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27 PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 
Startovalo: 5364 
muški: 3236 
ženski: 2128 
mladji od 25 godina: 3785 
 

Stiglo na cilj: 4686  
Nije stiglo na cilj: 678 
Uspešno prešli stazu: 
Radosti i zadovoljstva:   68 
Za maratonce pripravnike: 2886  
- istočnu:  2095,  
- zapadnu: 784,  
- zapad-zapad: 7  
Malog maratona: 1379  
- istočnu: 826,  
- zapadnu: 832,  
- zapad-zapad: 0 
Srednjeg maratona: 132    
- istočnu: 62,  
- zapadnu: 70 
Velikog maratona: 165  
- istočnu: 150,  
- zapadnu: 15 
Ultra maratona (101km): 56 
     Za najkraće vreme stazu 

Ultra maratona su savladali: 
žene: 
1. Végh Katalin, Budapest; 
2. Tatjana Jeremić, Novi Sad; 
3. Ada Urošević, Beograd. 
muškarci: 
1. Željko Blagojević, Banja Luka;  
2. Dragan Grujić, Bor; 
3. Ljubinko Radovanović, Beograd. 

Učesnika je bilo iz 236 mesta iz 
Srbije i Crne Gore, a iz inostranstva 
iz: Belgije, Bosne i Hercegovine, 
Češke, Mađarske, Makedonije, 

Nemačke, Slovačke i Slovenije. 
Vreme je bilo nestabilno 

kišovito. I prethodnih dana je padala 
kiša, pa je staza bila vrlo blatnjava i 
izuzetno se teško prelazila. 

 Na svih 27 maratona 
učestvovalo je 95.468 ljubitelja 
prirode, pešačenja, trčanja ili vožnje 
planinskih bicikla. 
 

Milivoj Kiždobranski 

 

ИЗЛЕТ НА БУКУЉУ И ОПЛЕНАЦ 

 
У суботу 17.4.2004. ПСД 

“Вршачка кула” из Вршца је реали-
зовало једнодневни излет на Буку-
љу и Опленац, у срцу Шумадије. 
На овој начин смо се и ми прид-
ружили обележавању 200. годиш-
њице модерне српске државе. 

Време је до 9,00 сати било 
облачно али се касније стабилизо-
вало и цео дан је био веома 
пријатан и сунчан. То је такође 
допринело да овај излет буде 
изузетно успешан. 

Прво смо обишли цркву 
светог Ђорђа, задужбину краља 
Петра I. Сада је то маузолеј 
династије Карађорђевић. Градња 
је, по плану архитекте Косте 
Јовановића започела 1. маја 1910. 
године. Због балканских ратова и I 
светског рата градња је завршена 
тек 1930. године. Основа цркве је 
крстообразна. То је петокуполна 
грађевина са једним улазом са 
западне стране. Унутрашња дужи-
на храма је 30, а висина 27 метара. 
Фасаде су обложене венчанским 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 45   Ј У Л   2004. страна 64  

мермером. У полукругу изнад 
врата налази се мозаична икона 
светог Ђорђа. Израђена у Венецији 
по нацрту нашег Вршчанина Паје 
Јовановића. Ова икона симболише 
победу српског народа над злом. 
Унутрашност цркве је у потпунос-
ти украшена мозаиком који прес-
тавља репродукције најлепших 
фресака српског средњевековног 
сликарства. У крипти цркве су сах-
рањена 22 члана краљевске по-
родице. Међу њима су и четири 
владара: вожд Карађорђе, кнез 
Александар I, краљ Петар I и краљ 
Александар II. Затим смо обишли 
кућу краља Петра I и Карађорђев 
град. 

Иначе, околина Тополе је бла-
го заталасана са просечном над-
морском висином од око 350 ме-
тара. Од Опленца (345 м/нв) по-
чиње прелаз из тзв. ниске у високу 
Шумадију. Највиши врх Шумадије 
је на Руднику (Велики Штурац 
1132 м/нв). Занимљиво је да је у 
Европи вековима владала велика 
заблуда којој је кумовао класични 
географ Страбон. Наиме, картогра-
фи су чак све до деветнаестог века 
на месту данашње Шумадије, 
уцртавали непостојећи планински 
масив назван Централно било (Ca-
tena Mundi, Centralkette). Ову заб-
луду разбио је у првој половини 
деветнаестог века француски путо-
писац Ами Буе показавши да Цен-
трално било не постоји. Иначе име 
Шумадија значи – земља шума. 
Поред имена Тополе, то потврђује 
и имена околних села као што су: 
Липовац, Трнава, Трешњевица, 

Брезовац, Врбица, Буковик, Ора-
шац итд. У овом крају у коме при-
рода није штедела на својим даро-
вима одувек се неговао и негује се 
снажан слободарски дух и љубав 
према својој земљи. Да је то тако 
говоре и стихови светског а нашег 
песника, Вршчанина Васке Попе, 
уклесани у каменом крајпуташу у 
селу Божурња: 
Љубиш ли стопалом земљу ову 

дођи, 
газиш ли је 

- врати се путниче. 
Ми смо се овога пута одлу-

чили за боље упознавање са Буку-
љом (696 м/нв). Зато смо из Топо-
ле кренули према Аранђеловцу. 

На самом улазу у Аранђе-
ловац, са леве стране пута, налази 
се пећина Рисовача. Назив је доби-
ла по љутој звери рису која је 
некада ту живела. Није богата 
пећинским накитом нити је импо-
зантних димензија. Посетили смо 
је јер је значајна по томе што је у 
њој, у палеолиту, живео човек – 
неандерталац. Нисмо пропустили 
прилику да се фотографишемо по-
ред фигуре комплетне породице 
прачовека, које су постављене у 
унутрашњости пећине. 

У овом крају се налази 
мноштво извора врло хладне питке 
воде, од којих су често и оне са 
лековитим својствима. Наравно, 
најчувенија од свих њих је мине-
рална вода “Књаз Милош”. Ту је и 
позната Буковичка бања. Након 
краће шетње прелепим великим 
парком препуним цвећем и 
разигране деце, нас 28 је кренуло 
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ка врху Букуље. Водио нас је наш 
пријатељ Аца Милинковић, искус-
ни планинар из ПД “Букуља”. Дру-
га, мања, група остала је да шета 
по парку и да разгледа бању. Они 
су касније аутобусом дошли до 
ресторана у близини врха Букуље. 
Букуља је веома лепа, шумовита 
али питома планина која нас је све 
пријатно изненадила. Стазе су 
чисте и веома проходне. Маркаци-
ја постоји али би је на појединим 
местима требало обновити. Након 
90 минута пријатне шетње изашли 
смо до радарске станице на врху 
планине. Ту смо се фотографисали 
и обогатили наше колекције печата 
са врхова које смо испењали. 
Након тога спустили смо се до 
једног ресторана где смо се 
придружили групи која је дотле 
стигла аутобусом. Појединци нису 
могли да одоле свом гурманском 
апетиту те су набрали пуне кесе 
сремуше које је овде било у 
огромним количинама. 

Наставили смо пут у Орашац 
– оближње место у коме је 
подигнут Први српски устанак. 
Тамо смо, у Маричевића јазбини, 
обишли спомен обележје и 
разгледали околину.  

 
Љубан Живковић – Жиле 

 

ОБНАВЉАЊЕ ВРШАЧКЕ КУЛЕ 

 
Решили Вршчани да поново 

сазидају свој средњовековни град, 
по којем је овај  крај Баната и 
познат. Археолошки радови су 

готови, а ускоро ће, зависно од 
новца, почети и изградња. Пре-
цизнију слику живота овог сред-
њевековног града у историјским, 
културним, економским оквирима 
даће пронађени покретан археоло-
шки материјал, керамика, камени 
предмети, метално оружје и оруђе, 
новац ... Установљена је и коначна 
архитектура. 

Жеља Вршчана је да се овај 
историјски споменик што боље 
сачува јер, ипак је један од најлеп-
ших видиковаца у Војводини, на 
висини од 400 метара, и првом у 
низу врхова Вршачких планина. 
Утврђење доминира околином. 
Стручњаци га описују као “утвр-
ђење бадемастог облика, димензија 
40 пута 17 метара”, и претпос-
тављају да је из прве половине 15. 
века, иако се слажу да није, као 
друга утврђења из тог периода, 
подигнуто за становање и дужи 
боравак. Зна се да је служило као 
војна постаја. О томе говори плат-
ни  списак за 23 војника из 1591. 
Претпоставља се и да је било 
извиђачког типа, јер од Дунава до 
Темишвара пут је тада водио 
једино кроз Вршац. У одбрани од 
Турака служило је све до 1456, 
када су га освајачи први пут 
заузели, односно до 1552. и 
османлијског продора све до 
Темишвара. У својој последњој 
ратничкој улози служило је као 
чувар границе према слободном 
Ердељу. 

Запис турског путописца 
Евлије Челебије из 1664. сведочи 
да је тврђава напуштена и 
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запуштена и да је за време киша 
походе овчари склањајући међу 
њене зидине своја стада. Иако и 
тада у великој мери девастирана и 
одавно напуштена, убрзо је потпа-
ла и под руке рушитеља, 1701, на 
основу Карловачког мира склоп-
љеног 1669. Тешко је проценити 
колико су јој наудили. Фотографи-
ја из 1891. приказује на деловима 
бедема оштећења од минирања. 
Ипак, Вршчани су имали жељу да 
брину о својој Кули. 

Захваљујући Феликсу Миле-
керу једином правом вршачком 
историчару, 1894. је утврђење први 
пут заштићено, а постоје подаци да 
је 1933. обновљена Бранич кула, да 
не би пропала. Након тога, рађени 
су разни елеборати. Вршчанка 
Смиља Каначки је 1952. урадила 
“Елаборат за уређење средњеве-
ковног утврђења изнад града и 
околних падина у историјске и 
туристичко-рекреативне сврхе”. 
Али, мало тога је урађено. 

Идеја о тоталној реконструк-
цији потекла је 1965. од архитекте 
Милоја Милошевића, тада дирек-
тора Покрајинског завода за заш-
титу споменика културе, који је 
урадио “Решење за заштиту Бра-
нич куле”. Предвидео је ревитали-
зацију зидина, изградњу крова и 
степеништа и отварање галерије. И 
његово дело је остало само на 
идеји. Да све буде горе, уз дозволу 
надлежних, на темељима утврђења 
усред некадашње мале куле, 
изграђен је ТВ релеј. Осамдесетих 
година прошког века, током 
градње нове ТВ релејне станице, 

откривени су кружни зид мале куле 
и делови помоћних зграда. 

Заслуге за покретање темељ-
ног истраживања Вршачке куле 
припада параглајдеристима. Војска 
им је својевремено уклонила 
импровизовану узлетну стазу, па су 
за ново узлетиште одабрали плато 
испред Куле. У лето 1996. упос-
лили су грађевинске машине не би 
ли крај асфалтног пута непосредно 
испод Куле направили паркинг. 
Наишли су на до тада неоткривене 
слојеве зидина. Обавестили су 
Завод за заштиту споменика кул-
туре у Панчеву, а они Минис-
тарство за културу Републике 
Србије, које је обезбедило новац за 
прве значајне археолошке истажи-
вачке радове. Од те, 1997. па до 
недавно, вршачки музеј и Завод за 
заштиту споменика културе у Пан-
чеву заједно су спроводили више-
годишњи пројекат ископавања и 
конзервирања остатака вршачког 
утврђења. 

Директор Градског музеја 
Јавор Рашајски руководи радовима 
и каже да је завршена археолошка 
фаза много рекла, али прави посао 
тек престоји. 

- Поред зидина које се са 
темеља на појединим деловима 
уздижу и до пет метара, 
обновићемо и мању кружну кулу, 
насупрот Бранич кули, која се 
добро види на макети утврђења. 
Боља нам је да овај средњевековни 
град вратимо у стање у којем је 
био пре 600 година. Замак ће бити 
зидан аутетичним материјалом – 
каменом из непосредне близине. А 
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визија живота овог историјског 
споменика након ревитализације, 
кристално је јасна. Вршац ће 
потпуно променути туристичку 
слику, јер добија једини споменик 
те врсте у овом делу света. Његов 
значај за археологе је немерљив, 
каже Рашајски. 

Још једном је телевизија до-
била предност и већу важност. 
Током бомбардовања 1999, велики 
репетитор и зграда РТС-а, који су 
се налазили стотинак метара иза 
Вршачке куле, потпуно су униш-
тени, а стара зграда испред знатно 
је оштећена. Кули нису наудили 
авиони НАТО, али РТС ... 
Настојало се да се срушено никада 
више не изгради на истом месту и 
да се остаци старе зграде уклоне са 
историјског споменика. Понудили 
су Вршчани да се нова зграда 
измести на неку од других 
погодних  локација на Вршчан-
ским планинама. Упркос томе и 
забрана Завода за заштиту споме-
ника културе у Панчеву, оштећене 
зграде су реконструисане. Током 
градње уништен је део археолош-
ког локалитета, а питање је колико 
ће још бити уништено ако се 
обистине најаве да ће се поново 
иза Куле подићи велики ТВ 
репетитор. 

Александар Чупић 

 

О ИЗГРАДЊИ ВЕШТАЧКЕ 

СТЕНЕ У СУБОТИЦИ И 

РАЗВОЈУ АЛПИНИЗМА У 

ВОЈВОДИНИ 

Сећам се да смо о потреби 

изградње вештачких стена у 
Војводини разговарали први пут 
званично на Збору алпиниста 
ПССВ 1999. године, када сам и 
преузео посао (више посао него 
част и дужност) председника 
Комисије за алпинизам ПССВ. 
Тада је речено, а ја се у та 
излагања нисам много мешао јер 
се нисам сматрао довољно 
квалификованим, да су вештачке 
стене потребне, али и превише 
скупе те да њихову изградњу треба 
оставити за боља времена.  

Да се разумемо, и тада сам 
говорио и сада сматрам да су 
вештачке стене једини начин да 
алпинисти у Војводини одржавају 
пењачку кондицију, да одржавају 
форму и да на пењачка подручја 
(која су нама далеко) одлазе ко-
лико-толико упењани. Без тренин-
га на вештачкој стени алпинисти у 
Војводини који на пењачка под-
ручја одлазе неколико пута годиш-
ње себе своде на љубитеље 
алпинизма. 

Мислим да сам ствари пре-
ломио у лето 2000. године када сам 
учествовао у међународној експе-
дицији на Арарат у Турској. Тамо 
крај Догубајазита на крајњем исто-
ку Турске, недалеко од границе са 
Ираном налази се ауто-камп за 
путнике намернике који из Турске 
путују за Иран. Случајно смо свра-
тили у камп и тамо затекли групу 
пењача из Велике Британије који 
су дошли да се веру по околним 
брдима. Ствар је у томе да су они 
тамо дошли аутобусом чија је 
задња страна, као и бокови била 
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уређена као вештачка стена. У до-
колици и ми смо пробали да се 
пењемо, и ту смо се инфицирали. 
Схватио сам да је то више ствар 
воље него поседовања гомиле 
пара. 

По повратку у Суботицу почо 
сам прикупљати информације, 
фотографије,  саставили смо тим 
који је способан да својим рукама 
одради занатске послове и почели 
смо... 

Од школа у којима радим сам 
добио старе школске табле, раз-
валио сам своју дечију собу, а две 
стотине  хватишта (опримке) нам 
је направио Игор Крчалић (столар, 
прави мајстор) у школској радио-
ници Политехничке школе од 
комада парене буковине, храстови-
не и сличног материјала. Прилоге у 
шрафовима, металном профилу и 
фарби смо прикупили од чланова 
клуба. Организовао сам неколико 
планинарских акција чији је при-
ход усмерен на куповину онога 
што није могло бити прикупљено 
од спонзора и прионули смо на 
посао. Главни извођач радова је 
био дипл. инг. Ђорђе Крнајски у 
чијој радионици је одрађен највећи 
део посла око изградње стене. Тако 
су од јесени 2000. године радови 
полако одмицали све до пролећа 
2001. када је стена и завршена. 
Наравно да је све то могло и 
знатно брже да се обави, али је 
недостатак средстава и искуства 
успоравао посао. Све нам је било 
проблем у таквом пионирском 
послу о ком нисмо знали готово 
ништа. Решавали смо проблем по 

проблем, од величине и облика 
хватишта, степена њихове обраде, 
избора шрафова, начина њиховог 
фиксирања за таблу, начина оси-
гурања, система монтаже и тако 
редом, сваки наредни корак је био 
резултат вишеструког преиспити-
вања услед чега је посао одмицао, 
из садашњег угла гледано, споро.  

Први пут смо монтирали веш-
тачку стену на скели у дворишту 
некадашњег Дома за незбринуту 
децу у Кертварошу. То је била 
проба. У траву обрасло двориште 
смо изабрали јер се налази неда-
леко од радионице Ђорђа  Крнај-
ског. Било је то у априлу 2001. 
Недуго затим смо је, за Дан 
изазова у мају месецу монтирали, 
опет на скелу, испред суботичке 
градске куће, где је била свега три 
дана, али је привукла велику 
пажњу грађана. За та три дана на 
стену се пењало око 530 грађана, 
многи и по више пута. Пун пого-
дак. Затим смо је преместили на 
обалу Палићког језера, поводом 
неког омладинског фестивала, а у 
јулу месецу је камионом однета у 
Сенту, опет на неки омладински 
фестивал где смо на њој организо-
вали и прво ревијално такмичење. 

Стена је  широка око 2,5 ме-
тара и висока седам. Била је наг-
нута према пењачу, угао се могао 
подешавати, ми смо га најчешће 
намештали на око 100. Њен рељеф 
није сасвим једноставан, у горњем 
левом углу има је превисни  
истурени део. Тада је била обојена 
у црвено и сва хватишта су била 
дрвена. Тек касније смо хватишта 
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почели премазивати полиестер-
ским смолама помешаним са 
кварцним песком, да би што је 
више могуће подсећала на она 
куповна. Три године после, оваква 
хватишта су већ скоро потпуно 
замењена оним ''правим'' за која 
тврде да су боља.  

Јесен 2001. смо искористили 
за монтажу ове стене у Хали спор-
това. Било је и овде различитих 
идеја, на пример да се стена смести 
у неку средњу школу (гимназију 
или хемијско-технолишку), затим у 
спортски центар у Харамбашиће-
вој улици, на зид ''Јадран'' био-
скопа,  али је на крају изабрано ово 
решење уз помоћ и разумевање 
општинског ''министра'' за спорт 
Модеста Дулића којем дугујем зах-
валност за разумевање и подршку.  
Директор Хале Варга Атила нам је 
одредио локацију у хали, и након 
много шетње и исписаних молби 
монтажа је завршена у новембру 
месецу. Та прва вештачка стена је 
још увек на истом месту. 

Наредна 2002. година је про-
шла у доради постојеће стене са 
бочном таблама, проширили смо 
стену на тај начин што смо 
искористили бетонски зид лево од 
стене и на њега монтирали велики 
број хватишта и осигуравалиште. 
На тај начин смо добили, поред 
две стазе које постоје на дрвеној 
стени, још једну стазу по 
вертикалном зиду високом скоро 
седам метара. Ова стаза се 
показала добра за почетнике, а 
одмах до ње је направљена стаза 
на зиду висине 3,5 метара, а ши-

рине 4 метра која служи за прве 
пењачке подухвате најмлађих пе-
њача, а исто тако и за загревање 
искуснијих. Са те три (четири) 
стазе приступили смо организо-
вању такмичења у јесен 2002. Тада 
су одржана два такмичења ( у 
октобру и децембру)  на која су 
дошли такмичари из других 
градова у којима се овај спорт у 
међувремену почео развијати. 

Успеси такмичара се нису 
дуго чекали, већ 2003. су млади 
пењачи из нашег клуба почели 
освајати медаље. На такмичењу у 
Београду је Беседеш Кристијан био 
први, на такмичењу у Нишу Тот 
Атила и Беседеш Кристијан осваја-
ју два друга места на Балканском 
купу, На такмичењу у Грчкој, у 
Солуну Тот Атила постиже наш 
највећи успех освајајући друго 
место у својој старосној групи. На 
такмичењу у новембру у Суботици 
је први Беседеш Кристијан.  

Те године се врше припреме 
за изградњу нове вештачке стене, 
која је изграђена у лето  2003. 
године. И њену изградњу прате 
бројне компликације, два пута смо 
је монтирали па затим скидали да 
би све прорадило како треба. 
Опремљена је полиестерским хва-
тиштима и највише се користи као 
болдер. Дужина стазе је 7 метара, 
ширина је 2,2 метра, а нагиб стене 
је променљив, мада се највише 
користи под углом од 480 у односу 
на вертикалу. Пр том нагибу 
висина стене је око 5 метара, зато 
се највише користи као болдер. 

Треба нагласити да смо за 
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изградњу и проширење прве 
вештачке стене потрошили нула 
(0) динара од спонзора, док је за 
изг-радњу друге утошено читавих 
50.000 динара које нам је за ову 
сврху доделила Општина Субо-
тица. Нарочиту захвалност дугује-
мо компанији ''Братство'' која нас 
је спонзорисала таблама (вагон-
кама).  

У 2004. годину смо (Спартак) 
ушли као придружени члан Алпи-
нистичко – спортскопењачке феде-
рације Србије и Црне Горе која је 
организатор лиге у спортском пе-
њању, у којој активно учествујемо 
и која нам је доделила термин за 
такмичење у новембру месецу. Ове 
календарске године ћемо, то је ско-
ро извесно, саградити још једну 
вештачку стену у Хали спортова.  
То ће бити ''плафон'' који је нео-
пходан да би се и код нас могла 
организовати такмичења која су у 
складу са пропозицијама 
болдеринга.  

Вишегодишњи упорни рад на 
популаризацији овог спорта довео 
је до изградње вештачке стене у 
Бачкој Тополи, Кикинди и Суботи-
ци. Независно од нас у ПССВ (али 
уз веома коректну сарадњу) у 
Новом Саду на развоју овог спорта 
вредно ради група људи 
окупљених око пењачког клуба 
''Адреналин'' и постиже лепе 
резултате. Већ сада су регионална 
такмичења у спортском пењању 
реалност, али ми тиме нисмо 
задовољни.  

Мислим да вештачку стену у 
Војводини мора изградити сваки 

клуб који жели неговати овај 
врхунски вид планинарства, који 
жели привући младе чланове 
клуба. Ако као планинари желимо 
такмичења која нам доносе 
популарност, спонзоре и донаторе, 
зар није најлогичније да се бавимо 
пењањем, поред других дисцип-
лина које чине конгломерат плани-
нарства? Наравно да знам да пла-
нинарство није само спорт, па ја 
сам по професији географ и нико о 
томе не мора да ми држи преда-
вање, али без те спортске компо-
ненте планинаре ће на путу ка пла-
нинама да престижу други, они у 
које спонзори имају више повере-
ња. И на крају ће нам остати да 
шетамо по брдима, шумама и  ли-
вадама наше земље (морам рећи да 
волим да шетам по брдима), док ће 
планинарством да се баве неки 
други људи. 

Да, спортско пењање је спорт 
за себе, али он има много зајед-
ничког са алпинизмом, са којим се 
надопуњује. И спортски пењачи и 
алпинисти походе пењачка подруч-
ја, само се спортски пењачи нај-
чешће задовољавају краћим и 
тежим смерима која су посебно 
опремљена за овакву активност. 
Разлика је на први поглед у 
нијансама, али је линија разгра-
ничења јасна. Оно што желим да 
нагласим то је да и за једне и за 
друге на стени има места, да ова 
два спорта имају заједнички 
полигон који једнима служи за 
вежбу, а другима за такмичење. И, 
мислим да када се ствари  јасно 
разграниче нема дилеме да ли 
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треба међусобно сарађивати и 
радити у обостраном интересу. 

Задатак КА ПССВ у наредном 
периоду  мора бити стимулисање 
даље изградње вештачких стена по 
градовима Војводине. На тај начин 
ћемо добити тако жељену масов-
ност из које ће се регрутовати 
будући алпинисти, или ако хоћете 
пењачи различитих профила.  

Затим се мора и даље инсис-
тирати на стицању формалног 
образовања будућих алпиниста 
упућивањем течајаца на курсеве 
које организују признати инструк-
тори који могу издати сертификат. 
Нисам против тога да се обука 
врши код наших инструктора, само 
нисам за то да обуку течајаца врше 
само наши инструктори. Мислим 
да је важно упућивати наше 
течајце на обуку у иностранство 
како би се тамо стекло знање које 
се касније може разменити са  дру-
гима. Различите алпинистичке 
школе практикују различите техни-
ке, и сабирање тих знања је од 
користи за све нас. Проток људи и 
идеја са земљама у окружењу 
веома битан, нарочито за нас који 
у односу на комшије много 
заостајемо (наравно да мислим на 
алпинизам).   

Формирање навеза је задатак 
од најхитније важности, јер само 
кроз  уигране навезе могу алпинис-
ти (који иначе имају способност, 
вољу, времена и пара) да реализују 
оно што могу и хоће. Можда ми и 
имамо способне алпинисте, али 
ако они немају са ким да пењу, све 
је узалуд, пењачки картони ће на 

крају сезоне бити празни.  
Образовањем једног од наших 

најспособнијих пењача за алпинис-
тичког инструктора унапредили би 
и убрзали обуку алпиниста код нас. 
То је нарочито важно јер би на тај 
начин добили човека који је спо-
собан да младог течајца не само 
теоријски упути у тајне алпинизма 
него и да га поведе у смер, оспо-
соби га за самостално пењање, на-
кон чега би млади алпиниста прип-
равник нашао себи партнера за на-
везу и даље самостално остваривао 
резултате и попуњавао пењачки 
картон (не само бројем схоластич-
ких расправа, него бројем 
испењаних смери). Инструктори 
који постоје у Србији су малоброј-
ни, нећу рећи да су нам далеко, али 
нису увек близу нас, и чини ми се 
(уз дужно поштовање) да су већ у 
годинама када би требали да 
размишљају о смени генерација.  

Проблем је у томе што су 
препреке за стицање звања инс-
труктора алпинизма тако бројне да 
ми се понекад чини да су оне више 
у функцији тога да се потенцијални 
кандидат обесхрабри него у фун-
кцији унапређења алпинизма. Ту 
пре свега мислим на критеријуме 
који су предвиђени Правилником 
КА ПСС.  Мислим да су претерани 
захтеви рецидив протеклих време-
на (делови правилника су препи-
сани од Словенаца) када је наша 
земља била део једне веће зајед-
нице у којој је било могућности за 
испуњавање таквих критеријума. 
Наравно да увођење критеријума 
који не уважавају светске стан-
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дарде нећемо далеко стићи, али ако 
будемо још дуго чекали на неког 
ко ће моћи континуирано радити са 
младима, нећемо имати ни одакле 
да кренемо. Зато морамо добро 
одмерити који су интереси приори-
тетни и предузети такве мере које 
ће и краткорочно и дугорочно 
донети позитивне резултате.  

Осим ових циљева које 
стављамо непосредно испред себе, 
као најхитније, КА ПССВ и даље 
треба да инсистира на што чешћем 
одласку у пењачка подручја, да 
планира акције покрајинског 
значаја и да активно сарађује са 
КА ПСС чији је органски део. Као 
коначни циљ успешног рада у 
будућности нас чекају 
алпинистичке експедиције.  

 
Исо Планић 

 

СЕЋАЊЕ НА  

др РАДИВОЈА СИМОНОВИЋА 

 
У јесен  1906. године после 

мог уписа у учитељску школу у 
Сомбору, одвела ме мати у кућу 
др. Р. Симоновића  чију је  
породицу познавала. Док су  мати 
и Симоновићева жена разговарале, 
донела ми је потоња албуме с 
фотографијама старинских сељач-
ких кућа, пољопривредних зграда, 
народних  одела мушких и женс-
ких  типова, необичних  врхова са 
Прења,  тако  да се пред мојим  
очима  створио нов, дотле невиђе-
ни свет. Одмах се, још тада,  поја-
вила код  мене жеља да и ја пос-

танем планинар, што се у околини 
Сомбора није могло остварити. 
Септембра 1910 године дођем у 
једва приступачан манастир  
Гомјеницу (срез бањалучки) за 
учитеља. У манастирској књижни-
ци наиђем  на календар БОШЊАК 
за 1909 годину са прекрасним  
Симоновићевим  репродукцијама 
на гланцпапиру са Прења и 
Чврснице једна лепша од друге. А 
место описа тих планина био је у 
календару упут ПУТОВАЊЕ  ПО  
ПЛАНИНАМА  кога сам толико  
пута већ прочитао, да  сам  га знао 
скоро  напамет,  јер се из сваке 
реченице осећало да га је писао 
искусан планинар . Обишао сам 
све околне висове с ђацима и сам. 

Од 1930-37 године пружила 
ми се прилика, да  у  друштву овог  
нашег најстаријег  планинара  про-
ведем  најлепше моје планинарске 
туре, имајући  тако очигледно при-
лике да научим  како  треба  истин-
ски  планинарити.  Чика  Раде, ка-
ко   смо га  из милоште звали, био 
је необичне интелектуалне  радоз-
налости, ретко истрајан, несалом-
љив, необично скроман и несеби-
чан. Највеће  му је  уживање  било 
на планини, да свога ближњег 
нечим обрадује укратко њега је све 
интересовало и природа и човек и 
све што је с човеком у вези. Зими 
уз помоћ мапе целу Југославију у 
мерилу 1:75000 )  изнађе у  својој 
богатој књижници, све напише о 
планини на коју у лето намерава 
ићи, тачно пратећи предходника,  
одакле  је  пошао  куда је ишао,  
шта је нашао и где се  пустио. Тада 
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он начини путни план, у пролеће 
пише сапутницима, умоли их шта 
који да понесу од јела  и када ће се 
поћи. Обично је полазио у 
међувремену од 10 јула и 10 
августа када је најмање изгледа да 
ће бити кише.  Његов  је пртљг био 
највећи и најгломазнији, јер је 
један  коњ носио само фотограф-
ске  стаклене  плоче и два фотоапа-
рата  величине 9x14 и 13x18 цм. 
Осим тога је носио на пут и мали 
кофер лекова за чобане и њихову 
болесну чељад. У  џепу  је носио 
најлепше успеле фотографије: 
показујући неповерљивима, да их 
приволи да стану  пред  апарат. 
Гледао је на путу да сваки минут  
искористи. 1931  године смо у Го-
ражду чекали на  укрштање  пош-
танског аутобуса, за  Плевље. За  
то  време  је  чика  Рада отишао у 
чаршију и преписивао  презимена 
са трговачких фирми, јер  је  са-
купљао  разна  народна презимена 
од којих је имао неколико хиљада. 
Ретко је кад  јашио, баш кад га 
приморамо, увек  је ишао пешке са 
стално  напрегнутом  пажњом, да 
му ништа не промакне. Путем, ако 
се наиђе на ма шта занимљиво, 
врх, извор, језеро, необично  дрво 
ветром  окљаштрено,  стене, пуко-
тине, шкрапе, чобански стан и  
његова  чељад, то се мора сними-
ти. Бира место одакле ће снимити, 
па је често и два сата изгубио 
пењући се да неки планински 
објекат што боље ухвати. А ако је 
занимљив, снима га два пута, 
самог и са штафажом. Скоро никад 
није нешто снимио, а  да не стави и  

човека истог краја пред апарат, па 
ако се не задеси, стане неко од 
сапутника. Његов специјалитет су 
били чобански станови и њихова 
пракултура. Ако на путу сретнемо  
групу  сељака, он ће их зауставити   
под макаквим изговором   (да ли 
он иде добрим путем, колико има 
још до циља итд) да  би они стали, 
а он је за то време прегледао 
колико је од њих плавих очију, 
какве боје коже и косе, јер му је то 
требало за студију о типовима и 
етногенију нашег народа. Докле ће 
се једног дана ићи, где ћемо ручати 
а где и када вечерати, то је 
зависило од броја снимака тога 
дана. Но већином се ноћило под 
шатором близу чобанских станова 
јер је ту и вода, а може се купити и 
јагње, јер је увек  своје друштво 
частио јагњетом  печеним на раж-
њу. Ујутро распита за називе ова-
ца, јагњади и коза, млекарски 
прибор и тражи да му испричају 
како се прерађује млеко. Ако  ћемо  
остати  више од једне ноћи код 
стана, онда се пред вече скупе и 
болесници које он савесно пре 
гледа, даде им бесплатно лек из 
своје залихе или рецепт. 

Ујутро је обично поранио да 
сними врхове сунцем обасјане. 
Старина га је необично занимала. 
У Жабљаку је 1930 године платио 
једном сељаку да стане да му 
сними примитивна кола. Исто и 
1929 године у Шипачком кланцу за  
Никшић, кад је сељак терао два 
вола која су вукла брвно по земљи. 
Увече  крај ватре смо га питали за  
што шта  из његове дуге  плани-
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нарске праксе. 
Како је постао планинар? 

Случајем. 1875 године и 1876 го-
дине о  великом школском распус-
ту је са својим професором Алек-
сом Б. Поповићем путовао од 
Сланкамена до Лежимира, носећи 
на леђима пуну торбу искуцаних  
окаменотита из Фрушке горе. 1887 
године кад је као војни лекар у 
Гор. Херцеговини  код села Гарева 
(ср. Гатачки) ишао болеснику, пре-
шао  је преко потока  који је прво 
текао из брда у поље, а после из 
поља. Дакле, проблем  воде у 
кршу. Да то реши куповао је све 
могуће научне  књиге и расправе о  
нашем кршу и постанку планина. 
1903 године због слабог телесног 
кретања а  обилне исхране, одлучу-
је да лечи запаљења и шећерну 
болест пешачењем по Велебиту. 
Даде  оглас у новине, да тражи 
сапутника за Велебит.  Није се ни-
ко јавио, и он сам оде у Обровац, 
одакле, је  пешачио по јужном 
Велебиту. У Пакленици наиђе на 
поток који без икакве препреке 
није текао према мору но је 
понирао. И овај проблем га је 
дражио да га реши. Стога је 20  
година  путовао по Велебиту и  
Динаридима да реши и  контро-
лише своју теорију овог воденог 
питања. Пратећи просеке Велеби-
та, створио је теорију, да испод 
Велебита мора бити велика прашу-
пљина у којој се губе све воде. По 
наговору својих  планинарских  са-
путника  др. Јосипа Пољака, геоло-
га, и др. Мирослава Хирца, биоло-
га, дао је 15000 динара за штам-

пање расправе о томе на немачком  
језику, а  5000  динара у руке Јова-
ну Цвијићу, као награду ономе, ко 
докаже противно. То је могао учи-
нити само идеалиста, чика Раде. 

У свом веку није много 
планина обишао, али оно што је 
обишао, проучио и фотографисао 
као мало ко. За Динариде је био 
просто стручњак. И ако је имао на  
хиљаде снимака чобански станова, 
ипак  на молбу Цвијићеву није 
написао расправу о томе, јер се 
изговарао да нема довољно 
скупљеног материјала. Толико је 
био прескроман и необично 
савестан. Увек је строго самог  
себе контролисао, јер није веровао 
самом себи ништа док се тачно не 
увери. Планинарио је даље због 
здравља и  да нешто допринесе 
науци, јер нађено камење и  биљке 
је слао стручњацима ради оцене. 
Његове су фотографије права 
ремек дела а  делио их је бесплатно 
свима и нама сапутницима и онима 
које је снимио, још нам је слао 
препоручено. Неке су ушле и у 
географске школске уџбенике. Он 
је пређене планине овековечио 
највише у фотографијама. Пре 
десетак година их је почео 
увеличавати на 30х40 цм  и од тако 
увећаних фотографија је приредио 
изложбу 1934 у Београду, а 1938 
године у октобру у Новом Саду. А 
у Загребу 1921, 1925  и 1934. 
Фотографисањем планина се почео 
бавити 1888  године и још је желео  
да приреди Велебитску изложбу, 
јер је сматрао да је то наша 
најлепша и најинтересантнија пла-
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нина. Од 1926 у  јужном Велебиту 
је један стрми врх прозван Симо-
новићева стапина што је спрове-
дено и кроз и катастарске мапе. И 
фотографисао је и писао само 
ноћу. Обично је ишао на спавање 
између 2 и 3 сата изјутра, јер дању 
није дозвољавала лекарска пракса. 
Његов напис ЂАЦИ ПЛАНИНАРИ 
прави планинарски требник из 
1923 године требало би сва наша 
планинарска друштва да прештам-
пају, и да га даду сваком свом 
новом члану, јер многи неупућени 
одлазе у планине. 

Др. Симоновић је правио и 2-
3 дневне етнографске излете у 
Хрватско Загорје, Жумберак,  Ба-
рању, Срем, источни Банат 
(Крашовани), јер је  тада народ 
обучен  у  празнично  одело, па је 
могао  да бира типове за сликање. 
Бавио се осим медицином  још и 
ботаником, геологијом, етногени-
јом и хигијеном као и културном 
историјом. Споменик би му био  
издање скупљених његових 
планинарских  радова. 
 

Душан Јелкић 

 

SVEČANA AKADEMIJA I 

PLANINARSKI SUSRETI U 

RAVNICI 

 
Na Đurđevdan 1924. godine na 

Masnoj ćupi grupa planinara na čelu 
sa novosadskim advokatom dr 
Ignjatom Pavlasom donela je odluku 
da osnuje Planinarsko društvo 
“Fruška gora”. Tako je nastalo jezgro 

današnjeg Planinarsko-smučarskog 
saveza Vojvodine, koje je sebi posta-
vilo zadatak da organizuje podruž-
nice širom Vojvodine, podiže plani-
narske domove, markira planinarske 
staze i bavi se izdavačkom delatnošću 
– podsetio je profesor dr Milan 
Breberina, predsednik PSSV, na 
svečanoj akademiji u sali Gradske 
kuće u Zrenjaninu povodom proslave 
80 godina organizovanog plani-
narstva u Vojvodini. 

Planinarstvo je zaživelo krajem 
XVIII  i početkom XIX veka, kada su 
zabeleženi prvi usponi u Alpima. 
Prvo planinarsko društvo osnovano je 
u Londonu 1857. godine. U Rumi je 
1888. godine osnovano planinarsko 
društvo, ali o njemu nema pozdanih 
podataka. 
- Zato se pouzdano zna da je Fruška 
gora u to vreme svojim bogatstvom 
biljnog i životinjskog sveta privlačila 
mnoge istraživače, za kojima su kre-
nuli ljubitelji prirode. Rodonačelnik 
planinarenja iz interesovanja i ljubavi 
prema planini bio je dr Dušan Spirta, 
rodom iz Kovilja – dodao je dr 
Breberina. 

Do osnivanja Planinarskog 
društva “Fruška gora”, mnogi 
pojedinci su “za svoju dušu” kretali 
šumskim stazama i od stanovnika 
fruškogorskih naselja saznavali kako 
se zovu vrhovi, potoci i predeli kroz 
koje prolaze, među kojima su bili i 
čuveni lekari dr Vasa Stajić i dr 
Radivoj Simonović. Prvi svetski rat 
zaustavio je sve aktivnosti, ali su 
ubrzo Vojvođani ponovo krenuli ka 
planinskim vrhovima: već 1924. 
godine Cvejić iz Begeča našao se na 
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Mon Blanu i uspesi do danas nisu 
prestali da se nižu. 
- Naši prethodnici su za sobom 
ostavili bogatu kolekciju planinarske 
fotografije. Na Svetskoj izložbi u 
Parizu 1937. godine kolekcija 
Planinarske fotografije “Fruška gora” 
osvojila je prvo mesto  – podsetio je 
dr Breberina. 
 

ZA SVAKOG PO NEŠTO, 
KOMARCI ZA SVE 

 
Domaćin proslave jubileja, 

Planinarsko društvo “Zrenjanin” iz 
Zrenjanina, osim svečane akademije 
u Gradskoj kući, organizovalo je 
izložbu planinarske fotografije i 
tradicionalne 12. Planinarske susrete 
na Carskoj bari, u okviru kojih su 
održani pešačko-biciklistički maraton 
“Banatski ritovi” i takmičenje u 
orijentaciji. Gosti iz mnogih 
vojvođanskih mesta pešačili su su 
stazama specijalnog rezervata prirode 
u kome živi preko 200 vrsta ptica. 
Poštujući zabranu prilaska ptičjim 
kolonijama, ipak su mogli videti 
brojne kormorane, rode i pelikane 
dok su preletali iznad njihovih glava, 
a od svih “živuljki” najbrojniji su bili 
– komarci! 
- Teže je preći ovih 30 kilometara, 
nego ceo Fruškogorski maraton! – 
izjavio je jedan maratonac-pešak 
pokazujući opekotine od sunca i 
kopriva i dodao: 
- Nigde hlada da sedneš i odmoriš, a 
ako zastaneš, jurišaju rojevi 
komaraca! 

Biciklisti su verovatno bolje 
prošli, iako je njihova staza bila duga 

72 kilometra, dok su takmičari u 
orijentaciji žurili da u prirodi nađu 
kote obeležene na dobijenoj mapi, 
markiraju se i što pre zavše stazu 
dugu 7 kilometara. Domaćini, PD 
“Zrenjanin”, odneli su bronzane 
medalje, Vojna pošta 6898 je osvojila 
srebro, a najbrža i najsnalažljivija je 
bila ekipa POK “Kompas” iz Vršca. 
Iako pešačko-biciklistički maraton 
nije takmičarska manifestacija, vredi 
napomenuti sa su dvoje planinara iz 
Bukovca, Željka Radočaj i Duško 
Momić, prvi završili pešačku stazu 
od 30 kilometara.  
 

UTOČIŠTE I SKROVIŠTE OD 
DAVNINA 

 
O Carskoj bari i njenoj čistoj 

plavoj vodi obrasloj trskom i 
ševarom narod je vekovima ispredao 
legende. Pouzdano se zna da je još 
pre 600 godina ovaj kraj bio stanište 
veštih lovaca, koji su svoje utočište 
pred ratobornim Hunima i osvajački 
raspoloženim Rimljanima našli u 
močvarama između Tise i Begeja, što 
potvrđuju mnogi arheološki nalazi.  
Danas je Carska bara, područje 
između Starog i Novog Begeja, 
specijalni rezervat prirode upisan u 
UNESCO-vu listu močvarnih 
područja od međunarodnog značaja. 
U njoj utočište nalazi 240 vrsta ptica, 
što stalnih stanara, što onih kojima je 
ovo mesto važna stanica i odmorište 
na dugom putovanju između Evrope i 
Afrike. Raznovrsna vodena, barska, 
livadska i šumska vegetacija skriva u 
sebi bogat životinjski svet, koji se 
prikaže samo tihim grupama 
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izletnika. Većina ptica – stanovnika 
Carske bare spada u retke vrste, 
njihovo uznemiravanje je strogo 
zabranjeno, pa izletničke staze vode 
daleko od njihovih kolonija. 

Na rastanku su domaćini svim 
učesnicima pešačkog i biciklističkog 
maratona na 12. Planinarskim sus-
retima dodelili diplome i zahvalnice, 
a pobednicima orijentacionog takmi-
čenja zlatne, srebrne i bronzane 
medalje. Priznanja PSSV dobila su 
najbolja vojvođanska planinarska 
društva i društva iz Srbije sa kojima 
je ostvarena uspešna saradnja. 
Pojedinačna priznanja dodeljena su 
doajenima vojvođanskog planinar-
stva, Aleksandru Damjanoviću i 
Cvetku Savinu, koji je ujedno i 
ovogodišnji nosilac Plakete PSSV za 
životno delo.  
 

Aida Skakić 

 

ORIJENTACIONO TAKMIČENJE 

NA CARSKOJ BARI 

 
U okviru  manifestacije 

obeležavanja 80 godišnjice organizo-
vanog planinarstva u Vojvodini, i 
tradicionalne akcije susreta planinara 
Carska bara, u organizaciji PSS 
Vojvodine i ŽPSD “Zrenjanin“, kao 
domaćina, 12.06.2004 god. održano 
je takmičenje u planinarskoj 
orijentaciji. 

Takmičenje je bilo ekipno (troč-
lane ekipe) i održano je na terenima 
Carske bare i sela Belo blato. 

Učesće su uzele ekipe ŽPSD 
Zrenjanin, POK Kompas Vršac, V.P. 

6898 i P.D.”Everest 98” Pančevo. 
Takmicenje je odrzano u jednoj 
kategoriji, sa duzinom staze od 7 
km.i 5 kontrolnih tacaka. 

Neposrednu organizaciju 
takmičenja (izrada prigodne karte, 
takmičarskih kartona, prizmi i 
markera, postavljanje kontrolnih 
tačaka, obezbedjivanje medalja za 
prve četiri plasirane ekipe, 
organizacija starta i cilja) obavili su 
predsednik komisije za planinarsku 
orijentaciju PSSV-Radovanović 
Radivoj i članovi POK Kompas 
Vršac. 

Plasman ekipa posle uspešno 
zavrsenog takmičenja je bio sledeći: 
I mesto-ekipa POK Kompas Vršac 
II mesto – ekipa V.P. 6898 
III mesto-ekipa ŽPSD Zrenjanin 
IV mesto-ekipa Everest 98 Pančevo 

Svi članovi ekipa  dobili su 
prigodne medalje i diplome za 
ostvarene rezultate. 

Takmičenje je odrzano na 
izuzetno teškom terenu i pod izuzetno 
teškim vremenskim prilikama (visoka 
temperatura vazduha) što je 
iziskivalo velike napore takmičara. 

Takmičenje je proteklo u 
najboljem redu i bez primedbi na 
organizaciju i plasman ekipa. 
Jedina primedba je slab odziv 
društava učesnika akcije s 
obrazlozenjem da nema dovoljno 
obučenih takmičara i da su vremenski 
uslovi izuzetno teški. 

Iskreno se nadam da će već na 
sledećem takmičenju odziv biti 
mnogo veći, što je i cilj komisije za 
planinarsku orijentaciju PSSV. 
Zahvaljujem se PSSV i društvu 
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domaćinu ŽPSD Zrenjanin na pomoći 
u realizaciji takmičenja. 

                                                                              
Radivoj Radovanović 

 

VOJVOĐANI NA 

MAKEDONSKOM MARATONU 

 

Od 23-25. aprila 2004. godine 
održan je 24-ti Planinarski pohod 
Bogumila - Čeples - Solunska glava - 
Karadžica - Vodno,  koji uspešno 
organizuje Planinarsko društvo 
''Bistra'' iz Skoplja. A, kakav bi to 
maraton bio da na njemu nema 
vojvođanskih planinara. Ovaj put bilo 
nas je čak 20, iz 9 planinarskih 
društava.  

U četvrtak, 22. aprila, krenuli 
smo vozom iz Beograda, dobro 
raspoloženi, sa verom da će nas ovaj 
put vreme poslužiti i da ćemo uživati 
u lepoti Jakupice i njenog bisera - 
Solunske glave. Rano ujutro stigli 
smo u Skoplje i posle kraće šetnje 
nastavili vozom za Bogumilu i 
Orašje, odakle započinje maraton. 

Pred polazak voza stižu i 
makedonski planinari, stari znanci, 
dugogodišnji prijatelji, a po polasku 
voza, posle prvih pozdrava, odmah ih 
pozivamo na naš Fruškogorski 
maraton. Posle dvočasovne vožnje 
stižemo do Orašja i krećemo prema 
cilju prve etape - planinarskom domu 
Čeples. Sa nama, kao vodiči, polaze 
samo dva Makedonca, ostali su sišli u 
Bogumili i taksijem otišli do sela 
Papratište. A za nas, odmah na 
početku, prve muke i problemi - 
vodiči greše i silazimo do reke koja 

je nabujala i ne može se preći. 
Vraćamo se na pravu stazu, pa na put 
ka Papratištu. Hodanje po toplom 
asvaltu traje puna dva sata. Sve 
uzbrdo. Teški rančevi pritiskaju leđa, 
znoj lije sa nas - i konačno selo i 
izvor. Osvežavamo se, skidamo 
suvišnu odeću i krećemo prema 
domu. Sada se ide kroz šumu, lakše 
se diše, a i dom nam je stalno na 
vidiku, u daljini, u borovoj šumi. 
Posle dva sata blagog ali stalnog 
uspona prvi planinari stižu u dom 
''Čeples'' na 1450 m n/v. Domaćini 
nas dočekuju sa toplim čajem koji 
prija posle napornog pešačenja. Posle 
smeštanja u sobe sa čistom 
posteljinom, neki se odmah 
odmaraju, neki šetaju oko doma, neki 
razgovaraju sa prijateljima koje nisu 
videli godinu dana. Celo popodne 
pristižu makedonski planinari i uveče 
nas je ukupno 54 maratonca na broju. 
Idemo rano na spavanje jer ujutro 
treba rano i ustati. 

Ujutro krećemo već u 6 časova. 
Vodič je, po ko zna koji put, 
makedonski planinar Buran koji se 
465 puta (!!?) popeo na Sulunsku 
glavu. Duga kolona kreće prema 
izvoru Babina dupka. Tu se malo 
odmaramo, uzimamo vodu, skidamo 
suvišnu opremu i krećemo na žestoki 
uspon. Staza krivuda kroz šumu, 
pojavljuje se sneg i blato. Na nekim 
mestima propadamo u sneg, ali idemo 
dalje i posle sat i po hoda stižemo na 
greben. Dalje je i lakše i lepše. 
Otvara nam se pogled na okolne 
vrhove. Konačno smo doživeli da 
vidimo vrh i okolinu u svoj lepoti. 
Polako napredujemo a kolona se 
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razvlači. Jači i bolje pripremljeni idu 
napred. Kolona, kao zmija, vijuga ka 
vrhu. Oko 10 časova stižemo do vrha 
Solunska glava, 2585 m. Uživamo u 
pogledu. Vrh Solunske glave nije ceo 
dostupan planinarima jer je tu vojni 
objekat. Uzana staza vodi uz ogradu 
od žice. Vojnici nas dočekuju sa 
toplim čajem.  

Na vrhu je hladno, pa posle 
kraćeg zadržavanja, počinjemo 
silazak na drugu stranu. Iznenađeni 
smo velikom količinom snega u koji 
upadamo i koji nas prilično usporava. 
Uz dosta padova i propadanja u sneg, 
za nešto više od sat vremena stižemo 
do porušenog doma Begovo. Tu se 
odmaramo, prikupljamo i delimo u 
dve grupe. Jači će krenuti strminom 
prema selu Dunje. Silazak u selo je 
makadamskim putem koji je pun 
blata i snega. Krećemo se dosta brzo, 
jer nam se u daljini već ukazuje 
Karadžica sa istoimenim domom. 
Promiče kiša, ali i prija kao 
osveženje. U dom na Karadžici 
stižemo oko 14:30 časova. U velikom 
dnevnom boravku čekamo da stignu i 
ostali. U domu je toplo jer ogromna 
bubnjara greje tako da joj ne možeš 
prići bliže od 2 metra. Sledi odmor i 
druženje. Ori se pesma - mi 
Makedoncima pevavo makedonske 
pesme, oni nam uzvraćaju sa našim - 
i tako do duboko u noć. 

Ujutro opet ustajemo u 6 časova 
- čeka nas poslednja etapa maratona. 
Jutro je puno vlage, kiša promiče, ali 
nije hladno. Krećemo prema 
albanskom selu Aldinci. Osim lajanja 
pasa, selo kao da je mrtvo. Nikoga ne 
vidimo i brzo prolazimo kroz selo 

blatnjavim, vijugavim putem. 
Silazimo do nabujale reke Kadine. Sa 
malim strahom prelazimo preko 
drvenog mosta. Kako je sledeći most 
neupotrebljiv, vodič menja trasu i 
vodi nas pravo, uz brdo. Oštar uspon 
je težak i tek posle sat hoda izlazimo 
na zaravan, na put. Sada hodamo brže 
i uživamo u lepoti okolnih planina. 
Približavamo se Markovoj sušici i 
Markovom manastiru. Velika strmina 
na dole, sa dosta opasnih mesta, 
izizskuje mnogo napora. Kod 
manastira dočekuje nas žena sa čajem 
i rakijom. Ima za svakog po malo. 
Neki obilaze manastir a većina se 
odmara i prikuplja snagu za zadnji 
deo puta. Krećemo blatnjavim putem 
kroz vinograde. Jedva hodamo sa 
velikom količinom blata na cipelama. 
Konačno stižemo do sela Sonje i 
asfaltnog puta. Kod crkve pravimo 
odmor da bi cipele očistili od blata, a 
zatim krećemo prema Vodnom. 
Milenijumski krst je sve bliže. Još 
jedan uspon i posle sat i po konačno 
izlazimo na Vodno. Ispred doma nas 
dočekuju domaćini. Osećamo se 
prijatno dok primamo čestitke, a 
umor odmah zaboravljamo. Sledi ono 
najlepše - topao čaj, rakija, pivo, 
ručak, čak i desert, pa onda dodela 
priznanja društvima i pojedincima. 
Naravno - i druženje, pesma, razmena 
adresa, a onda rastanak do sledeća 
godine, do jubilarnog, 25-tog pohoda. 
A za statistiku - među 20 Vojvođana 
bilo je 2 iz ''Naftaša'',, 2 iz ''GSP'', 2 
iz inđijskog ''Železničara'', 2 iz 
novosadskog ''Železničara'', 2 iz 
bukovačkih ''Vilinih voda'', 2 iz 
''Ravničara'', 4 iz Zrenjanina i 4 iz 
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Vršca. U grupi su bile 4 žene, a 
vodiči su bili Dušan Tomić iz PD 
''Naftaš'' Novi Sad i Vladimir Banić 
iz PSD ''Železničar'' Inđija. 
 

Dušan Tomić  
 

JEDAN DAN U RAVNICI 

SIRIGA 

 
Druženje sa planinarima iz 

Siriga traje godinama, a od 1995. 
godine staza pored Jegričke, u Sirigu, 
zaživela je kao deo akcije “Pešačimo 
u prirodi”, koju dvadesetjednu godina 
organizuje naše društvo. 

U nedelju 18. aprila grupa 
novosadskih planinara stigla je u 
Sirig na već tredicionalno 
jednodnevno druženje. Dočekali su 
nas Branko i Branka Srnić (Brankova 
ćerka), mlada planinarka koja je 
ovom prilikom bila i vodič ispred 
PSK “Sirig”. 

Posle lepih reči dobrodošlice, za 
uspomenu na naše druženje  poklonili 
smo im knjigu Ace Damjanovića 
“Fruškoj gori s ljubavlju” a oni nama 
nalepnice sa žapcem - maskotom 
Jegričke, i članak objavljen u “Našim 
novinama” koji prikazuje aktivnosti 
PSK “Sirig”. 

Ono što nas je prijatno 
iznenadilo – u znak dobrodošlice 
dobili smo još i kafu, pogačice sa 
čvarcima, kifle (pravi doručak – pa 
još i da se ponese za užinu). Okrepili 
smo se i krenuli od Doma kulture u 
centru Siriga, pored Kanala, gde su 
pecaroši uveliko bili zabavljeni 
pecanjem ribe. 

Posle niza kišovitih dana, ovaj 
dan je bio izuzetno lep, sunčan sa 
blagim povetarcem koji je doprineo 
da šetnja bude vrlo ugodna. A 
priroda, prava prolećna: trava zelena, 
sočna, izrasla, voćke u cvetu, oranice 
uredno obrađene ... Čini nam se da 
smo tek u Sirigu otkrili pravo proleće 
ove godine. 

Pored Kanala trska je posečena 
i popaljena, tako da kanal deluje vrlo 
uredno. Čist prostor pored vode 
doprineo je da vidimo čitave kolonije 
puževa. Mir prirode narušavao je naš 
žamor, priča i koraci, te su ptice uz 
cvrkut uzletale ispred nas. Videli smo 
mnogo čaplji, čak i dve potpuno bele, 
divljih pataka, uznemirili smo i šest-
sedam zečeva, a sve vreme duž 
Kanala i Jegričke pratio nas je hor 
žaba. 

Duži odmor smo napravili na 
salašu gde se organizuju slikarske 
kolonije. Tu smo užinali i okrepili se, 
pa nastavili dalje. Posle pređenih 
sedamnaest kilometara, trideset 
planinara je završilo šetnju u Domu 
kulture u Sirigu ručkom, sa pasuljem 
i salatom od svežeg kupusa, koji, čini 
nam se, nikad nije bio bolji i ukusniji. 

Zahvalili smo se našim doma-
ćinima, planinarima Siriga, za ovo 
izuzetno uspelo druženje i lep dan 
proveden u prirodi. Rastali smo se i 
obećali, ako ne pre, videćemo se na 
našem 27. maratonu, na Fruškoj gori. 

U Novi Sad smo stigli 
autobusom u 16:30 časova. 

 
 Aleksandra Pivnički-Vujičić 

 


