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Сајам зимнице на аутентичној Грочанској чаршији, заштићеној просторној
културно-историјској целини од великог значаја за Србију, протекао је 30. септембра
2022. године у знаку „Јесење кухиње“ у воћној Гроцкој и представљања драгоцене
нематеријалне културне баштине у оквиру манифестације „Дани европске баштине“ са
темом „Одрживо наслеђе“. Стара варош крај Дунава из године у годину с радошћу
дочекује културно-туристичку манифестацију „Дани европске баштине”, у складу са
лепотом и богатсвом свог окружења. Представљање домаћих плодова, домаће
радиности и нематеријалне културне баштине део је манифестације „Дана европске
баштине – Одрживо наслеђе” који општина Гроцка организује у сарадњи са ЈП „Пијаце и
зеленило” у Гроцкој и Центром за културу Гроцка. Догађај ревијалног и такмичарског
карактера је отворио председник општине Гроцка Драган Пантелић, а на Летњој сцени
испред Oпштине Гроцка, представљен је богат свечани културно-уметнички програм,
који је за ову важну прилику водила Зорица Атић, директорка установе културе општине
Гроцка. Током свечаног дела програма, преставила се и нематеријална културна
баштина коју су убедљиво демонстрирали КУД „Стеван Штрбац“ из Врчина, и ученици
ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке, како на хармоници тако и нашом надалеко познатом
певачком групом, у пратњи наставника школе на традиционалним инструментима,
Присутна публика, гости и излагачи на сајму имали су прилику да уживају у сплету
традиционалних песама: »Засп'о ми је драги на зеленој трави» (група певача уз
инструменталну пратњу тарабуке и кахона), «Циганка ми гатала на трави» (група певача
a cappella), «Стојна мома бразду копа» (група певача уз пратњу кахона, тарабуке и
дефа), «Ја у башти, а Миле ми вели» (група певача a cappella), „Николо гајде големо“
(група певача уз пратњу кахона, тарабуке и дефа) и „Гугу Тина“ и „Каранфилче девојче“
(група певача уз пратњу флауте, тарабуке и саза). Извођачи ових дивних
традиционалних песама су ученице ОМШ „Невена Поповић“ са одсека за српско
традиционално певање: Ана Миленковић, Маша Здравковић, Миона Чкоњевић, Драгана
Ђорђевић, Анђела Маторчевић, Ирена Трајковић, Милица Симић, Хелена Ђуричић,
Емилија Ђорђевић и Василија Николић. За инструментима су их, као што је већ поменуто,
пратили наставници школе: Милош Зубац – кахон и саз, Јована Бараћ – тарабука, Тијана
Јовев – флаута и Ана Јовановић – деф. Програм су припремиле наставнице српског
традиционалног певања: Катарина Милосављевић, Ана Јовановић и Исидора Арсић.
Публика је, такође, имала прилику да чује наше ученике у извођењу српских кола:
„Милошевка коло“, коју је извео дуо хармоника: Василије Павловић (2. разред) и Петар
Станојевић (6. разред), и „Дулетове гајде“ – изводи Петар Станојевић, ученик 6. разреда
хармонике. Оба ученика су у класи наставнице Сузане Вуковић Пејић.
Поред прелепог програма посетиоци су имали прилику да уживају у презентацијама
многих ђаконија слане и слатке зимнице, али и меда, мелема, чајева и осталих домаћих
производа. Поред дегустирања специјалитета домаћица из Гроцке и Србије, посетиоци
су могли да размене рецепте и савете за зимницу, а организовано је и такмичење за
најукуснији џем, као и за најлепше дeкорисану јесењу тезгу, јер је Сајам зимнице
осмишљен је да делом буде и такмичарског карактера, са пригодним и лепим наградама.
Бирао се најбољи и најукуснији џем који се крчкао на лицу места, као и најлепше
декорисан штанд.
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