
Poiana Sibiului

Una dintre cele mai pitoresti asezari din Marginime, comuna Poiana Sibiului, situata la 35 km. distanta de
Sibiu, a pastrat, din timpuri stravechi, traditia oieritului. Din acest motiv, ani buni, in localitate si-a avut
sediul Uniunea Oierilor din Romania. 
  În vremea regimului comunist, poienarii erau considerati cei mai bogati oameni din tara noastra. Dupa
casele lor aratoase jinduiau toti romanii, motiv pentru care valoarea unei astfel de locuinte ajunsese,
inainte de ’89 sa fie echivalentul a 15 apartamente in resedinta de judet. De altfel, pe seama opulentei
localnicilor circulau o sumedenie de legende:ba ca unii si-ar fi dorit sa devina proprietari de elicoptere, ba
ca altii si-ar fi adapat caii cu sampanie, ba ca din neincredere, cei mai multi si-ar fi tinut banii in saltele
cusute cu sfoara, in teancuri de sute de lei. Cand toate aceste fisicuri, aliniate, atingeau lungimea de un
metru, era sigur ca respectivul poienar devenise milionar. 
  Dincolo de traditie cert ramane faptul ca, statul comunist a fost acela care le-a asigurat localnicilor
respectivul statut. Iar aceasta prin primele consistente pe care le acordau oierilor pentru lana de rasa pura,
ori berbecutii pentru reproductie. În timp, cand respectiva piata a regresat, numarul detinatorilor de ovine
s-a redus dramatic, azi abia vreo 200 de localnici mentinand sus acest stindard al traditiei.   

Atestata documentar la 1537, asezarea, care include doar localitatea omonima, situata in Muntii Cindrel,
pe un platou submontan, la 900 de metri altitudine, s-a dezvoltat de la bun inceput pe baza oieritului
transhumant si a ocupatiilor adiacente. 
  Descoperirea, in hotarul comunei, a unei monede de bronz, cu evidente urme de uzura, conduce la
concluzia ca asezarea era locuita cu mult inainte de atestare, adica din epoca mijlocie a bronzului. În
Poiana Sibiului exista si cateva obiective istorice si turistice de real interes:biserica ortodoxa din lemn cu
hramul Adormirea Maicii Domnului(Biserica din Deal), Biserica din Vadu, Muzeul satesc cu profil
etnografic pastoral ce cuprinde colectia etnografica a invatatorului Ioan Georgescu. 
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