
                            ÎNTÂLNIRE LA CASA DE CULTURĂ  DOMNEȘTII DE ARGEȘ 

  

9 noiembrie 2022 – Casa de Cultură – Biblioteca Publică „Luca Paul” Domneștii de Argeș, întâlnirea 

membrilor Clubului „Suflet Românesc”, al Iubitorilor de Cultură din Argeș și Muscel. 

 ORGANIZATORI: 

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

-      Filiala Județeană Argeș „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, președinte 

Col.( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU; 

-      Primăria Com. Domneștii de Argeș, primar Ion – Doru SMĂDU; 

-      Biblioteca Publică Comunală „Luca Paul” din Domneștii de Argeș, bibliotecar Geta BUCUREL. 

DIN  PROGRAM: 

*Vernisaj de pictură „Începuturi acrilice”, tablouri din pinoteca sufletului Iuliei ZAHIU. Curator prof. dr. 

George BACIU. Tematica tablourilor, „Cele patru anotimpuri”. Privind lucrările expuse se vede compoziția 

deosebită a lucrărilor, acuratețea acestora, geometria imaginilor prezentate, cât și armonia culorilor folosite 

de autoare pentru realizarea tablourilor. Expoziția va sta pe simezele bibliotecii timp de cinci zile, timp în 

care vă recomandăm să o vizitați. 

*Sărbătoarea religioasă și laică a sărbătorilor creștine ale lunii noiembrie. Cuvintele de suflet au fost rostite 

de către preotul consilier al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, pr. Ovidiu – Marian VLĂSCEANU. 

* Podul prieteniei dintre Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea a fost trecut de doamnele: Zenovia Zamfir – 

bibliotecar Biblioteca „Antim Ivireanu” din Rm. Vâlcea și președinta Ligii Scriitorilor, Filiala Rm. Vâlcea, 

Luci TRUȘCĂ. Doamna Zenovia Zamfir a prezentat două cărți: „Oameni, Locuri, Istorii” și „Mărturii în 

Lumina Icoanei”.Doamna Luci TRUȘCĂ, a recitat câteva poezii din volumul al IV lea de poezii al domniei 

sale. Apoi au oferit câte un exemplar din fiecare carte Bibliotecii „Luca Paul” din Domneștii de Argeș. 

* Istoricul domnișan Bogdan GRIGORE a prezentat lucrarea sa Biserica „Buna Vestire din mijlocul satului” 

Domnești la un veac și jumătate de existență. Cartea este disponibilă pentru cei care vor să mai știe câte ceva 

din istoria acestui sat, să lege prietenii cu oameni și fapte ale trecutului nostru, cândva mândru, prin 

intermediul Bibliotecii „Luca Paul”. 

* „Dialog cu ușile deschise”, autori prof. Marian -Toni MECU și Elena ( Lavinia) AVRAM. Despre carte și 

autori a prezentat prof. dr. George BACIU, care a spus că „autorii acestei cărți fac parte din OAMENII MARI 

ai Domneștiului. Faptele lor, scrise ori săvârșite cu temeinicie domnească, vor dăinui peste vreme, sfințind 

locul acesta ivit la umbra posadelor și nu departe de parfumul lacrimii Anei lui Manole”. 

* „Poezia lirică în Muscel”, antologie realizată de Maria CHIRTOACĂ și Liviu MĂȚĂOANU. 

* „Repere istorice”, moment istoric și literar artistic susținut de elevii Liceului Tehnologic             Ferdinand 

I” din Curtea de Argeș: Lungu Ioana XI D; Ștefan Alexandra XI A; Tașcă Antonia XI B; Dogaru Ioana XI 

B; Mielu Victor IX A; și la orgă Joița Narcis X A. A prezentat doamna prof. Andra – Carmina MICHAI – 

director al Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Curtea de Argeș. 

* Lansare de carte: Gheorghe CIOLCA care a prezentat auditoriului cele două volume de poezie religioasă 

scrise de domnia sa : „Îngerul copil! Și „Născut din lacrimă”. Apoi a recitat poezii din cele două volume 

prezentate. 

* „De Ziua României”. Moment literar artistic susținut de elevii: Chirițescu Ronelia, Ticuță Alessia, Bădală 

Cătălina, Niți Amalia, Boșcănici Teodora, Belu Alexia, Negulescu Irina, Mitu Oana de la Liceul Tehnologic 

„Petre Ionescu – Muscel” – Domnești, coordonate de doamnele profesoare: Voica Aura și Ogrinjeanu Maria 

– Magdalena. 

* Tineri la porțile afirmării”: Raul MOROMETE, XII A și Bianca DIACONU, elevi ai Liceului Tehnologic 

„Ferdinand I” din Curtea de Argeș. A prezentat doamna prof. Andra – Carmina MICHAI. 

* „Din folclorul românesc”. A cântat la orgă Joița – Florin Narcis, X A. la Liceul Tehnologic „Ferdinand I. 

* ” Tineri la porțile afirmării”: Bianca STOICA, IX A și George LEAHU, de la Liceul Tehnologic „Petre 

Ionescu – Muscel”. 

* „Moment liric” muzică folk susținut de Ronelia CHIRIȚESCU, pregătită de prof. Cristian MATEI. 

* „Cu țara în suflet”, melodii patriotice interpretate la saxofon și fluier de elevii Liceului Tehnologic „Petre 

Ionescu – Muscel: Rareș STOICIU, Ioana PĂDUREANU și Ana STĂNCIULESCU. 

* „Pe strunele inimii”, recital muzical susținut de Camelia LIȚĂ, XII A de la Liceul Tehnologic „Petre 

Ionescu Muscel”. 



             A fost un regal literar, la care a participat primarul Com. Domneștii de Argeș, distinsul domn Ion – 

Doru SMĂDU. 

             Activitatea a fost înregistrată urmând a fi prezentată pe canalele TV, de către CLAR TV – MUSCEL. 

             Imaginile foto sunt realizate de Plt. Adj. ( r.) Dănuț STANA, membru al Filialei Județene Argeș 

„POSADA”. 

 PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ ”POSADA” 

Colonel ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU 

 

     
 

    
 

 

 



            

     

 

 



      

 

 



 

 


