ВИДЕОМОСТ СВЪРЗА СТАРА ЗАГОРА С РОДНИЯ ГРАД НА МАРЕСЕВ

Поводът бе 100-годишнината от рождението на почетния гражданин на
Стара Загора, националния герой на Русия, легендарния летец Алексей
Маресев. Телемост свърза Града на липите с родния град на Алексей
Маресев - гр. Камишин във Волгоградска област, Русия. Алексей Маресев е
удостоен със званието "Почетен гражданин на Стара Загора" през 1973 г. В
родината си руснакът е почетен гражданин на Москва, Комсомолск на
Амур, Камишин, Орел и Батайск.
В международната проява, чийто домакин бе Старозагорският клуб на БТА,
се включиха почетният председател на Съюза на ветераните от войните др Тодор Анастасов, заместник-председателят и главен секретар на СВВБ
капитан I ранг от запаса Марин Петков, председателят на Областната
организация на СВВБ Елена Ангелова, 12 български ветерани от Втората
светован война, членове на СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите и БАС, летецът-ветеран Кънчо Кънев - съветски
възпитаник, срещал се на живо с Алексей Маресев, руски граждани,
живеещи в Стара Загора, представители на обществени организации,
ученици и др.
За участието на Българската армия във Втората световна война в състава на
Трети Украински фронт говори д-р Тодор Анастасов. Неделчо Павлов,
ученик в СУ „Максим Горки” с преподавне на руски език и учредител на
първия в страната Клуб „Памет”, запозна участниците в телемостта с
дейността на клуба. Договорихме се за последващи срещи с ветераните,
патриотичната младеж и историческия музей, каза Елена Ангелова.
Капитан I ранг от запаса Марин Петков разказа за реализирането на
инициативата „Безсмъртният полк” на 9 май т.г. Според него срещата е
била много вълнуваща и си заслужава този опит да се пренесе е в други
структури на съюза. По-късно и председателят на Съюза доц. д-р Иван
Сечанов изрази удовлетворението си от телемоста. Предстои
организирането на подобни срещи с градове от Русия и Балканските
страни да залегне в плана за следващата година.
Телемостът се излъчваше от Центъра по патриотично възпитание "Ал.
Мересьев" в Камишин. В голямата руска област 2016 г. преминава изцяло
под знака на годишнината на Маресев. Видеомостът бе осъществен по
идея на местните власти във Волгоград и Камишин, за да се разкажат и
споделят спомени за летеца, станал прототип на прочутия роман на Борис

Полевой "Повест за истинския човек" (1946 г.) и на едноименния филм на
режисьора Александър Столпер (1948 г.).
От руска страна участваха ръководители на Волгоградска област и на
администрацията на Камишин, сина на легендарния летец, историци от
местния музей, автори и съставители на сборника "Завръщане". Включи се
и ръководителят на "Россотрудничество" в България Павел Владимирович
Журавльов, директор на Руския културно-информационен център в София.
Той определи телемоста като "историческа връзка между поколенията,
елемент от дружбата и взаимното разбирателство между Русия и
България, което е от голяма полза в съвременния сложен свят".
Водещ беше Ирина Минева, председател на Руския клуб в Стара Загора. В
рамките на диалога от руска страна бе огласено желанието да получат
копие от заповедта, с която преди 43 години Алексей Маресев е обявен за
почетен гражданин на Стара Загора. Ангажимента да я издири пое
общинският съветник Иван Митров.
Летецът Алексей Петрович Маресев е свален във въздушен бой на 4 април
1942 г. в района на Демяновския котел (Новгородска област). Оцелял, но
със счупени крака. Раненият летец 18 дни пълзял из тайгата, докато го
открили свои. В болницата стъпалата му били ампутирани. Но Маресев
намерил сили в себе си да се върне в строя, като пожелал да лети отново,
макар и с протези. Година по-късно, през 1943-та, бил отново в своя
самолет. Извършил е общо 80 бойни полета, свалил е във въздушни боеве
11 вражески самолета, 7 от които - след болницата. За неговото мъжество
и сила разказал писателят Борис Полевой в "Повест за истинския човек",
която била преведена на много езици в света. След като на екран излязъл
и едноименният игрален филм за Алексей Маресев, летецът се превърнал
в истинска легенда за поколенията. След Втората световна война Маресев
завършил Академията за обществени науки, защитил дисертация. Станал
председател на Руския комитет на ветераните от войната, бил е и един от
вицепрезидентите на Международната федерация на участниците в
Съпротивата. Умира в Москва през 2001 г.

