
Uca Marinescu: fiecare expeditie incepe cu o chemare
Fascinanta. Asa s-ar putea descrie intr-un singur cuvant o ora petrecuta in compania Ucai Marinescu. O
ora care are darul de a aduce intr-un loc unele dintre cele mai indepartate puncte de pe Ha rta
Pamantului. Polul Nord, Polul Sud, Marele Canion, Yucatan, Venezuela, Ecuador, Japonia, China,
Madagascar sau Galapagos sunt doar o parte dintre locurile pe care exploratoarea le-a "experimentat" cu
toate simturile de-a lungul timpului.
  
  Sibienii sunt invitati si ei sa ia parte la experienta Ucai Marinescu, fie si printr-o calatorie imaginara
facuta prin intermediul fotografiilor. Acestea, mai mult de 50 la numar, sunt expuse pana vineri, 18
februarie, in foaierul Corpului B al Bibliotecii Judetene ASTRA si ofera cate patru imagini din fiecare loc
in care au purtat-o pasii pe exploratoarea romana in drumul sau in jurul lumii, care s-a desfasurat anul
trecut. 
  
  Pas dupa pas, in 500 de kilometri
  
  Autobuze, zeci de avioane de mari si mici dimensiuni, feriboturi, dar si 500 de kilometri parcursi pe jos.
Cam asa s-ar putea descrie in cateva mijloace de transport expeditia in jurul lumii pe care Uca Marinescu
a experimentat-o in 2010. De la sfarsitul lui februarie si pana in septembrie exploratoarea a plecat sa afle
mai multe despre lumea in care traieste, periplul sau incepand in Galapagos si incheindu-se in
Madagascar. Astfel, timp de aproape trei anotimpuri, Uca Marinescu a strabatut tari precum Venezuela,
Ecuador, Galapagos, Brazilia, Amazon, Panama, Guatemala, Mexic, SUA, Canada, Japonia, China,
Birmania, Bhutan, Cambodgia, Armenia, Georgia, Kazahstan, Azerbaidjan si ajungand pana in Iran,
Emiratele Arabe Unite, Kenya, Madagascar si Franta, cunoscand sufletul si obiceiurile oamenilor,
bucurandu-se de fauna si de flora fiecarui loc. Expeditia sa a dus-o din lumea broastelor testoase si a
plantelor exotice, pana in nordul inghetat al aurorei boreale, pe care a savurat-o timp de doua nopti.
"Calatoriile mele au inceput printr-o intamplare, iar aceasta se numeste chemare, pentru ca in fiecare
actiune a mea a fost o chemare". Chemarea pentru expeditia in jurul lumii i-a aparut in suflet in 2009,
cand a inceput sa se documenteze cu privire la locurile in care urma sa ajunga. Dincolo de toate acestea, a
trebuit sa se pregateasca psihic, pentru ca subliniaza ca intr-o astfel de calatorie, factorul psihologic este
cel mai important. 
  
  "Acolo unde exista modestie, exista fericire"
  
  Fiecare loc prin care au dus-o pasii sau mijloacele de transport au facut-o pe exploratoarea noastra sa se
apropie mai mult de oameni, pentru ca acum, cand se afla acasa, sa traga o concluzie simpla: Peste tot
"exista oameni la fel ca noi. Nu este nicio deosebire. Singurul lucru care ne diferentiaza este felul in care
gandim". Şi a reusit sa ajunga mai aproape de sufletul lor, invatandu-le putin din limba, asta dincolo de
faptul ca vorbeste sapte limbi straine. 
  
  De la munte la campie, din Tibet pana in nordul Canadei, din desert pana pe malurile fluviului Orinoco a
purtat-o dorul de cunoastere pentru a afla pana la urma ca fericirea sta, de fapt in lucrurile marunte.
"Acolo unde exista modestie, exista fericire", spune Uca Marinescu, aratand ca unele dintre locurile unde
fericirea si-a facut salas sunt gospodariile oamenilor din Papua, Noua Guinee. "Oamenii sunt atat de
fericiti, incat imi venea sa raman si eu acolo", adaugand ca un alt sentiment descoperit in acest drum al
cunoasterii este libertatea:"Este foarte greu sa fii liber. Aceasta libertate poti sa o gasesti undeva in
mijlocul naturii. Acolo iti dai seama ca esti liber."
  
  A cunoscut sentimentul libertatii si al fericirii, a realizat ca exista locuri in lume unde oamenii nu cunosc
valoarea banului si nici nu-i intereseaza, a aflat cat de importanta este picatura de apa, s-a simtit uneori la
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limita, a plans si a experimentat toata valtoarea sentimentelor umane, dar a plecat, doar pentru a se
intoarce mereu acasa. "Au fost locuri unde am fost tentata sa raman, dar nu am ramas. in primele
expeditii ale mele, dupa cateva saptamani nu aveam astampar". Dorea sa se intoarca acasa, dorul pentru
pamantul romanesc facand-o sa inteleaga ca apartine cu desavarsire acestor meleaguri. De altfel, in
septembrie 2010, dupa ce s-a intors acasa, primul lucru pe care l-a facut a fost sa urce in Fagaras.
  
  Uca Marinescu nu stie inca unde o va duce viitoarea expeditie, pentru ca asteapta chemarea, dar ne-a
destainuit, totusi, ca in curand va cuprinde experienta sa intr-o carte, care la fel ca si fotografiile expuse la
ASTRA le va povesti oamenilor despre lumea minunat de complexa in care traim.
  
  
  Caseta
  
  Chiar daca s-a nascut la "Polul Nord" romanesc, adica la Gheorghieni, in judetul Harghita, Uca
Marinescu spune ca este mai mult de jumatate sibianca. A trait mai multi ani la Orlat si Miercurea
Sibiului, devenind ulterior Cetatean de onoare al ambelor localitati. Printre distinctiile sale se numara
Diploma de excelenta a Presedintiei Romaniei (2002), Premiul Presei Sportive (2006), diplome de
excelenta din partea Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, Comitetului International Olimpic,
Comitetului Olimpic Roman si din partea Ministerului Tineretului si Sportului. A fost decorata de
presedintele Romaniei cu Ordinul national de Merit in grad de cavaler, in 2000, pentru ca in 2002 sa
primeasca tot din partea presedintelui, Ordinul national de Merit in grad de ofiter. A fost desemnata
Maestru Emerit al sportului in 2003, primind premiul special in cadrul evenimentului Femeia anului
2002. Mai mult, a fost desemnata Cetatean de onoare a oraselor Punta Arena din Chile, Whitehorse din
Canada si Bizerte din Tunisia. 
  
  Pe 28 aprilie 2001 a cucerit Polul Nord pe schiuri, pentru ca in 24 decembrie acelasi an sa ajunga, tot pe
schiuri la Polul Sud. Ea a devenit, astfel, primul roman care a reusit aceasta performanta. Prin acest
demers, Uca Marinescu (70 de ani) a devenit prima femeie din lume, ca varsta si performanta, care a
cucerit cei doi Poli ai Pamantului si a treia din toate timpurile.

Cuvinte cheie: cetatea  orlat  miercurea sibiului  armeni  harta  franta  fagaras  international  sibiul
japonia  china  harghita  canada  brazilia  sport  miercurea  mijloace de transport  arme  aga  presedintele
romaniei  caseta  intern  plante  mita  ceas  pre  sibienii  diplome  limbi straine  fotografii  interna
educatie  septembrie 2010
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