Обележен
Дан
ослобођења
Великог Градишта у Другом
светском рату
Поводом Дана ослобођења Великог Градишта у Другом светском
рату, у недељу 11. октобра, одржан је комеморативни скуп у
градском парку код спомен обележја погинулим борцима и
цивилима Првог и Другог светског рата.
Почаст су полагањем венаца одале делегацијe општине Велико
Градиште, на челу са замеником председника Скупштине општине,
Сашом Живковићем, и Друштва за неговање традиције
ослободилачких ратова до 1918. године Велико Градиште, у
присуству грађана ове општине.
“11 октобра 1944. године освануо је леп и сунчан дан, први
дан, какав се само пожелети може, да наговести почетак новог
живота у ослобођеном граду. А само до јуче чула се
артиљеријска канонада 4. батаљона 23. дивизије који је са
Пожаревачким партизанским одредом и јединицама Црвене армије
одлучно кренуо у завршне операције протеривања немачког
окупатора…“, обратио се присутнима Жарко Живановић.
Он је подсетио и на Градиштанце који су на разне начине
пружили отпор окупатору – Вељка Дугошевића, Властимира
Павловића Царевца, Љубисава Јовановића, Драгослава Марковића,
Милана Милинковића, Душка Величковића, Јована Танасковића,
Првослава Станојевића, Миодрага Богдановића, Мишу Тасића,
Николу Милића, Михајла Стојадиновића, Љубисава јовановића,
Владу Милутиновића, браћу Буђони, Перу Металца, те групу
четника Леониде Пљешковића, који су се придружили партизанима
у првом покушају ослобођења, као и 24 грађана стрељаних у знак
одмазде на месту званом Превод.
“Немци су по окупацији Југославије форсирали Дунав. У Градиште
су ушли 14. априла 1941. године. После дочека пред општином и

предаје града, на пристаништу и згради Среског начелства
поставили су велику црвену заставу са кукастим крстом и
наставили пут Пожаревца. Уследиле су четири године немачке
окупације.“, рекао је Живановић, осврнувши се, уједно, и на
термопилске жртве бораца из Првог светског рата.
Као и многи други градови и Велико Градиште је неколико пута
заузимано и ослобађано. Први покушај ослобађања уследио је већ
20. септембра 1941, други недуго затим, 19. децембра исте
године, а крајем рата, 11. октобра 1944. године, окупатор је
коначно отеран из Великог Градишта.

