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TURUL CICLIST: MISCARE SI CUNOASTERE 

Acum suntem la Gradina Botanica, pedalati pe faleza inferioara pana la bariera și incepeti sa 

pedalați vedeti monumentul “Fructul Soarelui”, care este amplasat pe faleza superioara si este 

observabil in partea stanga. Dupa ce ati citit informatiile legate de monumental “Fructul Soarelui”, cititi 

si raspundeti la intrebarea atasata. 

Fructul Soarelui a fost de realizat în anul 1977 sculptor băcăuan, 

Gheorghe Apostol, ce s-a remarcat prin sculpturile sale în lemn, dar a reușit să 

schimbe fața sobră a fierului prin intermediul creațiilor sale, fapt pentru care, 

este considerat al doilea sculptor român după Constantin Brâncuși. Lucrarea 

este alcătuită dintr-un ax vertical ce susține spițele unei roți și domină prin 

înălțime și monumentalitate peisajul. Sculptura poate reprezenta, de asemenea, 

un cerc ce are în centrul său un punct. Acesta este simbolul Soarelui care, în 

astronomie, este considerat centrul universului, în jurul căruia și de la care 

pleacă totul. 

1) Cate raze si ce culoarea are monumentul “Fructul Soarelui” 

       ……………………………………………………………. 

Dupa ce raspundeti la intrebare, inaintati pe faleza inferioara pana cand gasiti o sfera in doua culori 

(roșu și alb), aceasta se numeste “Ziua si noaptea”. Lucrarea „Ziua și Noapteaˮ a fost realizată de 

Vasilica Marinescu-Kasnovschi, în anul 1976 (prima ediție a taberei de sculptură). Sculptura găsește 

forme ingenioase de așezare pe orizontală și pe verticală a 

unor semidiscuri, sudate într-o succesiune regulată, pentru a 

sugera un fenomen misterios. Dupa ce ati citit informatiile 

scrise despre monumentul “Ziua si noaptea”, raspundeti la 

intrebarea atasata. 

2) Numarati semidiscurile monumentului “Ziua si 

noaptea”. 

 

Dupa ce ati raspuns la intrebare, deplasati-va spre Elice, urcand scarile. Monumentale de travertin. 

Dupa ce ati urcat scarile, traversati pe partea cealalta (pe jos, nu pe bicicletă), cititi cu atentie 

intrebarea si raspundeti la aceasta. 

3) Precizați numele celor 3 obiective turistice amplasate în zonă și notați (in jurul vostru pe o 

raza de 100 metri) textul situat pe unul dintre ele, ridicat pentru a celebra anii trecuți de la 

debutul activității portuare din orașul Galați:. ……………………………… 

………………........……………………………………………………………………………. 

Dupa ce ati rezolvat aceasta sarcina, indreptati-va P-urilor, si odata ajunsi la obiectiv, cititi 

informatiile legate de acesta, numita si “Femeia pe valuri” - o sculptura din bronz și fântână 

arteziană, cu pereții placați cu marmură albă. Aceasta a fost realizată de Constantin Baraschi 
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și instalată în anul 1966 (anul în care a murit artistul) Sculptura are 3.05 m lungime și 

reprezintă o siluetă feminină situată în mijlocul bazinului, fiind păzită pești ce au 1,1 m 

lungime, din a căror gură țâșnește apa spre statui necontenit. Chiar daca numele ei este 

,,Femeia pe valuri”, localnicii o numesc ,,Nespălata”. Același sculptor a realizat perechea 

sculpturii, amplasată la Genova (Italia). 

 

Dupa ce ati citit informatiile, raspundeti la intrebarea de mai jos: 

4) Cati pesti vegheaza in bazin si stropesc “Femeia pe Valuri?” 

 

Acum ca ati raspuns si la aceasta intrebare, deplasati-va inapoi la Elice, traversati pe partea 

cealalta, si urmati  pista de biciclete de pe faleza superioara pana la restaurantul “Blue 

Acqua”. Odata ajunsi in fata restaurantului, cititi informatiile legate de acesta. Restaurantul 

a fost construit in anii ’70. Acesta are in dotare 95 de locuri la interior, 45 de locuri in separeu 

si 300 de locuri la terase, decorate cu motive maritime care te introduc in atmosfera 

frumusetii marine. Acum ca ati citit 

informatiile, raspundeti la 

urmatoarea intrebare: 

5) Comparati imaginea si 

mentionati doua deosebiri intre 

cladirea din poza si cladirea din 

din fața voastră. 

 

Dupa ce ati raspuns la intrebare, va 

deplasati spre monumentul roșu, ce 

are o înălțime de 15 m. Lucrarea  

se numește „Poarta oraşului" a 

fost realizată în 1977, de către Gheorghe Terescenco, care a mai realizat și alte sculpturi 

amplasate în orașul Galați. Este alcătuită din două siluete ale unui cuplu care dialoghează. 

Lucrarea pare un simbol al deschiderii internaționale a Galaţiului prin intermediul 

mărețului fluviu, dar şi o aluzie la explozia demografică din a doua jumătate a secolului al 

XX-lea.Dupa ce ati citit toate informatiile legate de acesta, raspundeti la ultima intrebare 

6) Câte muchii are sculptura „Poarta orasului”? 

Dupa ce ati raspuns si la ultima intrebare, ultima voastra sarcina este sa ne cautati pe noi in 

parcul Viva. 

 

Mulțumim ca ați participat la o vânătoare de comori în orașul Galați și sperăm că ați aflat multe lucruri 

interesante! Prin activitatea noastră dorim promovarea turistică a Galațiului! 

 

 Liceul Teoretic Emil Racovita Galati 


