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1)
Au fost unele din acele zile pe care nu o să le uit niciodată. A fost o experiență frumoasă în
care am cunoscut oameni minunați de pe acel “tărâm” care încă păstrează tradiția
românească.
(Iulian Constantin Harțanu, clasa a XI-a Seminarul Teologic Ortodox Arad)

2)
M-am simițit foarte bine la olimpiadă. M-au impresionat locurile vizitate, mi-am făcut
prieteni noi şi am cunoscut oameni minunați.

(Petraşcu Cristian Petrişor, clasa a X-a, Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timişoara,
județul Timiş)

3)

Pentru mine Olimpiada de Religie a însemnat o provocare care m-a făcut să vad ce pot și să
îmi dau seama de nivelul la care mă aflu. Am cunoscut persoane noi, am legat prietenii, și
am simțit o bucurie timp de câteva zile, toate acestea în cadrul unui peisaj superb:
Maramureșul!
(Obrad Alexandru-Silvius, clasa a XII-a, Seminarul Teologic Ortodox Arad)

4)
Zilele petrecute aici au fost compuse din momente de neuitat. Acum, când aud despre Baia
Mare mă gândesc imediat la clipele încărcate de emoție pe care le-am avut de când am
ajuns si până la final, amplificându-se semnificativ. O să particip şi anul viitor dar gândul
meu va fii tot la acest loc din Maramureş în care fiecare om constituie un cultivator şi
protector al tradițiilor şi obiceiurilor noastre.

(Chircu Andrei, clasa a X-a, Liceului Teologic “Episcop Melchisedec” Roman, județul
Neamț.

5)
A fost o experiență minunată pentru mine, am cunoscut oameni excepționali cu suflet

frumos, voluntarii au reuşit să ne facă să ne simțim foarte bine, cazarea a fost foarte ok și
am vizitat locuri care mi-au rămas în inimă. Aveți un oraş frumos cu oameni minunați si
primitori. Mulțumesc pentru găzduire și pentru dragostea cu care ne-ați primit!

(Man Nicoleta Mădălina, clasa a X-a, Liceul Teologic “Sfântul Constantin Brâncoveanu”,
Făgărăș, județul Brașov).

6)

Zilele petrecute la olimpiadă au fost frumoase, pline de cultură și pline de prezența lui
Dumnezeu! O experiență extrem de frumoasă, plină de oamenii faini!
(Diana Dobrei, clasa a X-a, Seminarul Teologic Ortodox Arad)

7)

Sunt câteodată clipe când simți că timpul se oprește brusc și parcă guști o clipă din

veșnicie. Asemenea clipe nu se pot descrie. Se pot doar simți și trăi. Comorile se țin ascunse
în inimă! Am pășit pentru prima dată pe plaiuri maramureșene. Am rămas surprinsă să
văd cum natura îmi mângâia simțurile într-o doxologie nemărginită. Ne-am adunat, tineri
uniți de aceleași valori creștine și de bucuria de a fi împreună! Majoritatea dintre noi, neam cunoscut și în anii trecuți. Emoții, au existat, cu carul, vorba aia, dar emoțiile sunt

pentru oamenii sensibili care iubesc frumosul! Iar la Maramureș am văzut cum cei de

acolo, tinerii și bătrânii încă mai păstrează tradiția românească, purtând portul lor

popular cu mare drag și cu mândrie! Amintirile sunt popasuri binecuvântate pentru

veșnicie. Îmi voi aduce aminte cu drag de aceste locuri și de oamenii care acum, mi-au
devenit dragi! În locul în care oamenii zâmbeau, cântau îngeri. Bucuria omului este omul!

Fiecare întâlnire este o amprentă pe veșnicia celuilalt! Îndemn seminariștii și nu numai, să
participe la cât mai multe olimpiade, indiferent de notă. Experiența contează! Are Maica
Siluana Vlad o vorbă: “Fii ca tine, fii cum ești! Pentru că, numai fiind cum ești, vei putea
deveni cum ești chemat de Dumnezeu să devii!” De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.

(Vărtopean Miruna-Gabriela, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” din
Timișoara, județul Timiș).

8)
A fost o experiență plăcută, bucurându-mă de ethos-ul folcloric maramureșean nedespărțit
de Ortodoxie. Interacțiunea cu elevii seminariști din țară a fost o plăcere pentru mine.
(Vlad Ştefănoaia, clasa a XII-a, Seminarul Teologic “Dumitru Stăniloae”, Brașov).
9)
Această olimpiadă a fost foarte bine organizată. Mâncarea a fost bună, locurile vizitate au
fost foarte frumoase. În această olimpiadă am cunoscut oameni noi. Singurul lucru care nu
mi-a plăcut este faptul că mi s-a greșit numele.
(Cloțan Alexandru Antonio, clasa a IX-a, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Constantin
Brâncoveanu”, Făgărăș, județul Brașov).

10)
Ne-am simțit bine, nu am pierdut timpul, am ieșit mai peste tot, am epuizat tot ce aveam de
vizitat, gazdele foarte primitoare, ne-am simțit că acasă.
(Stoica Robert George, clasa a XII-a, Seminarul Teologic Ortodox din București)

11)
Maramureșul a fost o experiență frumoasă!
(Dragoe Florinel Cătălin, clasa a XI-a, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de
Aur”, Slobozia, județul Ialomița).

12)
În ceea ce priveste experiența pot spune că a fost cea mai reușită olimpiadă din ultimii ani.

Am avut onoarea să particip la această competiție într-un loc încărcat de istorie și de
cultură. M-am bucurat din plin de condițiile oferite de organizatori, am cunoscut oameni

minunați și pot spune că m-as întoarce oricand acolo fără să stau pe gânduri. Zilele

petrecute în ținutul Maramureșului, deși au constituit o perioadă foarte scurtă, au
reprezentat momente din care am avut numai de castigat. Această experiență m-a adus
aproape de oameni deosebiți și m-a făcut să îmi pară rău, deoarece am realizat că a fost
ultima mea experiență de acest gen.
(Neacșu Adrian, clasa a XII-a, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Grigorie Teologul,
Craiova, județul Dolj).

13)
Pentru mine, zilele petrecute în acel oraș frumos, în acel loc minunat, în acel mic colț de
rai, au fost puține, dar de neuitat. N-aș fi crezut că vreodată sentimentul profund de

“acasă” îl voi putea regăsi într-un ținut atât de îndepărtat, între oameni pe care nu i-am
văzut măcar o dată. Am râs, am glumit, am simțit emoții profunde nemaisimțite până
atunci. Mă bucur enorm de mult că Dumnezeu mi-a dat ocazia de a cunoaște asemenea
oameni frumoși de care îmi voi aminti cu dor. Gândul meu când îmi va zbura către acea
lume nouă, îmi va zbura defapt la noii mei prieteni. Abia aștept ziua în care voi deschide
din nou un capitol despre aceast tărâm al fantasticului, mereu voi sta cu gândul către acea
dulce poveste.
(Dohotaru Iulian, clasa a IX-a, Seminarul Teologic “Sfântul Ioan Iacob”, Dorohoi, județul
Botoșani).

14)

Vă mulțumesc din suflet pentru ospitalitatea și momentele minunate pe care mi le-ați oferit
pe parcursul celor 4 zile petrecute aici, la Baia Mare. Particip de 4 ani la Olimpiadă și pot
să spun cu mâna pe inimă că ați reușit să întreceți toate edițiile precedente ale acesteia.

Organizarea a fost perfectă, condițiile de cazare bune, mâncarea gustoasă și excursia foarte
bogată și plină de locuri minunate. La început nu mă gândeam că o să găsesc la Baia Mare
o asemenea organizare și atâtea locuri și persoane deosebite. Am rămas profund

impresionat și vreau să vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc pentru ospitalitate și
prietenie! Mulțumesc PS Iustin pentru implicare si pentru purtarea de grijă pe care ne-a
oferit-o și nu în ultimul rând, mulțumesc voluntarilor care ne-au fost mereu alături și ne-au

arătat frumusețile acestui minunat oraș. Aștept cu drag să mă întorc în Maramureș și îl rog
pe Dumnezeu să vă răsplătească eforturile și să vă împlinească rugăciunile.

(Brezeanu Ștefan-Andrei, clasa a XII-a S, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură
de Aur”, Târgoviște, județul Dâmbovița).

15)
Mă bucur mult că olimpiada s-a desfășurat la Seminarul nostru. Pentru mine e o a doua

casă, așadar m-am simțit familiară cu locul, iar curajul meu a crescut știind că după ușa
sălii de examen, colegii și dascălii mei îmi țin pumnii. Mă bucur și pentru colegii mei de la

celelalte Seminarii Teologice că au avut ocazia și privilegiul de a face cunoștiință cu locurile
și obiceiurile minunate ale maramureșenilor și, mai mult decât atât, au avut norocul de a
găsi în Seminarul nostru, oameni și dascăli deosebiți, atât ca pregătire profesională cât și
spirituală.
(Pop Teodora Raluca, clasa a X-a, Seminarul Teologic Liceal din Baia Mare).

16)
Zilele petrecute la Baia Mare cu ocazia acestei olimpiade, deşi au fost încărcate de

evenimente, evenimente pline de emoţii şi aşteptări, au scris o pagină nouă în cartea vieţii
noastre, în care am descoperit frumuseţea unei regiuni de prestigiu a ţării, dar şi nişte
oameni ospitalieri şi gata să ne împărtăşească tezaurul lor spiritual si cultural remarcabil.

Am avut ocazia să traim clipe unice în Maramureş, zile ce ne vor rămâne întipărite în

suflet pentru totdeauna. Frumuseţea şi autenticitatea acelor locuri, păstrate cu sfinţenie de
locuitorii lor ne-au făcut mândri de faptul ca suntem români şi ne-au determinat să
revenim şi în viitor cu aceaşi bucurie în acele ţinuturi străvechi.

(Dafina Bârcă, clasa a IX-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Episcop Ioan Popasu”,
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin).

17)
Mi-a plăcut foarte mult la voi, la Baia Mare... un loc îmbelșugat de oameni minunați, într-

un cadru natural de basm, de unde am amintiri pe care le voi păstra toată viața și unde
sper să mai revin în această viață!
(Sandu Theodor Pavel, Seminarul Teologic din București).

