ЕМОЦИЈЕ НАДВИСИЛЕ ФРУШКУ ГОРУ
У суботу 21. маја 2022. године, на Фрушкој гори, подно Главице, на тераси
Планинарског дома „Занатлија“, окупили су се бивши извиђачи – брђанке и
брђани из новосадских извиђачких одреда.

После дуго времена, неки и читавих педесет година, поново смо се срели, да
се потпсетимо на најлепше године и најлепшу организацију, којој смо

Победници такмичења „Ништа нас не сме изненадити“ Закута 1969. Онај
мршави лево је онај дебели десно, она два црна, до њега и на крају, су она два
скроз седа у средини
посветили младост, а она нам узвратила људским вредностима са којима се и
данас препознајемо и поносимо. Било је ту и вишка, нарочито година,
килограма и успомена. Емоције су надвисиле Фрушку гору.
Посебно смо се обрадовали доласку Ивана Петера, једног од оснивача
извиђачке организације, некадашњег секретара Савеза извиђача Војводине,
од којег смо учили извиђачке вештине, организацију извиђачких
манифестација, али и преузели вредности поштења, оданости и хуманости.
Упознали смо се са представницима најмлађег извиђачког одреда у Новом

Саду, „Мирослав Мика Антић“, које је предводила старешина Тања Јанковић.
Подсетили смо се да је у Новом Саду некада деловало 17 одреда са преко
3000 чланова, колико данас има читава Србија. Присутни су били извиђачки
ветерани из „Бранка Бајића“, њих највише, затим „Младог радника“, „Иво
Лола Рибара“, „Браће Гарабантин“, „Ђорђа Зличића“ и „Владимира Назора“.
Са онима који су стизали при крају дружења, било нас је скоро четрдесет.
Изложили смо одредске заставе, а била је ту и посебна изложба извиђачке
литературе, листа Јавор, књижица, значки и наравно бројних пожутелих
фотографија.

Тешко је било доћи до речи да се испричају догодовштине са извиђачких
акција и манифестација. Подсетили смо се на смотре на Фрушкој гори,
Сутјесци, Бледу, Петровој гори, маршева, таборовања у Заблаћу, проглашења
извиђача партизана у Рудом, где је формирана Прва пролетерска бригада,
биваковања за први мај у Каменичком парку, на Савиним водама, у
Чортановцима, одласка на Кадињачу, дочека штафете на Иришком венцу,
извиђачких вишебоја и других такмичења.

Фрушка гора 2022.

Петрова гора 1975.

Сви присутни су потписали приступнице Клуба новосадских брђанки и
брђана, који ће деловати при Одреду извиђача „Иво Лола Рибар“. За
старешину Клуба изабран је Душан Попсавин. Договрили смо се да се од
сада окупљамо бар једном годишње.
Упутили смо Позив за подршку извиђачкој организацији градским
институцијама, школама, установама и медијима. Одали смо признање
рукводствима одреда Лола Рибар и Мика Антић, што су очували жар
извиђачке организације. Изразили смо нашу забринутост за стање Дома
извиђача у Дунавском парку и позвали градске инстиуције да га реновирају
или обезбеде други прстор за извиђачке активности.
Брђанке и брђани су изразили спремност личног ангажовања и укључивања у
одређене активности по позиву руководстава садашњих одреда. Овде треба
имати у виду да су нам жеље далеко веће од могућности.

Организовали смо излет до Савине воде, да се подсетимо извиђаких акција
одржаних овде, посебно првомајских бивака и пролећних и јесењих
оријентационих такмичења. Вратили смо се помало тужни, пробијајући се
кроз зарасле стазе којим смо трчали на оријентационим такмичењима и преко
зараслих ливада где су некада били шатори са извиђачких таборовања. Нисмо
пронашли некада зидани извор Савина вода, вероватно се урушио. Као
замена сликали смо се поред базена који је некада коришћен за напајање
коња шумских самарица којима су извлачена дрва. Још увек је остао
препознатљив мирис овог топонима, зовом и багремом.
Дружење је завршено изванредним извиђачким пасуљем домаћина
планинарског дома и наравно наставком прича о успоменама и лепшим
данима.

Нисмо случајно одабрали Дом на Галвици, јер су овде почињале и
завршавале се бројне извиђачке акције, такмичења, ноћни маршеви, излети,
зимовања, течајеви и семинари, школе и зимовања.
Било нам је баш лепо, као некада.

Добривоје Боба Антонић

