
Матија Бећковић по трећи пут међу земунским гимназијалцима 

 

Српска књижевна задруга 2022. године слави 130 година свога постојања. У оквиру  

значајног јубилеја, најстарије издавачке куће у Срба, организован је сусрет највећег живог 

српског песника Матије Бећковића са ученицима Земунске гимназије 10. фебруара 2022. 

године у 13 h у Свечаној сали Земунске гимназије. Господа Драган Лакићевић и др Душко 

Бабић, управници Српске књижевне задруге као и господин Милош Бјелановић, директор 

Земунске гимназије били су главни организатори сусрета. Треба истаћи да је Матија 

Бећковић био први пут гост Земунске гимназије 23. марта 1999. године, дан уочи НАТО 

бомбардовања, други пут 2010. године и да смо срећни да смо део овог трећег јубиларног 

сусрета. Претходна два сусрета организовала је и водила програм др Вукосава Живковић. 

За програм овог пута је била задужена професорка српског језика и књижевности 

Валентина Вукмировић Стефановић која је са ученицима 3-2 Анђелом Бекоњом, Ивом 

Васковић и Калином Костецки осмислила уводни део програма. Тема је била 

пријатељство, инспирисано Матијиним књигама Мојих 100 портрета и Мојих 80 

портрета. Прочитане су и песме Његош и Амфилохије, које су симболично представиле 

Песникове духовне узоре, као и пријатеље - савременике који нажалост више нису 

овоземаљски присутни. Након тога, Матија Бећковић је скоро сат и по, говорио своју 

поезију чему је заиста било прелепо присуствовати. Ученици и професори Земунске 

гимназије, као и гости из ОШ Светозар Милетић (директор Гордана Срећковић) и ОШ 

Горња варош (директор Илија Мировић), имали су прилике да чују песме и поеме које су 

обележиле стваралаштво Матије Бећковића – Вера Павладољска, Кад дођеш у било који 

град, Ћераћемо се још.... Матија Бећковић је после дивног, емотивног и свечаног сусрета 

разговарао са ученицима, потписивао књиге и наравно фотографисао се са својим дивним 

младим обожаваоцима. Наведени сусрет је испратио РТС својим прилогом на Дневнику 2, 

као и Вечерње новости. 

Мало је рећи да смо захвални и благословени због овог сусрета. Хвала Српској 

књижевној задрузи и Песнику. Хвала Ученичком парламенту Земунске гимназије и 

председнику Парламента Владану Брборићу, 3-1, апосебно Милану Петровићу, нашем 

фотографу из 3-1.  

Уз жељу да се опет видимо ускоро и поздрав:  

Ћераћемо се још!!! 

 

Валентина Вукмировић Стефановић, 

професор српског језика и књижевности у Земунској гимназији  

 

 



 

                                                        Песник и Поезија  

 



 

          Матија Бећковић и професори и управа Земунске гимназије, као и  

                  директори ОШ Светозар Милетић и ОШ Горња варош 

 

 

 



 

 Организатори сусрета - Српска књижевна задруга и Земунска гимназија 

 

 



 

      Реализатори програма: Анђела Бекоња, Калина Костецки и Ива Васковић,  

 професорка  Валентина Вукмировић Стефановић и Песник Матија Бећковић 



 

Младост ће увек бити млада – матуранти Земунске гимназије и Песник  



 

                                                      Осмех 

 

                                                                         Фотографије: Милан Петровић 3-1 


