
                                             29 iunie 2022 - Întâlnire culturală de vară,  

                      în anfiteatrul meșterului ION RODOȘ de la Sboghițești. Un regal cultural. 

        ORGANIZATORI: 

* Revista „Suflet Românesc”, redactor șef prof. dr. George BACIU; 

* Meșterul popular Ion RODOȘ. 

* Filiala Județeană Argeș „POSADA” a ANCMRR, președinte col. (rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU;  

        PARTICIPANȚI: 

- membrii Societății Culturale „ANTON PANN”: președintele acesteia domnul Nicu CISMARU și doamnele 

Zenovia ZAMFIR și Violeta SCROCIOB; 

- Primarul com. Domneștii de Argeș, domnul Ion - Doru SMĂDU; 

- Ex - primarul av.Vasile I. GHEORGHE; 

- Redactorul - șef al Ziarului „Argeș Expres, doamna Cristina MINCU și redactor Malvina - Elena BÎRSAN; 

- Preotul paroh al Bisericii Satului Poienărei Claudiu - Nicolae SAMOILĂ; 

- Istoricul Bogdan GRIGORE; 

- Membrii Clubului Iubitorilor de Cultură din Argeș și Muscel „SUFLET ROMÂNESC”. 

        Programul regalului cultural a fost: 

        Prezentarea albumului ION RODOȘ, „ALEGORII”, realizat de Elena Iagăr și Ion Tița - Nicolescu cu 

finanțarea acestuia de către Consiliul Județean Argeș. După prezentare meșterul popular Ion Roduș a oferit câte 

un album, cu autograf domnului prof. dr. George Baciu, col. ( rtr.) Laurențiu Domnișoru și domnului primar Ion 

- Doru Smădu. 

        A urmat un moment folcloric susținut de Rareș Stoiciu și Stănciulescu E., elevi în clasa a VIIIa la Liceul 

„Petre Ionescu - Muscel” din com. Domneștii de Argeș care au cântat la fluier și saxofon. 

Momentul forte, prietenia culturală Argeș - Vâlcea. Dinspre Râmnicu Vâlcea venit-au cu sufletul plin de cultură 

prietenii noștri mânuitori de condei și penel: Violeta Scrociob, Zenovia Zamfir și Nicu Cismaru. Domnul Nicu 

Cismaru a oferit din partea Societății Culturale „ANTON PANN”, Diplome de Excelență, care au fost acordate 

pentru întreaga activitate organizatorică, culturală și scriitoricească domnilor: prof. dr. George Baciu și col. 

(rtr.) Laurențiu Domnișoru, pentru întreaga activitate în slujba daltei, meșterului popular Ion Rodoș, și pentru 

întreaga activitate literară și pentru promovarea culturii argeșene, doamnelor prof. Florica Popa, Elena Eșanu - 

Șerbănescu și Aurelia Corbeanu. Autoarea volumului „Oameni, locuri, istorii”, doamna Zenovia Zamfir a oferit 

un album meșterului Ion Rodoș. 

       Domnul prof. dr. George Baciu a înmânat personalităților participante la evenimentul literar legitimațiile de 

membrii ai Clubului „Suflet Românesc” al Iubitorilor de Cultură din Argeș și Muscel. 

       A urmat momenul poetic, „Poezia, marea mea iubire”!. Au recitat din creațiile proprii: Bianca Stoica - clasa 

a IX, George Leahu - clasa a X-a de la Liceul „Petre Ionescu - Muscel” și Ana - Maria Manea absolventă 

C.N.V.V. Curtea de Argeș. Doamna prof. Elena Eșanu - Șerbănescu a recitat din creația proprie două poeme 

sacre, iar doamna prof. Aurelia Corbeanu, a recitat poezii și ne-a învățat cum să râdem cu George Topîrceanu. 

Domnul prof. dr. George Baciu a prezentat volumul „Cu Tine, alături” și a anunțat lansarea acestuia pe data de 

20 august la Biserica din Satul Poienărei, cu ocazia Zilei Satului. A mai vorbit despre acest volum și Preotul 

paroh al Bisericii din satul Poienărei Claudiu - Nicolae SAMOILĂ. 

       A urmat momentul invitațiilor. Doamna Zenovia Zamfir, în numele Societății Culturale „Anton Pann” a 

prezentat membrilor Clubului „Suflet Românesc” invitația în luna septembrie la întâlnirea culturală sub 

genericul „Oameni, locuri, istorii”, care va avea în programul său și o vizită la locurile de obârșie ale marilor 

ierarhi - Justinian Patriahul și Bartolomeu Mitropolitul. 

        Domnul primar al comunei Domneștii de Argeș a adresat invitația de participare în ziua de 31 iulie 2022 la 

Sărbătoarea Zilei Com. Domneștii de Argeș. 

A urmat încă un moment folcloric cu elevii prezentați mai sus. Apoi a fost prezentat Proiectul pentru 

evenimentul ce va avea loc în anul 2023, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de atestare documentară a com. 

Domneștii de Argeș- inițiator domnul primar Ion - Doru Smădu, realizator meșterul popular Ion Rodoș și 

creator prof. dr. George Baciu .Este vorba despre un Arc de Triumf ce va fi realizat de meșterul Ion Rodoș și 

prof. Andreea Pantazi . Minunata seară nu s-a putut încheia fără a se respecta tradiția gastronomică deja formată 

și dirijată de doamna Adela Rodoș, din care nu a lipsit bulzul românesc cu brânză de burduf. 

Vă prezentăm imagini de la regalul literar desfășurat în amfiteatrul in aer liber al meșterului popular Ion Rodoș. 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUD: ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R. 

Col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU 



    

   

 



   

   

    

 

 



   

 

    

 

    

 

 

 

 

 



 


