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УЧЕСНИЦИ И ПУБЛИКА ХУМАНИТАРНОГ „КВИЗИМУСА“ ПОРУЧУЈУ: 

Будимо увек хумани 
  
Свежина и креативност „Квизимуса“, као оригиналног програма у образовању који је осмислила професорка 
музичке културе у Гимназији Милена Благојевић Лазић, већ су познати јавности Србије јер су, својевремено 
привукли пажњу и националних телевизија. Недавно су се пак, „Квизимус“ и традиционални хуманитарни 
концерти у Гимназији „удружили“, а као резултат тога, у препуној школској сали, наши средњошколци су се 
такмичили у добротворне сврхе. 
  
Поручујући да су празници време када се треба загледати у себе како бисмо помогли другима, Милена Благојевић 
Лазић је, (након скорашњег хуманитарног концерта за малу  Јању Стаменковић, која болује од тумора на хипофизи) за 
публику осмислила програм којим је прикупљана помоћ за наше, тренутно најугроженије суграђане Марију Милошевић 
која је након несреће у Тунису остала непокретна и Страхињу Живковића, матуранта Техничке школе и веслача који се 
бори са тумором подлактице десне руке.  
 
„Новогодишњи хуманитарни музички квиз Квизимус“, одржан 29. децембра 2015. од 19 часова у свечаној сали 
смедеревске Гимназије, окупио је по две петочлане екипе гимназијалаца-такмичаре прве и треће, који су се такмичили 
против друге и четврте године. Они су се надметали у стеченом знању о музици различитих жанрова, у оквиру десетак 
занимљивих музичких игара кроз које их је водио пробрани водитељски четверац и дизајнерско-монтажни тим 
гимназијалаца. Оцењивао их је петочлани стручни жири састављен од еминентних музичара Смедерева. То су Жељко 
Коцић и Бојан Миловановић, као и професорке Милица Благојевић и Милена Благојевић Лазић. 
 
Такмичаре је посебно охрабрио пети члан жирија, такође Смедеревац, Марјан Госта, који им је дао посебан рецепт за 
учешће у квизовима, јер је и сам био вишеструки учесник и победник многих квизова у медијима, посебно упамћен као 
финални победник ТВ Слагалице. 
 
„Одзив на несвакидашњи програм одржан у смедеревској Гимназији био је одличан. Пред препуном свечаном салом 
Гимназије, уз сузе и бројне аплаузе, где је свечани гост био и Страхиња Живковић, наступали су, у музичким паузама 



између игара, средњошколски музички таленти и плесни пар из београдске плесне школе при Матици Соколског 
друштва, који је прохладну децембарску ноћ загрејао аргентинским тангом. На овој незаборавној хуманитарној вечери, 
по цени улазнице од 200 динара, прикупљено је 72 000 динара, захваљујући и новчаним прилозима из готово свих 
смедеревских средњих школа. 
 
Овом узвишеном мисијом средњошколци Смедерева су добили највећу оцену из етике и хуманости. Колективно се 
радујући да у времену егоизма и тврдичлука можемо некога бар мало да обрадујемо, сви заједно смо поносни, јер смо 
пружили важан и правовремени психолошки подстицај нашим угроженим суграђанима да нису заборављени. 
Захваљујемо се свима који су подржали овај хуманитарни подвиг, и овим примером позивамо и друге доброчинитеље 
да нам се придруже у наставку прикупљања хуманитарног фонда. 
 
То могу остварити куповином CD-а са Новогодишњег хуманитарног „Квизимус“-а, као и другим новчаним прилозима који 
ће се прикупљати у рачуноводству Гимназије Смедерево до светосавских дана, или уплатом на жиро-рачуне за 
оздрављење Марије Милошевић и Страхиње Живковића“ – поручује у лично и име целог креативног тима, дипломирани 
музиколог Милена Благојевић Лазић, професор смедеревске Гимназије и  ТТПШ "Деспот Ђурађ".  
  
  
 
 
 
 

Не заборавимо Марију 
  
Марија Милошевић је млада професорка енглеског језика Економско-трговинске школе у Смедереву, која је 
своју професионалну каријеру требало да настави у Норвешкој, након положеног норвешког језика у нивоу Б2 
на Универзитету у Ослу. Човек снује, а Господ одлучује, и на летовању пре одласка за Норвешку, 14.јула 2014. 
страда на авантуристичком дводневном излету у Тунису. Након чаробних оаза препуних урми, призора из 1001 
ноћи, локација са снимања чувеног филма Ратови звезда и Сахаре којом су се возили брзим џиповима, 
наступа кошмарна реалност са повредом трећег и четвртог пршљена, и пробушеним десним плућним крилом. 
Временом, од Туниса, преко Београда и ВМА и одељења ортопедије у Смедереву, остала је потпуно паралисана 
са дијагнозом квадриплегије са трахеостомијом и канилом на врату која јој помаже при искашљавању и 
чишћењу плућа.  
Марија је од Нове године након нашег ортопедског одељења, смештена у новоизграђену кућу на Царини и 
очекује да ове године крене за Аустрију на први третман матичним ћелијама (у вредности од 12 до 13 000 евра). 
Динарски рачун – 160-5400101091046-23 
Девизни рачун – IBAN RS35160543020066131484 
Тоза Милошевић (Маријин отац), Бранислава Нушића 8/35, 11300 Смедерево, Србија 
  
 
 

Страхињина нада је Болоња 
  
Страхиња Живковић је ученик IV/12, одељења машинског техничара Техничке школе у Смедереву и успешан 
веслач, који од 2013. године болује од злоћудног инвазивног тумора који је напао мишић подлактице десне 
руке. Током две године лечења, Страхиња је имао 20 хемиотерапија, 30 зрачења и 3 операције, али тумор није 
заустављен. Након треће операције рецидива на Бањици, у Болоњи му је стручни тим лекара понудио нове 
хемиотерапије и магнетну резонанцу, како би се спречила ампутација и Страхињи сачувала рука. Да би се 
испратило предложено лечење неопходно је нових 10 000 евра.  
Страхиња се од Божића налази на поновном лечењу у Болоњи. 
Број жиро рачуна Јелене Живковић (Страхињине мајке) 
2750-010583065897-03(SOCIETEGENERALE SRBIJA) 

 


