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Књижевном вечери, под већ традиционалним називом “Змијање у Београду, Српска у
Србији”, одржаном у четвртак, 25. августа, у Удружењу књижевника Србије окончан је
београдски дио манифестације Кочићеви дани 2011. Наставак је услиједио у Бањалуци и
на Змијању.

  

Овогодишње Кочићеве дане обиљежио је и дар породице Петра Кочића. Они су
породичну икону св. Игнатија даровали манастиру Гомионици. Праунука Весна Аћимић и
њена дјеца Наташа и Стефан, заједно са књижевницима из Бањалуке, Београда и са
Косова и Метохије понијели су у Гомионицу код Бањалуке икону Петра Кочића на дар
манастиру у којем се Петров отац, свештеник Јован Кочић, оставши удовац, закалуђерио
1879. године и у којем је, двије године потом, Петар стекао прво образовање.

  

Икона је у петак, 26. августа стигла у Бањалуку и смјештена је у олтар храма Христа
Спаситеља, одакле је сутрадан, 27. августа, пренијета у манастир Гомионица, гдје јој је
отац Методије, послије молитве и пригодне бесједе, нашао трајно мјесто у манастирској
цркви посвећеној Ваведењу пресвете Богородице.

  

Пут Кочићеве иконе из Београда у Гомионицу организовали су Друштво “Свети Сава” из
Београда, Завичајно друштво “Змијање” из Бањалуке и Представништво Републике
Српске у Србији.
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  Испред Храма Христа Спаситеља у Бањалуци, пред пут у Гомионицу - потомци Петра Кочића и књижевници, гости 46. Кочићевог збора;  У суботу, 27. августа, манифестација Кочићеви дани 2011. настављена је свечаномакадемијом “Кочићево вече” у Банском двору у Бањалауци. “Кочићева награда” овегодине додијељена је српском књижевнику Драгославу Михаиловићу.  На централној манифестацији – “Кочићев збор”, која је одржана је у недјељу, 28.августа, у Стричићима, пишчевом родном мјесту и ове године окупило се више хиљадапосјетилаца. Испред Кочићеве родне куће одржана је књижевна манифестација “Кочићуу част”, а стихове су говорили Драган Колунџија, Сретен Вујковић, Мирјана Булатовић идруги пјесници. У пригодном културно-умјетничком програму о животу и дјелу ПетраКочића говорио је проф. др. Никола Стајишић.  У оквиру централне свечаности министар саобраћаја и веза Републике Српске НедељкоЧубриловић уручио је награду “Змијањче” ученику Основне школе “Петар Кочић” МилануАнђелковићу са Косова и Метохије. Делегације Владе Републике Српске и Бањалукеположиле су вијенце на споменик српским борцима погинулим у протеклом рату уСтричићима. Прије полагања вијенаца служен је и парастос великом српском писцу инародном трибуну.  Овогодишњи 46. "Кочићев збор" завршен је традиционалном бодљавином бикова занаграду “Јаблан” која је привукла неколико десетина хиљада посјетилаца. За најјачегбика проглашен је Мркоња, власника Вује Сладојевића из Стричића.

 2 / 2


