
Grămeşti

Intâlnire “pe uscat” cu sportiva „ de pe apă ”

Vineri, 14 septembrie 2012, în ziua Înălţării Sfintei Cruci, sala de festivităţi a Primăriei 
comunei Grămeşti, a găzduit o emoţionantă întâlnire a oficialităţilor locale – consilieri, 
funcţionari publici, intelectuali – precum şi a unui numeros public, cu sportiva numărul 
unu a judeţului Botoşani pe anul 2011, canotoarea Viviana-Iuliana Bejinariu, originară 
din satul Botoşeniţa Mică, comuna Grămeşti, născută în ziua Sfântului Vasile a anului 
1994.

Spre finalul clasei a VI-a, cu prilejul unui trial organizat de CS Botoşani, fetiţa a fost 
selecţionată pentru a fi pregătită în sportul pe apă cu toate că nici nu ştia să înoate. 
Antrenoarea Elena Iacob  i-a cizelat calităţile sportive, în scurt timp obţinând şi 
rezultatele dorite.

După o munca intensă şi multe sacrificii, Viviana şi-a etalat cele 25 de medalii din aur, 
argint şi bronz, obţinute la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, garnisite cu 
diplomele aferente, cele mai strălucitoare fiind cele din aurul obţinut la recentul 
Campionat Mondial de Juniori de la Plovdiv din Bulgaria, la “4 vâsle”, acelaşi loc şi la 
Campionatele Europene de Juniori de la Bled-Slovenia.

Pentru meritele sale sportive, Primăria comunei Grămeşti, reprezentată prin domnul 
primar Vasile Şuleap, i-a oferit un buchet de flori, o diplomă pentru merite sportive şi un 
simbolic “stimulent material”.

Festivitatea l-a avut ca staroste pe unul din dascălii Vivianei, Vasile Amariei, semnatarul 
prezentului articol, elogii şi mulţumiri aducăndu-i şi prof-ul de sport- Iulian Raicu, 
secretarul comunei-Gheorghe Aiftincăi, şeful de post- Costel Mânecan, preot – Ştefan 
Alexandru Irinciuc.

Nu au lipsit fotografiile cu campioana, participanţii urându-i noi succese în cariera 
sportiva şi, într-un glas i-au cântat “La Mulţi Ani!” ciocnind şi o cupă de şampanie cu 
sărbătorita.

Era şi normal ca succesele Vivianei să-i fie cunoscute şi pe meleagurile natale unde a 
copilărit, a visat alături de colegi, profesori, părinţi şi, poate nu s-a gândit niciodată că o 
să ajungă atât de sus în sportul de performanţă.

Succes şi cât mai multe medalii, Vivi !   
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A consemnat,

Înv. Vasile Amariei
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