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BRANAC

обро је када „гратис” добијете понеку лекцију о
прошлости. Није то био често случај код Срба. Плаћали
смо их скупо, а користили недовољно. Историја, пак, као
превејана учитељица живота, није нас мазила нити нам гледала
кроз прсте. А и ко би то радио лошим ђацима. Понављачима.
Истина, с времена на време признала би нам да смо добри
другови, да не лажемо, не отимамо туђе и не кињимо слабије
од себе, или да смо склони да се супротстављамо јачима у име
правде. Похвалила би нас каткад и због обичаја да поделимо свој
оброк са другима. Ипак, дешавало се да смо занемаривали
градиво док су, у исто време, наши другови напредовали,
прелазили у више разреде, па смо остајали ту где јесмо да
поново слушамо исте лекције и потурамо длан за исте пацке.
Пре 100 година почео је Први светски рат и страдања
каква, до тада, човечанство није забележило. Срби су се нашли
у његовом епицентру. Лекција је била дуга и крвава. Из владања
смо добили „пет”.
Честито се није ни слегла земља на гробовима Солунаца,
опет се запуцало. Други светски рат као тешка и сурова
провера знања није прославила многе, па ни нас. Додуше, ми смо
се опет јуначки држали, силно пострадали уз „примерно
владање”. Пре тачно седамдесет година ослободили смо нашу
престоницу, нашу земљу, али смо и тадашњим „друговима”
несебично помогли да лакше прођу тај крвави контролни
задатак учитељице историје. Она нам ту непромишљеност
није опростила и недуго затим пропитала нас је поново.
Добро је, зато, када „гратис” добијемо понеку лекцију о
прошлости.
Ова је година шанса за једну од њих. Подсећа нас на велике
јубилеје, па је прилика да се сетимо где смо као народ грешили,
а где и када били у праву да прославимо победе и хероје који су
их извојевали, али и да нешто научимо.
Нови број Падобранца, зато, пред читаоце доноси нешто
више прича из прошлости него иначе покушавајући да нас
подсети на оно чему нас је историја учила. ƒ
Александар ПЕТРОВИЋ
1. новембар 2014 .

догађаји

Седам деценија војног падобранства у Србији

Ју би леј за по нос
Наша земља спа да ме ђу рет ке ко је има ју
ви ше де це ниј ску тра ди ци ју па до бран ских је ди ни ца,
те су при пад ни ци 63. па до бран ског ба та љо на
се дам де сет го ди на по сто ја ња обе ле жи ли
де мон стра тив ним ско ком и све ча ном це ре мо ни јом,
до зво лив ши ра до зна лим су гра ђа ни ма да, ма кар
на је дан дан, за ви ре у сва ко дне ви цу
срп ског па до бран ца.

а нишком аеродрому припадници 63. падобранског батаљона недавно су обележили
седму деценију од формирања првих
падобранских јединица у Србији, а јубилеј каквим се ретко која земља може похвалити, обележили су онако
како само они знају – скоковима.
У знак сећања на 14. октобар давне 1944. године када је, од бораца
НОВЈ који су завршили падобранску
обуку, формиран 1. падобрански батаљон у Барију, у граду на Нишави окупио се војни врх, представници градских власти,
садашњи и бивши падобранци и многобројни грађани.
Подсећајући на дугу
историју и традицију падобранских јединица на
овим про сто ри ма, ко мандант
Специјалне
бригаде бригадни генерал Је ле си је Ра ди во јевић ис та као је две ва жне године – 1944, када
је формирана прва југосло вен ска па до бран ска
је ди ни ца у Ита лији, и

Н

Војске – истакао је генерал Радивојевић, додајући да су падобранци били
ангажовани и приликом мајских поплава одрадивши велики посао.
За изузетно залагање на војној
паради командант Копнене војске
генерал-потпуковник Александар
Живковић наградио је падобранце
заставнике Мирољуба Јанићијевића,
Синишу Мићића и Душана Панића и
старије воднике прве класе Дарка

1967, јер је та да
на ста ла 63. падо бранска бригада.
– Своје способности падобранци
су показали и на недавно одржаној војној паради у Београду, када су током
припрема извели
низ захтевних скокова на терен малих
димензија, а на са-

мој војној паради извели су скокове у веома
сложеним метеоролошким условима и својом
храброшћу и спремношћу
демонстрирали
своје способности и
представили лик падобранца и припадника

Качавенду и Владимира Кржалића,
док је за допринос унапређењу и
промовисању војне падобранске
службе звање „Почасни инструктор
падобранства” доделио епископу
славонском Јовану (Ћулибрку) и заставнику прве класе у пензији Горану Тодоровићу.
Бригадни генерал Илија Тодоров
и представници ветерана 63. падобранске бригаде открили су споменплочу на уласку у спомен-собу, у славу
падобранаца који су своје животе положили на браник отаџбине у периоду
од 1944. до 1999. године.
Још је давне 1939. године у „Пилотској школи” у Панчеву почела са
радом падобранска школа, која је
пре почетка Другог светског рата
ишколовала две класе падобранаца
– официра и подофицира добровољаца. Управо од припадника те две
класе формиран је 1. падобрански
батаљон у Барију 14. октобра 1944.
године. ƒ
Зоран МИЛАДИНОВИЋ
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