
 

 

 

 

ДАН 2. . (04. мај 2021. године) 

МОСКВА – ПАТРИОТСКИ ПАРК – ГРАД ГАГАРИН 

Други дан путовања започињемо доручком у комплексу „Авита” након чега 

одлазимо у шетњу по центру Москве. Временске прилике нам нису 

наклоњене али је воља за што бољим упознавањем града више него велика. 

Наши пријатељи руси нам у пракси показују исправност свог убеђења и 

животног мота да нема лошег времена само да се ми нисмо добро 

припремили за дату прилику. Овог пута у нашој групи је девет нових људи 

па је ова жеља разумљива. Том приликом поново посећујемо Црвени Трг и 

непосредну околину. Овде добијамо још два члана у нашој екипи – Каћу и 

Светлану – студенткиње завршних година студија српског језика са 

универзитета Ломоносов:. Користимо прилику да део књига који носмо са 

собом из Београда предамо РГД пре свега као доказ издавачке активности 

Центра у Србији током 2020. године. Шетњу настављамо према „Зарјадје” 

парку у коме („Медиа Центар”) присуствујемо 65. изложби посећеној Јурију 

Гагарину и гледамо кратак интерактивни филм „Летимо изнад Русије” који 

нас оставља без даха иако траје непуних 9 минута. За реализацију истог је 

било неопходно 50 h снимљеног материјала на разним локацијама у Руској 

федерацији, од Крима на југу, до Камчатке на истоку и Лењинградске 

области на северу. Након филма, шетње парком и сликања на мосту изнад 

реке Москве, дошао је термин ручку. Привремено се растајемо од Елине 

Пекуровскаје, која нам је током ова два дана у Москви била најближи 

сарадник. Затим се упућујемо у парк „Патриот” и том приликом посећујемо 

музеј и храм „Оружаних снага Руске Федерације”. На ову нову знаменитост 

Москве и Русије упутио нас је Александр Борисов, дугогодишњи дописник 

Руске газете из Сарајева и наш добар сарадник и пријатељ. Он је пре непуних 

десет дана за чланове наше екипе, на повратку из Краснодара, организовао 

посету овом месту. Може се рећи да смо захваљујући њему били на правом 

месту у право време, пред прославу Дана победе. За обилазак музеја и храма 

било нам је потребно око 3 h. Време је било променљиво, са кишом и јаким 

ветром. Други дан путовања завршили смо преноћиштем у хотелу „Гжац” 

(Тжать) у граду Гагарину. Вечеру, као и доручак и ручак следећег дана, 

имамо организовану у непосредној близини у кафеу Белисимо. 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


