
Чувајмо од заборава 

     Други светски рат је трајао од 1939. до 1945. године. У њему је учествовала већина 

тадашњих држава света.Највећи је оружани сукоб у историји човечанства, број жртава је 

од 50 до 75 милиона особа.    

     У скоро сваком граду постоји споменик који је посвећен жртвама Другог светског рата. 

Ја сам из Сурчина. У центру подигнут је споменик ,,Борац'' који је посвећен страдалима у 

Другом светском рату. Поред се налази и плоча са њиховим именима. Сурчин је ослобођен 

22.октобра 1945.године. Основна школакоју похађам, добила име по датуму ослобођења.  

     У осталим насељима се такође налазе споменици посвећен страдалима. Међу 

најпознатијим местима страдања је Старо Сајмиште. Ту се налази споменик који је 

подигнут након рата. На месту логора се налази спомен плоча. Логор Бањица је био 

највећи концетрациони логор у окупираној Србији. По формирању почео се дограђивати. 

Прво су испражњени војни магацини на спрату и просторије су претворене у логорашке 

собе. У дворишту је подигнута висока стражарска кула, ископани су темељи за подизање 

зида. Логор Топовске шупе био је први концентрациони логор  за Јевреје и Роме у 

Београду. 

      Логор Црвени крст у Нишу или концентрациони логор Црвени Крст, један је од 

концентрационих логора које су широм Србије оснивале окупационе снаге за привремени 

смештај ратних заробљеника југословенске краљевске војске. Логор  је био у зградама 

српске војске које су до окупације служиле као војни магацин. 

    У Шапцу су постојала два логора: логор у касарнама на месту званом Сењак и логор у 

баракама на Сави. Логор у касарнама на месту званом Сењак није имао карактер 

концентрационог, више је имао пролазни карактер и постојао je до лета 1942. године. 

Логор су формирале немачке војне јединице како би у касарнама бивше краљевске 

југословенске војске сместиле таоце из Шапца и околине после „крвавог марша", а затим 

из целог Подриња. Након масовних злодела логор је до пролећа 1942. био скоро празан. 

Последња група партизана највећим делом пребачена је у логор на Сави. 

    Логор Јасеновац је био највећи концентрациони логор у Независној Држави Хрватској. 

У њему су убијани Срби, Јевреји и Роми. Био је један од најстрашнијих логора у Европи.      

У Јасеновцу се налази споменик Камени цвет.  

    Велику тугу на људе оставља дан када су стрељана деца и наставници у Крагујевцу. 

Мали знак сећања на њих је споменик  Петог три и песма ,,Крвава бајка''. 

    По мом мишљењу, треба да обилазимо места стрдања и споменике. На овај начин 

чувамо од заборава све јунаке који су пали за нашу слободу. Дан сећања на српске жртве 

Другог светског рата обележава се 21. октобра.Дан сећања на Холокауст је 27. јануар , 

22.април је Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату.  

Када помислим на мучење и убијање недужних људи у мени изазива тугу. 
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