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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ТЕМИШВАРУ

У периоду од недеље 10. до уторка 12. јула 2022. године, чланови Управног одбора Друштва
директора школа Србије били су гости Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ и Савеза Срба у
Румунији.

Делегацију су чинили: Дејан Недић, Иван Ружичић, Бранка Ивковић-Петронић, Весна Човић,
Горан Стевановић, Александар Стевановић, Роберт Џунић, Владан Ницовић и Милибор Саковић.

Наш први сусрет са домаћинима био је заказан за недељу, 10. јул 2022. године у Чакову, у родној
кући, будућем музеју великог Доситеја Обрадоваћа. Сачекали су нас домаћини, директорка гимназије,
госпођа Александра Стојков и професор историје и наш туристички водич, господин Саша Малимарков,
као и отаац Љубомир, протојереј српске цркве у Чакову. Спомен кућа, као круна живота нашег
најзначајнијег представникасрпског просветитељства и рационализма 18. века, управо се завршава, уз
помоћ Републике Србије, Хемофарма, разних приватних предузећа, Покрајинске владе Војводине и
Министарства за културу и информисање Републике Србије и добија праве обрисе музеја вредног посете
сваке школе у Србији. Никако не смемо заборавити да је Доситеј Обрадовић тај који је свој живот и рад
посветио основним идејама просветитељског програма залажући се за слободно критичко мишљење,
верску толеранцију и образовање народа. Први је српски писац који је почео да пише књижевна дела на
народном језику сматрајући да тако може да утиче на просвећивање народа и његов напредак. Био је
први директор свих школа у Србији. Иницијатор је отварања Велике школе и оснивач Богословије.
Постављен је за првог српског министра просвете 1811. године.
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Наш пут се наставио посетом музеја Банатског села у Темишвару, где смо имали прилике да на
15 хектара музеја на отвореном, у срцу Темишвара, видимо и осетимо живот како румунског народа
тако и припадника националних мањина (Срба, Мађара, Чаха, Словака.....) у периоду од почетка 18. до
почетка 20. века – куће, окућнице, покућство и остале образовне и културно- историјске одлике народа
и народности.

У понедељак, 11. јула 2022. године, најпре смо посетили Српску гимназију, односно Теоретску
гимназију „Доситеј Обрадовић“. Школа се налази у срцу Темишвара, у очуваној згради под заштитом
државе. Учионице су лепе, простране, опремљене најновијим технологијама. Настава је организована
на српском језику од 1. до 12. разреда. Школа поседује лабораторије за информатику, физику, хемију,
биологију и савремене језике. Такође, поседује библиотеку са преко 16.000 наслова на српском и
румунском језику, продужени боравак за основце и превоз за ученике из околних места. Ово је једна
дивна школа, са љубазним и посвећеним запосленима, али са малим бројем ученика. Тренутно их је око
150, мада са годинама број ђака опада, с једне стране због пада наталитета  док с друге стране због све
већег броја мешовитих бракова где родитељи не могу да испрате познавање учење деце на матерњем,
те има је лакше да наставу похађају на румунском језику. Директорка школе, госпођа Александра
Стојков, као и наставници школе који су нас дочекали, детаљно су нас увели у образовни систем у
Румунији.

Школа има велику подршку Савеза Срба у Румунији, који им на свој начин, и у складу са својим
ингеренцијама и могућностима у многоме помаже. Ипак, ми смо чврстог уверења да ће се тренутна
ситуација побољшати јер оваква школа мора да постоји и да планираним проширењем активности
повећати број ученика и успети да убеди родитеље да уписују децу баш овде. Верујемо да ће Доситејева
реченица на уласку у ово здање још дуго ту стајати и у правом смислу потврдити наведени цитат: „Моја
ће књига бити за свакога ко разумева наш језик и ко с чистим и правим срцем жели ум свој просветити
и нарави побољшати“.
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Посета Српског гимназији је била јединствена прилика да се одржи први састанак Управног
одбора ДДШС ван граница наше земље, а 12. по реду у овом саставу. Главна тема састанка је била
припрема за велики симпозијум за директоре, који се традиционално организује на Тари, а ове године
ће се организовати у периоду од 9. до 11. новембра 2022. године.
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Након гимназије посетили смо Савез Срба у Румунији где су нас дочекали господин Дејан Попов,
потпредседник и Златиборка Марков, секретар Савеза Срба у Румунији. Диван пријем, обилазак
новоизграђеног објекта Савеза, разговор о активностима и значају овако важне организације, као и удела
државе како Румуније тако и матичне Србије у очувању националног идентитета и веома богате
културне баштине нашег народа у расејању. Разговарало се о будућој сарадњи и помоћи српској
гимназији од стране наших школа, могућности учешћа у разним пројектима у којима би наша деца и
наставници били гости Румунији, али и посетама Србији и укључивању у образовно-васпитни рад у
нашој земљи, такмичењима, фестивалима и друго.

Истог дана уприличен нам је обилазак музеја Темишварске епархије и посета српске православне
цркве - Саборне цркве у Темишвару, која се налази у самом срцу центра града. Поред наших домаћина,
који су нам били нарасполагању 24 часа, дочекао нас је отац Јустин и ђакон Миодраг, који су нас
спровели овим велелепним историјским здањем. Црквено-уметничко наслеђе сабрано у згради
Епископског двора у Темишвару сведочи о богатој историји и уметничкој традицији насталој и
сачуваној под окриљем Српске православне цркве . Уметнички предмети који се налазе у музеју потичу
са територије Темишварске епархије, али и са ширег подручја Баната, од Мориша до Дунавске клисуре.
Репрезентативну збирку чине иконе и портрети, старе књиге и графике, изузетни примерци примењене
уметности, сребрни, филигрански рађени и позлаћени литургијски предмети, свила украшена
златовезом, архијерејски штап од слоноваче и многе друге драгоцености. У обновљеним просторијама
Епархијског двора, поставка уметничких предмета у Ризници се преплиће са декорацијом
репрезентативних салона украшених портретима великана који су оставили значајан траг у српској
историји и култури.
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Након посете музеја, обишли смо и нашу цркву, у чијем се дворишту налази споменик великом
Милошу Црњанском. Сазнали смо много историјских података о нашем народу, његовом напретку и
развоју на овим просторима.
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У уторак, 12. јула 2022. године, на Петровдан, наши домаћини су нам организовали посету Араду.
Обишли смо културне знаменитости града, кућу Саве Текелије, великог добротвора српскога и
пријатеља румунскога народа, првог Србина доктора правних наука, оснивача једне од највећих
задужбина изван Србије – „Текелијанума“, председника Матице Српске, племића, царског тајног
саветника, филантропа и ктитора. Посетили смо Саборну цркву у Араду, посвећену светим апостолима
Петру и Павлу, првим проповедницима хришћанства и најближим следбеницима Исуса Христа, и то
баш на Дан славе цркве и овдашњег народа. Присуствовали смо литургији, а затим и били гости на
свечаном ручку. У Саборној цркви у Араду сахрањени су многи знаменити Срби, а међу њима и Сава
Текелија, потомак Јована Поповића Текелије, славног племића, оберкапетана и заповедника Поморишке
војне крајине. Имали смо прилику да посетимо и огранак Савеза Срба у Араду, који се тренутно
реновира, а постаће изузетно лепо здрање које ће бити на располагању нашем народу.
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Након Арада, кренули смо, пуни дивних утисака, назад за Србију. Велику захвалност за
невероватан пријем, гостопримство, обиласке знаменитости и културног наслеђа нашег народа,
дугујемо госпођи Александри Стојков и господину Саши Малимаркову, који су заједно са господином
Владаном Тадићем, генералним конзулом Генералног конзулата РС у Темишвару, господом из Савеза
Срба у Румунији – Дејану Попову и Златиборки Марков, као и господину Јавору Радованковићу,
власнику луксузног ресторана „Lloyd“, ситуираног у самом центру Темишвара, који нам је свако вече
приређивао свечане вечере са румунским специјалитетима, уз добро расположење праћено занимљив
причама.

Верујемо да ће се сарадња са нашом школом у Румунији наставити, а нашу посету ће нам
домаћини узвратити, уз веровање да ћемо сарадњу детаљније продубити, на нашем конгресу у новембру
месецу на Тари.

Београд др Бранка Ивковић-Петронић
22.07.2022. Члан УО ДДШС


