ДАН 10. (10. август 2021. године)
НИШ – АЛЕКСИНАЦ – КРУШЕВАЦ
Пријатно копаоничко јутро започињемо доручком у ресторану „Колиба“. План пута води
нас у Топлицу, те даље према Нишу, Алексинцу и Крушевцу, односно правимо круг око
планине Јастребац. На путу се накратко заустављамо у Јанковој клисури реке Блаташнице.
Учесници сазнају много појединости везаних за генезу ове клисуре пробојнице као и
тумачења њеног назива. Убрзо стижемо до локалитета Плочник, недалеко од Прокупља.
Постоје индиције да би он могао да буде први центар металургије у свету, што би довело
до промене у досадашњем схватању и датирању гвозденог доба. Реконструкција
некадашњег насеља пружила је прилику да се барем делом прикажу услови и начин
живота тадашњих људи. Даље настављамо преко Прокупља и убрзо стижемо до Рускосрпског хуманитарног центра у Нишу. Срдачно нас дочују службеници Центра, а потом
је поздравну реч упутио кодиректор Јевгениј Филатов. Затим је приказан филм о
оснивању, активностима и досадашњим достигнућима Центра, а потом је уз вођење
заменика директора Јевгенија Стрепкова био реализован његов обилазак где су учесници
могли да се опробају у давању прве помоћи и да испробају уређаје који се користе у
ванредним ситуацијама. Свакако најзанимљивији део обиласка обухватао је полигон за
припрему запослених за интервенције на терену. Најхрабрији међу нама прихватили су
изазове пењања по вештачкој стени и спуштања низ ужад. После два часа захвалили смо
се нашим домаћинима на гостопримству и након заједничког фотографисања упутили
према Ћеле кули. Овај јединствен споменик српским јунацима са битке на Чегру и
херојском подвигу војводе Стевана Синђелића чува сећање на један од најважнијих
догађаја савремене српске историје. Учесници су обишли сачувани део некадашњег зида
са лобањама српских војника, којих је данас остало само 58. Ћеле кула учинила се помало
бизарним спомеником нашим руским колегама, али је свакако оставила врло снажан
утисак. Посета Нишу била је кратка и после ручка упутили смо се ка Алексинцу. Тамо
смо посетили споменик у парку Брђанка, који је подигнут у знак сећања на руске
добровољце који су погинули у српској војсци у Првом српско-турском рату 1876. године.
Наставак обиласка споменичког и културног наслеђа Руса у Србији био је везан за личност
пуковника Рајевског који је Толстоју послужио за лик Вронског у роману „Ана
Карењина“. Прво смо обишли цркву Св. Тројице у Г. Адровцу која је подигнута на месту
његове погибије. Поред приче о бици и историјату подизања цркве пажњу окупира и сам
објекат са занимљивим архитектонским решењима и упечатљивим живописом. У селу
Ђунис посетили смо манастир Св. Романа који чува мошти овог знаменитог свеца, док је
у порти похрањено срце већ поменутог руског добровољца. Последње место које смо
посетили био је некада престони Крушевац. У недостатку времена успели смо да кроз
шетњу упознамо учеснике кампа са основним знаменитостима града попут Града цара
Лазара, цркве Лазарица, Трга косовских јунака, зграде Градске управе и главне пешачке
зоне са мноштвом угоститељских објеката. Како је већ падао мрак пут смо даље наставили
преко Бруса до нашег смештаја у Брзећу. После изузетно напорног дана вечера је успела
да нас окрепи, а добар сан да нас припреми за нове изазове који су били пред нама.

