Excursie Maramureş

16 octombrie, 2015, prima mea excursie de licean. Am aşteptat cu nerăbdare această
zi. Deşi era Octombrie, era o zi senină, iar eu şi colegii mei număram orele dimineţii pentru a
ajunge cât mai curând să ne îmbarcăm în autocar spre o destinaţie frumoasă, Maramureş – o
zonă frumoasă cu o superbă privelişte asupra satului tradiţional românesc şi a dealurilor
acoperite cu livezi, cu o bogată moştenire culturală şi istorică.
La sunetul clopoţelului, cu un fantastic entuziasm, am pornit spre autocar. Emoţiile se
puteau citi pe chipul colegilor, care erau veseli şi plini de energie, gata de îmbarcare, pregătiţi
pentru o experienţă inedită în Ţara Maramureşului. Ne-au însoţit cu mare drag doamna
dirigintă Oana Georgescu şi domnii profesori Ancuţa Ramona şi Mândreanu Dan, cărora le
mulţumim pentru prezenţă şi dăruire.
Drumul a fost lung şi obositor, dar nouă nimic nu ne putea strica buna dispoziţie şi
veselia. Am avut ocazia să ne cunoaştem mai bine, colegialitatea să devină prietenie, iar noi
să ne transformăm încet, într-o veritabilă echipă.
Aşadar, primul popas a fost la Cluj, un oraş superb
unde predomină viaţa studentească, cu un fler aparte al
tineretului. Am fost cu toţii să vizităm centrul oraşului, unde
am putut admira peisajul inedit, încărcat de multă istorie.
Am fost cazaţi
la Hotel Sport, care este situat lângă Cluj Arena, o
clădire impunătoare, de care am rămas impresionată.
Din hotel am putut admira o panormă superbă.
A doua zi dimineaţa, înainte de îmbarcare spre o
nouă destinaţie, am vizitat Grădina Botanică ,,Alexandru
Borza”. Acesta este un loc pe care nu ar trebui să-l rateze niciun vizitator al Clujului, o
adevarată oază de linişte. Aici natura emană viaţă, îţi
dă un sentiment de pace interioară şi te încarcă cu o
energie pozitivă. Totul în jur este plin de culoare, iar pe
feţele colegilor puteam citi entuziasmul şi bucuria de a
împărtăşi această experienţă. Ar trebui, măcar câteva
minute în fiecare zi, să încercăm să evadăm din zona
urbană şi să profităm de beneficiile oferite de natură.
1

Grădina Botanică este alcătuită dintr-un Muzeu Botanic, aici sunt expuse plante
conservate, un ierbar, care are 650.000 de coli cu plante din Romania şi din restul lumii. De
asemenea, aici pot fi admirate şi studiate plante din toată lumea în cele 3 sere: Sera
palmierilor, Sera acvatică, Sera plantelor australiene şi mediteraneene.
După vizitarea Grădinii Botanice, am plecat voioşi către o nouă destinaţie: Sighetu
Marmaţiei.
Regiunea atrage vizitatorii mai ales datorită monumentelor arhitecturale tradiţionale,
peste 200, păstrate cu mare grijă până în prezent: case tradiţionale, porţi minunate din lemn,
cunoscute peste tot în lume, biserici frumoase din lemn, cu turnuri care parcă ating cerul.
Am poposit la Cimitirul Vesel din localitatea Săpânţa, judeţul Maramureş. Acesta este
faimos pentru crucile mormintelor colorate aprins, cu picturi care reprezintă scene din viața și
ocupația persoanelor înhumate, iar textul de pe cruci este redat prin versuri amuzante. Un
exemplu pe care l-am reţinut şi de care am rămas surpinsă au fost versurile care descriau o
soacră:
,,Sub această cruce grea
Zace biata soacră-mea
Trei zile de mai trăia
Zăceam eu și cetea ea.
Voi care treceți pă aici
Încercați să n-o treziți
Că acasă dacă vine
Iară-i cu gura pă mine
Da așa eu m-oi purta
Că-napoi n-a înturna
Stai aice, dragă soacră-mea."
După vizitarea Cimitirului Vesel, ne-am îndreptat către Sighetu Marmaţiei. Am fost
cazaţi la Hotel Nova, unde am petrecut o seară minunată alături de colegi şi de profesorii
noştri.
În Sighet am vizitat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Acesta este
un muzeu situat în fosta închisoare politică din Sighetu Marmației.
În această locaţie am văzut celulele în care erau torturaţi oamenii care nu se supuneau
comunismului. Pe pereţii celulelor erau desenate şi descrise anumite momnente şi trăiri ale
condamnaţilor. Am vizitat şi celebra celulă în care a fost închis Iuliu Maniu, un fost om politic,
care a luptat împotriva preluării ţării de către comuniști; celula se află în aceeaşi stare ca şi în
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perioada comunistă, întunecată şi înfricoşătoare, avea un pat de fier, o saltea deşirată, cu
zăbrele groase. Am fost profund impresionată de ceea ce am văzut şi descoperit acolo. Soarta
celor condamnaţi a fost cu adevărat una cruntă.
Ultimul popas a fost la Mănăstirea Bârsana, un loc sfânt, care este construit din piatră şi
lemn, situat pe Valea Izei. Ajunşi acolo, simţeam o
pace şi o linişte interioară, o legătură mai strânsă şi
apropiată de Dumnezeu.
Acolo

am

văzut

Casa

Voievodală,

o

construcţie din lemn în stil Maramureşan, Altarul de
vară, Casa artistului, un loc în care se puteau caza
cărturari și artiști.
Stilul artistic, frumusețea și armonia spaţiului țărănesc încărcat cu multă tradiţie şi
acoperit cu o linişte profundă, m-a impresionat.
Zona Maramureşului este cunoscută pentru costumele sale populare, pentru obiectele
din lemn, pentru pălăriile din paie, pentru olărit şi pentru pictura icoanelor pe sticlă şi lemn. Am
fost foarte bucuroasă de faptul că şi în ziua de azi meşteşugarii continuă tradiţiile moştenite din
generaţie în generaţie, făcând parte din viaţa cotidiană.
După vizitarea Manăstirii, voioşi, ne-am îndreptat către casă.
Mărturisesc că nu pot găsi un cuvânt potrivit care să cuprindă tot ce am trăit în cele trei
zile petrecute în excursie. Dintre toate excursiile la care am participat, aceasta a fost cea mai
reuşită experienţă. Fiind o iubitoare a naturii, am putut admira peisajele montane şi ale văilor,
care m-au lăsat fără cuvinte. Indiferent de anotimp, aceste locuri au magia lor şi farmecul lor
aparte, unde natura generoasă oferă posibilităţi extraordinare pentru pace şi recreere.
Mulţumesc celor care au făcut posibilă această excursie, doamnei diriginte, profesorilor
însoţitori şi nu în ultimul rând colegilor din clasele a IX-a C şi a XI-a C. Fiecare dintre ei au
transmis unul altuia bucuria şi energia pozitivă. Cu siguranţă ne vom aminti de această
călătorie mult timp de acum înainte.
Mădălina Cincu,
elevă clasa a IX-a C
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