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Olimpicii orădeni în periplu prin orașele Marii Uniri din Ardeal 

 

 

30 de elevi bihoreni care au obţinut rezultate meritorii la etapele 

naționale, au avut parte de o excursie tematică intitulată “Itinerar 

pentru cinstirea memoriei înaintașilor noștri care au participat la 

evenimentele de la 1848 și a celor care au înfăptuit Marea Unire de 

la 1918”. 
ADVERTISING 

Fideli principiului „Premiem valoarea, recunoaştem excelenţa!”, în cel de-al doilea 

weekend al acestei luni (11-13 mai) câțiva oameni inimoşi și prin a căror vene curge istoria 

noastră naţională, grupați în jurul Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu” – Filiala 

Oradea, în colaborare cu Asociatia Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” – filiala Bihor 

și în parteneriat cu Primăria Oradea, au făcut o bucurie olimpicilor bihoreni care au 

obţinut rezultate meritorii la etapele naționale ale acestor concursuri şcolare în anul 

școlar trecut, organizând o excursie tematică intitulată “Itinerar pentru cinstirea 

memoriei înaintașilor noștri care au participat la evenimentele de la 1848 și a celor care 

au înfăptuit Marea Unire de la 1918”. 



 

La această excursie au participat 30 de elevi olimpici provenind de la mai multe unități 

de învătământ de prestigiu din Oradea – printre care Colegiile Naționale “Mihai 

Eminescu” și “Iosif Vulcan”, Liceele Teoretice “Aurel Lazăr” și “Onisifor Ghibu”, 

Liceul Ortodox “Roman Ciorogariu”, Liceul Teologic Baptist “Emanuel”, Colegiul Tehnic 

“Traian Vuia”, precum și de la Școala Gimnazială “Avram Iancu”. 

Copiii au fost însoțiți în acest periplu de preşedintele şi vicepreşedintele Societăţii „Avram 

Iancu” – filiala Oradea – colonel (r) Grigore Bartoş, respectiv inginer Vasile Fonoage, de 

Grigore Morar – consilier pe probleme de centenar din cadrul Primăriei Oradea, precum 

și de trei profesori de istorie – doamnele Livia Ghiurcuța și Claudia Șpan, alături de 

subsemnatul – autor al acestor rânduri. 



 

Elevii au fost încântaţi de lecţia vie de istorie de care au avut parte pe parcursul celor trei 

zile de excursie, aceștia pornind „pe urmele lui Avram Iancu”, unul dintre eroii acestui 

neam, care prin implicarea sa, a pus o piatră la temelia formării României moderne. În 

prima zi programul excursiei a urmat traseul Oradea – Beiuș – Lunca – Baia de Criș – 

Țebea (Mormântul lui Avram Iancu) – Brad – Hunedoara (Castelul Huniazilor) – Deva 

(unde s-a înnoptat). În cea de-a doua zi a excursiei s-a vizitat Sibiul (printre obiectivele 

vizate fiind Muzeul National Brukenthal, Centrul vechi, Turnul Sfatului, Podul 

Minciunilor, Catedrala Mitropolitană, etc.), apoi Rașinari (Casa memorială Octavian 

Goga, Mausoleul mitropolitului Andrei Șaguna, Casa filosofului Emil Cioran), Lancrăm 

(Casa memorială Lucian Blaga), Alba Iulia – Capitala Marii Uniri – cu vizitarea Cetății 

Alba Carolina, a Catedralei Unirii, precum și a statuii lui Avram Iancu. Ultima zi a inclus 

în program Blajul (Campia Libertatii, Casa Timotei Cipariu, Catedrala Sfanta Treime), o 

revenire la Alba Iulia – pentru a asista la Ceremonialul schimbarii gărzii Cetății Alba 

Carolina, apoi Turda – cu o scurtă vizită la Salina din localitatea clujeană, apoi Cluj-

Napoca (cu vizitarea centrului istoric) și pe seară revenirea la Oradea. 

Mai trebuie spus că pe parcursul celor trei zile elevii au cunoscut oameni minunaţi – 

adevărate enciclopedii vii, care au făcut şi fac istorie prin tot ceea ce realizează. De 

asemenea trebuie precizat că toate costurile (transport, cazare, masă, intrările la 

obiectivele turistice vizitate) au fost suportate integral de către organizatori. 
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