Неки од њих се сећају...

Јован (1919) и Катарина Обрадов (1921)

Били смо у посети најстаријим ђацима наше школе, Јовану и
Катарини Обрадов. Они су у срећном браку већ 71 годину. Јован је
рођен 1919. године, а Катарина 1921. године. Причали су нам како је
било када су били ђаци.
...На путу до школе старије су поздрављали са „љубим руке“, а
млађе „здраво“. У Јовановом разреду било је 26 ђака. Свако је имао
таблицу на којој је писао кредом и уз њу сунђер за брисање. За предмет
лепо писање, имали су свеске. Школа је имала две учионице у којима су
биле скамије, а на њима удубљења за мастило и перо. Да би се
учионица загрејала, ложила се ватра. Катарина и Јован су били
одлични ђаци. Њихов брак је договор њихових очева који су били
школски другови. И некада су ђаци били немирни, али су се тада
кажњавали батинама. Морали су сами отићи по прут којим би добијали
пацке, како се Јован сећа „строге али правичне“.
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Лазар Ковачевић (1925)
Ишао је пет година у нашу школу.
Сећа се своје прве учитељице Наде
Петровић која му је предавала четири
године. Памти да учитељи нису били строги,
али нису давали позитивне оцене ако ђак
није знао.
Лазар Ковачевић је био врло добар
ђак и од свих предмета највише је волео
фискултуру, а најмање историју. Најбољи
школски другови су му били Ђока Коларић и
Срета Денчић. У разреду су били заједно са
девојчицама, али су се посебно играли за
време одмора. Најрађе су играли фудбал и
често су одлазили у увалу „на бару“ код
Старог гробља.
Занимљиво је да су и дечаци имали
предмет ручни рад, али за разлику од
девојчица које су везле, они су правили
рељефе од исцепканог папира.

ђачка књижица Лазара Ковачевића
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Михајловић проф. Александар (1931)
Овај спис написао је Михајловић проф.
Александар, бивши ђак ове школе по сећању и
оскудној документацији.
Пред Други светски рат образовни ниво
инђијских Срба није био на неком завидном
нивоу. Истина, добар део сељака следио је при
обради земље швапске напредне препоруке и у
том погледу били су испред оних у заосталим
селима.
Инђијске Швабе предњачили су у скоро свим областима привреде,
што је резултат бивше аустријске фаворизације тог становништва.Овим
желим рећи да је Инђија дочекала ослобођење 1918. године са малим
бројем школованих Срба.
У таквој ситуацији све очи биле су упрте у школу и учитеље.Овај
задатак, бар у Инђији, примили су на себе учитељи. Свуда, у
друштвеном, политичком, спортском и другим облицима друштвеног
живота осећало се присуство учитеља. Ово се нарочито примећивало
при изградњи Соколског дома,изградње Државне народне школе
„Краљ Петар“ (данас школа „Петар Кочић“). При организацији разних
приредби и манифестација увек су ту били учитељи.
Пред сам рат 1941. године у демонстрацијама 27. марта. 1941.
године поред карловачких ђака и других Инђинчана учествују и
учитељи. Након демонстрација кроз Инђију ,поворка демонстраната
дошла је пред Основну школу „Краљ Петар I“. Са степеништа на улазу
учитељ Живорад Ђукнић одржао је један патриотски говор, затим се
скуп разишао.
Убрзо почиње Други светски рат и већ 10. априла немачка
војска окупирала је Инђију. Истог дана проглашена је НДХ.
Свакако, престала је са радом и школа. Након извесног времена
„добошар“ је известио да ђаци, односило се на Србе и Хрвате, дођу у
одређено време у школу. Тада је саопштено да
ће
добити
сведочанства о завршеном разреду школске 1940/41. године, а на
јесен ће се уписивати у нову 1941/42. школску годину.
Пошто су Швабе узеле српску нову школу,настава за Србе и
Хрвате отпочела је у неколико учионица старе српске школе, а такође
и у „Бикари“, где су адаптиране две учионице. У овом простору се
одвијала настава, углавном за српску децу и мањи део Хрвата.
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Повремено простор школе користила је и немачка војска за своје
потребе (ратна болница). Када би војска отишла, настава би се
настављала.
У таквим условима настава се одвијала у току три школске
године.
Управитељ школе био је Игњат Најхаузер. Он је увео кућни ред
школе који је подразумевао и певање непријатељске химне и
поздрављања, што је наилазило на отпор међу српским учитељима.
Основној школи припадало је и једно одељење школе на Мојој
Вољи-Јарковци. Често смо пешке одлазили на излет на Моју Вољу, у
парк испред школе, које памтим као веома лепе догађаје.
Сећам се и да су учитеља Живорада Ђукнића ценили као радника и
патриоту, чак и Немци. Кад се спремало његово хапшење, спасао га је

управо колега учитељ Немац, те је овај успео да побегне за
Београд. Рат је утицао на смањење броја ђака у Инђији, па је број од
300 ђака пре рата спао на свега 100.
Са ослобођењем
указао се велики проблем, неписменост
становништва. Школа се веома брзо организовала, тако што је
организовала најбоље ђаке који су прошли кроз једнодневни курс
подучавања, међу којима сам био и ја. Од нас се тражило да неписмене
учимо само како се чита и пише, без неке граматике и правописа.
Добијали смо по једног или два „ученика“ и ишли смо код њих кући. Овај
задатак смо озбиљно схватили и за неколико недеља наши „ђаци“ су
читали новине.
Непосредно после рата школу су похађали омладинци
различитог узраста, многи од њих су били и борци током рата. У школи
је оформљена Омладинска организација, која је имала разне
активности. Омладина наше школе је учествовала и у рушењу бункера
којих је било и око наше школе, а које су саградили током рата Немци.
Учествовали смо и у чишћењу улица.
Наша школа је била организатор првог крос трчања у Инђији.
Овај крос се одржавао у „Лејама“, а највише првих места освојили су
ученици наше школе (о овоме постоји и новински запис).
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непознати учитељи Српске школе

учитељица Божица са ученицима рођеним 1920. и 1921. Године

учитељица Нада Петровић са ученицима рођеним 1923. године
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учитељица Нада Петровић са ученицима рођеним 1924. и 1925. године

учитељица Нада Петровић (Милорад Стојић Горчило седи у првом реду четврти с лева)
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1951/1952. разредни старешина Стана Недељковић

1952/1953. разредни старешина Милица Илић
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директор Перица Мирић са ученицима

1959. година-директор Бора Софроновић
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1961. година-разредни старешина Велимир Јојић

1962. година-разредни старешина Јован Половина
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учитељица Живка Цекић 1967. година

разред VIII-2 са разредним старешином Смиљком Зјалић
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учитељица Анка Мрђа са одељењем у Љукову

наставник Слободан Завишић
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наставница Србинка Панковић

Прослава матуре некад и сад

1953. година-прослава мале матуре, разредни старешина Светозар Милошевић
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1957. година-прослава мале матуре, директор Перица Мирић

1974. година-прослава мале матуре на Стражилову, разредни старешина Анђелка
Жанић
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2011. година-прослава мале матуре у школи, разредни старешина Ана Вучић

прослава завршетка школовања ученика осмог разреда у школском дворишту 2011.
године
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Школске приредбе кроз време
И у прошлим временима као и данас у нашој школи су се
одржавале многобројне приредбе. Оне су углавном пригодне, везане за
некакав празник, школски или државни. Некада су приредбе биле
поводом Дана младости, Дана Републике, Дана армије, 1. мајапразника рада. Данас се само сећамо тих дана, неки од нас са
носталгијом. Време приредби није прошло. Са радошћу сваке године
дочекујемо наше прваке, веселимо се новогодишњим празницима, 8.
марту, Дану школе, крају школске године. Посебно се свечано у нашој
школи прославља школска слава Свети Сава. Овим приредбама радују
се и родитељи наших ученика.
Школа „Петар Кочић“ је нарочито позната по драмској и
рецитаторској секцији, увек присутнима на нашим приредбама. Нема
оног ко није чуо за Ану Вукајловић и Србинку Панковић које су својим
радом постале синоним за представу и рецитацију. Оне су однеговале
таленте као што су Весна Степановић (Живковић), Сања Ковачевић
(Завишић), режисер Никита Миливојевић... Ђак школе је био и Рале
Дамјановић, мајстор рецитовања.
Неке успомене са тих приредби још живе на фотографијама.

фолклорна секција из 1957. године-наставник Бошко Вуксан
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драмска секција из 1957. године (Ранислав Борковачки)

рецитатори наше школе 1970. године
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фолклорна секција из 1972. године

1973. година-приредба (први с лева режисер Никита Миливојевић)

[21]

1976. година-приредба у дворишту школе

млади рокер Славко Живковић и његов бенд

прослава 220 година наше школе
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Радне акције

у

уређење школског дворишта
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Крагујевац - садња дрвета пријатељства

берба јабука 1971. године
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Бивши ученици ОШ „Петар Кочић“, а данас
запослени у њој:
1. Светлана Пешут (Шовљански), директор, професор биологије
2. Александар Миливојевић, професор географије
3. Мирослав Петковић, професор географије
4. Бранислав Пејчић, наставник музичке културе
5. Александра Милићевић (Бјелица), професор српског језика
6. Наташа Косановић (Суботић), професор српског језика
7. Милијана Шкрбић (Савић), професор историје
8. Татјана Мандић (Адамовић), професор разредне наставе
9. Даница Лекић (Вулић), професор физичког васпитања
10. Слободанка Опарница (Јакшић), професор енглеског језика
11. Слободанка Вуковић (Гаврић), професор разредне наставе
12. Снежана Петровић, професор енглеског језика
13. Милена Ћаћић, професор немачког језика
14. Драгана Данчула, професор разредне наставе
15. Тамара Петрушић (Панковић), административни радник
16. Александар Трајковић, вероучитељ
17. Јадранка Станковић (Радомиловић), шеф рачуноводства
18. Љубинка Радић (Маринчић), професор разредне наставе
19. Катица Трбојевић (Лепхерц), сервирка
20. Јелена Живковић (Дрча), професор разредне наставе
21. Брана Палањук (Вученовић), професор разредне наставе
22. Радица Ребић (Кантар), професор разредне наставе
23. Весна Прибић-Блануша (Прибић), професор разредне наставе
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И ово, и још много тога, чинило је живот школе

четири генерације једне породице, а сви ученици школе „Петар Кочић“ (породица
Обрадов: Јован, Катарина, Петар, Брана и Дуња)

Десанка Максимовић у посети школи

[26]

ћерка Петра Кочића, Душица Кочић-Павић у посети школи поводом 200 година
постојања школе
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литерарни радови ученика објављени у некадашњим новинама

насловна страна школског часописа „Кекец“
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Стара сведочанства и ђачке књижице

записник испитног одбора из 1947. године

сведочанство Јована Суботића из 1946. године
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успех се некад овако писао одличан (1)
сведочанство бившег ђака, проф. Алексндра Михајловића

тројезична ђачка књижица, данас примаријуса др Ранислава Борковачког, бившег
ученика наше школе
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ђачка књижица Саве Обрадова

ђачка књижица Недељка Поповића
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Школска признања и награде
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Пионирски одред

Многи ученици наше школе учествовали су у
НОР-у и дали своје животе. Такав је био и
Милорад Стојић Горчило. По њему 1962.
године пионирски одред добија име. Горчило
је погинуо 1944. године у борбама за
ослобођење Београда. Сахрањен је на Старом
гробљу у Инђији.

Биста Петра Кочића

Биста Петра Кочића постављена је у
школско двориште 1972. године за
Дан школе 22. марта, а поводом 190
година постојања. Тада је школу
посетила ћерка Петра Кочића,
Душица Кочић-Павић.
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Били су:

Директори:
Живко Пуцаревић
Петар Мирић
Здравко Тодоровић
Mилован Његован
Славко Радић
Бора Софроновић
Бошко Вуксан (од 1965.)
Иван Адамовић
Марко Којић
Радован Васиљевић
Мирјана Сајферт
Снежана Поповић
Светлана Пешут, данас

Секретари школе:
________ Ђуровић
Бора Куруцић
Георгије Дошен
Лазар Стефановић
Милица Мазињанин, данас

Помоћник директора:
_______ Нешовић
Сретен Милекић
Бошко Вуксан
Радмила Меденица
Наташа Косановић
Александар Миливојевић
Снежана Петровић, данас
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Административни радници:
Зора Тенов
Душанка Адамовић
Дана Блечић
Јадранка Станковић, данас
Тамара Петрушић, данас
Олгица Добић, данас

Стручни сарадници:
Милица Мишковић
Гроздана Раденковић
Марија Гајић, данас
Дивна Данчула, данас
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Нашу школу су похађали и...

Ђорђе Војновић, ктитор и хуманиста
др Крста Грабовачки
Ђорђе Девић, магистар архитектуре
Примаријус др Ранислав Борковачки, интерниста онколг
Јован Суботић, професор и атлетичар
Александар Михајловић, професор
Ратомир Рале Дамјановић, књижевник
Вељко Веџа Грујић, књижевник
Тома Језичић, песник
Станко Бобош, др ветерине
Зоран Лончар, бивши министар просвете у Влади Србије
Марко Инаниш, проф. др економије
Никита Миливојевић, режисер
Душанка Иветић, учитељица
Александар Ковачевић, данас председник Скупштине Општине Инђија
Саша Миливојевић, директор Културног центра
Драга Мајкић, предузетник
Милан Предојевић, директор оновне школе у Старој Пазови
Ивица Мавренски, кошаркаш
Драган Алимпијевић, стрелац првак Југославије
др Јован Шкрбић, оториноларинголог
др Милена Зубац-Гајић, стоматолог
др Бранислава Жанић, гинеколог
Маја Ковачевић, професор на факултету
др Душанка Мирковић, физијатар
др Маја Велхнер, ветеринар
Весна Степановић, директор библиотеке
Влада Класан, шахиста
Божидар Антуновић, атлетичар
Мита Томаш, предузетник
Драгољуб Трифуновић, предузетник
др Бечелић Милена, професор хемије на факултету
мр Марица Поповић, истраживач-сарадник Института за нуклеарне
науке Винча
Горана Пушић-Петровић, директор основне школе у Бешкој
и многи други.
[38]

Ђаци генерације од 2004/05. до данас:
2004/2005. - Александар Ковачевић
2005/2006. - Александра Радојчић
2006/2007. - Дамјан Христов
2007/2008. - Александра Вукелић
2008/2009. - Марија Миливојевић
2009/2010. - Милица Радомиловић и Ненад Љубишић
2010/2011. - Вукосава Јакшић и Даница Мрвић

Школска слава
Поново се слави школска слава-Свети Сава. Кумови наше школе
били су: Милутин и Гордана Савић, Љубиша и Љубица Раденовић,
Зорица Стојанац, Жељко и Милена Гашић, Милена Опачић, Драгољуб
Трифуновић, Жељко Трбојевић, Славица Врањеш, Тања Милинчић,
Милан Познан, Ђорђе Девић.

обележавање школске славе Светог Саве
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Споменар уместо поговора

Двеста тридесет година је крупан број и за неке државе, а
камоли за једну школу. Значај ове годишњице смо препознали и
уложили труд да оставимо писани спомен о својој школи.
Овај споменар намењен је бившим, садашњим и будућим
ђацима и учитељима.
Указујемо свима да узму у обзир да за нека раздобља о
годинама школства постоје документи, али и велики празан простор од
по неколико деценија. Већи део ове публикације, садржи фотографије
које би могле испричати мноштво прича о личностима које су на њима.
Посматрајући са стране ђачке погледе, осмехе, одећу и обућу,
заустављене гестове, можемо реконструисати једно прохујало време.
Нека нам опросте сви они које нисмо споменули у слици или
речи, а чинили су живот ове школе у неком њеном периоду. Сви они
засигурно живе између ових корица и причају своје приче.
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Захваљујемо се

Захваљујемо се свима који су на било који начин допринели
да ова монографија постане стварност:
Скупштина Општине Инђија
Народна библиотека “Др Ђорђе Натошевић“
др Ранислав Борковачки
проф. Александар Михајловић
мр Милош Војновић
мр архитектуре Ђорђе Девић
породица Обрадов

[41]

Основни подаци о школи

Основна школа „Петар Кочић“ Инђија
Адреса: Цара Душана 9, 22320 Инђија
Телефон: 022-561-540
e-mail: ospetarkocic@indjija.net
p_kocic@yahoo.com
сајт школе: www.ospetarkocic.rs
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