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 У славу жене ратника
Одржани „ Дани Милунке Савић“

Отварањем изложбе „Деца у Великом рату 1914-1918 “ аутора Наде Петровић , Видоја Голубовића и 
Предрага Павловића , у петак 6 октобра у 12 сати у Дому културе „Миломир Главчић“ у Јошаничкој Бањи , 

почели су  овогодишњи , други по реду, „Дани Милунке Савић“ . Ова изложба организована је , по први пут 
пре две године , а састоји се од неколико тематских целина. Њену реализацију помогли су Удружење 

потомака ратних добровољаца 1912-1918 и поштовалаца из Београда , Министарство за рад , 
запошљавање, борачка и социјална питања,Војни музеј, Архив Србије, Радио Телевизија Србије , 

Педагошки музеј, Историјски музеј Београд ,Архив Српске православне цркве и Историјски архив Врања 
.Дводневна манифестација са обиљем садржаја , поред дешавања у Јошаничко Бањи имала је и део 

програма који је  реализован крај родне куће Милунке Савић у њеном родном селу Копривици где су, у 
суботу 7 октобра у 12 часова, глумци Лепомир Ивковић и Бошко Пулетић казивали стихове песама 

посвећених Милунки Савић. После деценија заборава или , тачније речено, повременог присећања на 
херојска дела Милунке Савић, хероине другог светског рата много шта се , у позитивном смислу, 

променило и покренуло од када су ,прошле године, по први пут , у Јошанчкој Бањи и њеном родном селу 
Копривици, организовани Дани Милунке Савић. За организацију манифестације која умогоме доприноси 
очувању сећања на жену која је носиоц највиших српских и француских војних одликовања , два ордена 

Карађорђеве звезде са мачевима, Сребрне и Златне медаље за храброст Милош Обилић , Споменице 
ослободилачких ратова 1912—1913, Албанске споменице, Споменице за ослобођење и уједињење 

1914—1918. два француска Ордена легије части, француског ордена Ратнички крст са златном палмом, 
руског ордена Крст светог Ђорђа Победоносца и других, заслужан је Центар за културу „Градац“ и општина 

Рашка. 



Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „У срцу је увек Рашка-II  део“ кога спроводе „КВ Новости-он лине“ а кога је подржала 
општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива одговорност „КВ Новости-он лине“ и ни на који начин непредстављају ставове и 

мишљења општине Рашка
Захваљујемо се колеги Јоифу Распоповићу на уступљеним фотографијама

Уочи прошлогодишњих првих Дана Милунке Савић у потпуности је обновљена њена родна кућа у 
селу Копривици а тај замашан посао одрадили су стручњаци Завода за заштиту споменика културе из 

Краљева.Ове године Војска Србије, припадници њеног 210. инжињеријског батаљона Друге бригаде 
Копнене војске завршили су , у августу месецу , радове на реконструкцији пута ка родној кући 

хероине Милунке Савић у дужини од 2,5 километра и изградили 500 метара новог пута до саме куће 
српске хероине. Ови објекти са првим , и јединим спомеником Милунки Савић, откривеним 1995 

године у центру Јошаничке Бање, чине међаше којима Рашка и народ овог краја у своја сећања трајно 
враћа ову јединствену личност историје српског народа.

Антрфиле
Милунка је рођена 1892 године у селу Копривица надомак Јошаничке Бање које се тада, и све до 

балканских ратова, налазило у непосредној близини границе са ондашњим Османским царством.Ова 
жена ратник се борила током Балканских ратова прерушена у мушкарца , као добровољац у Дринској 
дивизији. Учествовала је у борбама код Скадра и у Брегалничкој бици 1913. На лечењу од задобијених 

рана открва се њен стварни идентитет , што се убрзо прочуло у српској војсци.Током И светског рата 
као војник и официр Другог Гвозденог пука прошла је са њим све пресудне битке укључујући и 

најчувенију на Кајмачкалану. Умрла је 5 октобра 1973 у Београду а 10.новембра 2013 године , после 
четрдесет година од смрти, њене мошти су ,уз највеће војне и државне почасти сахрањене у Алеји 

великана.
                                                                                                                                        Пише: Зоран Николић
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