Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Cu puterea sufletului, orice este posibil.”
(Jimi HENDRIX)

E PRIMĂVARĂ, IARĂȘI PRIMĂVARĂ!!!

Astăzi vreau sa va spun o poveste. E povestea bătrânul tâmplar şi casa sufletului. Am auzit mai
de mult aceasta poveste care, pentru mine, a însemnat ceva aparte.
Se spune că un bătrân tâmplar se afla în pragul pensionării. Era încă în putere, de aceea patronul
său îl mai dorea la lucru în echipa sa. Cu toate acestea, bătrânul era hotărât să se retragă, pentru a duce o
viaţă mai liniştită alături de familie. Renunţa la un salariu bunicel, dar prefera liniştea. Cu părere de rău
pentru pierderea unui meşter aşa de priceput, patronul îi ceru să mai construiască doar o singură casă.
Bătrânul acceptă, însă nu mai punea suflet în ceea ce făcea. Chema ajutoare nepricepute şi folosea
scânduri nepotrivite. Şi lui îi era ruşine de cum arăta ultima lucrare. Când în cele din urmă o isprăvi,
patronul veni să o vadă. Îi dărui tâmplarului cheia de la intrare, zicându-i: „Aceasta este casa ta, darul
meu pentru tine!”. Tâmplarul rămase uimit. Ce mare ruşine! Dacă ar fi ştiut că îşi zideşte propria casă,
atunci ar fi făcut-o cu totul altfel.
Aşa e şi cu noi. Ne construim vieţile, punând în ele adeseori nu tot ceea ce e mai bun. Apoi, cu
uimire, realizăm că trebuie să trăim în casa pe care tocmai ne-am construit-o. Dacă am putea-o reface,
am face-o cu mult diferită. Însă nu ne putem întoarce în timp.
Ia aminte! Tu ești tâmplarul! În fiecare zi baţi un cui, aşezi o scândură sau ridici un perete. Viaţa
e întocmai aşa cum ţi-o clădeşti!!! Alegerea pe care o faci azi zideşte casa în care vei locui mâine.
Să nu uităm însă că astăzi este prima zi a acestei primăveri și trebuie să urăm tuturor ceva. Eu vă
urez: La multă iubire, prieteni de pretutindeni! Astăzi, în aceasta zi vă doresc căldură în suflet,
sănătate și cât mai multe împliniri! Să ne luăm de mână și să strigăm: TRĂIASCĂ IUBIREA!!!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Muzica din suflet poate fi auzită de univers.”
(Lao TZU)

SĂ NU UITĂM SĂ URĂM „LA MULȚI ANI” REVISTEI NOASTRE LOCALE,
COLABORATORILOR EI, INIȚIATORILOR ȘI TUTUROR VULCĂNENILOR!

Nu omit niciodată ca în ceastă zi specială să marchez și faptul că e ziua dragei noastre reviste
locale numită „ACUM”! Și de ce n-aș face-o pentru că o întreagă echipă ne străduim să culegem tot ce-i
mai frumos aici, la noi, și să oferim informații celor interesați de noi și comuna noastră. Astăzi împlinim
cinci anișori de când lună de lună încercăm să cuprindem aproape tot de pe la noi. Nu suntem o
comunitate foarte mare, însă este remarcabil faptul că aici avem evenimente multe și variate, avem
spectacole și serbări, diverse întâlniri între copii și autoritățile locale, dezbateri cu populația privind
diverse probleme și multe altele pe care, de altfel, le regăsiți în paginile acestei reviste.
Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat de-a lungul acestor cinci ani în munca de
elaborare a revistei noastre și, vreau să punctez faptul că suntem mulți. Sunt câteva persoane care în
fiecare lună își aștern rândurile și gândurile aici, sunt cadrele didactice care se implică tot mai mult, sunt
colegi de-ai mei și, nu în ultimul rând sunt copiii din școlile vulcănene. Într-un cuvânt suntem o
adevărată „armată” ce lucrăm cot la cot, colaborăm, ne consultăm, încercăm să ne perfecționăm tocmai
din dorința de a ieși totul bine. Sper că roadele muncii noastre sunt apreciate de voi, cititorii noștri, iar
opiniile voastre sunt extrem de importante pentru noi. De aceea, orice idee de a adăuga ceva, ori de a
face ceva altfel, noi o primim cu mare interes.
LA MULȚI ANI și la cât mai multe gânduri bune!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Există tot atâtea căi către Dumnezeu câte
suflete sunt pe pământ.”
(HADITH)

CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL

Anul acesta Postul Sfintelor Paști începe pe data de 14 martie.
Canonul Sfântului Andrei Criteanul se citește pe fragmente în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paști, in zilele de luni, marți, miercuri și
joi, în cadrul Slujbei Pavecerniței; iar în întregime se citește la Denia de
joi din săptămâna a 5-a a Postului Sfintelor Paști, la Utrenie.
Este vorba de un canon de pocăință, adică un lung imn liturgic
(peste 250 stihiri), alcătuit din 9 cântări bogate, compuse, la rândul lor,
din stihiri scurte de pocăință, ritmate de invocația: ,,Miluiește-mă,
Dumnezeule, miluiește-mă!”, cerere care amintește de rugăciunea
vameșului din prima duminică a perioadei Triodului.
Canoanele liturgice au apărut la sfârșitul secolului al VII-lea și
începutul secolului al VIII-lea, înlocuind, în mare măsură, imnele
liturgice numite Condac. Totuși, între cântarea a 6-a și a 7-a a fiecărui
Canon se mai păstrează un Condac urmat de un Icos. Canoanele, care au
fost compuse la început de creștini sirieni elinizați din Palestina, sunt mai
sobre din punct de vedere muzical și au un conținut teologic mai
accentuat.
In secolele XI-XII, un canon de două stihiri pentru o cântare a fost adăugat în cinstea Sfintei
Cuvioase Maria Egipteanca, din vremea în care duminica a V-a din Postul Sfintelor Paști a fost
închinată pomenirii Sfintei Maria Egipteanca. Apoi a fost adăugată la sfârșitul fiecărei cântări o stihiră
de cerere către Sfântul Andrei Criteanul însuși. După sinaxar se cânta sau recita 16 stihiri, toate intercalate între Fericiri.
Acest canon al Sfântului Andrei Criteanul se cântă pe glasul al 6-lea, care este mai trist. Irmosul
se cântă de două ori, la începutul și la sfârșitul cântării. Rugăciunea ,,Miluiește-mă, Dumnezeule,
miluiește-mă!” este însoțită de metanie mică și de semnul sfintei cruci.
Acest bogat și frumos canon este, în același timp, meditație biblică și rugăciune de pocăință.
Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, luminată
de citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care se pocăiește plânge că nu a urmat pilda luminoasă a drepților
virtuoși, ci robia patimilor arătate în mulți păcătoși, dintre care unii nu s-au pocăit, iar alții s-au mântuit
tocmai fiindcă s-au pocăit.
Cu inima plină de smerenia vameșului, cu strigătul de iertare al fiului risipitor și cu gândul la
înfricoșătoarea judecată, despre care vorbesc Evangheliile primelor trei duminici ale Triodului, autorul
Canonului cel Mare ne arată, deodată, durerea și puterea pocăinței, leac și lumină a învierii sufletului
din moartea păcatului.
Rugăciunea vameșului ,,Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul!” devine, în Canonul
Sfântului Andrei Criteanul, ritmul și respirația pocăinței în stăruitorul stih: ,,Miluiește-mă, Dumnezeule,
miluiește-mă!”
Pocăința - rugăciune a fiului risipitor: “Părinte, greșit-am la cer și înaintea ta, nu mai sunt
vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe una din slugile tale” ia accentul unui regret nesfârșit

pentru păcat, ca pierdere și moarte a sufletului care valorează mai mult decât toata lumea materială: “Ia
aminte, Cerule, și voi grăi; pământule, primește în urechi glasul celui ce se pocăiește lui Dumnezeu și-L
laudă pe Dânsul.” (Cântarea a II-a, 2).
Păcatul este alipirea sufletului de cele pământești, încât: ,,toată mintea țărână mi-am
făcut” (Cântarea a II-a, 6). Prin păcat se pierde frumusețea nevinovăției din Rai, se pustiește sufletul, se
schimbă demnitatea omului în rușine, iar apropierea de Dumnezeu se preface în înstrăinare de El.
Păcatul pe care îl descrie Canonul cel Mare nu este al unui singur om, ci al firii omenești căzute,
începând cu Adam și Eva. De aceea, Canonul cel Mare îmbină pocăința cu meditația la căderile în păcat
sau biruința asupra păcatului, așa cum se văd acestea în Sfânta Scriptură. Canonul cel Mare se cântă în
Biserică în timpul perioadei de pocăință a Postului Mare al Sfintelor Paști, tocmai pentru a se arăta că
toți oamenii au nevoie de pocăință și de iertare a păcatelor pentru a ajunge la mântuire.
Rugăciunile din Canonul cel Mare adresate Maicii Domnului și Sfinților Apostoli arată, în
general, legătura dintre pocăință și înviere, dintre vremea Postului și sărbătoarea Paștilor. Maica
Domnului, care a purtat în pântecele ei și pe brațele ei pe Hristos-Domnul, arătându-L lumii, împreună
cu Apostolii care au binevestit lumii pe Hristos, arată aici însăși taina Bisericii, în care puterea și darul
pocăinței devin pregătire si dor de înviere, arvuna a vieții veșnice ca legătură de iubire a omului cu
Dumnezeu.
Mărturisirea și preamărirea Sfintei Treimi în Canonul cel Mare arată ca pocăința creștină este
taina refacerii comuniunii oamenilor cu Sfânta Treime. Botezați în numele Sfintei Treimi, creștinii
reînnoiesc Taina Botezului prin lacrimile pocăinței, mor pentru păcat și înviază sufletește pentru
Hristos. Un alt element care susține rugăciunea de pocăință și, în același timp, constituie semnul
pocăinței profunde este plânsul sau lacrimile căinței. Lacrimile sunt un dar de la Dumnezeu. Lacrimile
care susțin rugăciunea de pocăință sunt numite întristarea cea după Dumnezeu, după expresia Sfinților
Părinți. În timpul Postului Mare în Triod se subliniază legătura deosebită dintre taina smochinului
neroditor care s-a uscat pentru ca l-a blestemat Hristos Domnul și existența umană cea îndepărtată de
Dumnezeu, care nu aduce roadă faptelor bune.
După împăcarea omului cu Dumnezeu prin Spovedanie, lacrimile pocăinței aduc pace în suflet.
Lacrimile nu sunt un scop în sine, dar sunt semnul căinței profunde și semnul bucuriei iertării și al
refacerii comuniunii cu Dumnezeu, Izvorul bucuriei. Cântările noastre bisericești compuse, în general,
de monahi care au plâns o viață întreagă, care s-au învrednicit de lacrimile pocăinței și de lacrimile
bucuriei, conțin o bucurie pașnică și pacificatoare. Ele nu urmează ritmul naturii împătimite de plăceri,
ci urmează ritmul metaniilor, acela al pocăinței. O astfel de muzică ne ajută la susținerea rugăciunii de
pocăință.
Muzica din timpul Postului Mare este adaptată acestei perioade, după cum și veșmintele
liturgice, de culoare cernită, închisă, ne antrenează în interioritatea pocăinței; ele ne cheamă să privim
nu atât la solemnitatea slujbelor exterioare, cât la sărăcia sufletului nostru slăbit de păcate, pentru a
aduna, prin smerita rugăciune, comori de lumină în inimă.
Totuși, întrucât pocăința are ca scop bucuria învierii, sâmbăta și duminica din timpul Postului
Mare, Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur și cea a Sfântului Vasile cel Mare se săvârșesc în veșminte
luminate, iar miercurea și vinerea, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite unită cu Vecernia, ca semn de
pocăință, se săvârșește în veșminte cernite. Această Liturghie este săvârșită pentru împărtășire
euharistică mai intensă întrucât și postul acesta este mai intens sau mai sever. În Biserica veche nu se
săvârșea Liturghia Darurilor mai înainte sfințite dimineața, ci seara, la vecernie. În mediul rural,
primăvara, oamenii mergeau în timpul zilei la câmp, iar după munca de la câmp, seara, veneau și se
împărtășeau, ca pregătire pentru înviere, deoarece perioada Postului Sfintelor Paști este potrivită pentru
învierea sufletului din moartea păcatului și culminează cu explozia bucuriei învierii Domnului din
noaptea de Paști.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Acele lucruri pe care natura le refuză
vederii umane, ea le relevă ochilor
sufletului.”
(OVIDIU)

KA2 – PARTENERIATE STRATEGICE ÎN DOMENIUL ȘCOLAR
PROIECT „COLOURED BY THE SUN, UNITED BY THE SEA”
2015-1-LT01-KA219-013452

Short term joint staff training
În perioada 9-22 februarie 2016, a avut loc, în Gudaloupe, Franța, a doua întâlnire din cadrul
parteneriatului strategic școlar Erasmus + „Coloured by the Sun, United by the Sea”, aceasta fiind
dedicată cursurilor pentru profesori. În acest proiect, cu derulare pe trei ani (2015-2018), finanțat de
Comisia Europeană, Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi are parteneri Lituania (coordonatorul
proiectului), Danemarca, Franța și Portugalia.
Proiectul își propune dezvoltarea creativității și a competențelor artistice ale elevilor prin
intermediul muzicii, dansului și artelor, cu scopul ameliorării relațiilor interumane, îmbogățirea
cunoștințelor despre cultura țărilor partenere, motivarea elevilor pentru învățarea unei limbi străine,
dezvoltarea stimei de sine și încurajarea lor pentru a crea o Europă fără granițe, pentru a crea atitudini
democratice în Europa.
Întâlnirea a debutat cu o masă rotundă unde coordonatoarea proiectului, Rita STOSKIENE, a
prezentat programul activităților care urmau să se desfășoare. Având două unități de învățământ
implicate în proiect, gazdele noastre și-au împărțit sarcinile.
Prima perioadă a întâlnirii a fost rezervată grădiniței „Oui Love Learning”. În prima zi am fost
primiți de către Dominique DUPONT, directoarea grădiniței care a făcut o scurtă prezentare a unității
de învățământ pe care o conduce și a rezultatelor și activităților din primele luni de proiect. Grădinița
este una trilingvă (franceză, engleză și spaniolă), cursurile fiind predate de vorbitori nativi ai celor trei
limbi de circulație internațională. Am fost informați că în aici se organizează cursuri de muzică, dans și
arte plastice. Un loc important îl ocupă și activitățile extracurriculare, acestea desfășurându-se, de cele
mai multe ori, cu participarea unui număr mare de părinți. Am asistat la diferite activități pregătite de
gazde: ore demonstrative, cursuri de muzică ale celor mici, excursie tematică împreună cu părinții, un
spectacol de bun venit.
Zilele de debut au fost alocate muzicii. Înainte de această întâlnire, elevii au votat pentru o
melodie antirasism, devenită imnul proiectului și care va fi învățată de toți partenerii, în limba engleză
și limba maternă. Refrenul va fi învățat în toate limbile țărilor partenere. Câștigătoare a fost propunerea
din Portugalia, „Different Colours”- Lucky Dube.
Albi, negri, galbeni, roșii, un lucru este cert: cu toții ne numim oameni și avem în comun mult
mai multe decât vor unii să recunoască, unii care cred că simpla culoare a pielii ne face să fim inferiori

celorlalți. Copiii trebuie învățați să respecte toți oamenii, indiferent de categoria socială, sex, vârstă,
religie, sau culoarea pielii. Asta încercăm să transmitem și noi elevilor prin intermediul acestui proiect.
Apoi, fiecare partener a prezentat instrumentul muzical național. România a fost reprezentată de
tamburină și zurgălăi, deoarece buciumul, care este instrumentul nostru național, nu a putut fi
transportat. Au urmat 4 zile în care au avut loc repetiții cu ajutorul unui profesionist din domeniul
muzical, profesorul Klod Kiavue. Acesta ne-a ajutat să integrăm toate instrumentele muzicale naționale
în cadrul cântecului ales și să avem la final o variantă pe care urmează să o învețe colegii și elevii noștri.
În aceeași perioadă au avut loc patru sesiuni din cadrul cursului „A classroom with a door to the world”
(teacher training course) susținut de Rita STOSKIENE, Lituania.
Am continuat cu cea de-a doua școală, „Ecole Elementaire Mixte 1de Grand Camp. Julie
ELBOURG, coordonatoare de proiect din partea acesteia, ne-a primit alături de elevi, profesori,
reprezentanți ai inspectoratului școlar, experți financiari și eTwinning. Au avut loc discuții pe marginea
proiectului și un atelier eTwinning. A urmat vizitarea școlii și un program artistic pregătit de elevii
francezi, apoi fiecare partener a prezentat un dans tradițional din țara lui. Noi am reușit să-I învățăm pe
toți să danseze „Brașoveanca”.
Au urmat patru zile dedicate dansului. Instructorul de dans, Hubert LAGIN, a reușit să combine
mișcări din fiecare dans prezentat. La sfârșitul sesiunilor de antrenament am reușit să învățăm dansul ce
va fi prezentat de elevii care vor merge în mobilitatea din Danemarca.
Ultima zi a fost rezervată pentru stabilirea activităților din următoarele luni de proiect, fixarea
datelor pentru următoarea mobilitate care va avea loc în Portugalia (octombrie 2016), discuții despre
criteriile de selecție a elevilor pentru deplasarea din Danemarca (aprilie 2017), termenele limită pentru
înregistrarea de către elevi a cântecului ales și a dansului în care se regăsesc mișcări din dansurile
tradiționale ale celor cinci țări partenere.
La încheierea zilei, s-au aplicat fişele de evaluare finală și s-au acordat certificatele de
participare.
Totul s-a derulat conform programului stabilit anterior întâlnirii.
Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului
Erasmus Plus. Informațiile prezentate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect.

 Prof. Sorina PÎRVU
COORDONATOR PROIECT

„Viaţa este un dar pe care-l merităm numai
atunci când dăruim..”
(Rabindranath TAGORE)

BRIDGING PLAY, LEARNING AND TECHNOLOGY IN CHILDHOOD EDUCATION

Unitatea școlară - ȘCOALA GIMANZIALĂ VLAD ȚEPEȘ VULCANA DE SUS
Titlul proiectului - BRIDGING PLAY, LEARNING AND TECHNOLOGY IN CHILDHOOD
EDUCATION ERASMUS+ KA 2
Perioada de implementare/derulare - 01.09.2015-31.08.2017
Instituția/organizația coordonatoare
- SALASPILS NOVADA PASVALDIBAS
PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE "RITENITIS", SALASPILS, LETONIA
Nume coordonator de proiect la nivel de unitate școlară
GHEORGHE MARIA-MANUELA
Parteneri
1. SALASPILS NOVADA PASVALDIBAS PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE
"RITENITIS", SALASPILS, LETONIA
2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLAD ȚEPEȘ VULCANADE SUS, ROMÂNIA
3. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTORO INFERIORE, MONTORO, ITALIA
4. COCUK KASABASI, BASISKELE, TURCIA
Grup țintă/indicatori propuși
Elevii ciclului primar utilizatori ai tehnologiei ( manuale digitale).
Învățători și profesori care predau la ciclul primar;
Obiectiv general
Dezvoltarea capacităților profesorilor implicați pentru a-și îmbunătăți metodele de învățare,
prin utilizarea extinsă a TIC și crearea de materiale de învățare care pot fi utilizate în limba maternă și
în limba engleză ce vor fi partajate între parteneri, adaptate și integrate.
Activități principale
Activități de predare dezvoltate:
A1: Matematică: numere, forme geometrice,
orientarea în spațiu / timp, dimensiuni, culori;
A2: Științe naturale: lumea animală, flora, anotimpuri,
univers,
fenomene
naturale;
A3: Științe sociale: cunoștințe despre lumea din jurul nostru
(oamenii, diversitatea, valorile, toleranță etc.), despre
organismele,
sănătate,
emoții,
familie.
Abordarea principală în elaborarea materialelor este de a
utiliza panouri interactive, Internet, alte dispozitive mobile,
smartboard. De asemenea in cele trei seminarii de învățare
se asigura dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a dezvolta materiale didactice.
Perioade de mobilitate, scop și categorii de participanți
Trei întâlniri transnaționale la care vor participa coordonatorii și ale cadre didactice/personal
care participă la implementarea proiectului, la activitățile de monitorizare, coordonare și planificare,
dar, de asemenea, prezența profesorilor pentru a discuta despre eficacitatea proiectului.

Trei seminarii pentru profesorii de învățământ
primar
1. Letonia
Seminar „Creativitate și educație”. Gândirea
creativă munca profesorilor în special în contextul
acestui proiect, unde noi materiale trebuie să fie
dezvoltate, este element esențial. Seminarul va avea loc în
limba engleză și să sprijine dezvoltarea capacității
personalului partener și deschidere potențialul creativ.
Seminarul inițial va servi, de asemenea, ca grupul de lucru
comun să poată
dezvolta activitățile proiectului materialele didactice.
Perioada 18-22 ianuarie 2016
2. România
Seminar cu privire la metodele de a utiliza dispozitivele mobile și table interactive. Metode și
tehnici de dezvoltare a materialului TIC combinate cu tehnici de joc. Dezvoltarea capacității cadrelor
didactice de a folosi table interactive prin intermediul acestui seminar va contribui la o mai bună
dezvoltare de conținut a materialelor didactice.
În cadrul seminarului se vor testa deja materialele inițiale elaborate de participanți.
Perioada 4-8 aprilie 2016
3. Italia
Metode de educație și integrarea limbii engleze în procesul de învățare. Montessori, Reggio Emilia sunt
două abordări tipice din Italia, compatibilitatea acestora cu tehnologiile TIC vor fi explorate, împreună
cu aspectele legate de modul de a integra engleză (limbă străină) în procesul educațional.
Perioada 26-30 septembrie 2016
Rezultate așteptate și produse finale propuse
Rezultatele scontate și indicatorii:
- Cel puțin trei materiale didactice elaborate și testate în timpul proiectului și de proiect;
- Cel puțin 3 seminarii de învățare desfășurate în legătură cu întâlnirile de proiect;
Modalități de diseminare și valorizare (Plan de diseminare-valorizare)
Pe plan local: informațiile vor fi distribuite în școlile din județ, inclusiv prin seminarii comune,
precum și informații despre proiectul furnizate prin surse guvernamentale locale și mass-media.
La nivel național: Ministerul Educației și Cercetării Științifice, ANPCDEFP, vor fi informați cu
privire la progresul proiectului, precum și contactele stabilite cu agențiile responsabile pentru elaborarea
și aprobarea de materiale didactice la nivel național.
Modalități /instrumente de evaluare (Plan de evaluare)
Evaluări calitative: evaluare efectuată de furnizorul de servicii în cadrul seminariilor, rapoarte de
întâlnire cu considerații privind calitatea materialelor elaborate în cadrul proiectului și relevanța
acestora; evaluarea la jumătatea proiectului cu privire la calitatea acțiunilor și materialelor;raportul final
în cadrul ultimei reuniuni.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

„Sufletul, ca şi trupul, trăieşte prin ceea ce îl
hrăneşte.”
(Josiah Gilbert HOLLAND)

CONSTANTIN BRÂNCUȘI – 140 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCULPTORULUI
ROMÂN (1876 – 1957)

Născut la 19 februarie 1876, la Hobița, Gorj,
Constantin era al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși
(1833-1885) și Maria Brâncuși (1851-1919). Prima clasă
primară a făcut-o la Peștișani, apoi a continuat școala la
Brădiceni. Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de
acasă și de ani lungi de ucenicie în ateliere de boiangerie,
prăvălii și birturi.
În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, își face
cunoscută îndemânarea la lucrul manual prin construirea
unei viori din materiale găsite în prăvălie. Găsindu-se că ar
fi de cuviință să dezvolte aceste abilități, el este înscris cu
bursă la Școala de Arte și Meserii din Craiova.
După ce a urmat Școala de Arte și Meserii în
Craiova (1894 - 1898) vine la București unde absolvă
Școala de bellearte în 1902. În timpul studenției, chiar în
primul an, în 1898, lucrarea sa Bustul lui Vitellius obține
„mențiune onorabilă”, Cap al lui Laocoon din 1900 obține
medalia de bronz, iar Studiu din 1901 câștigă medalia de
argint. Timp de doi ani, între 1900 și 1902, cu ajutorul
doctorului Dimitrie Gerota, realizează Ecorșeu, un studiu pentru reprezentarea corpului omenesc,
lucrare căreia i se atribuie o medalie de bronz. Precizia detaliilor acestei lucrări face ca Ecorșeul să fie
folosit în școlile românești de medicină, după ce s-au făcut câteva copii; Marcel Duchamp a inclus
fotografia Ecorșeului în expoziția organizată la sfârșitul anului 1933 la Galeria Brummer din New York
City.
În 1903 primește prima comandă a unui monument public, bustul generalului medic Carol
Davila, care a fost instalat la Spitalul Militar din București și reprezintă singurul monument public al lui
Brâncuși din București. Acest bust a fost comandat de un consiliu format de fostul său profesor Dimitrie
Gerota, pentru a îl ajuta pe Brâncuși să plătească drumul până la Paris. Plata pentru monument a fost
împărțită în două tranșe, prima jumătate fiind plătită înainte ca să înceapă lucrul, iar a doua tranșă după
ce Brâncuși a terminat bustul. Când a terminat lucrarea, aceasta a fost prezentată în fața consiliului, dar
recepția a fost nesatisfăcătoare, diferite persoane din consiliu având opinii contrarii despre
caracteristicile fizice ale generalului, spre exemplu cerând micșorarea nasului, și de asemenea păreri
diferite în legătură cu poziționarea epoleților. Înfuriat de inabilitatea consiliului de a înțelege sculptura,
Brâncuși pleacă din sala de ședințe în mirarea tuturor, fără a primi a doua jumătate a banilor necesari
plecării sale spre Franța, decizând sa parcurgă drumul către Paris pe jos.
Mai târziu Brâncuși a comentat acest incident astfel:
Ar fi fost o muncă ușoară, dar ca de prostituată, care mi-ar fi adus cei câțiva bani cât îmi
trebuiau ca să-mi plătesc un bilet de drum de fier până la Paris. Dar ceva care se înnăscuse în mine și
pe care simțeam că crește, an de an și de câțiva în rând, a izbucnit năvalnic și nu am mai putut răbda.
Am făcut stânga-mprejur, fără nici un salut militar spre marea panică și spaimă a doctorului Gerota,
de față... și dus am fost, pomenind de mama lor.
Drumul din București spre Paris l-a dus mai întâi prin Hobița, unde și-a luat rămas bun de la
mama sa. Și-a continuat drumul, oprindu-se în Viena pentru o perioadă, timp în care a lucrat la un

atelier ca decorator de mobilier. În Viena a început să viziteze muzee cu opere de artă inaccesibile în
România. Aici a făcut cunoștință cu sculpturile egiptene care i-au influențat opera mai târziu în viață.[4]
Din Viena a plecat în 1904 spre München, dar după șase luni o pornește pe jos prin Bavaria și
Elveția și până la Langres, în Franța. În apropriere de Lunéville, după o ploaie torențială în care este
prins, Brâncuși capătă o pneumonie infecțioasă și, în stare critică, este primit la un spital de maici. După
o perioadă de recuperare gândește că nu mai are puterile și nici timpul necesar pentru a parcurge drumul
spre Paris pe jos, astfel că ultima bucată a drumului o parcurge cu trenul.
În 1905 reușește la concursul de admitere la prestigioasa École Nationale Supérieure des BeauxArts, unde lucrează în atelierul lui Antonin Mercié până în 1906, când, atingând limita de vârstă,
părăsește școala. Refuză să lucreze ca practician în atelierul lui Auguste Rodin, rostind cuvintele
devenite celebre: „Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres” (La umbra marilor copaci nu crește
nimic).
În România, în epoca realismului socialist, Brâncuși a fost contestat ca unul din reprezentanții
formalismului burghez cosmopolit. Totuși, în decembrie 1956, la Muzeul de Artă al Republicii din
București s-a deschis prima expoziție personală Brâncuși din Europa. Abia în 1964 Brâncuși a fost
„redescoperit” în România ca un geniu național și, în consecință, ansamblul monumental de la TârguJiu cu Coloana (recunoștinței) fără sfârșit, Masa tăcerii și Poarta sărutului a putut fi amenajat și
îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat.
La moartea sa, în 1957, statul român a refuzat să primească moștenirea lăsată de Brâncuși –
atelierul său parizian –, considerându-l pe sculptor un reprezentant al burgheziei decadente. Atelierul lui
Brâncuși a revenit statului francez.

 Prof. Petra MICULESCU

„Nicăieri nu poate găsi un om refugiu mai
liniştit şi mai netulburat decât în sufletul
său.”
(Marcus AURELIUS)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI, ACASĂ ŞI PESTE HOTARE !˝

Motto de reflecție:
,,Dumnezeul tău este evreu
Mașina pe care o ai este japoneză.
Pizza este italiană,
iar couscous-ul este algerian.
Democrația pe care o practici este grecească.
Cafeaua ta este braziliană.

Ceasul îți este elvețian.
Cămașa este indiană.
Radioul tău este coreean.
Vacanțele tale sunt turcești,
tunisiene sau marocane.
Cifrele tale sunt arabe,
Scriitura îți este latină,
și…reproșezi vecinului tău că este străin!”

(Afiș care poate fi citit la un restaurant turc din Paris)

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ
Termenul de interculturalitate definește contactul între culturi și dialogul permanent
între acestea. Individul capătă dreptul de a părăsi propriul grup cultural și a face cunoștință cu
identitatea culturală a altor popoare, fiecare popor având un ,,certificat cultural”( Brazilia deține un astfel de certificat moștenit).
De-a lungul timpului am dovedit că putem colabora eficient, ca țări ce suntem
creionate pe aceeași hartă globală, pe plan cultural, lingvistic, gastronomic. Intrăm în contact cu diverse
culturi, călătorind real sau virtual, realizând schimburi comerciale și culturale, iar progresele sunt
inepuizabile. Orizontul cultural este un azur infinit, incontrolabil, ce nu stagnează, ci se transformă:
unele trăsături se pierd, dar se câștigă altele. Omul care pătrunde într-un astfel de orizont cultural, are
nevoie de ,,oxigen”: comunicarea interculturală. Pentru a face față unui dialog cultural, omul trebuie să
recunoască dimensiunea lumii în care trăim, să accepte diversitatea, să fie deschis la nou. Aici, intră în
discuție, formarea unei conștiințe europene, respectul față de cultura altor popoare. Nu suntem toți la
fel, fiecare individ are altfel de emoții, de așteptări, dar și experiențe inedite.
Educația produce cultură. Există câteva reguli de bază în formarea interculturală
(Camilleri, 1999, pp. 210-214):
- cultura se construiește în funcție de un anumit mediu;
- a sacraliza o cultură în defavoarea alteia;
- a lua în serios eterogenitatea;
- a recunoaște neînțelegerile și conflictele (condamnarea la moarte, poligamia, laicitatea).
Cultura este o mamă care-și crește și-și educă copiii: limbajul, credințele, ritualurile,
poveștile, valorile, cunoștințele, miturile. Aceștia intră pe ,,piața lumii să se dezvolte, ca mai apoi, să
renască sub alte chipuri sau să dispară – depinde de metabolism, de cât de puternică este rădăcina
fiecăruia în parte. Este un ciclu cultural ireversibil: interconexiune – interculturalitate - globalizare. Deacum trebuie să adăugăm capitolul: educația pentru toți – educația pentru fiecare.
E timpul să avem curajul de a fi proiecția în celălalt, proiecție ce va trece de zidurile
școlii și-și va întinde brațele dincolo de complexe și inhibiții. Prezența educației interculturale conduce
la atenuarea conflictelor în școală și în afara ei, prin formarea unor comportamente {Walker, 1992, p.8}:
- aptitudinea de a asculta și a vorbi, respectul de sine, toleranța față de o opinie diferită, luarea unor
decizii în chip democratic, stăpânirea emoțiilor primare. Toate aceste comportamente, dezvoltate în
fiecare individ, ar rezolva o problemă: eșecul școlarizării copiilor imigranți.
Micheline Rey afirma: ,,Cine spune intercultural, spune în mod necesar: interacțiune,
schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă”. Datorită implementării proiectelor europene,
de tip ERASMUS+ (Outdoor education- future education, Coloured by sun, united by sea; Bridging
play, learning and technology in childhood education, Words unite us); Healty herbs Outlook – H2O),
la nivelul școlii noastre s-a născut o nouă definiție a interculturalității: metode inovative, stimulare
intelectuală, orizont larg, provocare profesională. Educația interculturală nu e o nouă disciplină, dar
pentru noi, ar putea fi. Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă, iar migrația și multiplicarea
contactelor sunt realități palpabile. Putem vorbi astfel de conduite interculturale precum:deschiderea
spre neobișnuit, aptitudinea de a percepe ce e străin, acceptarea celuilalt ca fiind altul, trăirea unor
situații ambigue, alungarea temerii de necunoscut, capacitatea de a nu transforma în absolut propriile

tradiții, personalitatea de a cuceri identități mai largi: cetățean european, cetățean al lumii. ,,Străinul numi mai este străin, evenimentele petrecute pe glob, mă marchează”.
Astfel, îndepărtatul este apropiat (actualitatea mediatică), iar noi suntem actori pe scena lumii,
prin proiectele europene ce oferă elevilor noștri și cadrelor didactice posibilitatea de a-și lua rolurile pe
scena Educației interculturale. Vom experimenta valori nefamiliare, legate de tradiții și obiceiuri, prin
vizite în țări europene, iar ,,noul venit” trebuie să resimtă că a fost așteptat, va lucra în echipă și va
descoperi pe el în celălalt, prin împărtășirea din valorile culturale proprii, țărilor partenere: Cehia,
Suedia, Portugalia, Turcia, Letonia, Lituania, Danemarca. Și cum românul este deschis cultural, oferta
lor, în materie de cultură va fi irezistibilă: tradiții legate de naștere:
– Prima baie a noului născut
În apa primei bai tradiția spune ca trebuie să se pună: busuioc - ca să fie atrăgător copilul mai
ales dacă este fată; grâu - să fie cinstit; mărar - să fie plăcut ca mărarul în bucate; mentă și romaniță - să
crească ușor și să fie sănătos; măciulii de mac - ca să doarmă bine; semințe de cânepă - ca să crească
repede; pene - ca să fie ușor ca pana; apă sfințită - ca să fie copilul curat ca aceasta; lapte dulce; ouă - ca
să fie sănătos și plin ca oul, care trebuie să rămână întreg, mama copilului urmând să-l pună în apa de
baie din a 2-a zi; bani - ca în viața copilul să aibă parte de avere.
- Scăldătoarea nepoatei

Este făcută de către moașă în apă caldă, în care se pun diferite plante: mărar, mentă, gălbenele.
După ce aceasta a ieșit din baie și s-a îmbrăcat, ea este stropită de către moașă cu apă sfințită. După
aceea, nepoata toarnă moașei apă să se spele cu săpun și să se șteargă cu prosopul pe care i l-a dat după
naștere, sau îi toarnă acesteia apă sfințită pe mâini. Acest gest semnifică spălarea mâinilor moașei de
păcatele femeii care a născut.
- Masa moașei
În a treia zi de Bobotează (în ziua de 8 ianuarie) moașa invită nevestele și nepoatele ei, precum
și pe preoteasa satului și dă o masă. Ele aduc câte un plocon moașei, care constă dintr-un coș care
conține: un colac, carne din porcul de Crăciun sau o pasăre, pâine și o sticlă de vin. În mijlocul mesei
pregătite de moașă, stă un colac pregătit de ea, în care a fost pusă o lumânare neaprinsă. Pe masă, se mai
pun, într-o farfurie, frunze de mușcată pe fiecare stând lipită cu miere câte o bucățică de hârtie, care
înseamnă că moașa să fie plăcută nepoatelor și nevestelor ca mierea de la flori albinelor. Se închină câte
un pahar de rachiu și se servește o dulceață. Aprinzând lumânarea, moașa spune rugăciunea „Tatăl
Nostru” și tămâiază toate persoanele invitate la masă. Apoi se servește masa. După ce nepoatele și
nevestele au terminat de mâncat friptura, se adună bacșișul moașei, de către una din nepoate. Într-o
farfurie ea pune un pahar cu vin, un picior de gâscă sau altă pasăre, o bucată de pâine, sare, piper și
ardei, și întinzând farfuria în mijlocul mesei strigă: ,,Să fie moașa la primejdie iute ca ardeiul". La
sfârșit moașa mulțumește pentru bacșișul primit, mușcă din piciorul de gâscă, bea vinul și închină în
cinstea tuturor celor prezenți.
- Obiceiuri legate de nuntă
Este bine cunoscut că omul, în viața de pe pământ, trece prin trei momente foarte importante:
botezul, nunta și înmormântarea. Toate trei au o legătură deosebită cu viața religioasă a omului, iar
primele două sunt considerate Sfinte Taine. Pruncul, la puțin timp după naștere, este botezat pentru a se
curăți, a se spăla de păcatul strămoșesc moștenit de la Adam cel din Rai și de la celelalte păcate
săvârșite până atunci, intrând în stare harnică. Apoi, ajuns la maturitate, el se va despărți de mama și
tatăl său și își va lua soție. Acest eveniment este consfințit prin nuntă, prin Sfânta Taină a Cununiei.
În sfârșit, la bătrânețe, omul moare și va fi îngropat creștinește, oficiindu-se slujba religioasă și, de
obicei, predica, câteva cuvinte despre cel trecut în viața de veci. Dar pentru că acest articol se adresează
în special tinerilor vom arăta mai pe larg Sfânta Taină a nunții care este un subiect foarte important.

Cuvântul nuntă vine de la termenul grecesc ,,gamos” și de la cel latinesc „matrimonium” și
înseamnă unirea fizică dintre un bărbat și o femeie, una din legile esențiale al e naturii, stabilite
de Dumnezeu încă de la începutul existenței omului. Dovezi găsim în Sfânta Scriptură, în cartea Facerea
la capitolul 2 versetele 18-24, unde ne spune: „nu este bine să fie omul singur pe Pământ. Să-i facem
ajutor potrivit pentru el ...iar coasta luată din Adam, a făcut-o Dumnezeu femeie și a dus-o lui Adam…
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.”
Ca o definiție, am putea spune că nunta, cununia sau căsătoria este Taina prin care un bărbat și o
femeie s-au hotărât reciproc și în mod liber, să trăiască împreună întreaga lor viață în scopul de a se
ajuta reciproc, a naște și a crește copii și a se feri de desfrânare. Ei primesc prin
rugăciunile preotului, harul divin care sfințește legătura lor și îi ajută la împlinirea ei. Prin Taina
Cununiei, legătura dintre bărbat și femeie devine asemănătoare acelei dintre Hristos și Biserică (Efeseni 5 , 22-23).
Ciclul vieții se reia cu fiecare nouă generație, dar păstrând aceleași obiceiuri strămoșești, căci
dacă viața este universală, identitatea și personalitatea sunt cele primite prin tradiții și învățăminte. Așa
cum respectăm ceea ce noi primim și purtăm sub mantia naționalității, tot așa îmbrățișăm pe cei ce
poartă amprenta identității lor culturale.
Importăm idei cu stil,
Neaoș le împărtășim.
Tributul culturii noastre
E dus de păsări măiastre.
Rupem granița în două,
Ca să strângem mână nouă.
Urletul din piept străbate,
Lângă inimile toate.
Tot ce e nou și străin ne
U nește-ntr-un destin.
Răutatea se preschimbă.
Avem toți aceeași limbă.
Legătura dintre noi
Iartă și ne duc departe
Tradiția nu ne desparte.
Azi, toți suntem uniți
Trăim mult mai îmblânziți.
Europa, ne primiți?
( Acrostih intercultural)

 Prof. Silvia CRUCERU și
Prof. Gabriela STÎNGACIU
Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

ORA DE MUZICĂ ȘI MIȘCARE – RESURSE UTILE

Conform unui sondaj realizat la nivelului colectivului de elevi al clasei a III-a de la Școala
Gimnazială ” Ion MAREȘ” din Vulcana-Băi, ora de Muzică și mișcare se înscrie, alături de orele de
Educație fizică, Joc și mișcare și Arte vizuale și abilități practice, în topul preferințelor elevilor.
Deasemenea , elementele de Muzică și mișcare integrate în activitățile specifice celorlalte materii sunt
acelea care permit profesorului care coordonează activitatea să accentueze anumite noțiuni pe care le
consideră dificile.

Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru
clasele a III-a –a IV-a din învăţământul primar, înscriindu-se în categoria disciplinelor abordate integrat.
Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport şi sănătate, această disciplină este
prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 1 oră /săptămână.
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar.
Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru
care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Muzica joacă un rol important în viaţa oamenilor. Aproape că nu există om care să nu agreeze
muzica, care să nu asculte zilnic, voit sau involuntar, muzică.
La vârsta de mic şcolar, activităţile muzicale formează impresii, trezesc interesul pentru
muzică, contribuie la formarea gustului muzical şi stimulează simţul estetic, imaginaţia şi
creativitatea, dezvoltând auzul muzical al copiilor, simţul ritmic şi memoria muzicală. Mişcarea
armonioasă ce izvorăşte din ritmul cântecelor pentru copii favorizează dezvoltarea unei culturi a
mişcării. La această vârstă, cântarea este în strânsă legătură cu mişcarea, cele două dezvoltânduse prin efectul reciproc.
Disciplina Muzică şi mişcare dezvoltă sensibilitatea, siguranţa de sine, autodisciplina,
concentrarea şi relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
Disciplina Muzică şi mişcare îşi păstrează caracterul de noutate în raport cu disciplinele
studiate până în prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au
determinat abordarea integrată a acestei discipline sunt următoarele, conform autorilor programei:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi,
fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte
profunzimea înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte
flexibilitatea interacţiunilor;
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă
ale copiilor, iar pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice
armonioase, a coordonării motrice, a dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi a
dezvoltării intelectuale.
Asocierea muzicii şi a mişcării la nivelul curriculumului oficial prezintă câteva avantaje,
prezentate mai jos:
- stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia
spontană şi naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a
cântecului cu mişcarea este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală
tip joc, consonantă cu caracterul sincretic al activităţii şcolarului mic.

- reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul
şcolar să înveţe prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi
creativă.
- pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă,
accesibilă.
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum şi a creativităţii elevului. Astfel, jocul didactic, cântul şi dansul vor predomina,
asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă
a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea
ideilor/ mesajelor manifestărilor copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt
mijloacele esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.

Utilizarea instrumentelor muzicale este o opţiune condiţionată de disponibilul şcolii, dar şi
de cel personal al elevilor, cele mai accesibile fiind pianul electric (sau alte instrumente cu
claviatură), blockflote, fluier, nai, instrumente de percuţie precum tamburina, trianglul, toba
mică, mici marimbe. În cazul unor elevi cu probleme de emisie sonoră sau de percepţie deficitară
(disfonie, afonie etc.), accentul se va pune pe parametrul ritmic al exprimărilor muzicale şi pe
mişcare. Astfel, prin participarea activă ca acompaniatori (prin instrumente muzicale simple,
percuţie corporală), sau prin dirijat în vederea coordonării, elevii respectivi se vor integra în
grupul interpreţilor, contribuind la succesul manifestărilor colective, evitând marginalizarea,
frica şi reacţiile de respingere la adresa disciplinei.
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca
ambitusul, linia melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia
să respecte capacitatea vocală şi particularităţile de vârstă ale copiilor.
O cerinţă desprinsă din programă este aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor
muzicale, ceea ce reprezintă o contribuţie la firescul, exuberanţa, creativitatea şi spontaneitatea
copiilor în manifestarea lor muzicală.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea
mişcării, ca mijloc interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această
modalitate de lucru dă copilului bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite
să-i trezească în final interesul şi atracţia pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu
muzica.
Bibliografie :
Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa a III-a și clasa a IV-a

 Prof. Ana-Maria BOGDAN
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Aşează-ţi urechea cât mai aproape de suflet
şi ascultă cu atenţie..”
(Anne SEXTON)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

MINTE-MĂ!
De Constantin TRIȚĂ
Minte-mă că mă iubeşti,
Că sunt totul pentru tine
Şi nu poţi să mai trăieşti,
Nici o clipă…fără mine.
Minte-mă că ţi-am lipsit,
Că îţi sunt cuibar de vise
Şi că-n mine te-ai topit,
Când ferestrele-s deschise.
Minte-mă că ţii la mine,
Că-ţi sunt înger şi ispită
Şi că-n nopţile senine,
Numai eu…îţi sunt iubită.
Minte-mă că-s răsăritul,
Că sunt raza ta de soare,
Liniştea şi infinitul,
Minte-mă că îţi sunt floare.
Minte-mă că mă mai vrei,
Că-ţi sunt soarele şi luna
Şi parfum din flori de tei,
Că doar eu îţi sunt stăpâna.
Minte-mă că nu mă minţi,
Că-ţi sunt clipa aşteptată
Şi dorinţele-ţi fierbinţi,
Chiar şi lacrima curată.
Minte-mă ca îţi sunt dragă,
Că-ţi sunt demon şi păcat
Şi că-n buzele-mi de fragă,
Ai găsit ce-ai căutat.
Minte-mă că sunt frumoasă,
Că doar eu te-nebunesc
Si că vrei să-ţi fiu mireasă,
Veşnic , EU, să te iubesc.

"Sufletul se face cunoscut prin faptele sale.”
(Sfântul Thomas AQUINAS)

ŞTIAȚI CĂ…

 …Dobrogea ascunde multe peșteri și galerii spectaculoase, unele dintre ele aproape
necunoscute? Altele au intrat în legendele locului sau încă nu au fost cercetate în totalitate de
speologi.
 …viitorul schimbărilor climatice ar putea fi deslușit pe pereții peșterii Dayu, situată în munții
Qinling din centrul Chinei unde o echipă internațională de cercetători a descoperit inscripții unice
referitoare la efectele pe care schimbările climatice le-au produc de-a lungul a cinci secole?
 …în Valea Morții din Deșertul Mojave, California, pe fundul unui lac secat numit Racetrack
Playa, are loc un fenomen ciudat observat de aproape un secol – pietre foarte mari, unele cântărind
chiar și peste 300 de kg se mișcă singure pe solul mâlos, uscat și crăpat lăsând în urmă dâre care pot
fi văzute foarte clar?
 …cu ocazia unei expediții arheologice submarine în largul Siciliei, arheologii italieni au
descoperit 39 de lingouri dintr-un metal misterios? Analizele efectuate asupra acestora sugerează că
ar putea fi vorba de legendarul oricalc, asociat în textele antice cu mitul Atlantidei.
 …în 1941, producătorul german de oțel și arme Krupp A. G. i-a construit lui Hitler Arma
Gustav, cea mai mare folosită vreodată în război? Uriașa armă avea o înălțime echivalentă cu patru
etaje, era lungă de aproape 50 de metri și cântărea 1.350 de tone. Era capabilă să tragă obuze de peste
patru tone din tunul său mamut, lung de 30 de metri.
 …în apropiere de satul Kova din regiunea Krasnoyarsk din Rusia, în mijlocul unei păduri, se
află o pajiște misterioasă, de formă ovală, unde au loc mai multe fenomene greu de explicat?
Locuitorii din apropiere au sculptat pe trunchiul unui copac un chip al Satanei ca să-i avertizeze pe
drumeți să păstreze distanța, iar locul a fost numit Cimitirul Diavolului. Păsările sau animalele care
intră în această poiană mor, dar, în mod ciudat, cadavrele lor nu se descompun. Vegetația nu prea
crește în zonă iar animalele evită să se apropie.
 …discul Nebra a fost descoperit în Germania în 1999 și este considerat primul calendar
astronomic creat vreodată, datând din jurul anului 1600 î.e.n?
 …în timpul lucrărilor de restaurare ale castelului Tokat din Turcia, arheologii au descoperit
un tunel secret și două temnițe în care ar fi fost ținut prizonier domnitorul valah Vlad Țepeș?
 …într-o zonă mai izolată din vestul Poloniei, lângă orășelul Gryfino, se află o pădure ciudată,
cu copaci curbați într-un mod inexplicabil?
 …cercetători danezi au inventat un material care absoarbe şi stochează cantităţi foarte mari de
oxigen şi speră ca el să poată fi util, în viitor, pacienţilor care au probleme pulmonare, dar şi
scafandrilor, pe care i-ar putea ajuta să respire sub apă?
 …Alpha Magnetic Spectrometer, un detector de particule aflat la bordul Staţiei Spaţiale
Internaţionale, oferă indicii importante despre materia neagră, care alcătuieşte peste 90% din masa
Universului?
 …misterul craterului care s-a format brusc în Siberia, într-o provincie al cărei nume se
traduce prin sintagma „Capătul lumii”, a fost descifrat de oamenii de ştiinţă, care spun că fenomenul
a fost cauzat de creşterea temperaturilor, nu de prăbuşirea unui meteorit?
Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

"Mama este numele pentru Dumnezeu de pe
buzele şi din inimile copiilor.”
(William Makepeace THACKERAY)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Mama
Mama... Cine e mama?... Mama e cea care îți dă viață și te abandonează? Nu! Mama e cea
care te crește, cea care te iubește, cea care îți iartă greșelile, cea care ar face orice, doar ca să te simți
în siguranță.
Mama e ființa blajină care îți alină suferințele, cea care ar face orice să îți ia povara de pe
umerii tăi mici și i-ar pune numaidecât pe ai săi. Oricine ar încerca, nu poate avea o astfel de inimă
de aur, care să te-nțeleagă. Orice femeie poate fi mamă, dar nu toate femeile pot fi mame
responsabile și exemplare ca a mea.
Eu mă mândresc cu mama mea, chiar dacă e departe... Acolo nu a plecat de drag, ci din
iubirea ce mi-o poartă mie și surorii mele, pentru a ne oferi tot ce ne dorim.
,,Asta este !’’... ne spune ea, oftând greu. ,,Trebuie să faci sacrificii pentru cei dragi’’,
continuă ea cu un aer de bărbăție în voce. Ea are un suflet nobil, pentru că nu oricine ar face așa
ceva...
De dragul mamei, aș urca munții și aș striga de pe cel mai înalt vârf :,,MAMĂ, TE
IUBESC !’’
 Iuliana Elena GHEORGHE
Clasa a VI-a
Școala Gimnazială ,,Ion Mareș” Vulcana-Băi

Mama mea

Mama mea, suflet curat,
M-ai crescut, m-ai legănat,
Cântece tu mi-ai cântat
Și frumos m-ai educat.
M-ai învățat să vorbesc,
Să citesc, să socotesc
Să respect lumea din sat
Numai tu m-ai învățat.
Știu că-i greu să fii mămică,
Dar eu încă sunt prea mică
Să mă pun în pielea ta
Să văd mamă cum mi-ar sta.
Când voi fi în locul tău
O să vreau să fiu ca tine:
Grijulie, iubitoare,
Cu vorbe mângâietoare.

De-aia te iubesc eu mult,
Mamă dragă, și te-ascult
Numai tu poți fi așa
Te iubesc, mămica mea!

 Ioana-Adelina LOPOTARU
Clasa a V-a
Școala Gimnazială ,,Ion Mareș” Vulcana- Băi

8 MARTIE
8 martie a venit,
E zi de sărbătorit.
Un mărțișor să-ți dăruiesc
Să spun ,,Mami, te iubesc!"
Mi-ai spus ,,Să ai grijă de tine!"
M-ai învățat numai de bine
M-ai învățat să socotesc,
Să scriu și să silabisesc.
Așa că azi, de ziua ta
O să îți urez ceva:
Sănătate, bucurie
Și mereu să fii hazlie!

 Ioana-Diana MĂTUȘA
Clasa a V-a
Școala Gimnazială ,,Ion Mareș” Vulcana-Băi

Mama
Colț de rai adus de vânt,
Îngerul de pe pământ
E mama de lângă tine
Care vrea să-ți fie bine.
Diamant fermecător,
Prețios, strălucitor,
Așa-i mama noastră bună,
Rază trimisă de lună.
Zâmbete și bucurii,
Iubire și bogății,
Așa-i în viață: numai bine
Când e mama lângă tine.
Nu poți s-o înlocuiești

Te iubește!
O iubești!
Mulțumesc, fiindcă trăiești!

 Ana-Maria ȘETREANU
Clasa a VI-a
Școala Gimnazială ,,Ion Mareș” Vulcana-Băi

Mama mea e-ncântătoare

Mama mea e-ncântătoare
Are un copil valoare.
Copilul acesta-s eu,
Iar eu o iubesc mereu.
Și-o iubesc pe-a mea mămică
Cu ea-n lume nu mi-e frică.
Aș vrea și voi s-o iubiți
Mămica voastră s-o numiți!

 Florin-Vlăduț DOBRESCU
Clasa a V-a
Școala Gimnazială ,,Ion Mareș” Vulcana Băi

„Singura hrană a sufletelor noastre este dragostea.”
(Louix Dor DEMPRIEY)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MARTIE

1 martie
Emilia FLOREA
Marcel MITRESCU
Simonica DRĂGHICI
Mihaela SPÎNU
Marius-Adrian PREDA
Gheorghe MITRESCU
Vasile-Cristian MĂGUREANU
Ştefan-Nicolae GOGU
Andrei-Ionuţ STOICA
Ion-Alexandru BOBLEACĂ
2 martie
Vasile FĂŞIE
Ion OANCEA
Ion PIOARU
Valentin ŞETREANU
Ion GRECU
Gheorghe-Bogdan MARINESCU
Cristian RADU
Nicolae-Aurel UDROIU
Vasile-Marian NEGULESCU
Vasile-Daniel ANTOFIE
Maria-Florentina CIOCODEICĂ
Nicolae-Mircea BUCĂ
3 martie
Gheorghe SMARANDA
Ion FĂŞIE
Gheorghe MITRESCU
Florin-Alin UȚĂ
Andreea-Elena ŞERBAN
Denis-Iulian NEGULESCU
4 martie
Valeria ŞETREANU
Ileana ŞERBAN
Constanţa ANTON

Lucia MITRESCU
Viorica NEDELCU
Gheorghe BURCĂ
Dumitru NEAŢU
Marian-Laurenţiu MILEA
Ioana BUCUROIU
Leon GHEORGHE
Teodor-Cristian CIOCAN
5 martie
Mihai POPESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Delia-Valeria MOREANU
Maria-Valentina BARBU
Victorița-Nicoleta BURCEA
Elena-Alina ILIE
Vasilică Vlăduţ ILIE
6 martie
Didina SAVU
Maria ZAMFIRESCU
Vasile BĂLAŞA
Cătălin FĂŞIE
Gheorghe SPÎNU
Elena BADEA
Cătălin NEMUŢ
Mihaela GOGU
Maria-Iuliana MIHAI
Alexandra JERCAN
Mario-Gabriel GHEORGHE
Andreea-Diana POPESCU
Iasmina-Nicoleta SAVU
7 martie
Ion VASILE
Alexandrina BADEA
Didina IONESCU
Daniela NEMUŢ

Gavril DOBRESCU
Daniel SMARANDA
Eduard PETRESCU
Daria-Ştefania DOBRESCU
Iosif-Alin MIU
8 martie
Maria TRONECI
Vasile TUDOR
Vasile ŢUŢUIANU
Vasile BADEA
Vasilica-Adriana NEACŞU
Liviu-Cristinel BĂLAȘA
Ştefan-Aurel STOICA
Mirela-Elena FLOREA
Bogdan-Paul CIOCAN
9 martie
Vasile MILEA
Elisabeta MITRESCU
Gheorghe ŞERBAN
Ion BADEA
Petre SAVU
Liliana LĂCĂTUŞ
Alexandru-Ionuț ILIE
Ovidiu ŞETREANU
Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU
Ana-Maria GRECU
Lavinia-Gabriela ANTOFIE
10 martie
Laurenţiu GHEORGHE
Maria MEDREGA
Maria SANFIRESCU
Ioneta DUŢĂ
Sabin NECŞOIU
Ion MILEA
Lidia STANCIU
Georgiana BĂLAŞA
Leon-Georgian OPROIU
Elena-Alexandra MEDREGA
David-Alexandru MEDREGA
11 martie
Marcel-Mihai ARON
Florin-Mirel BÎRLOG
Marian IONIŢĂ
Irina-Carmen MEDREGA
Cătălin-Nicolae SCRIPCARU
Gheorghe-Valentin STOICA
Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU
12 martie
Floarea BURCĂ
Avida ŞERBAN
Maria ARON
Ion DUMITRU

Vasile MOROE
Natalia NICSICI
Eugen RADU
Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ
Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU
Darius-Sebastian BĂLAŞA
Riana-Ștefania SAVU
13 martie
Elena NEAGA
Mihail BÎRLOG
Liviu SOLOMON
Giorgiana BERECHET
Ioan MĂGUREANU
Loredana-Cătălina OANCEA
Robert-Gheorghe SMARANDA
Maria-Diana GIUVLETE
Denisa-Ioana DOBRESCU
14 martie
Gheorghiţa BIŢOC
Steliana MILEA
Elena-Liliana GHEORGHE
Alina-Ramona GHEORGHE
Cristian FERENȚ
Sorin MITRESCU
Dănuţ-Marian BĂLAŞA
Ionuț-Cornel OANCEA
15 martie
Vasile FĂŞIE
Alexandru DRĂGHICI
Georgeta IBRIAN
Nicolae STREULEA
Sergiu-Petruţ SARU
Maria-Cristina BARBU
Filip Adelin NECŞOIU
16 martie
Luigia-Cecilia OPROIU
Rodica UDROIU
Laurenţiu GHIŞAN
Atena TRONECI
Virgil DRĂGHICI
Florina IVAN
Elena ARON
Gheorghe TRONECI
Florica BOBLEACĂ
Daniel FUDUI
17 martie
Gheorghe STÂNGACIU
Vasile GHEORGHE
Vasilica SUSANU
Daniela-Liliana ŞERBAN
Nicoale BANU
Bogdan GOGU

Daniel TRONECI
Gheorghe MIHAI
Cosmin-Georgian GOGU
Andreea-Valentina ZAMFIR
Adrian-Florin DINESCU
Maia-Ștefania SAVU
18 martie
Maria ILINCA
Ilona GRECU
Elena FĂŞIE
Petruţa FĂŞIE
Grigore-Gabriel VASILE
Maria DOBRESCU
Ionuţ-Mihai BARBU
Evelina-Cosmina STOIAN
Andreea-Denisa SPÎNU
Lucas-Ștefan MEDREGA
19 martie
Corneliu BADEA
Dumitru IOSIF
Maria ŞTEFAN
Violeta DINU
Giorgeta GRECU
Gheorghiţa FĂŞIE
Cornelia DOBRESCU
Daniela FĂŞIE
Ion-Bogdan STANCIU
Petrică BĂLAŞA
Denis-Ştefan STOICA
20 martie
Maria IVAN
Valeria MOREANU
Vilson FĂȘIE
Nicolae ANTOFIE
Ion GRECU
Rodica SAVU
Elena ZAHARIA
Vasile SMARANDA
Elena-Liliana NEGULESCU
Maria-Antonela SARU
Teodor VĂCARU
Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU
Octavia-Roxana BÎRLOG
Aurel-Ionuţ MIHAI
Georgian-Ionuţ ILIE
Olivia GHEORGHE
Mihai-Bogdan PIOARU
21 martie
Gheorghe MILEA
Vasilica SAULEA
Ion NEAGA
Oliviu PETRESCU
Gabriela MOROE

Nicolae-Cristinel DOBRESCU
Andreea-Iuliana SPÎNU
22 martie
Sofia BANU
Floarea STÎNGACIU
Maria DRĂGHICI
Ion POPESCU
Dorina DUMITRU
Mihaela STOICA
Vasile ARON
Vasile PARASCHIVA
Florentin BADEA
Oana-Maria IVAȘCU
23 martie
Lucia GHEORGHE
Gheorghe SAVU
Vasilica MILEA
Valeria BÂRLIGEANU
Ioan ILIE
Maria FĂŞIE
Elisabeta BOBLEACĂ
Viorica GRECU
Emilia ŞTEFAN
Mircea MEDREGA
Iuliana GRECU
Pompilia BĂJENARU
Mihai BADEA
Elena SMARANDA
Marian OANCEA
Mariana BÎRLOG
Corneliu-Mihail TRONECI
Andreea-Georgiana SAVU
Petruț-Florin MILEA
24 martie
Elena ILINESCU
Maria LĂCĂTUŞ
Damian ILIE
Mari-Loredana GHIŞAN
Vasile TĂNASE
Florin STÎNGACIU
Nicolae NECŞOIU
25 martie
Ioan SAVU
Vasilica MITRESCU
Paul CIOCAN
Cătălina OANCEA
Laurenţiu FĂŞIE
Ion POPESCU
Alessia-Maria MOREANU
26 martie
Victoria ARON
Maria ISTRĂTESCU

Ion TRONECI
Iulian ILIE
Gheorghe FĂŞIE
Maria NEGULESCU
Florica-Sorina MĂRGĂRIT
Florin ŞERBAN
Florin MIHAI
Adrian FĂŞIE
Alina-Elena ŢUŢUIANU
Iulia-Andreea GHEORGHE

Emil STÂNGACIU
Marin COMAN
Dorel MÎNDROIU
Nicoleta-Alina ŞERBAN
Emilia GHEORGHE
Raluca-Mariana MITRESCU
Iulian-Sebastian NEGREANU
Alexandra-Hermina NEMUŢ
Laura-Mihaela LOPOTARU
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ

27 martie
Maria GHIŞAN
Constantin BOBLEACĂ
Cristian NECŞOIU
Marius BADEA
Matei-Nicuşor BĂJENARU

30 martie
Gheorghe STOICAN
Gheorghe STÎNGACIU
Gheorghe LOPOTARU
Mihaela STÎNGACIU
Monica-Veronica STAN
Marius-Cristian FĂŞIE
Aurelia-Maria BĂLAŞA

28 martie
Gheorghe LĂCĂTUŞ
Emilia DOBRESCU
Nela BUCUROIU
Elena-Cristina STOICA
Liviu-Andrei ILIE
29 martie
Rodica FĂȘIE
Ion DUMITRESCU

31 martie
Gheorghe NECŞOIU
Valentin CIOCAN
Silvia DRĂGHICI
Anca AMBROZIE
Marian FĂŞIE
Adina ȘERBAN
Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

„Dăruieşte-te întru totul lui Dumnezeu, intră şi
ascunde-te în tărâmul nevăzut al sufletului.”
(Johannes TAULER)
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