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Обиљежавање седамдесетогодишњице Битке на Козари, геноцида над српским
народом у рату од 1941. до 1945. и истрајног антифашизма српског народа почеће у
суботу, 30. јуна у 11 сати полагањем цвијећа на Гробљу ослободилаца Београда.
Преживјели борци славних крајишких - козарских бригада, Прве, Пете и Дванаесте,
активисти Удружења Козарчана у Србији и представници Организационог одбора ове
манифестације положиће цвијеће на споменик Ослободиоцима Београда и на хумке
двоје најмлађих бораца Пете козарске бригаде, брата и сестре, Драгољуба и Ђурђине
Алексић – имали су заједно само 33 године кад су пали за слободу Београда.

  

Истог дана, у суботу увече, у свечаној сали Удружења књижевника Србије, Београд,
Француска 7, у 20 сати, у спомен жртвама усташких и њемачких злочина над народом
Поткозарја и Козаре, у спомен логорашима Јасеновца, Градине и Старе Градишке и у
славу бораца, учесника славне Битке на Козари, говориће глумци Биљана Ђуровић и
Томо Курузовић и пјесници Србије и Српске: Зорица Арсић Мандарић, Здравко Бујић,
Милован Витезовић, Душка Врховац, Драган Колунџија, Душко М. Петровић, Љубивоје
Ршумовић и Рајко Срдић. Ово књижевно вече почеће додјелом награде најуспјешнијим
учесницима конкурса који је за ученике основних и средњих школа Србије, Српске, Црне
Горе и расејања расписао Организациони одбор ове манифестације.

  

Жири у саставу: проф. др Божо Ћорић (предсједник), Бранка Ђого и Јела Пијевац, након
прегледа и пажљивог одабирања и вредновања приспјелих радова, одлучио је да су
добитници награда следећи ученици:

  

Велика награда Организационог  одбора додјељена је Ани Мастиловић, ученици
1.разреда Средње економске школе „Јован Дучић“, Теслић - за пјесму Хумка мања од
колијевке

  

I   У категорији ученика о с н о в н и х  ш к о л а

  

Прву награду добио је Филип Верон, ученик 5. разреда ОШ „Змај Јова Јовановић“, Бања
Лука - за пјесму Хумка мања од колијевке
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Другу награду добила је Ања Мандић, ученица 8. разреда ОШ „Свети Сава“, Бијељина
(наставница Слободанка Марјановић) - за причу Хумка мања од колијевке

  

Трећу награду дијеле: Јана Дрпа, ученица 6. разреда ОШ „Свети Сава“, Модрича - за
пјесму Завичај и рат и Љубица Чоловић, ученица ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица
(наставник Нада Јовановић) - за причу Рат и дјеца Козаре

  

II  У категорији ученика с р е д њ и х  ш к о л а

  

Прву награду добила је Кристина Топић, ученица 3. разреда Средње школе „Јован
Дучић“, Теслић - за причу Рат и дјеца Козаре

  

Другу награду добила је Анастасија Коцић, ученица 1. разреда Уметничке школе, Ниш -
за пјесму Рат и деца Козаре

  

Трећу награду дијеле Катарина Ковачевић, ученица 3. разреда Гимназије „Никола
Тесла“, Козарска Дубица - за причу Хумка мања од колијевке и Марко Шукало, ученик 4.
разреда Гимназије, Градишка - за пјесму Руј

  

Награде за све награђене обезбједили су ЈП „Завод за уџбенике“, Београд и
Представништво Републике Српске у Србији.

  

У недељу, 1. јула, у 18 сати, у Народном позоришту је свечана академија, коју ће
пригодном бесједом отворити предсједник Републике Српске г. Милорад Додик, који је и
предсједник Организационог одбора ове манифестације. По сценарију Милована
Витезовића и Душка М. Петровића, режијa Живорад Ајдачић; умјетнички директор
Петар Зец. Глумци: Тихомир Станић као Младен Стојановић, Љиљана Благојевић као
Дијана Будисављевић, Соња Јауковић као Стојанка мајка Кнежопољка и Биљана
Ђуровић, Лепомир Ивковић, Весна Станковић и Синиша Убовић и звијезде српске опере
Јадранка Јовановић, Снежана Савичић, Радмила Смиљанић и Оливер Њего ће сликом,
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ријечју и музиком дочарати страдање српског народа и антифашизам који је из тог
страдања израстао у борби за слободу и тако још једном показати да злочине праштамо,
али их не заборављамо.

  

Публици ће у Народном позоришту у Београду том приликом бити поклоњена књига
“Козара, споменик нашег памћења“, посебно припремљена за ову свечаност, књига у
којој је - уз предговор Предсједника Републике Српске, Милорада Додика – дат прво
научни поглед (проф. др Александар Растовић) на историјски значај Козаре и страдање
Козарчана у пркосној борби за слободу, па казивања учесника и најзначајнија поезија о
страдању и борби (Скендер Куленовић, Ћопић, Назор, Ковачић, Попа, Колунџија, Витез)
и на крају Младенове и народне пјесме о Младену и Козари.

  

Обиљежавање седамдесетогодишњице Битке на Козари, геноцида над српским
народом у рату од 1941. до 1945. и истрајног антифашизма српског народа биће, послије
Београда, уприличено и на Козари 3. јула ове године.
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