Земунски гимназијалци на Лазиној звезданој стази

Извештај Теодоре Николић 1/11

У суботу 30.октобра, ђаци Земунске гимназије заједно са професорком српског језика и
књижевности,Сањом
Сањом Каљевић били су гости на манифестацији Почаст Костић Лази на звезданој
стази.

Марина Милић Радовић

Наклон Јулијани Костић, рођеној Паланачки
Паланачки, ЗА НЕЗАБОРАВ,, музичко поетски програми парастос
Јулијани и Лази Костић, одржани су у Сомбору, а све под покровитељством Фондације
ондације „Лаза
Костић“ на чијем је челу професорка Марина Милић Радовић.

Поред споменика Јулијани
улијани и Лази Костић, професорка
рофесорка и ђаци Земунске гимназије

Догађај је употпунио својим казивањима и живом речју и српски академик Матија Бећковић.

Професорка Сања Каљевић и ђаци посебног одељења за физику, Земунске гим
гимназије
назије са академиком
Матијом Бећк
Бећковић на Лазиној клупи у Сомбору

У порти Светођурђевског храма, на месту где су се 1895.године венчали Лаза Костић и Јулијана
Паланачки, пуној гостију фестивала, Матија Бећковић је након
након извођења државне химне, започео
беседу Лазином химном написаној краљу Петру! Дело које је преживело и надживело све критике
тога доба.

Академик М.Бећковић

Извођење химне „Боже правде“

На Лазиној клупи, академик је стрпљиво потписивао своје књиге свим присутним гостима, радујући
се највише новим младим нараштајима, који ће наставити и обележавати ову традицију.
Укључивање
учивање деце и омладине у програм Фондације
Фондације је најплодоноснији и најмоћнији укрштај, којим
се казивања и обичаји преносе на млађа поколења.
покол

Ученици посебног одељења за физику Земунске гимназије, направили су посебну честитку за овај
догађај.

Честитка - графички дизајн Теодоре Николић 1/11

Камелијом пуном пупољака, коју су даривали Фондацији, подсетили су све присутне да је на сахрану
добром Лази Костићу, краљ Петар послао венац пун белих и црвених камелија.

Ученици са садницом беле камелије

Том приликом су професорка и девојке из Земунске гимназије симболично носиле ручно израђене
брошеве у облику цвета камелије.

Ручно рађене камелије Цртеж ученице
нице Теодоре Јанковић 1/11
за професорку
есорку и ђаке Земунске гимназије

Крај програмског дела манифестације обележио је сомборски хор „Св.цар Константин и царица
Јелена“.

Хор“Св.цар Константин и царица Јелена“ Уживање у сомборским специјалитетима

Гости фестивала су након званичног програма уживали у сомборским специјалитетима, а столови су
били аранжирани у духу јесени.

Коментари професорке и ђака Земунске гимназије након фестивала:

"У једном тренутку свечане академије осетила сам се као да нисам на Земљи. Хвала за ово чудесно
искуство."
Проф. Сања Каљевић

"Најјачи утисак оставио ми је академик Матија Бећковић, док је казивао напамет речи своје песме и
стајао све време пред нама!"
Светислав Божић

“Веома сам се изненадила, јер су сви били љубазни и зато што је организација била изузетно добра.
Почаствовани смо и позивом на ручак где смо први пут пробали сомборскеспецијалитете.“
Теодора Јанковић

"Када је песник Матија Бећковић говорио о краљу нашем, Петру Првом, на месту где су се Лаза
Костић и Јулијана Паланачки венчали била сам поносна на историју свог народа.“
Ана Живковић

Дивно је слушати стихове академика Матије Бећковића и бити жив сведок данашњег догађаја!
Осећала сам се као да сам и сама на звезданој стази!
Овај дан описала бих Змајевим стиховима, који су мото књиге Матије Бећковића „100 портрета“ :
Све што време даље хрли
Све се већма прошлост грли
Све се већма моји мртви
Мени чине неумрли
Овог божанственог јесењег дана обгрлили смо нашу историју, све њих: Јулијану, Лазу и краља Петра
као да су били међу нама!
Теодора Николић

Гимнзијалци са садницом камелије испред Матије Бећковића и његових поштовалаца

