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1 Decembrie 1918  
– ziua sacră  

a poporului român

MARIUS SEBASTIAN 
DUMITRAȘCU

student

aniversare

„Cea mai sublimă pagină a istoriei românești”, 
cum afirma istoricul Florin Constantiniu în lu-
crarea „O istorie sinceră a poporului român”, 
descrie în cel mai frumos și cinstit mod unirea 
tuturor provinciilor românești la 1 decembrie 
1918. 

Oare suntem capabili să înțelegem semnifi-
cația acestei zile, care ne-a devenit Zi Națională, 
ziua noastră de naștere ca popor? 

Privind în urmă cu mai bine de un secol, re-
marcăm eforturile înaintașilor noștri de a realiza 
acest fapt, lungi decenii de prigoane și de suferin-
țe pe care le mai simțim uneori și în zilele noastre. 
Fiecare bucățică de pământ mustește de sângele 
sutelor de mii de eroi căzuți pe toate fronturile 
„pentru apărarea credinței strămoșești și a demni-
tății neamului românesc”, lacrimile mamelor, so-
țiilor sau copiilor orfani în urma războiului încă 
păstrează pământul ud, clopotele bisericilor încă 
răsună a triumf, dar și a suferință. 

Vedem eforturile diplomatice ale clasei poli-
tice competente și profund patriotice de atunci, 
vedem curajul de a negocia cu Marile Puteri și 
luarea unor decizii care vor pune pe bună drep-
tate Europa în fața faptului împlinit.

ROMÂNIA… ea este moștenirea noastră cea 
mai de preț. Încă tânjește să fie iubită și respec-
tată de copiii ei, așa cum ea ne-a iubit pe noi 
încă de la începuturi. Oare nu ne-au protejat pe 
noi munții și trecătorile ei de năvălitori? Oare 
nu ne-a fost „marea cea mare” prieten loial, iar 
Oltul, Mureșul și Dunărea nu au luat cu ele doru-
rile noastre toate și le-au dus departe? 

Nu aurul din munți este bogăția noastră! 
Istoria noastră, crucile înălțate pe biserici, câm-
purile, pădurile, văzduhul și apele cusute pe hai-
nele bătrânilor noștri sunt adevărata noastră bo-
găție. Amintirea unui popor de eroi, acesta este 
tezaurul pe care nimeni nu îl va putea vreodată 
fura. 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIE! LA MULȚI 
ANI, MAMĂ DRAGĂ! Îți mulțumesc pentru 
tot ce îmi oferi zi de zi! Pentru neamul și credin-
ța mea, pentru istoria pe care o slujesc! Știu că 
plângi de dorul fiilor tăi care au ales să te pără-
sească, decât să te ajute să înflorești. 

TE IUBESC!

„Unde puiule de cuc, măi cucule?
Pământenii mei se duc, măi?
Copilașii cui rămân, măi, omule?
Până când părinții vin, măi.
Copilașii cui rămân, măi omule?
Până când părinții vin, măi!

Numai tu, cucule, știi, măi cucule!
De ce satele-s pustii, măi?
Casele nu au stăpân, măi omule!
Și de dor meleagu-i plin, măi!
Casele nu au stăpân, măi omule!
Și de dor meleagu-i plin, măi!

Cheamă-i cucule înapoi, măi cucule!
Că și lor li-i dor de noi, măi!
Iar părinții, bătrânei, măi dorule!
Tot mai albi sunt fără ei, măi!
Iar părinții, bătrânei, măi dorule!
Tot mai albi sunt fără ei, măi!

Poate-acolo că departe,
Cineva le face parte,
Dar acasă nucul verde,
Umbra în zadar și-o pierde, lume!
Mi-i așteaptă tărișoara,
Să le-audă inimioara!
Care acolo, încă departe,
Pentru altă ţară bate, lume!”
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Cu o sută de ani în urmă, în data de 
15 octombrie 1922, avea loc la Alba 
Iulia unul dintre cele mai importante 
și mai emoționante evenimente din 
istoria României: regele Ferdinand 

și regina Maria erau încoronați în cadrul unei ce-
remonii fastuoase, ca suverani ai României Mari. 

Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător 
la Alba Iulia. Micul orășel de provincie amintea 
de unirea înfăptuită de Mihai Viteazul la 1600 și 
de proclamarea Unirii Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului cu România la 1 de-
cembrie 1918. Se împlinea astfel una din profe-
țiile marelui politician Nicolae Filipescu care îi 
spunea regelui, încă din 1915: „Sire, să te încoro-
nezi la Alba Iulia ca rege al tuturor românilor sau 
să mori pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”.

Regele Ferdinand I și Regina Maria au por-
nit spre Alba Iulia din Gara Sinaia. Trenul în 
care călătoreau cei doi suverani a ajuns în Alba 
Iulia la ora 09.30. Ferdinand I și Maria au fost 

întâmpinați în gară de prim-ministrul Ionel 
Brătianu, de ceilalți membri ai Guvernului, de 
președinții celor două camere ale Parlamentului 
și de 40 de invitați străini, între care se afla și 
viitorul Rege George al VI-lea al Marii Britanii. 
În procesiune, cu toții au pornit spre Catedrala 
Încoronării.

Regina Maria își amintea de o ploaie care a 
început să cadă la Alba Iulia, chiar în timp ce cei 
doi suverani erau primiți cu pâine și cu sare de 
primarul orașului. 

Catedrala ortodoxă din Alba Iulia a fost ridi-
cată special pentru încoronare, în mai puțin de 
un an. Pentru a permite ridicarea lăcașului de 
cult, a fost demolat o parte din zidul cetății Alba 
Iulia, inclusiv o parte a bastionului Mihail.

În catedrală, slujba încoronării și Te Deum-ul 
care a urmat au fost oficiate de patru mitropoliți 
ortodocși. Regele Ferdinand I și Regina Maria 

         Încoronarea  
                 Regelui Ferdinand  
și a Reginei Maria

centenar
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au fost așezați pe tronurile împărătești, apoi pre-
ședintele Senatului i-a oferit Regelui Coroana de 
Oțel, turnată din oțelul unui tun turcesc capturat 
la Plevna în timpul Războiului de Independență. 
Coroana de Oțel fusese realizată pentru Regele 
Carol I în 1881.

Regele Ferdinand I și-a pus singur coroana pe 
cap, apoi Regina Maria a îngenuncheat în fața 
lui. Regele i-a așezat pe cap coroana, care fusese 
confecționată din 1,8 kilograme de aur, donat de 
un proprietar de mină din Munții Apuseni, și a 
sărutat-o pe frunte pe Maria. Regina afirma mai 
târziu:  „Eu am îngenuncheat în fața lui Nando 
(n.a. Ferdinand), care a pus greaua coroană pe 
capul meu, în vreme ce toate clopotele au sunat 
și acele salve de salut regal au fost trase”. În acel 
moment miile de oameni aflați în fața catedra-
lei au izbucnit în ovații pe fundalul  Imnului 
Național  cântat de fanfarele militare. Apoi, cei 
doi suverani au ieșit din catedrală sub faldurile 
unui baldachin. Au fost aclamați de 30.000 de 
spectatori și de 15.000 de soldați.

După festivitate a urmat un dineu oficial cu 
aproximativ 400 de invitați la care au participat 
reprezentanți ai caselor regale ale Angliei, Italiei, 
Spaniei, miniștri plenipotențiari din diverse țări, 
figuri militare de talie europeană. După termina-
rea dineului, regele Ferdinand și regina Maria au 
ieșit la paradă militară în partea de vest a cetății 
de la Alba Iulia, unde au primit onorul celor peste 
50.000 soldați. Ferdinand I și Maria au mers călare 

în fruntea regimentelor ai căror comandanți ono-
rifici erau. Serbările au continuat cu dineuri oficia-
le oferite în Sala Unirii și în clădirea teatrului.

Serbările Încoronării s-au mutat apoi de la 
Alba Iulia la București, unde, în 17 octombrie, 
Ferdinand I și Maria au fost aclamați de 10.000 de 
primari veniți din toată țara la Arenele Romane. 

Marea Încoronare a încununat ideea pentru 
care România intrase în Primul Război Mondial, 
aceea a desăvârșirii unității naționale prin între-
girea teritoriilor.

 Asemenea Regelui Carol I, Regele Ferdinand I 
a înțeles că, odată cu realizarea proiectului națio-
nal cel mai dorit de elita politică și de majoritatea 
populației, noul deziderat al României intra în-
tr-o zonă a permanenței: consolidarea internă a 
statului și în plan extern.

La 2 februarie 1920, cu ocazia vizitei prilejuite 
de inaugurarea Universității din Cluj ca institu-
ție de învățământ superior românească, Regele 
Ferdinand I s-a adresat studenților din Cercul 
Studențesc „Petru Maior” cu următoarele cuvin-
te, valabile și în ziua de azi: „Dacă idealul nostru 
sfânt a fost înfăptuit în mare parte, ne mai rămâne 
a aduce la îndeplinire transformarea și consolida-
rea noastră internă. Fără patriotism curat, fără 
muncă încordată, fără respectul de ordine și au-
toritate și fără credinţă în Dumnezeu nu se poate 
înfăptui nimic mare”.

Prof.  CRISTINA TANISLAV



6 

Înnoire și     
                   binecuvântare  

la Biserica din Vale

Preot paroh 
GEORGE MARIUS POPA

viața spirituală

La început de noiembrie, localitatea 
noastră a îmbrăcat straie de sărbătoa-
re, cu prilejul resfințirii Bisericii din 
Vale, cu hramul Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil.

Dis de dimineață, sute de credincioși din 
Osica de Sus și din împrejurimi purtând pe chi-
purile lor emoția și bucuria lucrului împlinit, și-
au îndreptat pașii spre lăcașul de cult, ce datează 
din anul 1841.

De peste 30 de ani, această biserică nu mai fu-
sese sfințită, iar finalizarea lucrărilor de restaurare 

și înfrumusețare a bisericii, clopotniței și a incintei 
acesteia, trebuia încununată printr-o zi de binecu-
vântare asupra întregii așezări. Biserica, asemenea 
unei preafrumoase mirese, aștepta clipa îmbăierii 
în lumina și harul sfințitor al Sfântului Duh.

Sunetele clopotelor anunțau întreaga comu-
nitate începerea slujbei. Numaidecât a sosit 
Preasfințitul Sebastian, Episcop al Slatinei și 
Romanaților, întâmpinat de către preotul paroh 
Popa George Marius și de tineri îmbrăcați în ți-
nută tradițională, care au oferit, în semn de ospi-
talitate, pâine și sare.
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Înainte de Sfânta Liturghie, a avut loc slujba de 
sfințire a bisericii și a clopotniței, prin ungerea cu 
Sfântul și Marele Mir și stropirea cu agheasmă, 
întreg alaiul înconjurând biserica, după rânduia-
la liturgică.

A urmat Sfânta Liturghie săvârșită de chiriar-
hul locului, împreună cu un sobor de preoți.

La finalul slujbei, preotului Popa George 
Marius i s-a acordat rangul onorific de sachelar, 
pentru toată strădania de care a dat dovadă în cei 
8 ani de păstorire la această biserică. Distincții 
de vrednicie au mai primit, primarul localității și 

alți credincioși, care s-au implicat în mod activ în 
procesul de restaurare al bisericii.

După cuvântul de învățătură al ierarhului, 
credincioșii au avut prilejul deosebit de a intra 
pentru închinare în Sfântul Altar.

Sfințirea sau resfințirea unei biserici constituie 
una din cele mai impresionante și mai emoțio-
nante rânduieli bisericești, ce aduce peste zidu-
rile cele noi sau înnoite, dar și peste credincioși, 
harul sfânt și sfințitor, făcându-ne părtași unei 
negrăite bucurii duhovnicești.

    7noiembrie 2022
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Din miezul înțelepciunii, care se află în adâncul nelimitat al scrierilor 
Sfinților insuflați de Dumnezeu, ni se descoperă nouă, păcătoșilor, în-
tre care cel dintâi sunt eu, că lucrarea cea mai urgentă, benefică pentru 
sufletul celui trecut în veșnicie, este rugăciunea. Auziți? Cineva, care-l 
iubește, să lase deoparte toată grija cea lumească a înmormântării și să 

se roage cu putere pentru el. Nu iau pâinea de la gura preoților din comună amintind 
asta. Și pe părintele Daniel, și pe părintele George, îi respect după cuviință, am dove-
dit-o. Dar, citind și aflând, uite că Adevărul nu se lasă tăcut, iese la lumină și vorbește 
prin oricine. Spre întărire zic ce zic...  

Trupul e țărână, fraților – știm bine asta –, și, cu cinstirea cuvenită, se încredințează 
țărănii. Sufletul, însă, partea cea nemuritoare din om, în primele zile după ieșirea din 
trup se află între lumi, într-o stare de provizorat extrem de neplăcută, disconfortan-
tă – spun clarvăzătorii Părinți ai Bisericii. Nici desprins cu totul de aici, căci vede și 
percepe încă fără a mai putea comunica, nici așezat dincolo. Înțelept lucru, folositor 
este, să ne rugăm, cineva să se roage mult, cu credință tare, pentru sufletul celui plecat. 
Pentru întărirea, liniștirea lui și așezarea în locașurile cele de Sus. Undeee?!, poate 

prim-plan

Re-cunoaștere.  
În loc de statuie

8



 9 

va striga, te miri cine din public. Dacă iei și ci-
tești, dacă asculți cuminte în biserica ta cuvân-
tul preotului tău, răspunsul vine direct din gura 
Mântuitorului, Însuși Hristos Domnul, pentru 
vrednicii credincioși ai Săi. 

Un asemenea vrednic credincios este – nu a 
fost – este Ion „Neluță” Ciocan. Recunosc asta 
fără nicio tăgadă, și prietenii, și neprietenii. Am 
scris despre fostul primar, cu laude meritate și 
mustrări îndreptățite, cred eu. Atât doresc să cla-
rific aici. Moartea aceasta reprezintă o pierdere 
grea, ieșită din comun, de ce? Nelu își forjase 
în timp statura moral-profesională a unui om 
de bază, exemplar. Este un dar, pleașcă aș zice, 
pentru comună, o zestre istorică modelul lui. 
Dovada că se poate lucra în domeniul public fără 
să decazi. Onest. Drept. Cu Dumnezeu înaintea 
ta. Fără ca răul ispititor, materialist-copleșitor, să 
te înhațe cu tentacule rătăcite, să te facă una cu el. 

Nu vreau să supăr pe nimeni, dar să men-
ții Osica, 12 ani, insulă doctrinar diferită într-o 
mare aliniată clientelar nostalgic resentimentară, 
este un act de bravură civică demn de o statuie. 
Dacă n-ar fi dispărut șirul castanilor de pe strada 
Vladu Nica, din fața Liceului, aș fi propus cu stă-
ruință plasamentul statuii merituosului primar, 
pendant cu statuia Prof. Ion Gh. Roșca, chiar în 
fața instituției de învățământ pe care a absolvit-o 
– și pentru care, ca edil, a făcut atâtea. Dar casta-
nii au dispărut – fără un rost evident – așa că, să 
fiu cinstit, mă abțin. 

Oricâte pete în soare i s-ar afla, ceea ce descriu 
în linii mari aici, cu plinuri și goluri, cu credință 
și cu dragoste – iar articolul Filei Polizu comple-
tează cu asupra de măsură –, se numește destin 
exemplar împlinit. Și profesional, și uman, și de 
ce nu, spiritual. 

Când l-am văzut prima oară, prin anii ‘64-65 
(?) ai secolului trecut, imaginea care mi-a rămas 
este a unui băiețoi în pantaloni scurți, deșirat pe 
două bețe înfipte-n fund, suflând din răsputeri 
în trompeta detașamentului de pionieri. Pus pe 
treabă, de-atunci... Acum, după o viață plină cu 
de toate, plec genunchiul să mă rog pentru unul 
dintre cei mai frumos împliniți bărbați de trea-
bă pe care i-a dat Osica Mare: „Doamne, Iisuse 
Hristoase, miluiește sufletul lui Neluță și fă să fie 
una cu tine într-o dragoste veșnică! Amin!”. Din 
partea noastră, atât; de la Dumnezeu – totul !

 
(17 iulie; 8 noiembrie – 2022)

MARIAN DRĂGHICI, 
Președinte de Onoare  

al „Pro Memoria” (2016-2019) 
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În ziua de 14 iulie 2022, osicenii primeau 
o veste tristă! Pleca din lumea aceasta Ion 
Ciocan, fiu al comunei Osica de Sus, pri-
marul comunei noastre timp de 12 ani. 
Prin omagiul meu, nu doresc să readuc 

tristețe și nici să mă întrec în elogii cu minunatele 
realizări ale destoinicului nostru primar. Aș dori 
dar, prin rândurile mele, să ne amintim de Nelu 
Ciocan ca de un fiu devotat al comunei noastre, 
de omul care și-a dăruit 12 ani din viață, celor 
6000 de locuitori, fie ei din Osica, Vlăduleni, 
Greci, Peret, Tomeni sau Ostrov. Să ne gândim la 
Primarul Ion Ciocan cu mândrie și recunoștință 
ca la un om brav și destoinic, un spirit liber, crea-
tiv și exigent, să învățam din frumoasa construc-
ție ce a lăsat-o moștenire, punând-ne întrebările 
ce se cuvin. 

Tabloul unei administrații liberale de succes 
începe să fie desenat de Nelu Ciocan în anul 
2004 când, împreună cu echipa sa, câștigă ale-
gerile locale din Osica, după 14 ani de confuzie 
politico-administrativă ce cuprinsese întreaga 
țară, fără excepție, și comuna noastră. Căci, în 
anii ’90, ieșită din comunism, România a îmbră-
țișat greoi mecanismele democrației iar dezvol-
tarea economică a țării, la toate nivelurile, s-a 
lăsat mult așteptată. Amprenta partidului unic, 
stindard al supunerii și stagnării, a dominat încă 
mulți ani cadrul nostru public, central și local. 
În 2004, osicenii marchează o schimbare radi-
cală și aleg un fiu al satului să conducă comuna 
spre înnoire și bunăstare. Și nu s-au înșelat deloc, 
căci, cele trei mandate de administrație liberală 
(2004 – 2016) au plasat comuna noastră pe harta 

Omagiu  
Primarului Ion Ciocan 

(23.10.1952 – 14.07.2022)
ȘTEFANIA POLIZU

 Ing. dr.
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reînnoirii și a schimbării democratice. De fapt, 
vorbind despre administrația instalată și condu-
să de domnul primar Ion Ciocan, spunem iniția-
tivă și armonie în spațiu și timp, echilibru social 
și spiritual în comunitate, sincronizarea noului 
cu tradiționalul în evoluție, construcția viitorului 
pornind de la rădăcinile sănătoase ale trecutului. 

Recunoscător oamenilor pentru încrederea 
conferită, dl Ion Ciocan și-a început primul 
mandat sub semnul schimbării. Conștient de 
importanța transportului în interiorul comunei 
dar și în legăturile cu exteriorul, noul primar a 
început modernizarea și reconstrucția drumu-
rilor interioare și asfaltarea străzilor. S-a creat 
astfel o rețea de comunicare între satele consti-
tuente ale comunei. Merită luat aminte că Ion 
Ciocan este primul primar din județul Olt care 

a făcut demersuri pentru accesarea fondurilor 
europene. Administrația Primăriei Osica, sub 
conducerea sa, lansează programul SAPARD 
pentru comuna noastră și obține suportul fi-
nanciar pentru proiectul de canalizare a întregii 
localități. Înainte, prin fonduri guvernamenta-
le și o parte din bugetul local, fusese demarat 
proiectul de instalare a stației și rețelei de apa 
curentă. Prin realizarea acestor doua proiecte, 
osicenii începeau să-și schimbe stilul de viată. Să 
nu uitam de closetul din fundul curții, o carac-
teristică a vieții de până atunci,  în toată Osica! 
O dată începută schimbarea, cu grijă pentru 
comunitate și loial promisiunilor făcute, pri-
marul nostru curajos a lansat proiecte pentru 
securitatea cetățenilor. Astfel au fost înființate 
Secția de Politie, Jandarmeria Locală, Unitatea 
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de Pompieri. Preocuparea pentru sănătatea con-
sătenilor a fost pe primul plan. A investit astfel în 
înființarea Centrului de Permanență Medicală, 
Centrului de Promovare a Sănătății cu specia-
litățile Fizioterapie și Psihologie și înființarea a 
doua cabinete stomatologice. De reținut, aceste 
investiții au fost finanțate prin fonduri europene 
și prin programe desfășurate cu Banca Mondială. 
Asta presupune viziune, determinare, curaj și 
pricepere în lansarea și desfășurarea unor proiec-
te ce depășesc capacitatea financiară a bugetului 
local al unei comune și chiar sprijinul financiar 
acordat prin susținere guvernamentala. Cu alte 
cuvinte, însușirea și stăpânirea cunoștințelor de 
administrație modernă au fost cheia atingerii 
unor astfel de performanțe.

Confirmând credibilitate și abilitați în admi-
nistrație, prin fapte și investiții benefice oame-
nilor, domnul Ciocan, împreună cu întreaga sa 
echipă liberală, câștigă al doilea și al treilea man-
dat în administrarea comunei Osica. În următo-
rii ani, a lucrat neobosit pentru continuarea pro-
iectelor începute și lansarea unor noi proiecte, ca 
și în exercitarea răspunderii ce o avea.  Urmează 
astfel schimbări majore și în plan socio-cultural 
și educațional. Cu sufletul copilului care, cu mul-
ți ani în urmă, a participat la construcția liceului 
din comună și cu o grijă deosebită pentru gene-
rațiile viitoare, edilul liberal începe programul 
de reînnoire și reconfigurare a Liceului Teoretic 
Osica de Sus. Liceul nostru, așa cum arată și 
funcționează astăzi, vorbește despre spiritul de 
acțiune al domnului Ciocan și al administrației 
sale: școală, minte și învățătură. Organizat pe 
laboratoare de diferite specialități, cu profesori 

talentați și devotați, liceul din Osica oferă un 
program educațional ușor comparabil cu al mul-
tor unități urbane. În același plan se înscrie și 
programul de renovare-reabilitare-modernizare 
a școlilor și grădinițelor din toate satele Osicii. 

Grija primarului nu s-a manifestat numai 
pentru copiii comunei ci și pentru copiii din co-
munele vecine ; a introdus transportul școlar cu 
microbuze și autobuze facilitând astfel integrarea 
a cât mai multor tineri în învățământul liceal, o 
adevărată poartă deschisă pentru copiii lipsiți de 
mijloace materiale. Ținându-se cont de diversi-
tatea și dorința cognitivă a adolescenților, prin 
susținerea administrației comunei, s-au intro-
dus, în programul liceului, clasele cu profil uman 
și real, contribuind astfel la lărgirea orizontului 
educațional al liceenilor. Spirit vizionar și griju-
liu, primarul Ciocan a prevăzut că schimbările 
bruște din sistemul educațional, printre care și 
desființarea școlilor profesionale, vor conduce la 
un deficit major de forță de muncă calificată în 
diverse domenii economice. Preocupat de acest 
aspect, ca și de viitorul copiilor talentați, dornici 
sa învețe o meserie, a pus bazele unui proiect 
îndrăzneț, de înființare a unui Campus Școlar 
în aria Liceului. Acest Campus acoperea atât 
programa școlară pentru învățarea unor meserii 
cât și baza material-funcțională pentru desfășu-
rarea activităților practice necesare în formarea 
deprinderilor și dobândirea cunoștințelor prac-
tice. În plus, campusul era prevăzut cu internat 
și cantină pentru elevii integrați în program. Un 
proiect aducător de beneficii, cu adevărat vizio-
nar! Se discută astăzi de învățământul dual, con-
cept pe care primarul Ion Ciocan l-a dezvoltat în 
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fotbalişti pe care i-a dat Anglia, de la George Best la Paul Gascoine, mari băutori de whiskey şi buni încasatori la

ficat. Ca şi poeţii, fotbaliştii trebuie să aibă ficatul rezistent...

Fetele făceau animaţie, nu ştiu dacă erau majorete sui-generis sau vestale ale Jocurilor Olimpice de la

Osica, dar curtea Liceului vuia de tinereţe şi frumuseţe, în vreme ce clădirea sa mi se părea inaccesibilă. Nu ştiu

dacă am intrat de două ori acolo, mi se părea un loc sacru unde aveau acces doar cei aleşi. Am fost o dată la

Olimpiada de istorie şi am luat 10, iar profesorul de istorie Modorcea era încântat, căci îmi preda după

Daicoviciu, cu care făcuse facultatea la Cluj, şi credea că voi fi mare istoric - dar s-a înşelat. Mai târziu, am dat de

poezie şi am uitat Istoria. Azi, mă gândesc că acest liceu al nostru a fost o mică universitate, un loc unde veneau

tineri din tot judeţul şi unde viaţa se cocea la alte temperaturi, într-un athanor de creativitate nemaivăzut,

misterios şi totuşi atât de solar. Prin comparaţie cu Liceul, noi, cei din Vale, trăiam în penumbră.

După acel intermezzo nefericit în care a devenit liceu agricol prin ucazul autorităţilor scorniceştene,

Liceul a revenit după 1990 la condiţia sa de şcoală de elită în această zonă a Oltului, a Romanaţiului care nu duce

lipsă de şcoli bune: ca fost elev al Liceului „Ioniţă Asan” din Caracal ştiu asta, dar am auzit şi de faima Liceului

„Radu Greceanu” din Slatina, evocat în versurile ultime de marele Marin Mincu, între altele campion la

triplusalt în curtea acelei instituţii! Copilăria s-a terminat pentru mine (o mai prelungesc în gând, vara la Olteţ,

şi-n anumite poeme, dar asta-i altceva), însă copilăria frumoasă a Osicii nu va înceta niciodată: Liceul este aici,

azi are un nume, şi am văzut că poate creşte noi generaţii de tineri frumoşi şi talentaţi care fac muzică, joacă

teatru şi iau premii pentru asta, dansează, pictează şi am auzit că unii chiar scriu. Aş fi foarte bucuros dacă

vreunul dintre elevii care scriu acum ar putea să-şi găsească dublul spiritual autentic în cărţile pe care le va scrie

în viitor. Tare mult m-aş bucura ca Osica să mai dea un scriitor, după Marian Drăghici şi după subsemnatul,

pentru că Biblioteca din Osica, cea de la căminul cultural unde am ucenicit eu, o merită!

La jubileu (care, odinioară, cum i-am spus amuzat lui Ion Surdu, era justificat de Papă la 25 de ani,

pentru a vinde mai multe indulgenţe!) le doresc profesorilor şi elevilor de aici să ţină aprinsă torţa frumuseţii şi

a inteligenţei pe care au moştenit-o, s-o transmită celor de după ei şi să ne vedem la 75 de ani şi, de ce nu, şi la

100, când vom gândi, aşa ca prin vis, „oare aici ne-am născut noi, în locurile acestea unde azi auzim limba

copilăriei şoptită de voci la staţia orbitală de pe satelitul artificial al Pământului?”.

Şi ne vom bucura şi de artificial...

Limba�copil��riei Osicaă -�la Mare

Eram elev la Şcoala din Vale, cum îi spuneam noi, copiii din zonă, când am fost pentru prima oară la

Liceu. Era impresionant, forfotea de elevii adunaţi acolo cu cine ştie ce prilej festiv sau poate era o zi obişnuită şi

clocotea natural. Liceul era impunător, măreţ faţă de biata mea şcoală ocrotită de castani bătrâni şi de Biserica,

tot din Vale şi ea. Mă gândesc tot mai mult de la o vreme la şcoala mea din Vale, pe care am revăzut-o pe dinafară

de câteva ori vara aceasta: am amintiri plăcute, dar şi triste, cu ea, şi acum am aflat că numărul de copii care îi

calcă pragul e din ce în ce mai mic şi că s-ar putea închide. A ajuns o şcoală în care sunt aduşi, am auzit, copii cu

dizabilităţi din alte părţi, pentru ca ea să nu fie închisă. Osica Mare, că de-aia e comuna cu cea mai mare

populaţie din Olt, nu mai are copii să se ducă la şcoală, cum s-a ajuns aici? Noi eram mulţi, gălăgioşi şi frumoşi,

prost îmbrăcaţi dar plini de viaţă, născuţi din colbul verii, al Bâlciului unde eram stăpânii miracolelor, şi din

bogăţia iernilor din nămeţii cărora ieşeam mai zdraveni şi mai robuşti. Să nu dramatizez, însă.

Liceul era, în mintea mea, un loc cosmopolit (fireşte, pe atunci nu ştiam cuvântul), aici vedeam băieţi

uriaşi, de clasa a douăsprezecea, şi fete frumoase ca nişte actriţe, de care mă îndrăgosteam pe loc. Tânjeam să

fiu aici, dar nimeni nu mă băga în seamă. Veneam la serbările culturale sau sportive ale liceului unde băieţi

atletici jucau handbal, fotbal, unde profesorul de educaţie fizică Mărinică juca tenis cu Ion, zis Geablă, care îi

returna „tăiat”, chiar lângă fileu, şi mingea se oprea în loc spre disperarea profesorului şi uimirea noastră. Toţi

ne credeam pe vremea aceea Ilie Năstase. Fotbaliştii, nu toţi de la liceu, erau conduşi de pe margine de vestitul

Gicu lui Mamet, zis Zagalo, cel mai vocal antrenor de fotbal din lume, care i-a antrenat la viaţa lui pe marii

fotbalişti ai Osicii Mari, nemuritorii Gheorghe Şoarece, cel mai ilustru striker pe care l-a dat comuna, şi Moşu',

cel care ascundea mingea. Cum, care Moşu' ? Moşu' lui Ciuplica. Ambii au murit tineri, alcoolici, aidoma marilor
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cadrul unui proiect pentru care a obținut fonduri 
de finanțare, cu mulți ani in urmă ! Din păcate, 
proiectul nu a prins viață ! Multe tergiversări din 
partea guvernului au pus piedici. Și-apoi, al pa-
trulea mandat pentru care a candidat nu a mai 
fost validat de osiceni. 

De fapt, primarul Ion Ciocan s-a retras din 
viața publică, întristat de faptul ca osicenii întor-
seseră spatele construcției și continuării reînno-
irii; a fost pus în fața neîmplinirii. Neîmplinire 
care, în democrație, poate fi înțeleasă, dar în viața 
administrativă a unei comunități este mai greu 
de acceptat. Proiectul a rămas pe hârtie, cum s-ar 
spune, iar comuna și tinerii ei au avut de pierdut. 
Din fericire, multe din proiectele lansate în plan 
cultural au prins viață în cele trei mandate, și asta 
spre beneficiul adolescenților de ieri și a tinerilor 
de azi. Reconstrucția și modernizarea Căminului 
Cultural rămâne o frumoasa moștenire. Clădirea 
de astăzi este un modern lăcaș de cultură unde, 
în cadrul diferitelor ateliere, tinerii și copiii desfă-
șoară diverse activități socio-culturale. Proiectul 
noii grădinițe din Vlăduleni a rămas în derulare 
și, spre bucuria lor, copiii beneficiază astăzi de o 
grădinița modernă. 

Ca un bun credincios, primarul Ion Ciocan 
s-a preocupat de păstrarea și îmbogățirea patri-
moniului nostru bisericesc, sprijin pentru viața 
religioasa și spirituală a concetățenilor săi. Sub 
administrația sa, clădirile bisericilor din Osica 
au fost renovate și reabilitate. În strânsă legătu-
ră cu preoții din comună, s-a străduit ca sfintele 
lăcașuri și practica religioasă să fie armonios pre-
zente în viața osicenilor.

Preocupat de puntea cu viitorul, a promovat, 
în spirit inovator, un program de energie  ne-
convențională, regenerabilă. Întreaga planetă, 
astăzi, caută resurse energetice în energia verde! 
Primarul Ion Ciocan, cu mult timp în urmă, a 
sprijinit investiția privată în construcția Parcului 
Fotovoltaic Arina, cu o capacitate de 10 MW. 
Văzută atunci ca proiect de viitor, centrala aco-
peră astăzi necesități importante în consumul de 
energie electrică.

Toate aceste realizări materiale, sociale și cul-
turale se văd liber la tot pasul, iar locuitorii Osicii 
simt, zi de zi, efectul lor benefic. Sunt totuși îm-
pliniri umane pe care nu le atingem cu ochiul. 
Ion Ciocan a avut o contribuție importantă la 
formarea și consolidarea organizației județe-
ne PNL, al cărui vicepreședinte a fost o vreme. 
Altfel spus, spiritul liberal al Osicii nu a rămas 
doar la nivel local. Cu dorința vădită de a face 
cunoscută comunitatea noastră, a reprezentat, de 
nenumărate ori, organizația liberală a comunei, 
la evenimente de nivel național, organizate de 
Fundația Principesa Margareta, participând la 
diseminarea rezultatelor administrației sale libe-
rale în comuna Osica de Sus. Toate acestea sunt 
moștenirea lăsată de primarul nostru liberal, Ion 
Ciocan !

Îmi permit așadar, ca, în numele osicenilor 
ce-i poartă recunoștință, să spun umil și drept: 
Vă mulțumim, Domnule Primar, pentru moș-
tenirea lăsată  ! Dumnezeu să vă odihnească în 
liniște și pace!

Notă: Mulțumesc persoanelor care, prin sfaturile și sugestiile 
lor, m-au ajutat în realizarea acestui documentar.
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osicata

Și eu 
am mers pe Linia Mare…

Invitat: Ileana Bobiceanu
contabil

Motivație

Osica noastră există, spun documentele, de peste jumătate de mileniu, dar 
o carte-mărturie despre memoria locului nu s-a scris. Vasăzică suntem o 
mare comună fără istorie scrisă.

Vă propun s-o scriem acum, împreună. 
La drept vorbind, o piatră de temelie s-a pus cu Monografia editată în urmă cu 

câțiva ani. Aceea, lucrare excepțională, în parte științifică, în parte mai puțin, este un 
instrument de lucru util. Ce îi lipsește fatalmente oricărei lucrări de acest gen, dinco-
lo de rigoarea unor informații, este sufletul, omenescul, memoria afectivă, povestea 
celor mai cu moț, de vază și bază, dintre osiceni. Reprezentativi, în sensul că le pasă 
de comuna lor, că, pe unde se află, la baștină sau la zeci-sute-mii de kilometri, nu 
și-au făcut de râs obârșia, ci dimpotrivă. Și uite, acum, sunt chemați, în fine, să-și 
înșire povestea „proprie și personală”, cu sau fără pic de umor, despre viața lor rosto-
golită din satul în care văzură lumina zilei. 

Exact asta e Osica de Sus: suma identităților celor ce au văzut lumina zilei în ea; 
suma identităților noastre, suma faptelor și mărturiilor noastre – oriunde ne-am afla; 
nu doar casele, ulițele, instituțiile, cimitirul etc., ci memoria oamenilor, spiritul lor.

Toate la un loc se numesc patrimoniu. 
Oriunde te-a trimis viața, la Montreal, la Reșița, la București, la Deva, la Suceava 

sau Craiova, la Caracal, Rm. Vâlcea sau la Paris, etc., vrei-nu vrei faci parte din me-
moria comunei, din patrimoniul ei. Această memorie culturală, acest patrimoniu 
spiritual asigură, într-un mod foarte subtil, supraviețuirea comunității din care te 
tragi, rădăcina ei vitală adâncită în peste cinci secole de existență. Fără această me-
morie activată, valorizată, comunitatea precum bolnavul de Alzeihmer diminuează, 
dispare. Iată de ce avem nevoie de mărturia fiecăruia, de la vlădică la opincă, de la 
țăran la intelectual: ca să nu dispară, să nu se șteargă de pe hartă, simbolic dar și la 
propriu, mai devreme sau mai târziu, locul nașterii noastre. 

Trebuie să recunoaștem: e o datorie, nu un moft. 
Aceasta ar fi motivația prezentei invitații. 
Dacă aveți și alte argumente, vă rog să le aduceți, răspunzând la următorul

Chestionar 

1. Când și unde ați văzut lumina zilei, acasă sau la casa de naștere? Cine v-a fost 
moașă, ce medic a asistat nașterea dumneavoastră? Care sunt primele amintiri legate 
de sat – de familie, grădiniță, școala primară? Cu cine vă jucați în curte, pe uliță? Frații, 

(motivație, chestionar, notă)
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surorile, dar și câinele, pisica, cum se numeau? Unde lucrau „ăi bătrâni?” Cine v-au fost 
bunicii? Dar vecinii? Aveți amintiri cu ei? 

2. Ce vă mai amintiți despre învățătorul dumneavoastră? Cum îl descrieți? 
3. Dar despre profesori, care dintre aceștia a contat mai mult în formarea 

dumneavoastră? 
4. Axul comunei, dintotdeauna, este Linia Mare. Ce reprezintă aceasta pentru dum-

neavoastră, ce emoții vă trezește când reveniți acasă pe Linia Mare? Sau, altfel spus, 
care vă este drumul cel mai drag din satul natal? De ce?

5. Cum era satul în copilăria și junețea dumneavoastră, ce personaje v-au rămas în 
memorie, cu bune și mai puțin bune, că, de!, oameni suntem? Ce întâmplări deose-
bite, din Osica acelor ani, păstrați în amintire pentru totdeauna? 

6. Cunoașteți cazuri de rezistență la colectivizarea forțată, oameni care au dat do-
vadă de demnitate în fața opresiunii ideologice comunist-atee? Dar lașități care vă 
dezgustă și azi?

7. Ce rețineți din tradițiile locale, dacă ați participat la ele – sau nu? Cum era mun-
ca de copil/adolescent în gospodăria familiei, cum se relaxau și distrau copiii și tinerii 
din vremea aceea? Dar adulții și bătrânii? Ați fost dus la biserică, la horă, la bâlci?

8. Care este orașul văzut pentru prima oară? Cum a fost plecarea de acasă, ruptura 
de sat? Ce a urmat, mai departe? Unde v-ați stabilit, ce ați lucrat, care este familia 
dumneavoastră? 

9. Ce oameni mai deosebiți ați cunoscut în viață? Care este cea mai importantă zi 
din viața dumneavoastră, cea mai de seamă realizare?

10. De-a lungul anilor, cum ați păstrat legătura cu satul, cu rudele, cu prietenii din 
copilărie? Cât de interesat ați mai fost de comună, de întâmplările, oamenii și locurile 
de acasă? 

11. Ce credeți despre starea comunei, despre cum arată acum localitatea, primăria, 
liceul, cele două biserici, dispensarul, sediul poliției, gara, BankCEC-ul, morile, târ-
gul duminical, farmacia, străzile/ulițele satului? 

12. Ce mai face casa părintească, mai există? Ce înseamnă pentru dumneavoastră, 
acum, cuvântul acasă?

NOTĂ
Nu este obligatoriu răspunsul la toate întrebările. 
Relatați cât mai amănunțit întâmplările prin care ați trecut și pe care vi le amin-

tiți, fără grijă pentru stilistica textului. Această grijă o are redacția. Importantă este 
mărturia în sine, ineditul informației pe care o conține, despre viața și oamenii din 
sat. Căutați să nu înfloriți, să nu cosmetizați ce ați trăit și auzit. Dacă rețineți expre-
sii, denumiri din graiul local, folosiți-le, acestea sunt o comoară pentru cercetători. 
Adevărul să primeze, autenticitatea mai întâi de toate. 

Răspunsurile publicate mai întâi în revista „Rădăcini” vor fi strânse într-un vo-
lum, complementar la Monografia comunei.

Vă mulțumesc.
Text și chestionar de  

Marian DRĂGHICI 
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și eu am mers pe linia mare

OSICA, plai de dor, colțul meu de rai... Cu mult respect vreau să vă împărtășesc 
acum câteva amintiri din copilărie, amintiri legate de sat, de oameni dragi și de Linia 
Mare. Dar nu pot să încep decât împărtășindu-vă câteva versuri din cântecul interpre-

tat magnific de inegalabilul artist Tudor Gheorghe, 
Carul cu flori.

Sălcioară, Tămâioară, 
Drag mi-a fost ziua de vară,
Și noaptea de primăvară,
Că trec oameni la ogoară
Și dorm fetele pe-afară!
…………………………
Pe urmă, un osâcean,
Cu carul de odolean,
Căpățâni de lemn trăznit
De dau raze pe pământ.
Cu obezi de tufănele,
Cu spiță de micșonele,
Loitre de scorțâșoară
Cu spetezi de fildișoară
……………………..……..

Câți dintre noi mai știm despre ce ni se spune și 
ce ne transmite acest cântec? Ar însemna să mergem 
înapoi, în istorie, aproximativ 50 – 100 de ani! Îmi 
place să cred că suntem destui cei care încă vibrăm cu 
strămoșii la auzul acestui cântec.

           Dar, să lăsăm cântecul și să povestim un pic 
despre „Linia Mare”

Linia Mare pentru noi, osicenii, este „Strada Mare” existentă în fiecare oraș – stra-
da principală care duce către toate instituțiile comunei și care este cea mai circulată 
stradă din comună.  Poate fi considerată, pe bună dreptate, Axul/Axa comunei chiar! 
Pentru că de o parte și de alta a lui se întinde aproape toată comuna.

Cu toții am mers în decursul anilor pe Linia Mare, unii mai mult, alții mai puțin, 
alții „doar în trecere” (venind în vacanțe la bunici sau neamuri).  Astfel încât, fie că 
mergi către LICEU, fie că vii către TÂRG, fie că mergi în Medinți sau Modorani, sau 
Linia Curții, sau în Vlăduleni, fie că mergi la biserică să creștinezi un copil, fie „adusul 

Mândră că sunt  
osiceancă
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apei/udatul” de către mirese , fie căsătoria civilă 
sau cununia unor tineri la Primărie sau Biserică, 
fie „ultimul drum” …  acesta este drumul pe ca-
re-l parcurgem  toți, pe Linia Mare. Mersul pe 
acest drum l-aș numi chiar un „ritual” și nu cred 
că aș greși prea mult, pentru că, dacă mergi prin 
Modorani, te-ntorci pe Linia Mare, sau mergi pe 
Linia Curții, te-ntorci pe Linia Mare….vii din 
Medinți,  sau de la Greci, sau din celelalte sate…. 
ajungi tot acolo, în Linia Mare, ca un adevărat 
circuit.

Pe Linia Mare am mers și eu de când mă știu. 
Micuță fiind mergeam împreună cu mama și 

tata în vizită pe la neamuri (avem un neam des-
tul de mare, prin toată comuna… dac-aș merge 
în vizită mi-ar trebui o lună să trec pe la fiecare 
unchi sau verișor), pe la prieteni de-ai părinților 
(așa era când eram copil, tot satul era un neam, 
fiecare era, într-un fel sau altul, rudă cu fiecare) 
mai ales duminica, sâmbăta era zi lucrătoare, sau 
mergeam la „Telefoane” în Vlăduleni să vorbim 
cu frații mamei (se dădea aviz telefonic – adică se 
făcea o programare cu data și ora la care doreai 
să întreții o convorbire telefonică), sau mă ducea 
mama la dispensar de câte ori aveam nevoie, la 
moară cu taica de câteva ori pe an, ce mai! toate 
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drumurile duceau „spre” și „pe”  Linia Mare și de 
aici către punctele de interes din comună.

 Mi-amintesc, de exemplu, că eram, cred, prin 
clasa a II-a când am mers pe Linia Mare cu cole-
gii de clasă și cu „tovarășa” învățătoare – doamna 
Lucica Mandă, o ființă minunată, de  o blândețe 
amestecată cu un pic de exigență, de o decență 
uimitoare o adevărată doamnă! Învățasem la 
orele de curs unitățile de măsură pentru lungime 
și, ca să le reținem mai ușor, „tovarășa” a recurs 
la acest „tertip”. Doamna învățătoare ne spusese 
la clasă că dânsa a auzit că din dreptul porților 
de la nea Florină Țiganu (colț cu casa domnului 
Miu Roșca) și până la Monumentul Eroilor este 
fix un km, dar că ar vrea să se convingă și ne in-
vită s-o ajutăm. Deci am plecat noi de la școală 
să vedem și să măsurăm, pe Linia Mare, de unde 
și până unde este un Km. De-acum urma să fa-
cem măsurătoarea împreună ca să ne convingem 
dacă este așa sau nu. Am măsurat încă din clasă 
o sfoară de cânepă cu o lungime de 50 de metri, 
am făcut-o „păpușă” pe mână și am plecat „pe 
teren” toată clasa. Câțiva dintre colegi/băieți au 
rămas în dreptul uliței să țină un capăt al sforii, 
iar noi, ceilalți, împreună cu tovarășa învățătoare 
am mers cu sfoara după noi 50 de metri și am 
trasat primul semn. Apoi, din 50 în 50 de me-
tri, făceam semne cu bățul pe pământ, pe partea 
stângă a drumului și totodată notam pe un ca-
iet de câte ori mutam sfoara. Când am ajuns în 

dreptul Monumentului eroilor (aproape la gară), 
am măsurat ultimul segment, ne-am așezat pe 
marginea șanțului (obosisem) și ne-am apucat 
de socotit toate segmentele măsurate, sub aten-
ta supraveghere a doamnei. Nu mare ne-a fost 
mirarea când am văzut că pe porțiunea aceea 
de drum era fix 1 km. Doar știa „Tovarășa” bine 
că atât este!. Cu câte generații de copii o fi făcut 
dânsa măsurătoarea aceea? Sau de câte ori o fi 
parcurs dânsa acest drum? Important pentru noi 
a fost că am rămas cu ceva în minte ca urmare a 
acestei lecții în aer liber.

Apoi îmi amintesc de primăvara anului 1978. 
Eram în clasa a IV-a și făceam cursuri într-o în-
căpere amenajată special pentru noi într-o clă-
dire anexă la gara Vlăduleni (Școala Veche din 
Vale intrase în renovare – o clădire foarte veche 
ce fusese grav afectată de cutremurul din 1977 și 
poziționată la Est de Școala cea mare, școală în 
care făcuseră cursuri și părinții noștri în urmă cu 
destui ani…). În școala mare nu aveam sală de 
clasă pentru că erau foarte mulți copii .În clasele 
mai mici – erau două clase cu elevi de clasa I, 
două sau trei cu elevi de a II-a etc., iar noi, fiind 
o singură clasă de a IV-a și fiind „mai mari”, s-a 
considerat că puteam merge până în deal. În fine! 
Vorbă lungă! Asta sunt eu!

Coincidență sau nu, tot în acea perioadă se 
desfășurau lucrări ample de modernizare pe Linia 
Mare. Atunci s-a asfaltat Linia Mare, s-au refăcut 
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șanțurile și „îmbrăcate” cu dale mici de piatră, au 
fost amenajate trotuarele, de fapt s-au turnat alei 
noi din beton pe ambele părți ale drumului, s-au 
plantat copaci de Tuia (Thuja occidentalis)  de o 
parte și de alta a drumului – o noutate pentru noi 
care știam doar de pruni, corcoduși, zarzări….. 
eu știam doi tei: unul la „tantile” (Marioara și 
Lelica lu’ Zătreanu pe strada mea)  și altul la 
magazin la tanti Lenuța lu’ Tușe, pe Linia Mare 
(un mic magazin sătesc, anexă situată în curte la 
„domnișoara”  Ileana lu’ Ginică – cei din gene-
rația mea sau mai mari știu despre ce vorbesc) și 
două case cu brazi: la domnul Tudorică Vancu pe 
strada mea și la domnișoara Cecilia Păun. Ufff! 
Iar mă pierd în explicații! Câțiva arbori de tuia 
au „supravițuit” perioadei comuniste și după, și 
pot fi văzuți și astăzi în dreptul casei doamnei 
învățătoare Păun, de strajă la porțile casei, încli-
nați de „bătrânețe” spre stradă, pregătiți parcă să 
„cadă” în orice clipă.  Femeile se întreceau în a 
sădi (pe spațiul rămas între trotuar și marginea 
șanțului) tot felul de floricele multicolore, care 
mai de care mai frumoase, văruiau tulpinile po-
milor și arbuștilor ornamentali, ți-era drag să 
treci pe-acolo. Totul se înnoia, ce mai, era mare 
agitație, parcă se apropiau Duminica Floriilor și 
sărbătorile Pascale. 

De atunci țin minte o întâmplare, într-un fel 
amuzantă ( cum l-am cunoscut noi pe primarul 
de atunci al comunei „în carne și oase”). Cum 

începusem să vă spun, eram elevi de clasa a IV-a 
de la Școala nr.2 /Școala din Vale aproximativ 15-
20 de „medințani”, mergeam spre sala de cursuri 
de la gară, frumos îmbrăcați în uniforme, cumin-
ți, pe lângă gard, pe trotuar, să fi tot fost un grup 
de 10-12 copii, salutam respectuos și voioși toți 
oamenii pe care-i întâlneam, ne mai hârjoneam, 
ne mai tachinam/contraziceam…noi, copiii! 

Cum ziceam, cam prin dreptul magazinului 
mare (vechiul magazin universal), vânzolea-
lă multă, ce mai?! era forfotă mare pe acolo  – 
tractoare, utilaje, echipați cu lopeți, ingineri cu 
schițe în mână, cu toții pregăteau utilajele pentru 
asfaltat… Cum ne uitam noi curioși la ce se în-
tâmplă sub ochii noștri, i-am salutat în cor – ca 
să ne audă în zgomotul acela făcut de mașini. 
Am văzut că dintre toți cei aflați acolo, s-a de-
tașat de grup un domn îmbrăcat într-un costum 
gri, cam „între două vârste”, jovial, nu prea înalt, 
care ne-a răspuns vesel la salut și ne-a întrebat 
unde mergem așa în grup dis-de-dimineață – la 
orele 8 începeam cursurile – (au răspuns băieții, 
că noi, fetele ne bulucisem una în cealaltă ca oile 
la amiază, de rușinoase ce eram!), cine ne este 
învățătoare, dacă ne place să învățăm..... apoi ce 
părere avem, cum vedem noi faptul că se pune 
asfalt pe Linia Mare? Noi i-am răspuns că ne pla-
ce că se asfaltează și că suntem bucuroși că nu 
mai mergem prin noroi, că ne dorim să avem 
și la noi, în Medinți, drum asfaltat….. Printre 
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altele, ne-a mai întrebat dacă știm cine este dum-
nealui, cu cine stăm de vorbă?... și, așa cum era 
de așteptat, noi n-am știut ce să-i răspundem, iar 
dânsul, „mulțumit” că ne pusese în încurcătură, 
ne-a spus zâmbind: „dar de Rotaru ați auzit?” În 
cor, i-am răspuns că da, este tovarășul primar al 
comunei. „Și voi îl cunoașteți pe primar?” Nu! 
Atunci dânsul, amuzat de inocența noastră ne-a 
zis: „eu sunt Rotaru Gheorghe – primarul comu-
nei –” dar, între timp, se alăturase grupului încă 
un domn, tot așa, la costum, puțin mai înalt… 
mai brunețel…. Ne-a întrebat din nou: dar dân-
sul cine este? Din nou tăcere… „este tovarășul 
Cotulbea Teodor – președintele C.A.P.-ului” 

știam și asta, dar nu asociam persoana cu nu-
mele. Și a continuat: „vă spun cinstit că mai mult 
ca sigur vă veți aminti peste ani de această dis-
cuție, de felul în care ne-ați cunoscut și de fap-
tul că – Rotaru a pus asfalt pe Linia Mare”…... 
Ne-a zis apoi că-i pare rău că nu ne-a găsit un 
spațiu adecvat mai aproape de școala noastră 
și că era nevoie să mergem atâta drum până  la 
sala de cursuri, dar că totul era cu un scop bine 
definit:  renovarea școlii vechi. Copii fiind, ne-a 
impresionat faptul că ditamai primarul stătea de 
vorbă cu noi, niște puști care nu prea știam așa 
de multe la acea vreme. Bineînțeles că i-am po-
vestit tovarășei învățătoare despre discuția avută, 
adică: să nu-l cunoaștem la propriu pe tovarășul 
primar!!! S-a amuzat și dânsa. Așa l-am cunoscut 
noi, copiii din Vale, lângă utilajele de asfaltat din 
Linia Mare, pe „tovarășul primar!”.

Și tot așa, zi de zi, absolut toate drumurile și 
evenimentele din viața mea s-au intersectat mai 
devreme sau mai târziu cu Linia Mare. Fie că am 
plecat la Liceu, fie că mă întorceam acasă (zilnic 
făceam naveta), apoi, după liceu, câțiva ani mai 
târziu, m-am angajat – și, de atunci, „măsor cu 
pasul” zilnic toată Linia Mare. 

 Din sat n-am plecat niciodată mai mult de 
5-6 zile, în vizită, la neamuri, sau la copii, sau 
în câte-o vacanță. Aici mă simt „ca-n sânul lui 
Avram”, apărată, protejată, încurajată, respectată, 
mândră de origini, mă simt „liberă precum pă-
sările cerului”.

Pe Linia Mare, când plec la serviciu, dimineața, 
îmi place să privesc răsăritul soarelui și dau Slavă 
Domnului! că pot vedea asemenea frumuseți. Și am 
parte din plin de frumusețea răsăritului, de la noi, 
din Vale (de la ai lui Gogeală) și până ajung la Liceu 
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(în stația de microbuz) se vede un pic din discul so-
lar și, pe măsură ce înaintez, ce merg eu „merge” și 
Soarele cu mine, crește și tot crește, apoi când aștept, 
ajung în stația de microbuz, văd cum se ridică pe 
bolta cerească de deasupra pădurii Bercica, splen-
did…să tot trăiești văzând atâtea frumuseți, atâtea 
culori!  Ce sentiment de reușită și izbândă mă în-
cearcă de fiecare dată când văd răsăritul !

Seara, când vin pe Linia Mare, de la serviciu 
spre casă (uneori prin vânt sau ploaie, prin ză-
padă și ger, prin soare arzător) vin cu drag în sat, 
mă bucur cu toată ființa mea la vederea fiecărui 
om, copil, pom, floare, dar mai ales, mă bucur de 
Apusurile  de Soare (din Linia Mare privind în 
vale, spre Olteț….sunt niște apusuri mirifice! Ca 
din povești…). Se duce și oboseala acumulată în 
orele de serviciu, se duce și grija pentru a doua 
zi, îmi pare că zbor tot drumul ăsta din Deal în 
Vale și, apoi, până acasă, în Medinți. Cunosc fi-
ecare persoană, fiecare casă, vorbesc câte un pic 
cu fiecare consătean pe care-l întâlnesc, mă bu-
cur când văd copiii pe stradă zburdând după câte 
o minge, când întâlnesc pe cineva care a revenit 
acasă din „țări străine” (foști colegi, prieteni, 
rude…) ce să mai vorbim? Cum ajung în sat și 
cobor din mijlocul de transport mă simt deja 
„acasă” și parcurg acest drum cu mare, mare bu-
curie și liniște interioară.

Tot drumul este frumos, dar, când intru pe 
strada noastră, unde încă mai sunt pomi fruc-
tiferi pe marginea drumului, flori pe lângă 
garduri... mai ales vara... pomii lasă un pic de 
umbră și răcoare… parcă intru în Rai, inspir 
cu mai multă putere, simt că „mă satur de aer”, 
simt cum îmi iau energia din fiecare pas pe care-l 

fac, din fiecare plantă pe care-mi „cade” privirea, 
salut toți vecinii – de la copii până la cei mai în 
vârstă – și-mi fac timp să vorbesc aproape zil-
nic cu cei câțiva vecini în vârstă, care mă știu 
de când eram cât „lingura” și care-mi spuneau 
cândva „Mărunțica” … tica Ilie a lu’ Ciotor, tanti 
Mioara lu’ Vizitiu, tanti Jana și nea George al lu’ 
Gogeală, tanti Aurica lu’ Ceacăr, doamna Tina 
Ciuculescu, tanti Neta lu’ Migioată, (ce puțini 
au mai rămas!), mă opresc, uneori stau pe bancă 
la poartă cu dumnealor și îi întreb de sănătate și 
ce-au mai făcut peste zi, cum au petrecut ziua..., 
îmi place și mi-e drag să vorbesc cu dumnealor, 
îi simt aproape de sufletul meu – în fiecare dintre 
ei îmi revăd părinții și-mi pare că le aud vocea, 
părerile, sfaturile, conștientizând o dată în plus 
că cei de seama părinților mei sunt din ce în ce 
mai puțini, și, ușor, ușor, fiecare la rândul lui, va 
trece fără să deranjeze într-o altă lume… 

Și, când, în sfârșit intru în curte, mă cuprind, 
alternativ, bucuria revenirii ACASĂ, la origini, 
în „raiul copilăriei mele”, dar și regretul că nu mă 
mai așteaptă părinții la poartă, zâmbind – așa 
cum mă așteptau până nu de mult – strivesc o 
lacrimă amară în colțul ochilor în amintirea lor, 
constatând încă o dată, cu o undă de sincer și 
profund regret, că suntem trecători prin lumea 
asta de dor și că nimeni nu trăiește veșnic și „nu 
împărățește pământul”. Așa că, din nou îmi port 
pașii pe Linia Mare., până când îmi va fi îngăduit 
pe acest pământ….

Vă mulțumesc tuturor celor ce veți avea răb-
darea și plăcerea să citiți aceste rânduri și pentru 
încrederea acordată cu speranța să vă placă ceea 
ce am scris din tot sufletul.
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Osicenii  
            în al Doilea Război  

           Balcanic

MARIUS SEBASTIAN 
DUMITRAȘCU

student

file de istorie

Vara anului 1913 aduce României un statut la care marile personalități politice ale 
vremii, împreună cu regele Carol I, visau încă de la dobândirea Independenței față de 
Poarta Otomană din 1877, acela de putere regională, cu precădere balcanică. Acest 
fapt a fost posibil prin participarea României la al Doilea Război Balcanic desfășu-
rat între 16 iunie – 10 august 1913 (Bulgaria împotriva Imperiului Otoman, Greciei, 
Serbiei și României), iar mai apoi prin transformarea capitalei București în orașul tra-
tativelor de pace pentru scurt timp. 

Istoriografia românească se împarte în două categorii în ceea ce privește acest epi-
sod: istoricii care consideră România ca o putere regională, care în urma războiului 
reușește să alipească Cadrilaterul la Vechiul Regat, fiind stat învingător, și istoricii care 
spun că România nu a fost o putere regională și nici nu a devenit. 

Deși România a făcut parte din tabăra învingătoare, mărindu-și teritoriul, parti-
ciparea la acest război a fost de rău augur pentru viitorul apropiat al țării, Bulgaria 
atacând România alături de Austro-Ungaria trei ani mai târziu în cadrul Primului 
Război Mondial.

Participarea efectivă a armatei române a început la 3 iulie și s-a terminat pe 31 iulie 
în sudul Dunării. Armata condusă de prințul Ferdinand și de generalul Ioan Culcer va 
înainta după trecerea Dunării fără să întâmpine o rezistență semnificativă, iar luptele 
desfășurate au fost mai mult niște tachinări armate decât bătălii în toată regula. Prin 
urmare România va avea un număr de până într-o sută de victime căzute la datorie. 
Ceea  ce a provocat moartea mai multor militari și a creat haos în rândurile tuturor 
armatelor participante a fost epidemia de holeră.

În acest război inutil, așa cum îl apreciază unii istorici, au fost mobilizați toți bărba-
ții apți de luptă cu contigentele începând de la 1901 până la 1911.
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 La acest scurt război a participat și Regimentul 
19 Infanterie Caracal, atât partea activă cât și 
partea de rezervă. Acest regiment aduna laolaltă 
bărbații mobilizați din județul Romanați, printre 
care și osicenii.

   Astfel, având în vedere cele precizate mai sus, 
au participat la Al Doilea Război Balcanic:

1. Din comuna Osica de Sus: Fugaru Iancu, 
Barcan Ion, Căcărează Constantin, Mușat 
Stancu, Ulei Petre, Dicu Ion, Raicea Ștefan, 
Stăvăreanu Radu, Calotă Ion, Maxut Stancu, 
Mioneci Ion, Ionescu Dumitru, Ciopâc Marin, 
Vlad Marin, Sulger Ion, Bobiceanu Ion, Stancu 
Nicolae, Coțofană Ilie, Costoraru Gheorghe, 
Ciucu Ilie, Boiangiu Dumitru, Matei Mihai, 
Spătaru Dumitru, Nălucă Ștefan, Torcea 
Dumitru, Dan Elefterie, Mitroi Constantin, 
Surdu Ion, Macsut Dumitru, Corlățeanu Ion, 
Mioneci Ilie, Mandă Dumitru, Ulei Ilie, Spătaru 
Dumitru, Ștefan Marin, Gaiță Constantin, Calotă 
Anton, Dan Mihai, Dănănău Ion, Tâlvan Anton, 
Giura Dumitru, Calotă Smarandache, Delcea 
Gheorghe, Delcea Mihalache, Mioneci Dumitru, 
Delcea Ion, Mioneci Ion, Dăscălița Nicolae, 
Țâțu Dumitru, Roșca Dumitru, Târnă Ștefan, 
Dumitru Șuțu Dumitru, Puiu Ion, Marica Ion, 
Boangiu Dumitru, Sulger Ilie, Mincă Ilie, Iorga 
Voicu, Lixandru Anton, Botofei Dumitru, Mitroi 
Marin, Tudosie Zanfir, Voicu Florea, Buznă 
Dumitru, Ciochină Nicolae, Pisică Aristide;

2. Din comuna Greci: Jianu Dincă, Bucătaru Ilie, 
Dinu Marin, Tonie Ștefan, Trancă Marin,Trancă 
Ion, Osman Radu, Dicu Ștefan, Gherghiceanu Ilie, 
Roșu Ilie, Petria Ion, Mihalache Marin, Manea Ion, 

Ivan Marin, Mateiaș Ștefan, Malacu Constantin, 
Ștefan Alexandru, Cioran Mihalache,Stana Ion, 
Băluță Dumitru, Dumitrescu Ștefan, Dumitrescu 
Florea, Băluță Marin, Cimpoeru Tudor, Vlad 
Nicolae, Neagoe Constantin, Triță Constatin, 
Peptea Ion, Arsu Constantin.     

Dintre toți osicenii și grecenii enumerați mai 
sus, toți s-au întors teferi acasă, însă au păstrat 
mereu amintirea acestui scurt război, unii fiind 
decorați cu Medalia Trecerea Dunării pe care 
au transmis-o mai departe copiilor și nepoților 
lor. Majoritatea vor participa la Primul Război 
Mondial, însă la finalul  acestuia doar foarte pu-
țini se vor mai întoarce în satele lor.
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lecția de sănătate

Virozele de sezon rece

Numite și răceli, virozele respirato-
rii afectează mai ales în sezonul 
rece un număr mare de persoane, 
dar mai ales copiii și bătrânii, adi-
că grupele de vârste cu risc mare 

de îmbolnăvire.

În realitate nu frigul generează răceala, însă 
creează condiții propice pentru apariția ei și ne 
face vulnerabili. Virozele respiratorii sunt deter-
minate de niște microorganisme numite viruși.

Cercetătorii au demonstrat că există nu mai 
puțin de 200 viruși care ne provoacă răceala. Din 
acest grup fac parte: rinovirușii, adenovirușii și 
ceronavirușii (cei inofensivi). Acești viruși trebu-
ie diferențiați de virușii care determină patologii 
grave cum sunt virusul hepatitei, și sau acei viruși 
transferați de la regnul animal: HIV, EBOLA, 
SARS, MERS iar de curând SARS-COV-2. 
Medicina trebuie să se recunoască adesea nepu-
tincioasă în fața acestor infecții necunoscute. 

„Răceala” adevărată începe de obicei cu o jenă 
în gât, pentru ca după o zi sau două să se declan-
șeze guturaiul: mai întâi scurgeri fluide, apoi mu-
cozități vâscoase, iar ceva mai târziu tusea uscată, 
rareori febră, dureri de cap și membre.

După aproximativ o săptămână simptomele 
dispar, doar tusea poate persista (chiar până la 
3 săptămâni).

Desigur  răcelile nu se pot compara cu o gripă. 
Ele se deosebesc în funcție de agentul patogen și 
mai ales prin gravitatea simptomatologiei.

Gripa debutează fulgerător cu:
- o stare generală de slăbiciune;
- dureri de membre;
- febră, putând să pună în pericol viața 

bolnavului.

Simptomele răcelii seamănă cu COVID-19. 
Evoluează mai discret cel puțin în prima fază. 
Diferența o face tusea uscată asociată uneori cu 
dificultăți de respirație, ca și pierderea mirosu-
lui și gustului. Sunt semne tipice ale infecției cu 

coronavirus, dar un diagnostic precis se poate 
pune după efectuarea unui test. Deși nu par să 
creeze probleme deosebite răcelile n-ar trebui 
private cu ușurință, căci organismul are nevoie 
de suficientă odihnă pentru a izbuti să le biruie. 
Există pericolul ca agentul patogen să atace și 
alte organe, în cel mai rău caz, mușchiul inimii. 
Inflamația acestuia poate genera daune de lungă 
durată.

Tratamentul acestor răceli
Gama preparatelor antivirale este deocamdată 

destul de restrânsă. În procesul lor natural de re-
plicare virușii suferă mereu noi mutații, ceea ce 
face ca stabilirea unui protocol de tratament să 
devină cu atât mai dificilă.

Din fericire avem posibilitatea să ne apărăm 
de agenții patogeni.

Cele mai simple metode  de a-i elimina sunt: 

- igiena;
- spălatul mâinilor;
- distanțarea fizică;
- purtarea măștii
- aerisirea spațiilor închise.

Organismul poate deveni imun și prin dezvol-
tarea de anticorpi după ce a reușit   să învingă 
o boală.  Bebelușii primesc anticorpi odată cu 
laptele matern.

Dispunem și de imunizarea cu vaccin. Pentru 
un sistem imunitar puternic trebuie să avem 
somn suficient, să facem mișcare, zincul crește 
imunitatea organismului.

Relaxarea este importantă deoarece stresul ne 
face mai vulnerabili la infecții. Pentru a funcționa 
optim sistemul imunitar are nevoie de nutrienți :

- vitaminele A, B, C și D.
- oligoelementele zinc, fier și seleniu.

Cei ce știu cum să susțină activitatea celulelor 
imunitare vor beneficia de o sănătate perfectă.

Dr. FLORI MAZILESCU
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eveniment

Ceva nou și frumos
Duminică 14 august 2022, la Osica, în vale la 

Olteț, a avut loc o întrecere cabalină la categori-
ile cai de tracțiune și de frumusețe. Evenimentul 
care s-a desfășurat conform standardelor a fost 
organizat de Primăria Osica de Sus prin repre-
zentantul ei Cezar Filip, primarul comunei și 
cu concursul domnilor  Delcea Marian, Busnă 
Alexandru și Mustață Marian.

A fost o premieră la care au participat 33 
de cai, concurenți din comună și din județele 
învecinate.

Fiecare a evoluat și s-a clasificat pe măsura 
forței de care a dat dovadă, dar și a frumuseții. 

La „Categoria Tracțiune”, pentru a fi premiat, 
fiecare concurent-cal a trebuit să tragă pe o dis-
tanță cât mai mare trunchiul unui copac cu gre-
utatea de 1400 kg.

S-au  clasificat în ordine caii ai căror aparțină-
tori sunt:

Categoria Tracțiune local 
Locul I – Begeac Mihai 
Locul al II-lea – Busnă Alexandru 
Locul al III-lea – Ciochină Ionuț 

Categoria Tracțiune extern
Locul I – Cepăreanu Ion – Pleșoiu;
Locul al II-lea – Daniel Dumitru – Cioroiu;
Locul al III-lea – Danciu Dumitru – Mărgheni.

Categoria Frumusețe
Locul I – Grigore Ștefan – Celaru;
Locul al II-lea – Ciochină Valentin – Osica de 

Sus;
Locul al III-lea – Grecu Mihai – Mărunței.

Mențiune pentru participare – au primit 
doi crescători de ponei din Slatina.

Trăsura cu cai de la Mărunței a atras privirea și 
a încântat privitorii.

A fost un spectacol  inedit pentru comuna 
noastră, ceva nou și frumos.

CEZAR FILIP
                                Fotografii: LAURA OSTROVEANU

Prof. 
VIRGINIA LĂPĂDATU
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Ansamblul „Plaiurile Oltețului” al Căminului 
Cultural din comuna Osica de Sus, coregraf 
George Ghiță (zis Porumbelu) a participat la 
concursuri organizate în diferite zone ale țării, 
de unde s-a întors cu numeroase premii. 

Din 2019 și până în prezent ansamblul  a câști-
gat 38 de premii  I, dintre care amintim: 

Premiul I la Festivalul Național  cu participare 
internațională, de Folclor „Pe plaiuri buzoiene” 
–10 octombrie 2019;

Trofeul Festivalului Internațional de muzică 
populară și dans pentru copii „Moineșteanca” – 
19 august 2019;

În 12 iulie 2022 a luat locul I la Festivalul 
„Călușul Vâlcean”;

În data de 13 august 2022 a luat locul I la 
Festivalul Concurs Internațional de folclor „Lină 
Chiralină” de la Brăila. Tot aici elevul Nae Ioan 
Valeriu a ocupat locul I, instrument muzical nai.
În data de 15 august 2022 a luat locul I la „Târgul 
fetelor de la Cotenița”.

Între 22-25 iunie 2020 la Slatina s-a desfășurat 
Concursul Național al Copiilor „Călușul româ-
nesc”. Au deschis festivitatea. Cu un an înainte 
câștigaseră marele premiu și nu au mai putut 
participa la concurs. În schimb fetele au ocupat 
locul I la dansuri populare.

Între cei 100  de călușari care au participat în 
data de 13 septembrie la deschiderea „Red Bull 
Racing Show Run” (București) s-au aflat și 18 că-
lușari din O sica de Sus, împreună cu coregraful 
George Ghiță.

Îi felicităm și le urăm succes în continuare!

CONSTANTIN ȚÎȚU, 
Directorul Căminului Cultural Osica de Sus.

Fotografii – GEORGE GHIȚĂ

Ansamblul „Plaiurile Oltețului”

În ziua de 26 octombrie 2022, la Căminul 
Cultural din Osica de Sus s-a desfășurat Festivalul 
Concurs Județean al Formațiilor Tradiționale de 
Jocuri Populare, ediția a IV-a. 

Festivalul a fost organizat de Consiliul Județean 
Olt, Centrul de Cultură și Artă Olt și Primăria 
Osica de Sus.

Au fost prezente în concurs 37 de formații, la 
categoriile copii, adolescenți și adulți. 

Festivitatea s-a desfășurat între orele 13.00 
– 19.00.

Sala a fost plină, spectatorii au fost plăcut im-
presionați, aplauzele fiind pe măsură. Președinte 
al juriului a fost Marin Barbu (Nea Mărin), cu-
noscut realizator TV.

Festivalul Concurs Județean 
 al Formațiilor Tradiționale  

de Jocuri Populare 
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În pauză, Ansamblul „Doina Oltului” a sus-
ținut un minispectacol. La final, o parte dintre 
copiii participanți la festival au încins o horă care 
a cuprins întreaga sală. 

A fost o mare surpriză, ceva care a entuzias-
mat din nou publicul.

Concursul s-a desfășurat pe baza unui pro-
gram riguros întocmit. Formațiile prezente au 
fost bine pregătite și au evoluat pe scenă frumos. 

Marele Premiu și Trofeul Festivalului l-a câști-
gat Ansamblul de Dansuri Mixte de la Giuvărăști. 
Ansamblul de Fete de la Osica a ocupat locul al 
II-lea. 

  Fotografii: BIBIANA TORCEA
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Cântec

Porumbel cu pană verde
Du-te la mândruța veche
Luni seară să nu m-aștepte,
Marțea eu mă duc la plug,
Miercurea sunt obosit,
Joi mă duc la Târgu Jiu,
Să văd vineri dacă viu,
Sâmbăta mă odihnesc,
Duminica te privesc.
Frunzuliță bob negară
Ce-am auzit eu aseară
Că iubitul meu se-nsară
Însoară-se cu Dumnezeu
Că mie nu-mi pare rău!

Februarie, 1960

Cântec

Mă dusei să ar pe coastă
Să semăn trifoi
Cu a mea dragă Lenuță
Și cu patru boi.
Lăsai boii să mai pască
Lângă doi tufani
Și-ncepui să beau din ploscă
Vin de Drăgășani.
Băui vinul tot din ploscă
Galben ca lămâia
Și-mi veni deodată așa
Dor de la Măria. 

Martie 1960 

Cântec

Eu ți-am iubit ochii tăi 
De când erau mititei
Mititei și drăgălași
Și-acum plec milităraș,
Dar pe mine cui mă lași?
Eu te las, mândro, cu bine
Că mai sunt băieți ca mine
Să te iubească pe tine!
Poa’ să fie ca iarba
Dacă nu ești tu, degeaba.
La toamnă eu vin conced
Și-om trăi alăturea
Câte zile vom avea.
   1961

Cântec

Puiculiță cu părinți 
Nu grăbi să te măriți
Că-s fecior neînsurat
Nici mustața nu mi-a dat
Dar sunt bun de însurat.
Dragă mândră, puiculiță,
Iubita mea porumbiță
Să te văd în sat la noi
Nu te-aș da pe patru boi
Dar încă la noi acasă
Nu te-aș da nici pentru șase
Dar încă să fii a mea
Nici pentru toată lumea.
Ah, bădiță Lelioară
Ar fi bine, domnișoară, 
De ți-ai face patu-afară
Eu m-aș face-un vânt de vară
Și-aș veni la tine-odată
Să te văd cum ești culcată,
Cu fața către părete,
Cu gura friptă de sete.
Mă măritai tinerică
De minte crudă și mică,
Doamne, ce lacrimi îmi pică
C-atât de bărbat mi-e frică!

Februarie, 1962

Cântec

Frunză verde stuf de baltă
Lăsai vântul să mă bată
Și soarele să mă ardă.
Singură sunt vinovată
Să fiu de bărbat mustrată
Și de soacră judecată.
Că mila de la bărbat
Ca frunza de păr uscat
Când crezi că te umbrește
Mai tare te dogorește,
Iară mila de la soacră
Strugurel de poamă acră.
De s-ar coace cât s-ar coace
Dulce tot nu se mai face.
Iar mila de la părinte
Pururea vei ține-o minte.
Când eram la mama fată
Mâncam turta coaptă-n vatră

O rădeam pe răzătoare
Mi-era fața ca o floare.
Dar de când m-am măritat
Mănânc pâine și beau vin
La inimă pun venin.

Mănânc pâine și beau bere
La inimă numai fiere.
Ochi plângeți și lăcrimați
Că voi sunteți vinovați
Că n-ați cătat ce luați.

  Ianuarie, 1963

Cântec

Frunză verde ca ruja
Crede tu mândruța mea
Crede că de dragul tău
Nu mă pot hodini eu.
Că toată viața mea
Tot la tine-mi stă mintea
Că de când eu te-am văzut
Tare cu drag te-am iubit
Tare cu drag te-am avut
Și nu pot, zău, să te uit.
Să nu te fi dobândit
Din sat aș fi pustiit.
Dar când aud al tău nume
Drag la inimă-mi se pune.

Câtă țară am umblat
Eu ca tine n-am aflat
Că după gurița ta
Se topește inima
Bălană și sprâncenată
La inima mea băgată
Și cu buze subțirele
Pe pofta inimii mele.

Că de când eu te-am văzut
Tare cu drag te-am avut
Și nu pot, zău, să te uit.
Că eu și noaptea gândesc,
După tine mă topesc
Că mă duc la strâns de fân
Și cu dorul tău în sân.

Și m-am dus la secerat
Dorul tău nu l-am uitat.

Din caietul doamnei  
Ileana Raicea (II)

datini și tradiții
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Impresionată și cu emoții foarte mari 
am găsit-o pe doamna farmacistă Ileana 
Vanda, atunci când am mers să-i spun că 
aș vrea să-i pun câteva întrebări pentru un 
interviu pe care urmează să-l publicăm în 

revistă. N-o să-nțeleg niciodată de ce oamenii 
cu adevărat profesioniști sunt mult prea modești 
atunci când vine vorba să ne spună câte ceva des-
pre ei înșiși și să-și asume meritele. 

Doamna Vanda este una din figurile emble-
matice ale comunei Osica. Oricine a trecut calea 
ferată și a intrat în centrul satului, timp de aproa-
pe cincizeci de ani, a dat cu ochii de farmacie. Și 
nu cred că există un locuitor al acestei comune 
care să nu fi intrat măcar o dată acolo și să nu 
fi fost întâmpinat de zâmbetul cald al doamnei. 
Fata mijlocie a lui Firică și a Antonicăi lui Pecie, 
înaintea ei fiind Gheorghe și după ea Nicu, fra-
tele cel mic, doamna Vanda este o fire plină de 
energie, o doamnă deșteaptă și puternică. Fizic 
pot să spun că arată foarte bine și astăzi, deși a 

trecut de 70 de ani – minionă, cu fața și părul alb, 
ochii expresivi și foarte sprintenă.

Și chiar dacă se spune că satul are trei pioni 
principali: primarul, preotul și învățătorul, nu 
trebuie să ne ferim să lărgim plaja cu persoane 
importante și să adăugăm încă un pion și acela 
să fie doamna farmacistă. Că până a ajunge la 
medicul care vine abia a doua zi în sat, dacă ne 
simțim rău, cu siguranță, sunăm la poarta doam-
nei farmaciste. Și ea nu ne lasă niciodată la greu.

Pentru că și dumneavoastră ați reprezentat o 
inspirație pentru cineva care a urmat profesia 
de farmacist, vă rog să-mi spuneți ce v-a inspi-
rat pe dumneavoastră să alegeți Facultatea de 
Farmacie?

După ce am terminat liceul, pentru că-mi do-
ream să fiu profesoară, am dat la Facultatea de 
Biologie, la Cluj și am fost printre primii picați. 
M-am angajat profesor suplinitor la școala de la 
Dobrun, urmând să-mi încerc din nou norocul 

GABRIELA IONESCU

Doamna Vanda,  
o Doamnă de  5*****
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și să mă pregătesc mult mai bine în anul următor. 
Când mi-am dat seama că un profesor trebuie să 
învețe în fiecare zi ca să știe ce trebuie să le spună 
copiilor, am renunțat și am spus că mă voi îndrep-
ta spre alt domeniu. Și am ales farmacia. Tot la 
Cluj.

În timpul facultății am avut  profesori foarte 
buni, somități ale medicinii românești, oameni 
care au rămas modele pentru mulți dintre noi. 
Ni s-a spus atunci că pacientul trebuie să plece 
lămurit din farmacie. Eu am încercat să nu-mi 
dezamăgesc profesorii și să respect întrutotul 
ceea ce ei m-au învățat. Dacă au fost excepții, cu 
siguranță că le-am făcut involuntar și mi-a părut 
rău.

L-am cunoscut pe soțul meu, în timpul fa-
cultății. Ardelean, student la istorie și filozofie. 
Când eu am terminat facultatea, ne-am căsăto-
rit. Eu am primit repartiție la Sânnicolau Mare, 
în județul Timiș. Ne propusesem să rămânem în 
acea zonă, dar când el a terminat facultatea, la un 
an după mine, am avut o surpriză: a fost reparti-
zat în județul Olt, la Osica de Jos. A venit aici și 
cu ajutorul domnului Amzu, care era directorul 
liceului de la Osica, a reușit să fie profesor de is-
torie la liceul de la Osica. Iar eu, prin transfer, am 
venit după el la farmacia din Osica. 

A urmat o perioadă grea, de început de drum 
pentru noi: ne-am cumpărat casă, am făcut credi-
te, a venit pe lume fetița nostră, Marilena. În ace-
le vremuri farmaciștii lucrau mult în laborator. 
Iar farmaciile aveau un miros specific din cauza 
substanțelor folosite, aproape zilnic în laborator. 
Medicii scriau rețetele, iar farmaciștii preparau 
produsul în laboratorul propriu. Farmacia de la 
Osica dispunea de laborator cu aparatură și teh-
nologii menite să obțină preparatul  farmaceutic 
necesar fiecărui pacient. 

Care este rolul unui farmacist în comunitate? 

Mi-e tare dragă această profesie și nu m-aș 
vedea niciodată făcând altceva. Pentru mine, 
profesia mea necesită dragoste, pasiune, discipli-
nă, empatie cu pacientul, respect și nu în ultimul 
rând, dăruirea de a comunica cu oamenii. Încerc 
ca orice tratament eliberat să fie însoțit de o în-
curajare și de speranța că mâine va fi mai bine. 
Relația cu pacienții mei a fost și rămâne priorita-
ră pentru mine. Vorba bună și un zâmbet pe care 
le ofer oricărui om care îmi deschide ușa farma-
ciei îmi dă senzația că îi schimb starea, că omul 
devine mai deschis și îndrăznește să-mi spună 
mai mult. Și conștientizez atunci că nimeni nu 
vine de drag la mine și că fiecare om are o poves-
te. O poveste dureroasă sau mai puțin dureroasă 
despre un suflet aflat în suferință. 
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Cum a început povestea?

După revoluție am aflat că cineva vrea să 
cumpere farmacia care până atunci fusese de 
stat și m-am îngrijorat. După nopți nedormite 
și mii de gânduri care mă frământau, am hotărât 
să fiu eu cea care cumpără farmacia. Soțul meu 
murise la numai 43 de ani și am rămas fără nici 
o susţinere, singură în faţa tuturor greutăților. 
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, din disperare și 
cu puterea interioară de care dispuneam la acel 
moment, am reușit să depășesc toate barierele 
pe care mi le-a pus viaţa. Am avut curajul să îm-
prumut bani de la mai multe rude care s-au do-
vedit a mă înțelege. Am luat nepotul drept șofer 
și aproape zilnic mergeam să cumpăr medica-
mente de la Pitești sau de la Craiova, fără a avea 
experiența unei afaceri și fără un suport în lua-
rea deciziilor dificile. Și odată cu asta încercam 
să obțin cât mai repede posibil toate autorizațiile 
necesare deschiderii acestei afaceri. Și a mers. 
Destul de greu, pentru că Marilena era studentă 
la medicină. De primii ei ani de facultate n-am 
știut să mă bucur pentru că n-am avut timp. 
Abia în ultimii doi ani am realizat cât de mult 
muncise ea ca să învețe pentru toate examenele, 

să termine, să ia licența. Medic fiind, a colaborat 
cu firme producătoare de medicamente, s-a im-
plicat în promovarea lor, a făcut marketing far-
maceutic și atunci și-a dat seama că i-ar fi mult 
mai bine să intre în acest domeniu. S-a înscris la 
Facultatea de Farmacie. A luat-o iar de la capăt, 
dar de data asta cu farmacia, de dragul meu și 
a vieții pe care eu am dedicat-o acestei profe-
sii. Acum Marilena a mai deschis o farmacie la 
Fălcoiu și se implică activ în managementul ce-
lor două farmacii, ea fiind și cea care ține legătu-
ra cu Colegiul Farmaciștilor. Marilena a înțeles 
că trebuie să continue ceea ce eu am început, îi 
place profesia de farmacist pentru că a crescut 
cu aceste valori profesionale și a decis să devină 
ea însăși un model, poate, pentru fetița ei și nu 
numai.

Dacă ar fi să vă întoarceți în timp ați alege 
aceeași profesie?

În niciun caz nu aș alege altceva. Iubesc din 
tot sufletul ceea ce fac. Am fost fericită și am avut 
numai satisfacții datorită acestei profesii. Drept 
dovadă e faptul că încă profesez și nu vreau să 
stau acasă. Cred că m-aș plictisi.
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Cum ați supraviețuit pe vremea pandemiei?

Nu a fost rău. Știind că bolnavii aveau accesul 
restricționat în spitale, ne-am aprovizionat cu 
tot ce am crezut că este necesar acelei perioade 
și stăteam foarte mult timp de vorbă cu bolnavii, 
îi consiliam. Am făcut scheme de tratament  și ce 
credeam că e mai bun pentru fiecare, asta îi re-
comandam.  Am avut mari bucurii când ei s-au 
întors numai ca să ne mulțumească. Din fericire, 
am reușit să salvăm multe vieți.  Vorbesc la plu-
ral pentru că alături de mine, aici la Osica am o 
asistentă, o fată bună și muncitoare, Ileana, nora 
lui nea Costică al lui Dănănău, soția lui Ionel. 
Suntem ca o familie. Soacra ei, tanti Didina, mi-a 
fost alături, aici în farmacie, până când a ieșit la 
pensie. Făcea curat, făcea focul și mă ajuta la toate 
treburile ce se iveau zilnic. Ne-am înțeles foarte 
bine și la fel de bine mă înțeleg și cu nora ei.

Care este „rețeta de succes” a unei farmacii? 

Farmacia este despre oameni cu nevoile și 
durerile lor. Pacienții mei, în marea majoritate 
sunt consătenii mei. Unii mă sună și după orele 
de program sau mă strigă la poartă și mă roagă 
să merg cu ei la farmacie pentru urgența unui 
medicament. Nu cred că vreodată am refuzat pe 
cineva. Și când omul mă aduce acasă și rămân 

singură cu mine, mă simt mult mai bine știind că 
am mai alinat o suferință. Până a ajunge la medic, 
bolnavii ajung la mine cu mari speranțe, iar eu 
trebuie să găsesc urgent cea mai bună soluție.

Ați avut și experiențe neplăcute în activitatea  
profesională?

Lunga mea experiență profesională m-a făcut 
să mă lovesc de foarte multe lucruri imprevizibi-
le, multe dezamăgiri dureroase. Din păcate, une-
le au fost din partea unor persoane apropiate și 
acelea au durut mult mai mult. Dar am conside-
rat că trebuiesc depășite și din fiecare am învățat 
câte ceva, am acceptat, am tolerat, am înțeles, am 
iertat.

Ce vă motivează să mergeți înainte?

Îmi place mult ceea ce fac și în ultimii ani, 
odată cu tehnologia modernă, cu apariția cal-
culatorului, a casei de marcat, am învățat foarte 
multe lucruri noi. Le-am luat pe fiecare ca pe 
noi provocări și sunt dispusă să mă adaptez 
și să evoluez în continuare. Am o familie fru-
moasă, Marilena are o fată care ne aduce multe 
bucurii și vreau să trăiesc, să o văd mare, la casa 
ei. Cred că toți bunicii își doresc asta pentru 
nepoții lor.
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„Ana are mere”, „Mama are mure”, cine poate 
uita aceste cuvinte pe care învățătoarea ne învăța 
să le silabisim?

Astăzi am mers la doamna Teodora Trecere, 
doamna învățătoare care pe parcursul carierei 
domniei sale a „șlefuit” generații întregi de elevi, 
dascăl înzestrat cu o excepțională măiestrie pe-
dagogică, ce a dăruit tot ce știa fără să aștepte 
nimic în schimb, îndeplinindu-și doar cu pasi-
une frumoasa meserie de dascăl, doamna căreia 
îi port un deosebit respect și pe care o iubesc 
foarte mult .

Un învățător este în primul rând un om bun, 
un om care merge în fața copiilor cu inima des-
chisă, care reușește să dea încredere fiecărui co-
pil, să îl susțină, să îl încurajeze și să-l ghideze.

B.T. – Sărut mâna, doamna învățătoare, și 
bine v-am găsit!

T.T. – Bună ziua și bine ai venit!
B.T. – Cu permisiunea dumneavoastră, 

astăzi aș vrea să ne povestiți câte ceva despre 
doamna învățătoare, Teodora Trecere.

T.T. – După ce am absolvit cursurile Școlii 
primare din satul natal am susținut examen de 
intrare la Școala Pedagogică de Învățători de la 
Pitești, pe care l-am trecut cu bine, obținând și 
bursă. Anul acesta, 2022 s-au împlinit 72 de ani 
de când am absolvit cursurile acestei școli. Eram 
tânără, aveam 20 de ani și-mi realizasem visul, 
devenind învățătoare. Din copilărie mi-am do-
rit foarte mult să fiu dascăl la mine în sat, dar 
până să ajung să profesez în Osica am avut de 

parcurs un drum lung ce a durat 9 ani: 6 ani la 
Deveselu, 1 an la Osica de Jos, 1 an la Șopârlița, 
1 an la Vâlcelele de Sus, satul Bărcănești, după 
care drumul  meu s-a oprit la Osica de Sus. De-a 

Sărut mâna, doamna 
învățătoare!

BIBIANA TORCEA
Bibliotecar

Interviu cu doamna învățătoare Teodora Trecere
„Când învățătorul reunește în inima sa dragostea de elevi 

putem spune că este un învățător desăvârșit.”  
(Lev Tolstoi)



34 

lungul carierei mele m-am bucurat de respectul 
oamenilor din sat pe care și eu la rândul meu 
i-am respectat. Pe atunci făceam vizite la domi-
ciliul elevilor informând părinții despre situația 
fiecăruia și completam caietul pentru vizite la 
domiciliu. 

B.T.  –  Știu că v-ați iubit meseria, dragostea 
pentru copii și de la copii ținându-vă loc de 
toate. Am dreptate?

T.T.- Da! Foarte mult mi-a plăcut această 
meserie și pe copii i-am iubit la fel de mult, pe 
toți, necondiționat. Stăteam și peste program și 
lucram cu copiii. Dacă-ți plac copiii faci treabă 
bună, dacă nu, poți să pleci, nu ai ce căuta acolo. 
Sunt tot felul de temperamente pe care dacă știi 
să le modelezi scoți ceva din ei, ai rezultate fru-
moase pe măsura muncii depuse, dacă nu, nu! 
Și într-adevăr sunt mulțumită sufletește că elevii 
mei nu m-au dezamăgit niciodată. Au învățat și 
lucrează în toate domeniile de activitate: de la 
paznic la inginer, doctor, farmacist, învățător …
Sunt mândră de ei! 

B.T. –  Își amintește cu drag, de Doina Stelea 
ajunsă medic vestit, de Tanța Oftea de aseme-
nea, de Claudia Oprițescu și de Adi Tutelcă, 
tot medici, de Gelu Dan, farmacist, de Andi 
Păun, inginer, de Răzvan Torcea, contabil… 
și lista continuă, iar fața doamnei învăță-
toare se luminează la numele fiecărui copil 
amintit.

B.T. – Cât timp ați profesat ca dascăl?
T.T. – Am profesat ca dascăl 39 de ani, 30 de 

ani numai în Osica și am avut de-a lungul carie-
rei mele 9 promoții complete de elevi, iar pe alții 
i-am preluat de la alți dascăli din diverse motive.

B.T. – Pe vremea aceea cine ajungea învăță-
tor era „cineva”. A fost ceea ce ați știut să faceți 
cel mai bine?

T.T. – Da, așa este! Pe vremea aceea învățăto-
rul se afla la loc de cinste în comună alături de 
notar, doctor și preot. Cred că da, mi-a plăcut 
atât de mult să fiu învățătoare la mine în sat încât 
nu mă vedeam făcând altceva.

B.T. – V-ați dorit-o dintotdeauna?
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T.T. – Da, încă de mică, atunci mă jucam cu 
prietena mea de-a învățătoarea, iar eu îi puneam 
întrebări și de multe ori tot eu răspundeam.

B.T. – Dacă a existat cineva care v-a moti-
vat? Cine a fost acea persoană?

T.T. – Părinții mei m-au motivat și m-au sus-
ținut dându-și seama cât de mult îmi doream 
asta, iar doamna mea învățătoare, Olimpia 
Dragomirescu din Caracal, mi-a inspirat această 
dragoste pentru meseria de dascăl, pentru care 
am admirat-o din toate punctele de vedere.

B.T. – Cum le captați atenția copiilor, cum îi 
motivați să participe la ore ?

T.T. – Prin jocuri. Chiar din clasa I îi puneam 
pe copii să facă ei propoziții pe care eu le scriam 
pe tablă și despărțirea în silabe o făceam pe 
rândurile de bănci fiecare rând spunând silaba 
corespunzătoare cuvântului ales de ei și tot așa 
erau antrenați direct în desfășurarea orelor. Mai 
târziu când au învățat să scrie, dictările zilnice 
i-au ajutat mult pe copii să formuleze singuri 
propoziții. Scriau cu toc cu peniță ca să formeze 
firul subțire și firul gros. Le plăcea foarte mult!

B.T. –  Există deosebiri între generații?
T.T. – Da, în ceea ce privește comportamen-

tul, dar și modul de gândire. Acasă părinții nu 
mai au timp suficient să se mai ocupe de copii 
și îi lasă mult mai liberi decât este necesar dez-
voltării acestora, trecând  totul în grija școlii. Și 
astfel se ajunge ca educația școlară să fie făcută 
cu mare greutate. 

B.T. – Cum credeți că este generația de azi? 
Vă întreb deoarece știu că vă ocupați de cei doi 
strănepoți, Erika  și Andrei.

T.T. – Astăzi copiii au mai multă libertate 
să se exprime cum doresc, sunt mai inteligenți 
deoarece trăiesc într-un mediu informațional 
mare, dar ar trebui să selecteze această informa-
ție și s-o aleagă doar pe cea mai relevantă. Îi iu-
besc pe Erika și Andrei. Ei îmi înseninează viața! 
Le povestesc despre anii mei de școală primară. 
Dimineața mă trezeam devreme, duceam oile, 
vaca și gâștele la păscut, după care mergeam 
la școală. Când veneam de la școală avem grijă  
mai întâi de animale după care îmi făceam lecți-
ile. Scriam pe tăbliță cu condei. Și în același timp 
îi învăț și cum să se comporte la școală, pe stradă 
dar și acasă, foarte necesar în relațiile noastre de 
astăzi: bunul-simț, respectul, decența și bună 
cuviință.                                                                                                                                                                                                                                                                              

B.T. – Doamna învățătoare, mai păstrați le-
gătura cu foștii elevi?

T.T. – Da, mă sună  din când în când .
B.T. – Ce le transmiteți foștilor elevi?
T.T. – Le transmit sănătate, căsnicii fericite și 

să fie în drumul vieții lor așa cum i-am învățat 
eu!

B.T. – Ce sentiment vă cuprinde după atâția 
ani când vă aduceți aminte de anii tinereții, de 
școală?

T.T. – Emoții! Îmi aduc aminte cu plăcere de 
orele pe care le țineam în fața copiilor, de  iubi-
rea mea imensă pentru ei, dar și de  dragostea 
lor pură când mă luau în brațe și-mi ziceau tan-
dru „doamna învățătoare”.

B.T. – Cred că nimic nu e mai greu decât să 
ai sufletul copiilor în palmă! Cum a fost să lu-
crați cu copiii?

T.T. –A fost foarte frumos! Dacă îți plac copiii 
e foarte ușor. Trebuie doar să știi să le asculți po-
veștile, să le oferi un sfat părintesc, să-i mângâi 
la nevoie, să le acorzi încredere în tine și să fii 
răbdător cu ei că așa le poți modela caracterele.

B.T. – Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ați 
alege același drum?

T.T. – Da, aceeași meserie –  eu o consider 
meserie.

B.T. – Credeți că un copil vine cu plăcere la 
școală atunci când aceasta este un mediu prie-
tenos în care se simte în siguranță, în care are 
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relații sănătoase cu cei din jurul său, un mediu 
în care se poate exprima liber?

T.T. – Da, este cel mai bun lucru să știi să te 
apropii de copil ca să poți să-l aduci la școală, 
ascultându-l și încercând să-l înțelegi.

B.T. – Jocul generează buna dispoziție, rela-
xare, bucurii. Care este părerea dumneavoas-
tră? Copiii ar trebui să se joace mai mult?

T.T.- Nu este nimeni împotriva jocului, dar 
jocul trebuie să fie planificat. Asta este părerea 
mea.

B.T. – Bucuria pe care o ai ca învățător, este 
diferită față de oricare altă bucurie și asta s-a 
văzut pe fața dumneavoastră pe tot parcursul 
interviului nostru.

Școala este despre dezvoltare personală și 
activităţi care să te formeze ca om și nu despre 
note …

M-ați făcut ca după ani și ani și eu să-mi 
amintesc cu drag chipul doamnei mele învăță-
toare. Ochii mari și expresivi ne învăluiau într-o 
privire caldă, gingașă și duioasă. Avea un suflet 
de aur. Întotdeauna a știut să se apropie de noi și 
de aceea am început s-o iubim chiar din primele 
zile. Cu câtă răbdare ne-a învățat să scriem și să 

citim! Din linii drepte și numere rotunde pe ta-
bla clasei noastre se închega un univers. Vorbele 
domoale ale doamnei învățătoare ne însoțeau 
la școală să ne învețe munca, cinstea și omenia. 
Am acumulat cultura necesară trecerii dincolo 
de porțile școlii. Multe amintiri frumoase îmi 
stăruie în minte și în suflet din cei patru ani pe-
trecuți împreună.

Sunt convinsă că și generațiile de elevi pregă-
tite de dumneavoastră își aduc cu drag aminte 
de doamna învățătoare, Teodora, și mai păstrea-
ză în suflet vii, amintiri frumoase din anii de 
școală.

 B.T. – Vă mulțumesc frumos pentru clipele 
minunate petrecute împreună și depănarea 
amintirilor plăcute din cariera dumneavoas-
tră de dascăl.

T.T. – Și eu pentru vizită! Mi-a făcut o mare 
bucurie!

B.T. – Bibiana Torcea
T.T.  – Teodora Trecere

6 noiembrie 2022
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Consider că după ce a trecut atâta timp de la schimbările produse în soci-
etatea românească în urma evenimentelor din 1989, ar fi bine să spunem 
câte ceva despre modul în care a apărut și evoluat privatizarea în comuna 
noastră.

Pentru aceasta ne-am adresat domnului Nicolae Tutelcă (Nicu Badii) 
cel care a fost printre primii întreprinzători care au ales noua cale deschisă de schim-
barea regimului, în baza primului decret (Decretul 58/1991) privind privatizarea soci-
etăților și libera inițiativă.

Văduva Alexandru (V.A.): Domnule Tutelcă, vă rog să vă prezentați cititorilor 
Revistei Rădăcini.

Nicolae Tutelcă (N.T): Sunt născut în 6 Septembrie 1936, în comuna Osica de Sus. 
Aici am urmat cursurile școlii generale. M-am căsătorit și am doi copii: Sorin Marinel 
și Cristina, ambii cu studii superioare. Băiatul este inginer electronist, fata economistă, 
ambii fiind la rândul lor căsătoriți, au copii, iar eu sunt un bunic împlinit și fericit. 
După satisfacerea stagiului militar  am revenit în comuna noastră cu un bagaj minim 
de cunoștințe medicale dobândite în armată. Am fost angajat de domnul doctor Voicu 
Dobre ca felcer la dispensarul uman din Osica. O perioadă am fost vicepreședinte la 

     Nicu Badii  
        și începutul privatizării
în comuna Osica de Sus 

ALEXANDRU VĂDUVA
jurist
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Primăria Osica de Sus, iar evenimentele din 1989 
m-au găsit șef al Centrului de Legume Vlăduleni, 
unde lucra și soția mea, Felicia, în calitate de 
economist. 

Primul impact l-am resimțit când unitatea 
pe care o administram a început să ducă lipsă 
de materie primă (legume și fructe) întrucât 
s-a hotărât lichidarea Cooperativelor Agricole 
de Producție (CAP) și restituirea integrală a te-
renurilor agricole către proprietari. De aseme-
nea, Unitatea Centrală de Legume și Fructe a 
județului a început cu desființarea unor puncte 
de lucru, întrucât nu mai aveau de unde să achi-
ziționeze materia primă. În această situație, am 
închiriat chioșcul de legume și fructe existent în 
comună, aprovizionându-l cu legume achizițio-
nate în regie proprie de la locuitorii din comună, 
care au continuat sporadic să cultive legume.

V.A.: Având o experiență în acest domeniu, 
ați căutat să o valorificați și să găsiți o soluție 
pentru viitor?

N.T.: Întocmai. Am înființat un PFA, păstrând 
structura chioșcului, adică desfacerea de legume 
și fructe și am constatat că cererea este destul de 
mare, întrucât eram solicitat și de vechii clienți 
din țară, în special din județele Vâlcea și Sibiu. 

V.A.: Ceea ce afirmați a fost un avantaj în 
evoluția afacerii pornite ?

N.T. Într-adevăr, dar cerințele erau din ce în ce 
mai mari și din ce în ce mai diversificate. Pe lângă 
greutățile inerente în achiziționarea legumelor, 
aveam probleme în sortarea acestora și expedi-
erea către beneficiari, deoarece îmi lipseau mij-
loacele de transport, care, la rândul lor, intraseră 
într-un proces de reorganizare.

V.A. Cum ați continuat totuși ?
N.T. CAP-ul s-a lichidat, deci pământul a fost 

retrocedat, secția de mecanizare s-a desființat, 
procedându-se la valorificarea tractoarelor și 
a mașinilor agricole. Am participat la licitație, 
cumpărând câteva tractoare și mașini agricole cu 
scopul de a înființa o societate agricolă, din care 
să facă parte noii proprietari de terenuri agricole. 
Era o neîncredere generală într-o nouă organiza-
re. Toți ne contestam unii pe alții. Această stare 
a coincis cu o perioadă secetoasă, distrugerea 
sistemului de irigații, lipsa personalului care să 
deservească utilajele agricole, determinându-mă 
să abandonez. Am vândut tractoarele și utilaje-
le agricole, iar banii i-am investit în alimentație 
publică. 

V.A.: Ați deschis și un magazin?
N.T. Da, este adevărat. Am avut o colaborare, 

dar am renunțat la ea, fiecare dintre noi a luat-o, 
să spun așa, pe cont propriu. Am deschis maga-
zinul „Bella familia”, pe care l-am aprovizionat cu 
mărfurile care se puteau vinde. A fost foarte grea 
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aprovizionarea cu mărfuri, pe care o făceam cu 
autoturismul. Eram agent comercial, manipulant 
la recepție mărfurilor, descărcător la predarea 
mărfii în gestiune și conducător auto. Mărfurile 
pe care le aduceam le vindeam cu o viteză ameți-
toare și iar, și iar plecam la drum, spre București. 
În cele din urmă, am reușit să achiziționez un 
camion care mi-a fost de mare folos în aprovi-
zionare. Cei ce privesc lucrurile din exterior, 
găsesc că totul pare simplu: aduci marfa, o vinzi 
și profitul este asigurat. Nu este chiar așa! Sunt 
documente contabile care au circuitul lor, nu a 
fost simplu, când totul se afla în mișcare de la o zi 
la alta, inclusiv legislația în domeniu. 

V.A.: Oportunitatea v-a făcut să vedeți lucru-
rile la nivel macro? 

N.T. Da, da. Odată cu restituirea pământului, 
în comună au apărut multe tractoare și mașini 
agricole care se aprovizionau cu combustibil 
de la oraș. Am înființat Societatea Comercială 
Ositec, ulterior devenind S.C. Osaca SRL, având 
ca obiect de activitate comercializarea produse-
lor petroliere. O altă oportunitate a apărut și am 
fructificat-o, când în mediul rural a luat amploa-
re construcția de locuințe și în zonă nu se găseau 
materiale de construcții. Am extins obiectul de 
activitate la Societate cu aprovizionarea și co-
mercializarea materialelor de construcții. 

V.A.: Cum ați perceput și percepeți concurența?
N.T.: Da, este o întrebare pe care mi-o pun 

permanent. Am avut și am convingerea că prac-
ticăm un comerț civilizat, cu un personal pregătit 
și dedicat consumatorului și un adaos comercial 
rezonabil. Sunt elemente care te mențin viabil în 
piață. Mărturisesc că am achiziționat Stația nr. 2 
PECO din Dealul Viilor unde am amplasat un 
GPL pentru a evita un eventual concurent. Tot 
profitul realizat l-am investit în comună, astfel că 
am creat mai multe locuri de muncă. În prezent, 
am 21 de angajați cărora le asigur un venit con-
stant, plătesc impozitul la stat de aproximativ 1 
milion de lei anual, din care o parte este virat în 
contul primăriei noastre. Socotesc că prin ceea 
ce fac, împreună cu angajații, aducem o modestă 
contribuție la bunăstarea comunei noastre. 

V.A.: Cum vedeți afacerea în viitor ?
N.T.: Viața pentru mine a fost cel mai bun pro-

fesor. Am pornit în afaceri cu ferma convingere 
că voi reuși. Am primit încurajare necondiționa-
tă de la regretata mea soție, Felicia. Am fost și 
sunt cumpătat. Profitul obținut, l-am reinvestit. 
Am linie de credit permanentă și pe fiul meu, 
Sorin, l-am obișnuit cu rigorile economiei de 
piață, urmând ca acesta să moștenească afacerea. 

V.A. În final, ce recomandați tinerilor ?
N.T: Orice început este greu, pe parcurs dai 

din greu în mai greu, dar, prin muncă și încredere 

în capacitatea fiecăruia, va veni și satisfacția reu-
șitei. Tinerii noștri au un avantaj pe care noi nu 
l-am avut: au putut și pot călători în lume fără 
opreliști. Văd cu ochii lor cum se pune problema 
în țările dezvoltate, văd care este relația dintre pa-
tron și muncitori, care sunt cerințele economiei 
de piață și cum să investească și să reinvestească 
profitul. Să faci în așa fel încât să-ți fie bine ție și 
angajaților din firmă. 

V.A. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și 
vă urez multă sănătate.

N.T. Și eu vă mulțumesc și urez cititorilor re-
vistei Rădăcini multă sănătate, optimism și fiind 
în preajma sărbătorilor tradiționale: „La mulți 
ani!”

Câteva considerații personale privind 
privatizarea.

La început, când s-a pornit acest proces, pu-
țini au fost cei care s-au angajat în demersul de 
a-și înființa o firmă particulară sau o parte dintre 
cei care au înființat-o, au cheltuit profitul pe ne-
voi personale și nu au mai avut capital de lucru. 
Legislația apărută în acea perioadă a favorizat 
persoanele cu inițiativă particulară, oferindu-le 
accesul la credite, ori achiziționarea de titluri de 
proprietate, având posibilitatea să dețină pache-
tul majoritar al societății. 

De asemenea, a fost o oportunitate pentru 
cei care s-au angajat în procesul privatizării so-
cietăților cu capital de stat, au înființat societăți 
comerciale particulare cu același obiect de acti-
vitate sau asemănător, cele de stat au falimentat, 
iar cele particulare au prosperat. Instabilitatea 
monetară și a forței de muncă migratoare au dus 
la prăbușirea sistemului economic comunist. 

17 noiembrie 2022
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Asistent maternal 
Între profesie și menire 

(3)

DUMITRU (ADI) STANCA 
Col. rez.

Profesia de asistent maternal a fost in-
stituită la începutul anilor 2000, prin-
tr-o Hotărâre de Guvern. În acest fel, 
copiilor abandonați prin spitale și prin 
orfelinate li s-a oferit șansa de a crește 

într-un mediu familial și de a se bucura de căldu-
ra unui cămin.

De atunci, mai multe femei din Osica au deve-
nit asistent maternal punându-și afecțiunea sufle-
tească și casa la dispoziția acestor copii năpăstuiți.

Vom cunoaște pe rând poveștile lor, ghidați 
oarecum de următoarele întrebări:

Ce v-a determinat să faceți acest pas?
Cum au reacționat membrii familiei, în spe-

cial copiii, când au aflat că veți deveni asistent 
maternal?

Când ați început demersurile și cât timp au du-
rat procedurile?

Ce ați simțit când ați primit primul copil în în-
grijire? El cum a reacționat când v-a văzut? Cum 
s-a înțeles cu membrii familiei? Cât timp a trăit în 
familia dumneavoastră?

Câți copii au crescut alături de dumneavoastră? 
Povestiți-ne despre fiecare dintre ei: câți frați avea, 
cum se descurca la școală, ce năzbâtii a făcut, ce 
talente are, ce satisfacții ați avut de la el, cu ce v-a 
dat bătăi de cap….

Ce mai știți despre ei? Mai țin legătura cu 
dumneavoastră?

Chestionarul nu este nici obligatoriu, nici limi-
tativ, mai ales că fiecare copil este unic în felul său 
și fiecare familie are propriul set de reguli și de 
valori.

5. Liliana (Lia) Mărunțelu – nora lui Oniță 
al lui Mărunțelu

- Eu și soțul meu, Victor, nu am avut copii. 
Singura posibilitate de a avea urmași a fost să ad-
optăm un copil. Victor ar fi vrut să fie băiat, eu mi-
am dorit o fată. Dumnezeu ne-a adus-o în familie 

pe Georgiana pe care am primit-o la câteva zile de 
la naștere. Crescuse și și-a dorit să aibă și ea fraţi 
cu care să se joace. În glumă i-am zis să luăm un 
copil de la „teledon1”. În inocența ei a fost de acord.

Pasul următor a fost să contacteze DGASPC 
Olt în primăvara anului 2003, ca să-și exprime 
dorinţa de a lua copii în plasament și ca să fie 
luată în evidență pentru formalitățile cuvenite. 
Cumva, Lia a parcurs același traseu profesional 
cu Carmen Calotă, despre care am relatat într-un 
număr anterior al revistei. Copiii le-au fost încre-
dințați în aceeași zi, cursurile de asistent maternal 
le-a urmat având deja copiii acasă și ulterior a 
primit diploma.

1 Emisiune televizată, în care se prezentau cazuri sociale, iar 
vedetele momentului (actori, realizatori TV, soliști de muzică 
ușoară și populară, sportivi etc.) răspundeau apelurilor de la 
telespectatori contra unei taxe, iar banii colectați erau utilizați 
pentru susținerea familiilor respective.
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Georgiana avea 5-6 ani când am început demer-
surile. După ce m-am întors de la Slatina, mă aștep-
ta cu hăinuțele ei care îi rămăseseră mici, pregătite 
să-și îmbrace frățiorii. Georgiana este acum asis-
tent medical, lucrează în Germania, este căsătorită 
cu un farmacist și au împreună un băiețel de 3 ani.

Primii doi copii pe care familia Mărunţelu 
i-a primit în plasament au fost Ionuț și Daniela. 
Ambii aveau 2 ani și proveneau din aceeași locali-
tate, Tufeni. Fuseseră luați în regim de urgenţă de 
la familii și tot în regim de urgenţă au fost încre-
dințați Liei. Au fost copii sănătoși, deși Dana era 
ceva mai firavă și mai pretențioasă la mâncare. 
Ionuț avea grijă de ea la școală.

Daniela și Ionuț au fost colegi de clasă la școală. 
Rezultatele la învăţătură nu au fost dintre cele mai 
remarcabile, în schimb cei doi copii s-au remarcat 
prin talentul de care au dat dovadă: Daniela a în-
văţat să cânte la vioară, iar Ionuț a făcut parte din 
formația de căluș din Osica. Au fost copii cuminți, 
iar Daniela era foarte conștiincioasă când era vor-
ba de exersat la vioară – concluzionează Lia.

Un episod care le-a marcat viaţa a fost momen-
tul în care Daniela le-a fost luată de DGASPC 
pentru a fi reintegrată în familie (în fapt mama 
naturală se recăsătorise și se mutase undeva în 
județul Ilfov). Fata era în clasa a IV-a și undeva 
prin noiembrie – decembrie a fost dusă acolo. La 
mine nu-i lipsea nimic: la masă mâncam cu toții 
aceeași mâncare, avea camera ei, baie, căldură pe 
timpul iernii, birou la care își făcea temele. Acolo 
locuiau patru persoane în două camere, iar pe foc 
puneau cârpe, că nu aveau lemne. Pentru Daniela 
a fost un șoc, peste care nu a putut să treacă. Cu 
ajutorul unei profesoare de la școala la care învă-
ţa, a plecat de acolo cu un microbuz, iar Victor 
a așteptat-o la Slatina să o ia acasă. Au anunţat 
Protecţia Copilului, au făcut tot ce le-a stat în pu-
tință să o păstreze la ei și au reușit cu greu după 
multe intervenții. A fost nevoie de ședințe de con-
siliere psihologică timp de trei luni, pentru a-și 
reveni din trauma pe care o trăise timp de o lună. 
Fiindcă, de la plecarea Danielei și până când fata 
a revenit în familie, Liei îi fusese dat în îngrijire 
un alt copil, nu a mai putut să beneficieze de in-
demnizație și pentru Daniela. Practic, Victor și 
Lia au crescut-o pe Daniela din banii lor, fără să 
facă vreo diferenţă între copii. De acum, aveau de 
crescut patru: două fete și doi băieţi.

Odată cu plecarea Danielei, Lia a fost nevoită 
să-i spună lui Ionuț că de fapt nu este copilul ei 
și că, la un moment dat, ar putea fi și el reinte-
grat în familia din care provenea. Copilul a rămas 
consternat și a întrebat-o: Mami, matale glumești? 
Cum poți să-mi spui așa ceva? Nu mă mai iubești?

Al doilea băiat intrat în familie, este Ionel, 
care avea 3 ani la acea dată. În martie anul viitor 

împlinește 18 ani. Cu el a fost ceva mai dificil, de-
oarece este un copil cu nevoi speciale. Cu toate 
acestea, a mers la grădiniţă și la școală, iar acum 
urmează cursuri de tâmplărie la o scoală specială 
din Balș. Asta și-a ales el și văd că îi place. După ce 
termină școala, îi facem un atelier aici la stradă, ca 
să câștige banii lui.

Acum, Daniela este căsătorită și este mămică. 
Suntem bunici a doua oară. Daniela mi-a dăruit 
o nepoată. În ianuarie împlinește un an. Am fost 
la botez și ne sună aproape în fiecare zi. L-a cu-
noscut pe soțul ei la Slatina și locuiesc împreună 
la Curtișoara. Soțul Danielei a venit cu părinții 
la familia Mărunțelu să o ceară de soţie, după 
datină. Peţeală în toată regula. O iubește nespus 
pe Daniela și este respectuos cu Lia și cu Victor. 
Proaspăt întoarsă dintr-o excursie, Lia privește cu 
emoţie o rochiță pe care i-a cumpărat-o nepoatei, 
în așteptarea momentului în care o va putea ve-
dea îmbrăcată cu ea.

Ionuț a terminat liceul, dar nu a luat bac-ul. S-a 
angajat în Slatina la o spălătorie auto, timp în care 
a făcut naveta la Osica, apoi a plecat în Germania. 
Nu i-a plăcut limba și nu s-a adaptat. Acum este 
în Olanda, la un atelier în care se recondiționează 
cabine de TIR. Este apreciat de patronul la care 
lucrează fiindcă nu se dă deoparte la greu și mai 
ales după ce acesta a aflat că nu a fost crescut de 
părinții naturali. Stă acolo câțiva ani să strângă 
niște bani și îl ajutăm să-și deschidă un atelier auto 
sau o spălătorie în fundul grădinii, că avem teren 
destul. A fost de Paște acasă, iar acum îl așteptăm 
de Crăciun. Este binevenit aici, că Georgiana nu se 
mai întoarce din Germania.

Indiferent despre care dintre copii încercam să 
discutăm, inevitabil Lia revenea cu câte un mic 
amănunt despre fiecare dintre ceilalți, semn că 
fiecare contează la fel de mult pentru ea. Suferă 
pentru problemele lor și se bucură deopotrivă 
pentru fiecare reușită pe care i-o împărtășesc. 
Speră să-i vadă și pe băieţi realizați și la casele lor, 
așa cum au reușit să se realizeze cele două fete.
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Dintre sute de catarge
Care lasă malurile
Câte oare le vor sparge
Vânturile, valurile?

   Mihai Eminescu

Toamnă 2022. Toamna vieții noastre, a celor 
născuți în anul 1948, și care, în 1962, ne-am luat 
zborul către alte meleaguri, cu dorința arzătoa-
re de a dovedi dascălilor și părinților noștri că 
munca lor nu a fost în zadar, că ea va avea recu-
noaștere și dincolo de comunitatea noastră.

Întorcându-mă la acel miez de an 1962 apreci-
ez că acea stare, în care pluteam ca într-un vis, nu 
era altceva decât frenezie generală, înaintea unei 
mari călătorii, plină de promisiuni, fără prece-
dent. Vedeam doar partea plină a paharului, fără 
să bănuim că acest salt ne rupea de lumea copilă-
riei noastre, după care vom tânji tot restul vieții.

Toamna care a urmat a confirmat reușitele 
noastre și am plecat fiecare pe drumul lui, păs-
trând în suflet tot ce era mai drag din lumea pe 
care acum o lăsam în urmă. Pentru mine, prima 
lună a fost devastatoare. Eram într-o lume străi-
nă, cu reguli noi, cu cantină cu acces în mai mul-
te serii, cu porții neîndestulătoare și, cel mai greu 

stop-cadru

       Reîntâlnire 
      peste aniION SURDU

comandor, av. rtr.
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lucru, un program orar, în care nu reușeam să mă 
încadrez.

Din tot ce fusese atât de frumos toată vara, 
acum nu mai rămăsese decât nostalgia copilăriei 
care îmi rodea sufletul asemenea unui vierme. 
Adaptarea la noile condiții a decurs greoi, mono-
ton, trăiam în carapacea mea, fără raze de lumi-
nă, fără orizont. Cei din lumea din care plecasem 
mă considerau fericit. Eram licean și asta trebuia 
să-mi fie suficient. Doar sfârșitul primului an 
școlar a adus un ușor dezgheț, care m-a făcut să 
înțeleg că drumul spre trecut s-a închis și rămâne 
doar amintire.

După greutățile adaptării, a început să se vadă 
luminița de la capătul tunelului, pentru unii mai 
discretă, pentru alții mai palpabilă, mai apropi-
ată. De acum nu mai eram copii, eram adoles-
cenți, care ne căutam cu ardoare locul în socie-
tate, pretindeam să fim luați în serios de către cei 
din jurul nostru. Pentru cei care au optat pentru 
școli profesionale sau licee de profil lucrurile au 
fost mai simple, la terminarea școlii au avut un 
loc de muncă, un salariu și au putut să-și pregă-
tească următorul pas, întemeierea unei familii. 
Pentru absolvenții de licee teoretice situația a fost 
mai complicată. Unii au fost admiși în facultăți, 
alții au urmat școli tehnice postliceale, iar o parte 
s-au angajat fără o calificare.

Eu nu m-am încadrat în niciuna din categorii 
și spre dezamăgirea mea am fost încorporat pen-
tru satisfacerea stagiului militar, ca orice cetățean 
al țării. Am avut timp să-mi analizez pe îndelete 

greșelile trecutului și să le regret amarnic, fapt 
care m-a ajutat ulterior.

Nu știam atunci că Dumnezeu avea alt plan 
pentru mine.

Odată obținute calificările pentru care op-
tasem fiecare, vâltoarea vieții ne-a cuprins cu 
toată forța ei, am întemeiat familii, au apărut co-
piii, profesional am parcurs spirala desăvârșirii. 
Social am fost în grafic, dar familial au apărut 
praguri de neocolit, care ne-au pus la grele încer-
cări: dispariția părinților, căsătoria copiilor, eve-
nimente care ne-au pus în față o nouă priveliște, 
panta coborâtoare a vieții noastre.

Din păcate, pentru unii a venit foarte devre-
me, și chiar brusc.

Pentru cei care am avut norocul să continuăm 
cursa, a venit și momentul mult așteptat al pen-
sionării, marcat prin petreceri, flori și felicitări 
zgomotoase, toate la un loc, menite să mascheze 
dramatismul momentului.

Un pensionar este totuși o persoană elimina-
tă din competiția socială! În general, constatăm 
acest aspect în prima lună sau cel mai târziu în 
primul an de la pensionare.

În data de 17 septembrie, anul acesta, în sala 
de Consiliu a Primăriei ne-am întâlnit promoția 
1962 a Școlii Generale din comuna noastră, în-
tâlnire visată, de mulți dintre noi de zeci de ani. 
Când ne-am despărțit eram copii, acum când ne 
întâlnim suntem „moșnegi”! Au trecut totuși ... 
60 de ani.

Întâlnirea a început cu un minut de reculegere 
în memoria celor 35 de colegi decedați timpuriu. 
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Atmosfera în sine a fost marcată de emoție, a fost 
pentru prima dată când o parte reprezentativă a 
unui întreg, cândva extrem de interactiv, se regă-
sea în încercarea de a reconstitui, pentru câteva 
ceasuri, acel tablou al copilăriei noastre, pe care 
nu l-am uitat nicio clipă.

Din fosta clasă a VII-a A, alături de mine 
au fost Alexandru Delcea, Gheorghe Petrică 
(Goagă) Florina Badea, Margareta Nistor, 
Marcela Boștină, Măria Epure, Dorina Aldea, 
Ecaterina Mincă, Măriuța Murături și Viorica 
Mogoș. Cealaltă clasă a ținut să compenseze nu-
mărul mai mic de participanți prin alura domi-
nantă a celor trei „titani” Mihai Pascar, Ilie Dude 
și  Minel Voinea. În fața lor Vergi Dăscălița a 
încălzit atmosfera. În partea a doua a întâlnirii 
efectivul s-a mai mărit prin participarea unor 
membri de familie.

Fiecare participant a relatat conținutul celor 
60 de ani, punând accentul în mod deosebit pe 
profesie, familie și statutul actual de pensionar 
și bunic. Dintre toate relatările, cea a Florinei 
Badea a generat foarte multă emoție, prezentând 
momentul traversării Dunării pe timp de noapte, 
prin anii 80, firește, în mod ilegal. Acțiunea a fost 
premeditată și pregătită de soțul ei ani de zile, în 
care prin prezența lui pe Dunăre, ca pescar au-
torizat, a adormit vigilența grănicerilor români. 
Suspansul povestirii a atins cota maximă când 

Florina  a precizat că ea și cele două fetițe ale lor, 
foarte mici, puneau pentru prima dată piciorul 
într-o barcă. Ca și când nu ar fi fost de ajuns toată 
încărcătura emoțională a  momentului  trecerii 
frontierei, când au ajuns pe malul sârbesc, una 
dintre fetițe a izbucnit în plâns cerând insistent 
să meargă acasă.

Ulterior, discuțiile din prima parte a întâlnirii 
au continuat la pizzerie, pe grupuri mai mici, cu 
întâmplări din viața fiecăruia.

Reîntorși la vetrele noastre, constatăm cu 
mare bucurie că Dumnezeu a fost generos cu 
promoția noastră, atâta timp cât 55,7 la sută sun-
tem încă în viață în cel de al șaptezeci și cincilea 
an al nostru, că avem, cu mici excepții, o stare de 
sănătate relativ bună și veniturile (pensii) nece-
sare susținerii noastre pe mai departe.

Concluzia acestei întâlniri este una pozitivă 
dacă luăm în calcul de la ce am pornit toți și la 
ce am ajuns acum. Aceasta și faptul că întâlnirea 
la care am participat nu ne-a permis decât să ne 
identificăm care pe unde și cum suntem, justifică 
nevoia să ne revedem și anii viitori, într-un ca-
dru mai larg și mai bine organizat.

POVESTEA VIEȚILOR NOASTRE ÎNCĂ 
NU S-A SPUS!

LA MULȚI ANI, PROMOȚIA 1962!  
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Leana Palicî și Măria Cacaicioarii cumpăra-
seră de mult ce-aveau trecut de-acasă  pe listă, 
și-acum beleau ochii pe tarabe, la toate alea:                                          

– Uite-l, fă Mărie, în  poză, p-alu’ Mândroc 
din Ostrov, care-a dat ortu’ popii luna trecută, 
după ce-a-nghițit un pui de șopârlă, afumat bine 
și adormit, cu oile pe Canal...                    

 – Proastă mai ești, fă Leano! Lu’ Mândroc nu 
de la șopârlă i s-a tras, avea oftica-n el,  de mic. 
Când scotea seara o fată  la poartă o pupa de-o 
albea, dar înainte de-asta avea grijă să  se-ntoar-
că o clipă cu spatele la ea și să scuipe sănătos în 
batistă...Până la urmă i-au prins toate melicul și 
nu mai ieșea una la poartă, fugeau toate de el, 
ca dracu’ de tămâie, fluiera degeaba-n poartă, 
câte-o oră, până i se strepezea gura...Pe urmă, 
s-a mutat la noi, venea duminica pe jos patru ki-
lometri, săracul, m-a păcălit  și pe mine o dată, 
eram crudă  abia mă prinsesem în  horă...  

– Aș fi vrut și eu o gogoașă, Mărie, dar ce 
să  iei, uite-te și tu, e cât  limbricul! Pe vremea 
noastră era cât gura putineiului! Și negustorii 
aveau toți pe vino-ncoa, mi-aduc aminte de-o 
fată de  la gogoși, frumoasă foc și cu țâțele cât 
pepenii, care te vrăjea cu „Ia gogoașa-nfuriată 
de la fata-amorezată”, îi  dădeai și ultimul leu, 
luai gogoașa și te-amorezai tu... Când te momea 
să intri la circ unul cu vestă-n carouri, ca să vezi 
ce n-ai văzut, omul cu o falcă de bou și una de 
om, intrai și chiar așa era, mereu m-am întrebat 
unde dracu’ l-or fi găsit...       

–   Era lumea cinstită înainte, Leano, nu ca 
acum: anu’ trecut a cumpărat bărbatu-meu o 
drujbă de la un țigan, dar când a venit cu ea aca-
să a tras de sfoara aia pân-a făcut scurtă la mână 
și tot încremenită a rămas... Iar când i-a dus-o 

îndărăt țiganului, în  duminica următoare, ăla 
s-a jurat pe copiii lui că  n-a luat-o  de la el, nici 
șeful de post n-a avut  ce-i face, i-a zis alui meu 
s-o ia acasă și s-o țină piesă de muzeu...                             

– Săracu’ taica, cât a trăit, nu i-a lipsit târgul, 
pân’ la 80 de ani: biserica o mai sărea, dar târ-
gul ba... O lua pe jos, de la 6, cale de doi kilo-
metri, că stăteam atunci lângă  gară: „Mă duc, 
Leano, să le iau pulsul” – zicea. Nu mi-a spus 
niciodată, cui: Osicenilor noștri? Guguienilor?  
Negustorilor?  Ălora de la primărie? Îi  plăcea 
mult susanul: „Leano – mi-a zis –, când o fi 
să  flutur lumii batista, să ai grijă să-mi  pui la 
picioare o traistă cu susan, să  am ce glojdo-
ri, la coadă, când oi sta să-mi vină rândul  la 
Judecata de Apoi...”. Și parcă și lumea  era  mai 
veselă înainte, Mărie, și parcă mai cu poftă de 
viață. Mi-aduc aminte, de Obrejenie, când  se 
făcea  bâlciul, pe Măgurice, era viespar de lume: 
dacă te pierdeai de-ai tăi, trebuia să te dai în  
tiribombă  de trei-patru ori, ca să-i găsești. De 
dimineața  până  seara, ne bătea  soarele drept 
în cap, stăteam  vrăjiți, ca proștii, de fanfara ei, 
gata să i se prăbușească  cu noi podul, cum s-a 
și  întâmplat o dată, când a căzut peste mine al 
lu’ Mucica, de-am rămas și acum cu beteșug la 
furca pieptului...

– Leano, lua-ne-ar dracu’ să ne ia, hai fă acasă, 
e de mult soarele, știi cât de ambițios e Mărin al 
meu: dacă vine de la meci și nu răstorn mămă-
liga pe cârpător fix în clipa-n care se-aude ba-
lamaua-n poartă, să vadă el chiar atunci aburul 
ieșind din ea, ca dintr-o arătură  proaspătă, îmi 
dă cu tuciu-n cap, de văd stele verzi, mai multe și 
mai clar ca noaptea, cum mi s-a întâmplat  acum 
două săptămâni...  

amintiri din copilărie și după

La noi, în târg
prof. dr.

NICOLAE DRĂGHICI
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Când viața de student se scurge cu viteza unui copil zglobiu, ne trezim 
adesea la capătul unui drum frumos, cu o dorință puternică de a trans-
forma studentul de ieri în profesionistul de mâine.

Mai mult decât cursuri înlănțuite, facultatea deschide porți, umple 
golurile neîncrederii, te ajută să privești lucrurile din mai multe per-

spective, să pui bazele unei cariere într-un anumit domeniu și să gândești deschis 
spre viitor. Facultatea este tocmai calea către o persoană independentă și responsabilă 
care se ascunde în fiecare dintre noi și care așteaptă să fie descoperită. Locuitul la 
cămin, integrarea într-un colectiv, socializarea, participarea la congrese studențești, 
internship-urile, înscrierea ca voluntar în diverse asociații sunt printre puținele piese 
de lego care, îmbinate perfect, pot contura imaginea unui tânăr de succes.

junii osiceni

Parcursul ascendent 
al vieții

 
De la viața de student de astăzi  

la tânărul angajat de mâine

MARCU FLORENTINA
Programator IT  

în domeniul bancar
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Pare că totul i se cuvine unui tânăr la început 
de drum, că este simplu și că va ajunge acolo 
unde își dorește într-o clipă. Nimic nu poate fi 
mai greșit decât această abordare iluzorie. Vine 
o zi în care te găsești singur, cu un CV în mână 
scris cu migală și dăruire, căutându-ți un loc al 
tău în care să pui în practică învățăturile din anii 
de studiu. Vei ajunge să te lovești rapid de reali-
tate, să vezi cât de puțină experiență ai și cât de 
mult devenirea ta din punct de vedere profesio-
nal depinde acum de persoanele pe care le ai ca 
mentori la locul de muncă.

Primii pași în carieră pot fi presărați de obsta-
cole dacă nu ai norocul să te afli într-un mediu 
în care se pune accentul pe „a crește oameni”, 
poți trece de la emoții și dăruire, la neîncredere, 
te poți rătăci ca într-o pădure deasă căreia nu-i 
cunoști secretele. Cel mai important lucru este 
să te cunoști pe tine și să știi ce îți dorești, pen-
tru că acum ești la vârsta la care poți face orice 
schimbare profesională și personală. Poți pleca 
oricând într-un alt oraș sau într-o altă țară, îți 
poți schimba locul de muncă fără să te gândești 
la creditul pentru casă pe care îl vei avea mâine 
și nu în ultimul rând îți poți schimba domeniul 
de activitate, având tot timpul pentru tine și 
pentru a învăţa. 

Atunci când faci cunoștință cu viața de proas-
păt angajat, prioritățile se schimbă. Va trebui 
să crești și să te dezvolți într-un ritm alert, să 
descoperi tainele domeniului de activitate, să te 
adaptezi la situații limită, să ceri și să înveți să 
primești feedback, să construiești relații profesi-
onale atât cu colegii cât și cu oameni din diferite 
colțuri ale lumii cu care colaborezi doar prin 
intermediul tehnologiei, să nu simți presiunea 

deadline-urilor, să te iubești și să îți accepți 
greșelile.

„Dacă-ți alegi o slujbă care-ți place  la nebu-
nie, nu vei munci nici măcar o zi în viaţă.”, spune 
Robert G. Fox.  Atunci când faci ceea ce te defi-
nește și te bucură, te vei simți motivat zi de zi și 
vei considera locul de muncă că fiind parte din 
tine. Simte locul de muncă precum un cuib în 
care o mică pasăre se regăsește, simte căldură, 
protecție și ia parte la primele lecții de zbor, și nu 
va fi nevoie să muncești niciodată. Păstrează-ți 
principiile, privește cu claritate asupra direcției 
tale profesionale, deconectează-te în timpul li-
ber și caută să devii o persoană cheie acolo unde 
ești. Nu caută să-ți construiești viața profesiona-
lă prin simpla trecere a unui pod deja construit, 
modelează-ți o punte a ta, după propriile reguli 
și plăceri, colorează-o și parcurge-o cu pași mici, 
dar siguri.

Din punct de vedere personal, se vor produce 
tot atât de multe schimbări. Vei înlocui căminul 
cu chiria, vei învăţa să gătești, să îți manageri-
ezi timpul mai bine, astfel încât la capătul celor 
8-9 ore de muncă să poți face și alte lucruri, 
să găsești un echilibru între viața personală și 
cea profesională. Măiestria unei persoane nu 
se rezumă doar la a fi un bun profesionist, ci a 
continua să-ți respecți timpul acordat familiei și 
pasiunilor tale.

Toată această transformare, suferită mai de-
vreme sau mai târziu de către fiecare dintre noi, 
este un drum greoi, parcurs cu pași plăpânzi, 
la capătul căruia te vei întâlni cu personaje din 
basmele pentru „oameni mari”, precum matu-
ritatea și responsabilitatea, depășind granițele 
obișnuitului.
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pagina elevului

 Numele meu este Laurențiu-Ștefan RAICEA, 
elev la Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, 
în clasa a X-a, profil real, specializarea științe ale 
naturii, și sunt din comuna Osica de Sus.

Am absolvit învățământul primar și gimna-
zial în cadrul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roșca”, 
unde am avut parte de un colectiv minunat de 
cadre didactice și am reușit să obțin multe per-
formanțe. Încă din clasele primare am participat 
la concursuri și olimpiade școlare din diverse 
arii curriculare, în clasa a IV-a reușind să obțin 
punctaj maxim la Olimpiada de Matematică 

– etapa locală – sub coordonarea doamnei învă-
țător Mariana Fulga. 

Pe parcursul ciclului gimnazial am participat 
și obținut premii la mai multe discipline precum 
fizică, biologie, științe și chiar teatru. În clasa a 
VI-a, pasionat de fizică am obținut  Mențiune la 
etapa națională a Concursului de Fizică și Chimie 
„Impuls Perpetuum” și premiul pentru cea mai 
bună lucrare realizată la proba practică în cadrul 
aceluiași concurs desfășurat la Cluj-Napoca, sub 
îndrumarea doamnei profesor Mihaela Marin. 
Tot în clasa a VI-a și tot sub îndrumarea doamnei 
profesor Mihaela Marin am mai obținut premiul I 
la Concursul județean de fizică și chimie „ȘTIINȚA 
PENTRU TOȚI” și Concursul Național „CHIMIA 
VERDE CHIMIA DURABILĂ”. La biologie am 
obținut Premiul III la Concursul Național de 

LAURENȚIU-ȘTEFAN 
RAICEA
elev, clasa a X-a,
Colegiul Național  
„Ion Minulescu” din Slatina

Elevi de nota 10
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Biologie „George Emil Palade” – faza județeană, 
în clasa a VI-a, și Premiul III la etapa națională 
a Concursului „Biologia de drag” în clasa a VIII-a, 
sub coordonarea doamnei profesor Clara Trușcă. 
Împreună cu trupa de teatru din cadrul Liceului 
Teoretic „Ion Gh. Roșca” coordonată de doam-
na profesor Cornelina Popa am obținut Marele 
Premiu al Concursului Județean „Atelierele de tea-
tru” – etapa județeană organizat de C.J.C.A. Olt. 

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, 
când am fost în clasa a VII-a și a VIII-a nu 
s-au organizat concursuri și olimpiade școlare 
recunoscute de Ministerul Educației, dar am 
participat la Olimpiada de Fizică organizată de 
Societatea Română de Fizică reușind să obțin 
Premiul III la etapa județeană. În această perioa-
dă am participat și la un concurs de eseuri orga-
nizat de Universitatea de Vest din Timișoara în 
cadrul evenimentului „Dumitru Prunariu – 40 
de ani de la primul zbor al unui român în spațiul 
cosmic”. Aici am reușit să îi adresez domnului 
General Dumitru Prunariu câteva întrebări lega-
te de misiunea dumnealui în spațiu. 

La liceu am reușit să mă remarc încă din cla-
sa a IX-a când am participat la trei olimpiade. 
La Olimpiada de Biologie am obținut Mențiune 
la etapa județeană sub coordonarea doam-
nei profesor Aurelia Monea. La Olimpiada de 
Tehnologia Informației și Comunicațiilor am 
obținut Premiul II la etapa județeană sub coor-
donarea doamnei profesor Mihaela Țăndărică. 
La Olimpiada de Creativitate Științifică am ob-
ținut împreună cu două colege de clasă Premiul 
I la etapa județeană, participând la etapa națio-
nală ce s-a organizat la Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava, fiind coordonați de doamna 
Mihaela Neacșu, profesor de fizică la Colegiul 
Național „Ion Minulescu”. Anul acesta, în clasa 
a X-a, doresc să particip din nou la olimpiadele 
la care am participat și în clasa a IX-a, la bio-
logie pregătindu-mă și la Centrul Județean de 
Excelență Olt.

După reușita de la Olimpiada de Creativitate 
Științifică am fost premiați de Consiliul Județean 
Olt în cadrul Galei de Excelență în Educație și 
în luna ianuarie o să fim premiați de Primăria 
Municipiului Slatina în cadrul Galei Campionilor.

Împreună cu doamna Bibiana Torcea, biblio-
tecar la Biblioteca Comunală Osica de Sus, am 
participat la Târgul Regional de Științe organi-
zat de Fundația Progress la Biblioteca Județeană 
„Ion Minulescu” cu un proiect numit „Hidro 
Power” ce a avut ca scop transformarea energiei 
mecanice în energie electrică folosind o turbină 
și reducerea poluării produse de sursele conven-
ționale de energie electrică, obținând premiul 
II. Cu Biblioteca Comunală Osica de Sus am 

avut legătură încă din clasa a VI-a când doam-
na dirigintă Ana-Maria Cristescu a făcut diverse 
parteneriate.

În momentul de față sunt secretar la Consiliul 
Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național 
„Ion Minulescu” Slatina și director de depar-
tament la Consiliul Județean al Elevilor Olt. În 
cadrul Colegiului Național „Ion Minulescu” am 
reușit să înființez un Club de astronomie și astro-
fizică cu ajutorul Consiliului Școlar al Elevilor, al 
câtorva elevi pasionați și a profesorilor de fizică. 
Împreună cu echipa de la Consiliul Județean al 
Elevilor luptăm pentru apărarea drepturilor ele-
vilor din județ, CJE Olt fiind singura structură de 
acest fel din județ.
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ALEXIA IULIA EPURE
elev, clasa a X-a,
Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca”
din Osica de Sus

Mă numesc Epure Alexia Iulia. Sunt elevă în 
clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” din 
localitate. Consider că sunt o persoană motivată, 
responsabilă, cu putere de muncă și de concen-
trare, capabilă să facă față provocărilor vieții în 
drumul ascendent al dezvoltării personale. 

Ca elevă, în fiecare an am obținut premiul I. 
Însă nu sunt doar o premiantă, o tocilară, cum zi-
cem noi, elevii. Activez și în cadrul Ansamblului 
„Plaiurile Oltețului” de aproape șase ani, pe-
rioadă în care am participat la concursuri și 
festivaluri organizate în diferite orașe ale țării, 
printre care: Brăila, Buzău, Sighetul Marmației, 
Tulcea... Festivalurile au fost atât naționale cât și 

internaționale, dar de la fiecare ne-am întors cu 
premii.

Alături de alți colegi sunt implicată în două 
proiecte: Enjoy English Effectively și From STEM 
to STEAM. 

Prin intermediul lor am acumulat cunoștințe 
noi și am văzut „pe viu” ceva din lumea despre 
care învățasem la școală, citisem prin cărți sau o 
admirasem la televizor, pe calculator sau telefon. 

Sunt convinsă că anii viitori îmi vor aduce noi 
provocări, că domeniile în care voi activa se vor 
diversifica.

10 noiembrie 2022
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În arborele meu genealogic este o creangă spe-
cială ce-și trage seva din Osica de Sus. Acolo s-a 
născut bunica mea. 

Mama și-a petrecut aproape toate vacanțele la 
Osica.

A alergat, la fel ca bunica, cu tălpile goale prin 
țărâna fierbinte și pe cărările pline de mărăcini ce 
sfârșeau în scaldă la Olteț. 

Eu locuiesc în București, dar mă întorc la 
„matcă” de câte ori pot. Pe 6 august, în fiecare 
an, bâlciul adună în curtea casei străbunicilor, 
prieteni și neamuri din toate părțile. Râsul, ges-
turile și sporovăiala oltenească mă amuză și-mi 
întăresc ideea de continuitate.

Mă numesc Alessia Maria Drăgulescu. 
Cunoscuții îmi spun Alma. Am absolvit Școala 
Gimnazială nr. 97 din București cu media 10. 
În urma probelor de la Capacitate m-am clasat 
după medie și în ordine alfabetică pe locul 18 în 
București. Am ales Colegiul Național „Sf. Sava”.

Îmi place să învăț și îmi place competiția.
În anii de școală am participat la concursuri și 

am avut multe rezultate frumoase.

ALESSIA MARIA  
DRĂGULESCU
elev, Colegiul Național „Sf. Sava” 
din București
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La concursul „Limba română e patria mea„ 
am avut punctajul maxim la etapa pe sector cât 
și pe municipiul București. La faza națională am 
luat de două ori locul al II-lea. 

La Olimpiada de Geografie m-am situat pe 
primul loc atât la etapa pe sector cât și pe muni-
cipiu. Am luat locul al II-lea la etapa națională. 

Au fost și concursuri la care prestația mea s-a 
oprit la faza pe municipiu. 

Din cauza pandemiei, în concursurile școlare 
au apărut anumite sincope.

Anul școlar trecut, în clasa a IX – am luat 
locul al II-lea la concursul municipal de eseuri 
„Dialogul artelor”.

La concursul Internațional „Chimia altfel” 
(Chișinău 2021) m-am situat pe locul I. 

Nu mă consider obsedată de studiu, pentru 
că o parte din timp fac sport: înot, patinez, schi-
ez, joc tenis, baschet, fac echitație și mountain 
bike. La unele dintre acestea am și un grăunte de 
performanță.

Călătoresc împreună cu familia și colegii, cânt 
la chitară, dansez și bineînțeles, sunt preocupată 
de modă. 

Știu că viitorul prețuiește oamenii sănătoși și 
pregătiți.

Mă străduiesc să fiu un astfel de om, ca să-mi 
realizez visurile.
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deschideri

Istoricul jocului de cărți

Jocul de cărți a fost introdus în Europa în anul 
1379 de către arabii mauri, care au stăpânit Spania 
în acea perioadă. După eliberarea de sub mauri, 
tribunalul Bisericii Catolice, numit Inchiziție, 
condamnă la moarte pe cei care practicau acest 
joc, fiind considerat satanic. Întâmplarea face să 
fie prins un soldat cu un pachet de cărți de joc 
și adus în fața Inchiziției pentru a fi judecat și 
condamnat la moarte. Soldatul se apără în mod 
exemplar, în fața tribunalului, în modul următor: 
El spune că pachetul de cărți îl folosește ca pe o 
carte de rugăciuni și ca pe un calendar, astfel:

Asul – îl reprezintă pe Dumnezeu, singurul 
creator;

Doi – îi reprezintă pe cei doi tâlhari de lângă 
Iisus;

Trei – îl reprezintă pe Tatăl ceresc, pe Fiul Iisus 
și Duhul Sfânt;

Patru – îi reprezintă pe cei patru evangheliști: 
Marcu, Matei, Luca și Ioan;

Cinci – reprezintă rănile lui Iisus;
Șase – reprezintă zilele creației;

Șapte – reprezintă ziua de odihnă a lui 
Dumnezeu după creație;

Opt – îi reprezintă pe cei opt înțelepți care au 
supraviețuit Potopului;

Nouă – le reprezintă pe cele nouă fecioare care 
au venit de s-au închinat lui Iisus;

Zece – reprezintă cele zece porunci;
Valetul (12) – reprezintă slujitorul lui Caiafa 

și Pillat;
Dama (13) – reprezintă regina din Saba care 

a venit la Ierusalim să-l cunoască pe regele 
Solomon;

Regele (14) – amintește de regii magi.

Numărul de cărți de joc dintr-un pachet este 
de 52, atât câte săptămâni are un an. Dacă adu-
năm numărul ochilor din cele 52 de cărți, ne dă 
365, adică zilele pe care le are un an. 

Cele 12 figuri de pe cărți îi reprezintă pe cei 12 
apostoli ai lui Iisus. 

Judecătorii sunt încântați de cele spuse, iar 
soldatul este eliberat.

Prof.
ION SÎRBU
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Pasiunea vieții mele sunt călătoriile. 
Primul meu zbor cu avionul a fost în 
Anglia, la Manchester, oraș care nu 
m-a încântat, dar la capătul căruia 
mă aștepta cea mai bună prietenă. 

Nu au mai contat frica, turbulențele, ci faptul 
că urma să ne revedem și să ne petrecem câte-
va zile împreună. Localnicii mi s-au părut reci, 
ca și vremea care nu a fost deloc pe gustul meu. 
Dar mi-am petrecut aici 10 zile pe care nu le-am 
regretat niciodată.

Ori de cate ori am plecat în altă țară, am încer-
cat să mă integrez în locurile pe care le-am vizitat, 
să cunosc puțin oamenii care locuiesc acolo, și să 
„fur” câte puțin din tot ceea ce oferă ei. Îmi place 
să mănânc în restaurantele localnicilor pentru 

că, de cele mai multe ori, cele care gătesc sunt 
bunicile sau părinții celor care servesc la mese.

Sunt un om gurmand, îmi place să gust tot 
felul de preparate noi, sunt deschisă atunci când 
vine vorba despre ceva ce nu am mai gustat vreo-
dată, iar călătoriile mă ajută să fac asta.

Împreună cu mama, ne-am propus să plecăm 
în fiecare an undeva, numai noi două și ador să 
facem asta pentru că mereu m-am simțit în lar-
gul meu alături de ea. În primăvara acestui an am 
fost în Madrid, un oraș cultural, plin de oameni 
nonconformiști care petrec până dimineața și 
apoi se îndreaptă spre serviciu fără vreo urmă de 
oboseală. În centrul orașului am descoperit zona 
de shopping, restaurante și baruri. Am mâncat, 
obsesiv sandwich cu calamar, ardei mici verzi 

meridian

     Călătorie 
       prin EuropaVALENTINA PINTESCU

Analist financiar
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trași în ulei de măsline sau Pimientos de Padron, 
paella, am băut sangria, multă cafea și am simțit 
energia locurilor. Ne-am bucurat de cele 4 zile 
pe care le-am petrecut împreună, am străbătut 
pe jos străzile frumoase, am admirat frumusețea 
clădirilor vechi și noi și am reușit să parcurgem 
peste douăzeci și cinci de mii de pași zilnic. 

De câțiva ani, pe lângă city break-urile de care 
sunt „dependentă”, îmi place să merg în Grecia. 
Oamenii sunt primitori, calzi, încearcă să îți 
ofere ce au mai bun, să te facă să te simți bine 
oriunde te-ai așeza, să ai parte de o experiență 
deosebită. Clientul este tratat cu mare respect, iar 
dacă se întâmplă să ajungi la același restaurant de 
mai multe ori, cu siguranță, vei fi recunoscut de 
toți cei cu care ai interacționat prima dată. Anul 

acesta am fost în Rodos, locul uneia dintre cele 
șapte minuni ale lumii antice, Colosul din Rodos. 

Am descoperit aici plaje mici și cochete pen-
tru că nu ne doream ceva aglomerat, asemănător 
cu Mamaia, orașe care merită vizitate. Lindos 
este unul din ele, cu străzi înguste și tineri îndră-
gostiți, cu restaurante pe acoperișul caselor, ma-
gazine mici pline de suveniruri, rochii colorate în 
nuanțele mării. 

Un alt oraș frumos este Prasonisi, locul în care 
se întâlnesc cele două mări, Marea Egee și Marea 
Mediterană. Este aici o plajă dedicată oamenilor 
pasionați de kitesurfing. Ne-am bucurat de pei-
saj, de energia din jur, de culori și de briza mării 
care își făcea simțită prezența mai mult decât ori-
unde. Prietenii noștri au avut dronă și ne-a ajutat 
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să prindem multe cadre în fotografii, am putut să 
vedem locurile de sus și să ne placă și mai mult.

Într-una dintre zile am mers cu feribotul pe 
insula Symi. Aici am admirat casele colorate, 
terasele, înghețata bună și am mâncat fructe de 
mare în restaurantele localnicilor, care pescuiau 
în fiecare dimineață. Am preferat să ne plimbăm 
toată ziua și să renunțăm la plajă. Fiind o fire 
foarte energică, simt că trebuie să fiu tot timpul 
în mișcare.

În Rodos am închiriat mașină, așa procedăm 
ori de câte ori plecăm din țară. Facem asta ca să 
ne bucurăm de cât mai multe peisaje și de tot 
ceea ce oferă zona respectivă. Mâncarea gre-
cească este absolut delicioasă, preparatele mele 

preferate fiind salata grecească (la noi nu are 
același gust, chiar dacă toate ingredientele sunt 
de la ei), tzatziki, tirokafteri (cremă de brânză 
picantă), gyros (întotdeauna de porc) și bougatsa 
(foietaj cu cremă de vanilie).

Am plecat din Grecia cu bună dispoziție și cu 
speranța că anul viitor o să ne vedem din nou, 
dar cu o altă zonă a țării.

Atunci când spunem o poveste, obișnuim să 
ne imaginam lucruri, oameni și locuri. Și-mi 
vine în minte o masă câmpenească la culesul viei, 
cu toți ai mei alături. Îi văd râzând, făcând glume 
unul pe seama altuia. De cele mai multe ori îmi 
imaginez că sunt iar copil și că nu am nicio grijă.

Îmi plac locurile autentice, casele de la țară, pe 
multe dintre ele îmi doresc să le vizitez, să le văd 
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particularitățile unice, statuile din curți, tablou-
rile, fotografiile de familie, amintirile așezate pe 
rafturile vechi ale mobilei, colțișoarele pe care și 
le-au creat de-a lungul anilor și care le aduc bu-
curii. Asta am simțit în Toscana, în satele pline 
de chiparoși și oameni care te salută cu privirea 
și cu zâmbetul. Fiecare sat în care am fost are 
propria mâncare de stradă și pe cele mai multe 
dintre ele le-am gustat. N-aș ști niciodată ce să 

aleg mai întâi dintre paste, pizza, panini, focac-
cia, crostini. 

În toamna acestui an am fost pentru a patra 
oară în Italia și cred că Toscana este locul meu de 
suflet. Sunt fascinată de relaxarea citită pe chipul 
oamenilor care dau senzația că nu au nicio grijă, 
de florile colorate de la ferestrele caselor, de stră-
duțele înguste care au rufe proaspăt spălate agă-
țate pe frânghii înalte, de piețele mari unde poți 
să mănânci stând pe jos, de gustul inconfundabil 
al cafelei și de toată energia emanată de discuțiile 
dintre oameni.  Chiar dacă nu știu italiana, oa-
menii de acolo mă fac să vreau să rămân pentru 
totdeauna acolo. 

Am pornit în aventura asta din San 
Gimignano, un orășel cochet unde se găsește 
cea mai bună înghețată din lume –  una dintre 
gelateriile de acolo a primit acest premiu 3 ani 
la rând. La colțul fiecărei străduțe este un mic 
restaurant cu panini sau pizza, așa că poți sta 
la un cappuccino sau poți privi de jur- împre-
jur și te poți bucura de prezent cu un pahar de 
vin roșu în față. Cel mai bun vin din Italia este 
făcut tot în Toscana, au podgorii imense și or-
ganizează tot felul de evenimente la care poți 
degusta multe sortimente de vin. 

Am ajuns și în Monteriggioni, satul medi-
eval în care locuiesc în prezent aproximativ 50 
de oameni. L-am vizitat și în urmă cu 6 ani și 
mi-a plăcut extrem de mult și atunci. Am oprit 
în Piazza Roma, am băut un ceai deosebit și 
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am privit seninătatea oamenilor în vârstă și am 
admirat pasiunea lor pentru frumos. Au câteva 
magazine cu suveniruri, restaurante și prăvălii 
autentic toscane.

Peste noapte am rămas în Siena, la ferma „Il 
Lavandeto” situată într-o zonă liniștită a Sienei, 
ușor accesibilă, cufundată în verdele naturii. 
Cred că atunci când înflorește lavanda este 
minunat aici pentru că au o grădină imensă și 
produc ulei, parfumuri, săpunuri și geluri de 
duș. În Siena am descoperit o piață frumoasă, 
Piazza del Campo, înconjurată de restaurante 
și baruri, fel de fel de locuri ofertante în care se 
mănâncă platouri cu măsline, prosciutto, mor-
tadella. Seara am fost la un restaurant cu pizza 
napoletană – a fost un deliciu, dar pentru că 

am stat până târziu, nu am mai prins autobu-
zul și am preferat să mergem spre casă pe jos. 
Am făcut în jur de 8000 de pași în mai puțin 
de o oră și ne-a plăcut foarte mult. În ziua ur-
mătoare ne-am bucurat de un traseu pe care ni 
l-a recomandat unul dintre localnici, prin sate. 
Ne-am oprit acolo unde ne-a plăcut, am încer-
cat să surprindem toate momentele și locurile 
în fotografii, deși nu am reușit atât cât ne-am 
fi dorit.

Îmi place să organizez călătoriile, să cumpăr 
biletele de avion, să vânez oferte, să descopăr 
locuri deosebite de cazare. Îmi plac emoțiile pe 
care le simt înainte de a pleca undeva.

Călătoriile ne dau viață, ne fac să visăm, să ne 
dorim să vedem de fiecare dată altceva. 
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eveniment

1 Decembrie – Sărbătoarea Zilei 
Naționale la Monumentul Eroilor





R`d`cinile nu se v`d, dar f`r` ele nimic nu poate fiin]a!


