, у Свечаној сали Градске управе града Краљева,
отворена је изложба „Србија-Русија Југославија-СССР“, у организацији
Историјског архива Краљево, која, подељена на два дела, на укупно 30 паноа,
покрива период од првих контаката до савремног данашњег периода.
„Изложба је веома богата, с обзиром на то да обилује аутентичном
архивском грађом од најранијих периода, фактички од периода Светог Саве, до
данас. Изложбу су заједнички направили Архив Србије и Архив Југославије и нама

је велико задовољство да се представи Краљевчанима“, изјавила је директорка
Историјског архива Краљево Весна Милојевић.
Она је навела да је најзанимљивији део изложбе онај који говори о периоду
Другог светског рата, пошто обележавамо 9. мај, где се одлично прави генеза
преласка са једне на другу власт.
„Види се да постоји државно-правни паралелизам до 1943. године и након
тога комунисти, захваљујући сарадњи са СССР-ом, полако преузимају васт на
територији Југославије, да би касније и званично формирали Демократску
Федеративну Југославију. Мени је најзанимљивије да се види та сарадња између
Тита и Стаљина, где су обелодањени тајни споразуми и састанци које су имали,
који су веома помогли партизанској војсци да, освајајући Србију, заправо освоје
власт у читавој Југославији“.
На иницијативу Савета за родну равноправност и Женске одборничке
мреже, како је истакла Лидија Павловић, заменица председника Одбора и
председница Савета, приказан је и филм „Битка за Севастопољ“, који говори о
Људмили Павличенко, најпознатијој руској снајперисткињи, која је била народни
херој у Русији јер је у том моменту била једина жена најбољи снајпериста.
„У току Првог и Другог светског рата у Русији је формирана школа за жене
снајперисте и школа у којој су се обучавале жене које су се бориле. Надам се да
ћемо следеће године имати филм о нашој Милунки Савић, јер данас смо сви
корачали управо због свих наших бораца, али и боркиња и хероина које су своје
животе дале за нашу слободу“, поручила је Лидија Павловић.

