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	 Са	ПрОфеСОрОМ

анђелко	Глушaц,
професор	физике.

 У прољеће 2004. године, у Гимна-
зији је основана планинарска секци-
ја, а у склопу ње ученици ове школе 
су посјетили многа мјеста. Па, да 
видимо шта о томе каже један од 
професора, које је уједно и један од 
оснивача планинарске секције.

 ОРФЕЈ: Колико дуго сте про-
фесор у Гимназији ? 
ПРОФЕСОР: Овдје сам од 1995. го-
дине. Значи, пуних 10 година.
 ОРФЕЈ: Основали сте плани-
нарску секцију, заједно са профе-
сором Божом Марићем?
ПРОФЕСОР: Да, 2004. године, у 
прољеће. Ја сам се и раније бавио 
планинарством. У Санском Мосту 
сам водио планинарско друштво гдје 
смо имали свој објекат. Када сам био 
студент било је развијених плани-
нарских друштава, а најразвијеније 
је било планинарско друштво у 
Новом Саду.
 ОРФЕЈ: Бавили сте се и падо-
бранством? 

ПРОФЕСОР: Па, јесте, као студент 
сам се бавио и падобранством, али 
престао сам пошто сам добио за-
брану од родитеља.☺
 ОРФЕЈ: Колико се ученици ода-
зивају на планинарску секцију? 
ПРОФЕСОР: Па, интерес је овдје 
велики тако да нема проблема.
 ОРФЕЈ: А да ли постоје неки 
стални чланови секције?
ПРОФЕСОР: Сви ученици су добро-
дошли, а има једна група ученика 
која је редовна, односно одазива се
на сваку акцију. Има и ученика који 
су завршили, па иду са нама пошто 
нема ниједног планинарског дру-
штва у које би се могли укључити.
 ОРФЕЈ: Можете ли нам рећи 
нешто о организацији и о томе 
како бирате мјеста која ћете 
посјетити? 
ПРОФЕСОР: Настојимо да оби-
ђемо ближу околину. Гледамо да 
ученицима ти походи буду што је-
фтинији. А од већих акција поме-
нућу фрушкогорски маратон, на 
којем смо два пута учествовали. 
 ОРФЕЈ: На којим сте мјестима 
до сада били? 

ПРОФЕСОР: Козара, три пу-
та; извор Јања, извор Пливе, 
Дабарска пећина, Мулеж, два 
пута; ова мјеста око Бањалуке, 
Понир итд. А стални чланови 
планинарске секције су имали 
и првенство када смо ишли 
у Београд, на сајам књига, и у 
склопу тога на Авалу и у архе-
олошко налазиште Винчу.
 ОРФЕЈ: Можете ли нам ре-
ћи нешто о утисцима са тих 
похода?
ПРОФЕСОР: И ученицима и 
свим онима који учествују, под 
број 1 јесте дружење. До сада 
није било никаквих проблема, 
заиста, сви су били послушни.☺ 
То је рекреативно планинарење 
које не изискује неку претјерану 
физичку кондицију.
 

ОРФЕЈ: Да ли још неко, поред 
професора Боже, ради са вама? 
ПРОФЕСОР: Настојимо да укључи-
мо и географску и еколошку секци-
ју. А, могла би ту доћи у обзир и 
етнолошка секција.
 ОРФЕЈ: Можете ли нам откри-
ти нека мјеста на која ћете тек да 
идете?
ПРОФЕСОР: Па, сад је планирано 
да идемо на Мотајицу код Српца, 
а за зимски распуст ћемо видјети 
да организујемо неки петодневни 
боравак на снијегу, уколико га 
буде. На прољеће ћемо се свакако 
укључити и на фрушкогорски мара-
тон, а гледаћемо да обиђемо и фру-
шкогорске манастире, дужина стазе 
је 160 км.☺
 ОРФЕЈ: Имате ли нешто да 
поручите онима који би се можда 
придружили планинарима?
ПРОФЕСОР: Сви су добродошли, 
пошто ћемо организовати неки кра-
ћи курс или школу планинарења. 
Обећали су нам да ћемо добити неку 
опрему, па држимо их за ријеч.☺
 


