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REDAC!IA PUBLICA!IEI 
CURIERUL ROMÂNESC 

S"RBATORE#TE 35 DE ANI 
LA GRAND HÔTEL, STOCKHOLM 

 

Startat! în 19 mai 1980 publica"ia 
CURIERUL ROMÂNESC a împlinit 35 
de ani de existen"!.  
Redactorii ei, r!spândi"i acum pe dou! 
continente, ne-am întâlnit la Stockholm 
anul acesta, înre 23 august #i 4 septembrie.  

 

 
 

De la stânga: Anne-Marie Abrahamsson 
Ciupitu, Octavian Ciupitu, Mariejeanne 

Ciupitu, Marc Paul Ciupitu, Silvia 
Constantinescu #i Theo Alex Ciupitu la  

Restaurantul ”Mathias Dahlgren”. 
 

 
 

Mariejeanne Ciupitu, Octavian Ciupitu 
#i Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu. 

 

 
 

Marc Paul Ciupitu, Silvia Constantinescu 
#i Theo Alex Ciupitu. 

Foto: © CR. 
 

Theo, ca #i noi to"i din aceasta redac"ie, a 
fost de la început sponsor al acestei publi-
ca"ii, dar de când a devenit avocat #i veni-
turile i-au permis, sponsorizeaz! înc! din 
2012 editarea articolelor din CURIERUL 
ROMÂNESC sub form! de c!r"i.  
$i aceast! întâlnire a fost sponsorizat! de 
Theo. Mariejeanne a veni de la Göteborg, 
Marc tocmai terminase antrenamentele la 
Star City #i s-a  oprit la Stockholm, noi am 
venit de la Finnerödja; iar Anne-Marie lo-
cuie#te la Stockholm. 
Ca oameni practici, am combinat mai 
multe evenimente: 75 de ani ai ”editorului 
responsabil”, 50 de ani de convie"uire ai 
”editorului responsabil” cu ”editorul” #i 35 
de ani de existen"! a public"iei. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grand Hôtel: o camer!, un hol #i Veranda, 
unde se poate mânca sau servi o cafea. 
Foto: Silvia Constantinescu / © CR. 

Theo este un gurmand #i foarte interesat de 
arta culinar!, de tot felul de ”delicatesuri”; 
înc! de când avea 6-7 ani experimenta tot 
felul de ”delicatesuri”, cum le spunea el, 
chiar dac! de cele mai multe ori r!mâneau 
experiment!ri imposibil de mâncat, l!sând 
mun"i de vase dup! experimente, pe care 
noi ceilal"i trebuia s! le sp!l!m. Pe noi to"i, 
#i p!rin"ii, #i fra"ii lui, ne amuza pasiunea 
cu care Theo ”experimenta” #i explica"iile 
pe care ni le d!dea, #i câteodat! mai #i gus-
tam din ele, ca s!-i r!spl!tim munca #i ar-
doarea cu care experimenta, mai ales c! 
fra"ii lui, cu mult mai mari decât el, îl 
tratau cu mult! duio#ie, pentru c! era ”fra-
tele cel mic”.  
$i în c!l!toriile oferite p!rin"ilor lui anual 
la cele mai elegante hoteluri din lume, el 
urm!re#te vizitarea restaurantelor cu ”deli-
catesuri”, marcate cu stele ”Michelin”. 

 

Grand Hôtel din Stockholm este un hotel 
fondat la 1874. Faima îi este dat! #i de fap-
tul c! laurea"ii Nobel sunt caza"i în acest 
hotel. Proprietarul hotelului este familia 
Wallenberg, prin The Grand Group av 
Investor AB. Grand Hôtel este singurul 
hotel din Suedia trecut în "The Leading 
Hotels of the World". În încinta acestui ho-
tel se afl! #i restaurantul ”Mathias Dahl-
gren”, unul din restaurantele vizitate cu 
ocazia aceastei întâlniri. Restaurantul 
”Mathias Dahlgren” are 2 stele ”Miche-
lin”.  

 

Ca #i la alte restaurante cu 2 sau 3 stele 
”Michelin” de la Paris, Modena, Floren"a, 
Houston, Las Vegas, Los Angeles, sau 
Miami, unde Theo ne-a invitat, pre"urile au 
fost exorbitante, felurile sevite trebuiau v!-
zute cu lupa, dar o armada de chelneri î"i 
prezentau, cu lux de am!nunte, ce ingredi-
ente con"in felurile de mâncare puse în 
farfurie. F!ceau, a# pute spune, un mic 
spectacol. Nostim! 

 

Aceast! întâlnire de familie #i a membrilor 
redac"iei a fost oferit! #i organizat! de 
Theo. Theo a dorit s! ofere familiei lui #i 
redac"iei o întâlnire deosebit!. $i a reu#it!* 
 

Silvia Constantinescu. 
 

(De ce dona!ii…? Continuare din pag. 3.) 
 

acestora de a informa Occidentul despre 
situa"ia dezastruoas! a celor din %ar! în 
timpul regimului Ceau#escu, dar #i despre 
efortul exila"ilor români de a se integra în 
"!rile care i-au ad!postit, f!r! s!-#i uite 
originea, a motivat dona"ia noastr!. 
Dac! sunte"i interesa"i de l!rgirea orizon-
tului legat preocup!rile românilor din exil, 
de a cunoa#te de fapt #i o alt! parte din 
istoria românilor, v! informez c! ave"i 
posibilitatea s! împrumuta"i aceste lucr!ri 
de la biblioteci din România.                          * 
 

Silvia Constantinescu. 


