
Manifestari omagiale dedicate Unirii Principatelor, la \&quot;Eremia Grigorescu \&quot;
Omagierea "Unirii celei mici " de la 24 ianuarie 1859 a fost marcata si de Şcoala de Aplicatie pentru
Unitati Sprijin de Lupta "General Eremia Grigorescu ", o institutie militara care, de multa vreme, a
devenit un reper si pentru evenimentele cultural-patriotice sibiene. 
  
  "Unirea Principatelor Romane - 24 ianuarie 1859 " a fost numele simpozionului la care au participat,
alaturi de personalul Şcolii, reprezentanti ai invatamantului universitar sibian si ai vietii culturale a
Sibiului. Evenimentul a fost deschis de comandantul SAUSL, col. prof. univ. dr. Alexandru Rizescu, care
a subliniat semnificatia, din punct de vedere militar, a actului unirii de la 1859, in expunerea "Unirea
Principatelor Romane si renasterea militara nationala ". Conf. univ. dr. Valeria Şorostineanu a dezvaluit
auditoriului contextul extern si reactiile puterilor europene ale vremii la aflarea dublei alegeri a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe tronul Moldovei si Ţarii Romanesti, in "Unirea Principatelor
Romane in contextul diplomatiei europene ". "Unirea Principatelor Romane - ideal al romanilor ardeleni "
a fost subiectul abordat de prof. univ. dr. Dumitru Acu, presedintele Asociatiunii ASTRA, iar conf. univ.
dr. Paul Brusanovski ne-a detaliat, in "Unirea Principatelor Romane si Biserica ", politica dusa de Cuza
fata de cler si biserica, cu accent pe secularizarea averilor manastiresti pamantene sau supuse. Prof. dr.
Alexiu Tatu, de la Filiala Sibiu a Arhivelor Nationale, in "Alexandru Ioan Cuza in documente ale
cancelariilor europene ", a subliniat modul in care reprezentantii puterilor vremii, prin atasatii lor
diplomatici, au raportat despre actul unirii de la 1859 sau personalitatea domnitorului Alexandru Ioan I. 
  
  in paralel, Şcoala de Aplicatie pentru Unitati Sprijin de Lupta "General Eremia Grigorescu " a organizat
si o expozitie de carte si fotografie de epoca, pe aceeasi tema.
  
  Manifestarea s-a incheiat pe platoul unitatii militare, unde personalul Şcolii s-a prins in traditionala Hora
a Unirii ".

Cuvinte cheie: romanesti  sibiul  biserica  ioan  ion  invatamant  mol  fotografie  ski  mag  fotograf
traditionala
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