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3. Дан 
 

Бела Црква – Вршац 
 

Шведски сто - за сваког по нешто, за понеког свашта - доручак у Еколошкој 

станици у Старој Паланци на самој обали Дунава. Довољно времена за јело, довољно 

времена за потрошњу унесених калорија, како физичким тако и менталним 

активностима. Овако би укратко гласио преглед данашњег дана. 

„Апотека на степеницама“ у Вршцу први је локалитет који смо посетили. Осим 

упознавања са првом апотеком у Србији и њеним данашњим стањем, у просторијама 

садашњег музеја погледали смо и изложбу о геолошкој историји. Истакнути су и 

експонати наших најпознатијих врста сисара и птица, оних који су живели током 

претходних геолошких периода, али и савремених врста. Слике Паје Јовановића, иначе 

Вршчанина, некада изложене у „Апотеци на степеницама“, а сада у „Конкордији“ 

одвеле су нас управо тамо. У Градском музеју Вршца нас је сачекао кустос који нас је 

упознао са делима једног од најзначајнијих сликара нашег простора и његовим 

животом. Исто тако нас је провео и кроз друге просторије музеја у којима су 

представљени ткачки занати, хладна оружја и др. 

Црква Св. Николе примила је нашу српско-руску групу која је затим 

искористила слободно време за шетњу по центру виноградарског града. Катедрала Св. 

Герхарда и Румунска православна црква су сакрални објекти који су, такође, привукли 

нашу пажњу и задржали је колико је то време дозволило. 

Знали смо да посета Вршцу не би била потпуна без обиласка Вршачке куле из 

XV века, па смо дан искористили и за одлазак до ове интересантне грађевине која 

пружа више елемената. Очувани делови зидина и саме куле, историјска прича локалног 

водича о разлогу градње и избору њене локације, као и прелеп видиковац са кога се 

може уживати у панорами града, али и у погледу на равнице које га окружују, само су 

неки од њих. Посета је употпуњена разговором о развоју виноградарства у овом граду 

по коме је он најпознатији. Захваљујући Александру Петрову током целог дана превод 

је био обезбеђен те није било потешкоћа у обостраном разумевању. 

Упутили смо се ка Белој Цркви, месту од изузетног значаја када је реч о развоју 

руске културе у Србији, како бисмо посетили локације Кримског кадетског корпуса, 

Николајевске коњичке школе, Првог Руског кадетског корпуса, женски Маријински 

донски институт и др. Господин Кастељанов био је наш водич и провео нас је кроз 

музеј Руског кадетског корпуса, приказао нам је фотографије и документа. Посета 

гробљу на коме су сахрањени Руси такође је имала своју причу, значајну за културу 

наведеног краја. У Белој Цркви се налази и Руска црква према којој смо се упутили. 

Група је била задовољна посећеним, а њено задовољство додатно је појачано 

поклонима за сваког учесника у виду ауторских књига Брадваровић Јована – „Јелени 

дунавско-карпатског басена“.  

Након што је аутор написао посвете, кренули смо према смештајном објекту. 

Драги гости из Русије, а исто тако и српски део екипе, није остао равнодушан према 

фасцинантном звезданом небу које се, у одсуству ограничавајуће ноћне расвете, могло 

посматрати цело вече. 

Наведени догађаји обележили су дан, а посебан печат дало је отварање изложбе 

„Најлепша земља“ у Белој Цркви на којој су приказане импресивне фотографије 

настале на простору Руске Федерације и говор представника Извршне дирекције РГО-а 

из Москве директора и руководиоца Центра Руског географског друштва у Србији.  
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