
 

 

 

 

ДАН 15. (17. мај 2021. године)  

ПРЕЖЕВАЉСКИ – МОСКВА - БЕОГРАД 

Дошао је и тај дан – дуг дан нашег великог пута и повратка у Србију. Лагане припреме су 

отпочеле још пре неколико дана, а нарочито су биле активне јуче поподне. Идеја је била 

да се што боље спакујемо и одморимо, односно што спремнији ујутру пођемо на пут од 

22 часа и 2.500 km. Не дешава се често да дан започнемо у „глуво доба” ноћи, у 2:30. 

Договор је био да пут до Москве (530 km) отпочнемо тачно у 3:00 часа. Понедељак је и на 

прилазима Москви се традиционално очекују велике саобраћајне гужве. Полазимо 

„скоро” на време, са 15 минута закашњења, јер су се „само” две чланице наше екипе истог 

имена успавале. Аутобус је удобан, а возач искусан. Током ове две недеље смо стекли 

апсолутно поверење у њега. Зато многима није сметало да прекинути сан наставе у 

превозу. Прву паузу правимо после три сата и скоро 280  km пређеног пута. Ово је прва 

прлика за кафу, а многи су и доручковали (суви доручак из хотела). Настављамо пут 

Москве. Саобраћај је све гушћи, а будних у аутобусу је све више. Ипак неки су скоро 

успели да у континуитету преспавају овај пут. Јављају се и први краћи застоји у 

саобраћају. На сву срећу ситуација је боља од очекиване. У центар града, на нашу прву 

планирану адресу, стижемо скоро два сата раније од термина. Већина користи прилику за 

преобуку. Делимо се у мање групе. Жеља је да се још једном види Црвени трг, Кремљ и 

друге знаменитости центра Москве. У 12:00 часова се враћамо пред зграду Руског 

географског друштва. Примају нас у велелепно уређеном и опремљеном простору. Многи 

од нас су овде први пут. За нас праве краћу екскурзију по здању. Указују нам на то ко овде 

чешће или повремено долази, ко стално ради. Које су сличности, а које разлике са здањем 

у Лењинградској области и др. На дневном реду је састанак наше делегације са 

представницима Извршне дирекције РГД и представника њихових омладинских клубова 

у Московској области. Представници руске и српске стране држе пригодне говоре. Потом 

је добар део времена посвећен презентацији рада Центра РГД у Србији , са посебним 

акцентом на богату истраживачку и издавачку делатност током 2020. године. Присутни 

су са пажњом и пуно интересовања испратили ову презентацију. Од стране присутних је 

било и доста питања и интересовања за долазак у Србију. Центар РГД у Србији и 

Регионално одељење РГД у Смоленску су добили признања за свој рад. Свим учесницима 

су подељени пригодни поклони РГД, а одговорни у организацији кампа су учесницима 

поделили сертификате. После групне фотографије враћамо се нашем аутобусу и 

упућујемо се на ручак. Интересантно је да смо први и последњи ручак у овом програму 

боравка у Русији имали у истом ресторану. Одавде се упућујемо на аеродром 

„Шереметјево” један од два најважнија аеродрома у Москви. Овде смо се још једном 

срдачно поздравили са нашим сарадницама (преводиоци) и нашом „домаћицом” Тамаром. 

Она нам је већ две недеље: професор, водич, домаћин, друг, .... драга особа. Обећавамо да 

ћемо се ускоро видите у Србији. На аеродром такође стижемо брже него што смо се 

надали. Обављамо процедуре и припремамо се за повратак у Београд. Полећемо у 20:00 и 

на аеродром Никола Тесла слећемо у 10:30. Дуго ћемо пампити ово лепо путовање. Ако 

буде било прилике радо бисмо га поновили.     



  
 

  
 

  



 
 

 
 

 



 
 

  
 

  



 
 

  
 

  



  
 

 
 

 



  
 

 
 

  
 


