
SSăărbrbăătorimtorim iaia, de , de ziuaziua SSâânzienelornzienelor!!
Asociaţia Judeţeană Argeş ,, Basarab I’’  a Cadrelor Militare în Rezervă

şi în Retragere în colaborare cu Muzeul Județean Argeș și Cercul Militar
Piteşti organizează pentru membrii asociației -femei

Joi -21 iunie 2018  orele 11.00- 14.00
Manifesterea culturală :

,,Ia românească, haina pe care se cos suflete.”
Agenda manifestării:

– Cuvânt de deschidere.
lect.univ.dr. Cornel Popescu 

col.rtr. Stoica Ilie
-Ia românească, haina pe care se cos suflete-

Farmacist dr. Vlădău Maria         
”Nicolae Grigorescu, - pictorul sufletului românesc

prof.Cornelia Ghinea 
-,,Henri Matisse şi La Blouse Roumaine”

Plt.adj.pr. r. Manuela Constantin
„Ia, un ambasador de nădejde, parte a patrimoniului românesc, dar şi 
simbol al feminităţii universale

prof. dr. Grigore Constantinescu
-Mesaj în versuri 

col.rtr. Constantin Mândruță, col.rtr. Ion Bratu
PRÂNZ FESTIV LA CERCUL MILITAR PITEȘTI 

-Contribuție individuală- 10 lei/persoană
Președintele Asociației

col.rtr. Ilie STOICA

Henri Matisse 
”La Blouse Roumaine”.



Regina Maria, o englezoiac ă de o frumusețe 
clasică, nepoată a Reginei Victoria a Marii 
Britanii, adora costumul popular românesc 
pe care nu ezita să-l îmbrace și în care s-a 
lăsat fotografiată de nenumărate ori.



La manifestarea de suflet ,,Ia românească, haina pe care se cos suflete.”au 
participat 80 de membrii –femei din cadrul asociației, membrii Consiliului 
Director și invitați din partea  administrației și presei locale .



Ia strămoșească
Am cusut pe ie macii to ți în floare 
Spicele de grâu scăldate în soare, 
Hora bătrânească ce o știau moșii 
Dimineața pură când cântau coco șii!





Au prezentat opiniii  despre frumuse țea portului popular românesc și în special despre 
ie ca simbol na țional col.rtr. Stoica Ilie, lect.univ.dr. Cornel Popescu, farmacist dr. ie ca simbol na țional col.rtr. Stoica Ilie, lect.univ.dr. Cornel Popescu, farmacist dr. 
Vlădău Maria, lect.univ.dr. Mihaela St ănciulescu, plt,adj.pr.r. Manuela Constantin, 
prof. Cornelia Ghinea, col.rtr. Bratu Ion  și col.rtr. Mândru ță Constantin













Farmacista Maria Vlădău, o veritabilă ambasadoare a 
portului popular arge șan



Manifestare dedicată iei româneşti în organizarea Asocia ţiei
„Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezerv ă şi în Retragere

Scris de Alina Crângeanu

Asociația Județeană Argeș “Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezerv ă și în
Retragere, în colaborare cu Muzeul Jude țean Argeș și Cercul Militar Pitești, a 
organizat joi, 21 iunie, manifestarea cultural ă dedicată doamnelor“, Ia
românească, haina pe care se cos suflete”. Pe agend ă s-au aflat luări de 
cuvânt ale unor personalități argeșene pe această temă, dar și un moment 
liric în prezentarea col. rtr. Constantin Mândru ță și col. rtr. Ion Bratu. Din 
colecția de peste 100 de costume populare dedicate celebr ării Centenarului
Marii Uniri de la 1918, farmacista Maria Vl ădău a prezentat una dintre cele
mai frumoase piese de colec ție din zona Muscelului. La final, conducerea și
membrii asociației, precum și invitații acestora au luat parte la un prânz
festiv la Cercul Militar Pite ști.





”Nicolae Grigorescu, - pictorul
sufletului românesc

prof.Cornelia Ghinea 



Ziua Universală a Iei

Mai mult decât atât, ia noastr ă are 
și o zi dedicată – data de 24 iunie 
este acum marcată drept Ziua 
Universală a Iei. Această zi este 
serbată în peste 50 de țări și mai 
mult de 100 de ora șe. Nu este o mult de 100 de ora șe. Nu este o 
întâmplare faptul că data acestui 
eveniment coincide cu o s ărbătoare 
importantă a românilor, respectiv 
Sânzienele, deoarece ia are brodate 
simboluri magice, destinate s ă o 
apere de rele și de ghinioane pe cea 
care o poartă.





Ce compoziție frumoasă? Satul 
românesc bogat frumos, mândru care-
și petrece cu joc și bucurie existența!

Hora bucuriei la Cercul Militar Pite ști



Ediția a II-a iunie 2019


