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Colaboratori:
Referent cultural Ș tefan CHELE
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Lectura - cultură și spiritualitate
Lectura - cultură și spiritualitate

L

„La început a fost cuvântul”
– cu aceste vorbe își începe
Apostolul Ioan Evanghelia.
Pornind de la această premisă, ne-am
propus să evidențiem puterea
materializatoare a cuvântului, în
diferitele sale forme: de la forța
creatoare pe care i-a dat-o însuși
Dumnezeu, până la superstițiile care
consideră că, numirea Celui Rău,
poate duce la concretizarea forțelor
maleﬁce. Fie că pornim pe de o parte,
ori pe cealaltă, Cuvântul este investit
cu cea mai mare forță în comunicarea
interumană. Nu în zadar se spune:
„Un cuvânt spus nu poate ﬁ luat
înapoi”.
Primele cuvinte rostite de către
prunci reprezintă singura formă prin
care își însușesc realitatea
existențială, concretă și și-o fac
familiară. Acestea ﬁind spuse,
trebuie doar să evidențiem valoarea
pe care Cuvântul o avea pe vremuri,
pe când scrisul nu era atât de
vehiculat sau investit cu atâta

importanță ca în zilele noastre.
Cuvântul însuși este nucleul culturii
și civilizației, fără să ne referim la
polisemantismul termenilor.
Cuvântul înglobează, asemeni foilor
de ceapă, învățătura și experiența,
ﬁind o sumă a umanității. Poate
tocmai astfel se exlică importanța pe
care au avut-o centrele religioase,
mănăstirile, din nucleul cărora se
degaja cultura scrisă a vremurilor
demult apuse. În cadrul
simpozionului „Provocări față în
față cu lectura”, desfășurat pe 7 iunie
2018 la Căminul Cultural „Al.
Tănase” Deleni, domnul lect. univ.
dr. Bogdan Constantin Neculau
amintea una dintre cărțile care i-au
marcat evoluția ca cititor, „Numele
trandaﬁrului” al lui Umberto Eco.
Sinteză de cultură și civilizație,
mănăstirile au fost generatoare și
încă emit ecouri ale culturii
naționale. Nu doar că au contribuit
la conservarea celor mai prețioase
cărți religioase, a tratatelor și
www.comunadeleni.ro
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documentelor politice, dar au generat
adevărate revoluții în ceea ce
privește, spre exemplu, tiparul și
scrisul cu litere latine, ulterior celor
chirilice. Nu mai departe de zilele
noastre, sunt bine cunoscute
elementele artizanale neaoșe lucrate
de sﬁntele mâini ale măicuțelor. Ne
vine în minte exemplul Mănăstirii
Agapia, renumită pentru valoarea
estetică și artistică a obiectelor de
artizanat, dar mai ales pentru
veșmintele preoțești cusute cu
sﬁoșenie și migală pentru ierarhii
Moldovei sau pentru preoții care vin
în mijlocul oamenilor din satele
noastre.
În această ordine de idei, aducem
în prim-plan importanța pe care
Biserica o are, alături de Școală, în
promovarea, cultivarea și păstrarea
valorilor moral-identitare ale
poporului român. Într-o societate
mercantilă, în care regulile și legile
sunt mai mult hulite decât
respectate, în care Familia sau Patria
nu mai au sacralitatea de odinioară,
dascălii, ﬁe ei clerici sau mireni, sunt
singurii care pot stăvili
cameleonismul cultural din zilele
4
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noastre, cel care duce la pierderea
identității naționale din cauza
adoptării artiﬁciale a unor modele
străine precum Halloween-ul sau St.
Valentine's Day, dacă e să le emintim
doar pe cele mai cunoscute. Pentru că
educația primilor ani de viață nu se
mai face la școală, pentru că astăzi
copiii noștri știu mai exact atributele
unui spriduș sau ale unui dragon, în
detrimentul strigoilor neaoși, ajunge
în sarcina noastră provocarea de a
cultiva patriotismul, naționalismul,
înlăturându-le nota de desuetutdine
cu care sunt privite.
Formă de strigăt de ajutor sau
formulă sacră de comuniune cu
Divinitatea, Cuvântul este cel care
ne apropie de semenii noștri, de
experiența predecesorilor. Istoria
însăși, emblemă vie aﬂată într-o
perpetuă metamorfoză, este dovada
vie a evoluției și persistenței noastre
între limitele acestei țări.
Naționalitatatea, culoarea locală, nu
se pot manifesta decât în limba
maternă. Nu ne putem ruga decât
„În limba noastră”, ca în poezia
omonimă a regretatului Grigore
Vieru.
Bogdan Ionuț FURTUNĂ,
profesor de Religie la
Școala Gimnazială Deleni
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Basarabia,
pământ românesc (IV)
Emigră ri ș i coloniză ri ın
̂ Basarabia Ț aristă

P

rincipala preocupare a
conducătorilor ruși a fost
schimbarea procentajului
etnic al Basarabiei Țariste, net
favorabil românilor, la care s-a
adăugat acțiunea de rusiﬁcare
prin limbă, administrație, școală
și biserică, strămutarea unui
număr cât mai mare de români
din provincie și înlocuirea lor cu
alte naționalități aduse din
imperiu.
Propaganda rusească îi
îndemna pe români să migreze în
Siberia, Caucaz, Amur, Turkestan
etc., unde li se promiteau
împroprietărirea cu pământ și
ameliorarea traiului. Sute de
familii din zona compact
românească a centrului
Basarabiei Țariste își părăseau
pentru totdeauna căminul,
petecul de pământ, prietenii,
limba și mormintele strămoșilor,
pentru a merge spre noul
„pământ al făgăduinței”. Dar din

nefericire, pe cei mai mulți dintre
aceștia îi aștepta o soartă
cumplită. Din pricina drumului
îngrozitor, în condiții de
neimaginat, și a asprimii climei
de prin locurile sărace, triste și
neospitaliere pe unde rătăceau,
mulți basarabeni, și în special
femei și copii, mureau la mari
depărtări de căminul părăsit.
Nu puține erau cazurile cînd
țăranii cereau ei înșiși
strămutarea pe întinsul Rusiei, de
exemplu locuitorii din satul
Sîngerei au trimis în acest sens o
petiție către ministrul de ﬁnanțe
al imperiului, apoi în 1814,
locuitorii din Larga cereau
strămutarea în județul Cetatea
Albă, cei din Bahmut au expediat
cinci petiții între anii 1832-1834
c ă t r e g u ve r n a t o r u l c i v i l a l
Basarabiei și generalul
guvernator al Novorusiei.
Mișcări asemănătoare erau
frecvente în județele Hotin,
www.comunadeleni.ro
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Soroca sau Iași. Mișcarea
ajunsese atît de intensă, încît la 24
aprilie 1829 guvernul regional al
Basarabiei era obligat să emită o
circulară către toți ispravnicii de
poliție, cerându-le stoparea ei.
Ca urmare, țăranii începeau să
fugă în grupuri, acțiunea
prelungindu-se până spre
mijlocul secolului al XIX-lea. În
1834 de exemplu, au fugit 75 de
familii din Larga și 47 de familii
din Plopi și Țaul, iar în 1836 încă
75 de familii din Bahmut.
Prin strămutarea țăranilor
români în Rusia, se pare că numai
între anii 1812-1834 au dispărut
47 de sate din Basarabia. Dar
migrația spre Rusia nu
reprezenta nimic față de ceea ce
se petrecea, mai ales în primii ani
ai ocupației rusești, la granița cu
Moldova. Preferând bejenia la
frații lor din Moldova, țăranii
români luau cu asalt granița
Prutului. Ca să stăvilească cumva
migrația peste Prut, rușii au
răspîndit zvonul că dincolo, în
Moldova, era ciumă, stabilind
chiar o carantină pe malul râului.
6
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În plus, spunea Nicolae Iorga,
„când se tăie noua graniță, cazacii
trebuiau să păzească pentru a
împiedeca pe țărani de a veni
dincoace de Prut”. Între anii 18161818 când s-a efectuat
recensămîntul populației
Basarabiei, populația regiunii
scăzuse cu 51.000 de persoane.
Statisticienii ruși, ca Skalkovski și
Zașciuk, explicau micșorarea
bruscă a populației astfel:
„Cauza, după toate
probabilitățile, a fost
destrăbălarea și lipsa de cinste a
administrației ispravnicilor, care
siliră pe țărani de a fugi în
Turcia”. Chiar și rușii, veniți de
dincolo de Nistru, fugeau cu
românii în Moldova. În 1815 s-a
constatat că plecaseră 3.359 de
familii din județul Hotin și 290 de
familii din județul Codru, în
1817-1818 „numai din ținutul
Greceni au fugit peste 1.000 de
familii”, iar conform raportului
protopopului Maleavinski din 9
noiembrie 1812, satul Șaba din
județul Cetatea Albă rămăsese
numai cu patru familii. Fuga
țăranilor a continuat până către
mijlocul secolului, când s-a aﬂat
că anexarea era deﬁnitivă. Prin
urmare, putem ﬁ de acord cu

marele istoric Nicolae Iorga, care
preciza că în acest timp au părăsit
Basarabia cel puțin 30.000 de
suﬂete.
Creându-se „goluri” în
populația Basarabiei Țariste prin
plecarea românilor în cele patru
zări, guvernul rusesc s-a grăbit să
le umple. În acest scop s-a produs
și o mișcare de populație în sens
invers, adică spre Basarabia.
Primele valuri de coloniști au fost
aduse în Bugeac, unde populația
era rară după plecarea tătarilor
nogai și după anii de război au
rămas pustii. Însă continuitatea
românească de locuire acolo nu sa întrerupt niciodată. Încă pe
vremea tătarilor, în Bugeac erau
numeroase așezări românești.
Unele se înșiruiau pe valea
N i s t r u l u i , p r e c u m Ta l m a z ,
Ciubărciu, Răscăeți, Purcari,
O l ă n e ș t i , Tu d o r o v o . A l t e l e
ocupau locurile cele mai prielnice
din interiorul Bugeacului, ceea ce
atesta, fără nicio greutate, faptul
că românii erau cei mai vechi
locuitori ai regiunii: Palanca,
C ă u ș e n i i Ve c h i , C ă i n a r i ,
Ermoclia, Feștelița, Frumușica
Veche, Hancîșla, Valea Perjii,
Furmanca, Chitai etc. De
asemenea, și mai târziu,
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a m e s t e c a ț i p r i n t r e va l u r i l e
migratorilor, au continuat să
sosească români în Bugeac. Unii
veneau din sud, din Imperiul
otoman, odată cu bulgarii și
găgăuzii, în primul rând români
din Dobrogea. Dar și români din
nordul și centrul Basarabiei au
emigrat spre acele locuri, astfel
că, după 1817, în Bugeac, au
apărut sate cu nume ca: Spinoasa,
Tambur, Căprioara, Frumușica
Nouă, Catargiu, Satu Nou,
Bulboaca, Moldovanca,
Moruzeni, Varatic, Răzleanca,
Ialpugeni, Brezoaia, Grădina,
Baba, Fîntîna Zînelor, Cișmeaua
Văruită etc.
Prima grijă a noilor stăpîni ai
Basarabiei a fost să favorizeze
venirea coloniștilor. La 23 iulie
1812, Rusia a acordat cetățenie
rusă oricărui locuitor care se aﬂa
în Basarabia, ﬁe că era chiar de
acolo, ﬁe că între timp venise să se
stabilească acolo, cu condiția de a
depune jurămîntul de credință
față de țar. Articolul XXII al
statutului respectiv prevedea:
„Toți locuitorii provinciei, cum și
www.comunadeleni.ro
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cei ce vor veni să se stabilească
acolo ulterior, sunt scutiți pe timp
de trei ani de plata impozitului
general și cel agricol către stat.”
Iar articolul XXIII completa: „Toți
locuitorii provinciei, cum și cei ce
ar veni să se stabilească acolo de
acum înainte, sunt scutiți de
serviciul militar”. Prin urmare,
coloniștii din imperiu nu au
întârziat să-și facă apariția. În
cîțiva ani după anexare, în
Basarabia, mai ales în sud, au
apărut 16 colonii evreiești, 24
nemțești, 42 bulgărești, una
elvețiană, 7 căzăcești, două
țigănești etc. De asemenea,
s p u n e a K r u ș e va n : „ G u r i l e
Dunării i-au atras pe cazacii ruși
fugari.” Coloniștii germani au
fost aduși mai ales din regiunile
poloneze și baltice, în valuri
nenumărate care au cuprins anii:
1814, 1816, 1817, 1833, 1834, 1836,
1839 și 1842. Multe dintre satele
coloniștilor căpătau numele
localităților în care trupele rusești
îl învinseseră pe Napoleon:
B o r o d i n o , Ta r u t i n o ,
Maloiaroslaveț, Krasnoe, Kulm,
8
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Leipzig, Ka bach. Germanii au
primit înlesniri speciale pentru a
se așeza în sudul Basarabiei: erau
scutiți de impozite și prestații pe
timp de zece ani; primeau un
împrumut de la stat pe câte zece
ani; primeau un ajutor bănesc
zilnic pentru hrană din
momentul așezării în Basarabia
până la obținerea primei recolte;
erau scutiți de orice prestație
militară; le era asigurată deplina
libertate a cultului. În aceste
condiții, nu e de mirare că, pe
lângă coloniștii nemți veniți din
Principatul Varșoviei, au preferat
să vină în Basarabia și locuitori
din Germania, în special din
Bavaria, Wür emberg etc.
Elena LUNGU,
profesor de Istorie la Școala
Gimnazială Deleni
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Bucovina destinul unui teritoriu răpit (IV)
Bucovinismul. Partide și mișcări politice.
Manifestări politico-naționale.

N

eoabsolutismul și
autoritarismul
instaurate temporar
după 1848 și mai exact după
dobândirea autonomiei
provinciale (1861-1914), reﬂuxul
care s-a simțit temporar în cadrul
mișcării naționale, măsurile
cercurilor guvernamentale au
favorizat apariția unui curent
politic conservator, cosmopolit,
apatrid- bucovinismul.
Noțiunea desemna
funcționarul ideal pe care si-l
dorea guvernul, un om fără
patrie, limbă maternă și
naționalitate, care nu avea nimic
mai sfânt decât interesul statului.
Era vorba – explica un istoric
român care a trăit acest proces –
„de crearea unui tip de cetătean
aparte, care să nu ﬁe nici român,
neamț, nici polon, nici rutean sau
lipovan, ci simplu bucovinean
care să folosească limba germană

și să prefacă Bucovina într-o țară
germană, într-un adevărat
Buchenland, prin adormirea
conștiinței naționale românești”.
Un astfel de „bucovinist” a fost
Eugen Hacman, un cleric ortodox
român, care a fost episcop al
Bucovinei(1835-1873) apoi
arhiepiscop al Cernăuților și
mitropolit al Bucovinei și
Dalmației (ianuarie-martie 1873).
Pentru a ﬁ pe placul cercurilor
imperiale el s-a opus

Eugen Hacman

www.comunadeleni.ro
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democratizării conducerii
bisericii; a refuzat să renunțe la
funcția de episcop, dorindu-și-o
pe cea de mitropolit și, ca urmare,
a zădărnicit unirea Bisericii
Ortodoxe cu cea din Transilvania
în cadrul aceleiași Mitropolii, a
amânat și sabotat adunarea
congresului bisericesc, a interzis
preoților să se implice în politică,
să atragă poporul „prin
nesocotite planuri naționale”, iar
studenților în teologie – să
citească gazete românești. S-a
împotrivit folosirii de către preoți
a literelor latine, a făcut în schimb
largi concesii rutenilor,
îngăduindu-le să slujească în
bisericile românești în limba
ucrainieană și le-a oferit
posibilitatea de a se inﬁltra în
parohii și în conducerea acestora,
spre a pretinde apoi să împartă
conducerea bisericii și a Fondului
Bisericesc.
Adepți ai „bucovinismului”
au fost și unii mari proprietari
funciari, ajunși în dieta
bucovineană sau în parlamentul
imperial – precum Nicolae
10
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Mustazza, Koko Wassilko, Aurel
Onciul. Redus ca pondere și
inﬂuență, curentul „bucovinist” a
cauzat grave prejudicii românilor
bucovineni și a stârnit reacția
unei largi opoziții formată din
majoritatea boierilor, preoților,
intelectualilor, în frunte cu
familiile Hurmuzachi, Morariu,
Sbiera.
În anul 1872 este fondată de
către opozanți Societatea
Autonomiștilor Români, cu statut
și program după modelul unui
partid politic. Ea îsi propunea să
cultive în cadrul societății
conștiința națională și să lupte
pentru mentinerea și dezvoltarea
autonomiei. Mijloacele de
îndeplinire a programului
constau în adunări ale membrilor
și simpatizanților, petiții,
memorii, întruniri populare,
trimiterea de reprezentanți în
Dieta Bucovinei și parlamentul
imperial, editarea și răspândirea
unor foi volante, broșuri etc.
Organul de presă săptămânal al
m i ș c ă r i i e r a „ D e r Pa t r i o t ”
(Patriotul), care se tipărea în
l i m b a g e r m a n ă – m o t i va u
redactorii – pentru a ajunge mai
ușor la cunoștința autorităților
locale și centrale.

Societatea Autonomiștilor s-a
implicat și a acționat pentru
dezvoltarea și diversiﬁcarea
rețelei școlare, înﬁințarea unor
societăți culturale, separarea
Bisericii de Mitropolia din
Karlowi , crearea Mitropoliei
Bucovinei și Dalmației (1873) și a
Universității din Cernăuți (1875),
convocarea congresului
bisericesc (1880) și deﬁnirea
statutului sinodal (1891).
În anul 1885 este înﬁințată la
Cernăuți Societatea politică
„Concordia”. Aceasta prelua,
continua și dezvolta activitatea
autonomiștilor, într-un cadru
mai larg și mai bine organizat.
Societatea „Concordia” exprimă
în special punctul de vedere al
generației mai tinere, din care
făceau parte Gh. Popovici,
Grigore Filimon, Constantin
Morariu, C, Berariu, Iancu Flodor
etc. și care se situează pe o poziție
mai radical decât cea a bătrânilor
boieri.Ea voia să mobilizeze și să
grupeze într-un front toate forțele
politice și intelectuale ale
românilor bucovineni. În acest
scop, ea redactează „Revista
politică” (1866-1891 și 1910-1911),
inițiază și difuzează patru cicluri
de broșuri – Biblioteca de
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popularizare (1885), Biblioteca
poporului bucovinean (18861892), Biblioteca pentru
tinerimea română (1886-1897) și
Biblioteca de petrecere și
învățătură pentru tineret (18861893), în total 33 de broșuri. Pe
lângă idei politice, acestea
cuprindeau și momente
importante din istoria românilor,
fragmente selective din operele
l u i Va s i l e A l e c s a n d r i , I o n
Creangă, Mihai Eminescu,
George Coșbuc. Sub inﬂuența
Concordiei se creează biblioteci
populare și se înﬁințează în anul
1877, Clubul Român, cu
bibliotecă, sală de conferință și de
sezători literar-artistice, cu
publicații românești.
În anul 1892 conﬂictul dintre
guvernatorul Bucovinei A. Pace și
boierii conservatori determină
organizarea la Cernăuți a unei
adunări politice a românilor în
www.comunadeleni.ro
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care se decide creearea Partidului
Național Român care prelua și
continua programul
„Concordiei” și își propunea să
atragă în rândurile sale
reprezentanți din toate clasele și
păturile sociale. Primul
președinte al partidului a fost ales
Iancu Zo a (conducător al
Concordiei din 1890), jurist,
doctor în drept, deputat în Dieta
Bucovinei. Publicațiile partidului
au devenit „Gazeta Bucovinei”
(1891-1897) și „Deșteptarea”
(1893-1904).
Uniți pentru scurtă vreme,
„tinerii” și „bătrânii” au protestat
împreună împotriva
guvernatorului Pace, dar
conﬂictul dintre ei se va
redeschide, generând, în 1897
formarea la inițiativa tinerilor
Gheorghe Popovici și Iancu
Flodor a Partidului Poporal
Român. Facțiunea „bătrânilor”,
care domina dieta Bucovinei,
încearcă să se alieze cu diverse
grupări alogene și în 1900 încheie
pactul cu noul guvernator,
Bourguignon - cere acestuia să
12
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sprijine elementul românesc și să
înlăture diﬁcultățile din
învătământ promițând în schimb
toleranță și „patriotism austriac”.
În anul 1906 s-a constituit, pe
principiul naționalităților,
Partidul Social Democrat. Liderul
social-democraților români era
George Grigorovici un intelectual
de prestigiu.
În preajma Primului Război
Mondial, criza politică se
adâncește. Noi alianțe se fac și se
desfac. Deputații germani din
Dieta Bucovinei intră în 1902 în
tratative cu românii, contra
rutenilor, în timp ce românii își
înoiesc programul politic. Aurel
Onciul înﬁințează la sfârșitul
aceluiși an Partidul Tărănesc
Democrat, încheind alianțe cu
democrații germani, evrei și
ruteni, cărora le promite
autonomie națională.
Perioada care urmează pâna la
izbucnirea primei conﬂagrații
mondiale este critică, instabilă,
marcată de lupte între partide și
în interiorul acestora, de
organizare și dezorganizare, de
luptă pentru reforma electorală și
hegemonie națională. În toată
acestă perioadă au loc
manifestări politico-naționale

care au dus la formarea și
aﬁrmarea conștiinței nationale a
românilor. Astfel, în anul 1870,
are loc la Putna o adunarea
națională a studenților români
pregătită și organizată de un
comitet din care făcea parte Mihai
Eminescu ca secretar și doi
studenți Bucovineni – Petru Pitei
(casier ) și E. Logothe y
(președinte). Adunarea a întrunit
peste 3000 de studenți și s-a
desfășurat în prezența unor
personalități ca Mihail
Kogălniceanu, Iacob Mureșanu,
Grigore Tocilescu, iar printre
studenți se numărau
reprezentanți ai unei generații de
aur în frunte cu Mihai Eminescu,
Ion Slavici, A. D. Xnenopol,
Ciprian Porumbescu, generație
care a pregătit și înfăptuit statul
român modern și a pregătit
întregirea României din 1918.
În 1875 când guvernul decide
aniversarea centenarului anexării
Bucovinei, boierii, preoții și
intelectualii românii decid să nu
participe la serbările prilejuite de
acest eveniment.
Războiul pentru cucerirea
Independenței României (18771878) a stârnit un mare entuziasm
reliefat de zecile de voluntari care
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au trecut clandestin frontiera
înrolându-se în armata română,
precum și de comitetele și
societățile românilor bucovineni
care au strâns și trimis pe front
alimente și bani.
A c e l a ș i e n t u z i a s m s e va
manifesta si odată cu intrarea
României în Primul Război
Mondial.... dar despre asta și
multe altele vom vorbi în
numărul viitor.
Marius SCÎRȚU,
profesor de Istorie la
Școala Gimnazială Feredeni
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Amintirile și prezentul...

P

rintre paginile aproape
uitate ale trecutului,
regăsim printre altele și
anumite mărturii ale
supraviețuitorilor care au clădit
la ediﬁciul cunoașterii, prin
procesul de educație susținută a
generațiilor. Munca de o viață
având ca obiect de activitate
nobila meserie de dascăl, are un
cuvânt de spus prin faptul că neau fost sădite cunoștințe și
noutăți ce se regăsesc în marea
grădină a înțelepciunii.
Printre aceste nestemate care
au zidit la evoluția noastră, se
numără și familia regretatului
prof. Alexandru Victor împreună
cu soția sa Alexandru Olimpia, pe
numele de fată Zamﬁr. Distinsa
doamnă a depănat amintiri pline
de spiritualitate și inedit despre
Deleniul de altădată și nu
numai... În iulie 1952 eram studentă
la Facultatea de Agronomie secția
Horticultură, dar datorită anumitor
probleme medicale am fost nevoită să
renunț la aceste studii... Condițiile
14
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de existență ﬁind grele, am fost
nevoită să îmi caut un loc de muncă
și acesta s-a ivit tocmai la Școala
Deleni, la clasele V - VIII, pe catedra
de Limbă Rusă și Limba Franceză,
apoi la Sanatoriul TBC Deleni, astăzi
Preventoriul TBC Deleni. Catedra
trebuia completată și la școlile din
satele vecine: Poiana, Slobozia,
Feredeni, Maxut.
Având la bază diploma de
educatoare, doamna Olimpia
Alexandru a renunțat ulterior la
activitatea de profesor, iar din
anul 1953 a revenit la activitatea
preșcolară, clasele I – IV, din
școala Deleni, întâlnind cadre
didactice – adevărați piloni de
susținere ai învățământului –
dintre care citez cu onoare:
familiile învățători Romanescu
Petru și Romanescu Aglaia (tanti
Ghița), Romanescu Nicu și
Romanescu Elisabeta,
Romanescu Constantin (Nuțișor)
și Romanescu Suzana, Sava
Alexandru și Sava Ecaterina,
Mihailovici Tereza, Ungureanu

Ion, Știuliuc Ecaterina și mai apoi
profesorul de Limba Română
Ivan Mihai... În celelalte sate au
profesat învățătorii Ailenei Mihai
și Ailenei Aneta – Poiana, Traian
Romanescu – Slobozia, iar din
Maxut, cu cinste și dragoste și-au
desfășurat activitatea la acea
vreme învățătorii și profesorii
Nechita Dumitru, familia Lazăr
Neculai și Lazăr Elena, alături de
familia Nechita Costinel și
Nechita Maria (Duța) împreună
cu profesorii Șaramet Costache și
Șaramet Maria... Toți acești
oameni minunați – ﬁind cadre
didactice caliﬁcate – au
împărtășit și celorlalți învățători
din experiența lor, pentru
următorii 15 sau chiar 20 de ani...
În această perioadă, datorită
lipsei de personal caliﬁcat,
anumiți învățători predau la
elevii din clasa I și uneori chiar
până în clasa a VIII-a.
Cadrele didactice de la acea
vreme mai aveau și misiunea de a
asigura alfabetizarea populației
în vârstă, printre elevi ﬁind chiar
și bătrâni ce depășeau 70 de ani,
născuți înainte de anul 1900.
Aceștia se chinuiau să învețe din
tainele scrisului și cititului, cu
toate că nu aveau posibilitatea de
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a-și procura ochelari, unii dintre
ei luând parte și suferind de pe
urma ororilor Primului și al celui
de al Doilea Război Mondial.
Diﬁcultățile materiale erau
numeroase, în schimb exista
multă bunăvoință și respect
pentru școală și învățători, prin
dorința localnicilor de a ști cât
mai multe... Mărturiile ne arată că
o parte dintre cadrele didactice de
la acea vreme, umblau pe ulițele
satului de două ori pe săptămână,
învățând și o anumită parte a
populației care nu se putea
deplasa la școală din motive de
sănătate sau răni, dobândite în
timpul celor două războaie
mondiale.
Printre altele se desfășura și
culturalizarea maselor care se
făcea pe teren, prin simplul motiv
că nu exista un loc dedicat acestor
tipuri de activități. Doamna
Olimpia Alexandru ne mai
povestește că a avut și sarcina de a
ﬁ bibliotecar în Deleni, selectând
o serie de cărți pentru a ﬁ duse
acasă cititorilor. Dacă o anumită
parte a populației nu a urmat
www.comunadeleni.ro
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cursurile școlare din motive lesne
de înțeles, le citea cu glas tare
anumite pasaje din religie, istorie,
geograﬁe, științe ale naturii,
bucurând pe cei dornici de a
asculta. În felul acesta mulți
localnici au devenit cititori,
cărțile pentru ei ﬁind o delectare
și o bucurie, punându-se în
discuție și problema înﬁințării
unui Cămin Cultural. La început
cei dornici de a citi și descoperi
din tainele cunoașterii, s-au
adunat într-o casă a Elefăntoaei
ﬁind cea mai frumoasă
construcție din sat de la acea
vreme (astăzi locuința familiei
Grosu și Nicoleanu). Întâlnirile
acestora necesitau totuși un
spațiu public, oamenii de la acea
vreme urmând și din sfaturile
domnului profesor Victor
Alexandru care a spus: Vom pune
mână de la mână și vom face un
Cămin Cultural!. S-a hotărât ca toți
cei ce pot să ajute cu grâu,
porumb, sume mici de bani sau
chiar muncă ﬁzică, să contribuie
la ridicarea a ceea ce astăzi
reprezintă un punct de referință
16
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pentru istoria comunei Deleni și
anume actualul Cămin Cultural
Alexandru Tănase. Ideile de
început au fost numeroase,
ﬁecare contribuind cu câte puțin
la interiorul și dotările acestuia,
după posibilitățile vremurilor. Pe
vechea scenă se desfășurau piese
de teatru, scenete cu elevii mici,
dar și cu adulții de prin anii 1960,
unde s-au înﬁripat și anumite
ansambluri corale ale vremii,
dintre care amintim: Corul
Sanatorului TBC Deleni alcătuit
din 50 de persoane, conducător
ﬁind învățătorul instructor
Romanescu Dimitrie; Corul din
Deleni, unde erau peste 70 de
cântăreți, ﬁind condus de înv.

Romanescu Dimitrie 1924 -1974

Petruță Romanescu și cel de la
Maxut alcătuit din aproximativ
60 de persoane, ﬁind condus de
înv. Nechita Dumitru și mai apoi
preluat de ﬁul acestuia, înv.
Nechita Costinel.
Doamna Olimpia Alexandru
ne mai povestește: În ultima vreme
când erau condiții grele în țară, la noi
la Deleni știindu-se că este înﬁințat
un Cămin Cultural cu o sală de
spectacole având și o bibiliotecă,
veneau echipe de la Teatrul Național
și dădeau spectacole. Exista printre
altele și o cușcă a suﬂeorului alături
de fotoliile și scena iluminată, ﬁind
printre primele locații special
amenajate pentru activități cultural
– educative din județul Iași.
Domnul Victor Alexandru, pe
lângă meseria de profesor în
matematică a fost și director de
școală, ﬁind în același timp un
mare iubitor de muzică și poezie.
În acest sens, organiza pentru
bolnavii din sat sau de la
Preventoriul TBC Deleni și
anumite serate literar – artistice,
piese de teatru, recitări și
povestiri, unde erau antrenați
atât elevii cât și adulții, împreună
cu o bună parte din cadrele
didactice ale școlilor locale. Toate
acestea erau făcute din dragostea
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pe care o avea pentru copii, având
deviza că suprema mulțumire a
unui învățător, este atunci când prin
școală și cunoaștere reușește să
transmită mai departe ceea ce știe...
Din cele relatate de doamna
Olimpia Alexandru, se pare că o
anumită perioadă școala
funcționa și în anumite spații ale
unor locuitori, cum ar ﬁ familia
Lămășanu și Loghin, undeva prin
anii 1954, precum și la locuința
familiei Mânzat situată lângă
Troița de pe lângă Dispensarul
comunei Deleni. Tot în acea
perioadă, la conducerea
Primăriei se aﬂa un om destoinic
și iubit de localnici care se numea
Costică Zamﬁr, iar împreună cu
tatăl său Mihai Zamﬁr și fratele
Tofănel Zamﬁr, au pus bazele
grupului vocal – instrumental și
de dansuri Corăgheasca din
Deleni, ce se regăsește și astăzi la
loc de cinste în comună, dar
reprezentat într-o altă formulă,
datorită trecerii la cele veșnice a
majorități instrumentiștilor și
dansatorilor de altădată. Pe
timpul domnului primar Costică
www.comunadeleni.ro
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Zamﬁr s-au mai construit și patru
săli de clasă, undeva mai sus de
școala veche de la deal, antrenând
în acest fel majoritatea populației
împreună cu o bună parte din
cadrele didactice care au muncit
ajutând școala.
Grădinița veche din Deleni
prin anii 1962 - 1963 se aﬂa pe
amplasamentul unei cârciumi
vechi a familiei Filipescu și apoi a
fostului sediu al CAP, unde în
prezent se aﬂă și actuala
grădiniță, astăzi dotată cu toate
utilitățile unei instituții de
învățământ modern și eﬁcient.

18
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Un amănunt interesant, este
faptul că grădinița era
considerată acum 60 de ani în
urmă ca un loc unde copiii puteau
ﬁ lăsați de părinți în siguranță
educatorului, pentru ca aceștia să
poată pleca fără teamă și griji la
lucru. Locația veche cuprindea o
mică sală de joc, vestiar, spălător
și două săli de grupă pentru
desfășurarea activităților cu cei
mici, iar la orele 10:00 părinții
care aveau posibilitatea de hrană
se organizau și contribuiau cu
anumite alimente pentru toți
copiii prezenți. Se pare că pe
atunci grădinițele din mediul
sătesc nu funcționau ca unități
școlare pentru adaptarea și
pregătirea copiilor pentru clasele

primare, lucrul acesta punânduse în practică ceva mai târziu.
Doamna Olimpia mi-a dăruit
și o fotograﬁe în care se regăsesc
și o parte din foștii elevi, cum ar ﬁ:
Sava Doru, Ivan Tiberiu,
Marilena Ciubuc, Anițoaei
Mariana, elevi care astăzi fac
cinste societății noastre (p.18).
Norocul Deleniului, a constat
și în faptul că au existat persoane
care, din dragoste, au sădit câte
ceva din bucuria cunoașterii,
printre care trebuie să amintim și
de distinsul profesor de limba
română Tacu Alexandru, care a
reorganizat biblioteca și a
înﬁințat un Cenaclu Literar
înainte de anii 1967. Alte cadre
didactice s-au ocupat sistematic
de instruirea și culturalizarea
elevilor, dar și a unui anumit
segment a populației, existând și
ansambluri corale sau recitări de
poezii din memorie.
Doamna Olimpia ne mai
povestește despre soțul său, d-l
profesor Victor Alexandru, că:
fructiﬁca orice clipă pentru a studia
și învăța, iar dacă acasă tăia lemne
sau muncea prin curte, punea o
poezie pe zid, în fața capului și
memora pasaje literare lungi,
folosind timpul cât mai eﬁcient...
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Astăzi avem posibilitatea de a
mulțumi celor care, încă mai
există în această dimensiune a
lumescului și reprezintă mărturii
ale timpului, ca exemple și
modele de viață demne de urmat.
De asemenea, ne amintim și de
acei care astăzi nu mai sunt și
avem convingerea că un zâmbet
sincer, o privire nevinovată și un
cuvânt de mulțumire din partea
multor generații educate, se vor
asemăna cu un cor de clopoței
auzit de bunul Dumnezeu, iar
răsplata primită va rămâne
pentru totdeauna în veșnicie.
Vă mulțumim că ne-ați învățat
să privim viața și prin ochii
copiilor, unde frumusețile trăite
alături de dumneavoastră –
stimate îndrumătoare și
îndrumători – ne-au oferit și
rezervat un superb decor, încât în
cămara suﬂetelor vă purtăm cu
onoare un loc de cinste și
recunoștință.
Mugurel MOGOȘ,
profesor de Muzică la
Școala Gimnazială Deleni
www.comunadeleni.ro
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Un veac de învățământ
în satul Slobozia - Deleni

S

atul Slobozia este un sat
format sau repopulat cu
locuitori aduși sau veniți din
alte părți, adesea străini, coloniști,
care se bucurau de scutire de bir, pe
un timp determinat, de libertatea
așezării lor, a credinței și a
mobilității.
Catagraﬁa rusă, din anul 1774,
pomenește cătunul Slobozia,
înﬁințat pe moșia Deleni, din
Ținutul Hîrlău, care va ﬁ înglobat, în
anul 1803, în satul Deleni. Odată cu
desﬁințarea Ținutului Hîrlăului,
localitatea Slobozia devine sat al
Ocolului Coșulei, din Ținutul
Botoșanilor, după care, înainte de
Războiul de Independență, va reveni
la comuna Deleni.
Potrivit Marelui Dicționar
Geograﬁc al României, localitatea
Slobozia era sat, în județul Botoșani,
plasa Coșula, ﬁind așezat în Valea
Cerbătoarea, pe coasta de răsărit a
Dealului Pietrăria și în partea de
Nord a comunei Deleni, având o
suprafață de 381 ha, primite de
20
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locuitori, în urma reformei agrare,
din anul 1864, din moșia Deleni.
Avea o populație de 55 familii sau
275 suﬂete, o biserică, zidită la 1835
de boierul Iorgu Ghica, cu un preot și
un cântăreț. Locuitorii posedă: 260
boi și vaci, 15 cai, 230 oi, 45 porci și
170 stupi cu albine.
Actul normativ privind
organizarea administrativă, din anul
1906, stabilea că Slobozia era un sat
al comunei Delenii-Ghica, iar Legea
pentru modiﬁcarea legii de
organizare a comunelor rurale,
publicată în Monitorul Oﬁcial, Nr.
22/29 aprilie 1908, preciza situarea
localității Slobozia în cadrul satelor
componente ale comunei Deleni,
prevedere care este menținută și în
Legea nr. 1988 pentru uniﬁcarea
administrativă.
Organizarea regimentelor de
jandarmi menționa și formațiunea
din comuna Deleni, care cuprindea
satele Deleni, Stobozia, Maxut,
Pârcovaci, Fabrica de Sticlă și Belea.
Vreme de doi ani, satul Slobozia a

făcut parte din comuna Frumușica,
conform Legii pentru organizarea
administrației locale (1929).
Î n Ta b l o u l d e r e g r u p a r e a
comunelor rurale (1931), Direcția
Administrațiunii Locale, din cadrul
Ministerului de Interne, a decis ca
satul Slobozia, împreună cu
localitățile Deleni și Maxut, să ﬁe
incluse în comuna Deleni, județul
Botoșani. În anul următor, satul
Slobozia devine unitate
administrativ-teritorială în cadrul
comunei Feredeni, situație care se
menține până în anul declanșării
celei de-a doua conﬂagrații mondiale
(1939), când devine sat al comunei
Deleni.
Școala Slobozia a luat ﬁință în
anul 1915, așa cum reiese din
Registrul de inspecții, pus la
dispoziție de Ministerul Cultelor
și Instrucțiunii Publice.
În procesul verbal de inspecție,
din data de 21 februarie 1919, este
menționată școala din cătunul
Slobozia, înﬁințată în anul 1915,
care are ca învățător diriginte pe
fostul învățător-ajutor Gheorghe
C. Romanescu, „cu titlul
provizoriu”. Până la data
întocmirii procesului verbal,
școala, „instalată într-o casă
particulară, care corespunde
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întrucâtva cerințelor”, n-a fost
inspectată niciodată, datorită
situației incerte a desfășurării
procesului instructiveducațional, determinată de
greutățile Primului Război
Mondial. Astfel, așa cum reiese
dintr-un ordin al Ministerului
Cultelor și Instrucțiunii, pentru
anul școlar 1916-1917, data
începerii cursurilor a tuturor
lăcașurilor de învățătură, de pe
cuprinsul teritoriului României,
era 1 octombrie (data oﬁcială
ﬁind 1 septembrie), iar, din cauza
scumpetei și a lipsei de stofe,
pentru uniforme școlare,
ministerul a hotărât ca, în anul
școlar ce vine, să nu se mai
impună uniformele prevăzute de
regulament. De asemenea, bolile
și alimentația precară au secerat
zeci de mii de vieți, punând în
primejdie chiar și pe membrii
familiei regale, care s-au
adăpostit în odăile castelului
Polizu de la Maxut. Iată câteva
relatări ale Reginei Maria despre
acele încercate vremuri: „Toți
copiii, Carol, Elisabeta, Maria,
www.comunadeleni.ro
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Nicolae, Ileana, s-au îmbolnăvit
de hepatită. Zile întregi de febră
chinuitoare și greață, slăbiciune,
halucinații crunte și insomnia
neîntreruptă, până am crezut că
voi înnebuni… orice sunet, orice
miros, orice gust, orice culoare,
până și forma și numele
lucrurilor îmi făceau greață și mă
oripilau”.
În iarna 1916/1917, în timp ce
se aﬂau în refacere, cantonaţi în
bordee, săpate în pământ la
marginea satelor Deleni şi Maxut,
peste 600 de militari din
Regimentul 48 Infanterie Buzău
au fost răpuşi de epidemiile de
tifos exantematic şi febră
recurentă, care au făcut ravagii în
rândurile armatei române, dar
mai ales în rândul populaţiei din
greu încercata Moldovă.
Ordinul Crucea Regina - Maria
clasa a II-a a fost atribuit surorilor
de caritate, care au îngrijit ostașii,
dar și bolnavii din cătunele
comunei Deleni, internați la
Spitalul „Pulcheria Ghica”
Hîrlău: Agapie Coralia, Zoe
Polizu-Micșunești, Boroncea
22
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Aida, Genezzini Felicia,
Gheorghiu Medelena,
Constantinescu Natalia,
Crupenschi Elena și Șerban Olga.
Domnul Nicolae Polizu
Micșunești a contribuit la
deschiderea școlilor primare din
comunele: Hîrlău, Deleni Maxut,
cu ofrandele adunate procurând
haine și cărți copiilor săraci.
Pe n t r u t o a t e a c e s t e f a p t e ,
ministrul I. G. Duca propune
conferirea medaliei „Răsplata
muncei pentru învățământ”,
clasa I.
Lipsurile de tot felul și igiena
precară nu sfârșesc odată cu
terminarea războiului, astfel
încât, în iarna anului 1919,
epidemia de cori (pojar, rujeolă)
determină absența elevilor de la
școala din cătunul Slobozia,
comuna Deleni. La aceasta, se
adaugă lipsa obiectelor de
îmbrăcăminte atât în rândul
populației școlare, cât și printre
tineri și adulți. Cu atât mai mult,
nivelul de trai al locuitorilor
cătunului Slobozia nu permitea
procurarea cu bani a hainelor de
zi cu zi, iar materiile prime
tradiționale (cânepă, piei de
animale, lâna oilor ș.a.) fuseseră
rechiziționate pentru necesitățile

frontului. De aceea, la data primei
inspecții, frecvența școlarilor era
slabă, ﬁind prezenți, la clasa I, 10
elevi (din totalul de 21 înscriși),
iar, la clasa a II-a, doar 6 copii (din
15 înscriși). Deși numărul elevilor
era redus, din pricina efectelor
negative ale primei conﬂagrații
mondiale, examinarea elevilor
prezenți a concluzionat o bună
pregătire a școlarilor, evidențiind
și alesele metode ale
învățătorului. Astfel, la clasa I, la
obiectul de studiu „Cetire, școlarii
se prezintă bine pregătiți, iar, din
răspunsurile lor vioaie, din dorul
ce-l au ca să dea răspunsurile pe
întrecute, din formularea
propozițiilor întregi, se
învederează munca și
devotamentul d-lui învățător
Gheorghe Romanescu”.
Dascălul este felicitat și pentru
inițiativele material-educaționale
întreprinse, de când s-a transferat
de la Școala Cerchejeni, comuna
Dracșani, județul Botoșani
(pentru apropierea de domiciliul
părinților): formarea Comitetului
pentru ridicarea localului de
școală din cătunul Slobozia;
strângerea unui fond de 2938 lei,
pentru demararea construcției
noii școli; donarea obiectelor de
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inventor: o catedră, un scaun și o
tablă; abonarea la revistele:
Revista generală a
învățământului și Școala
Normală; organizarea a șapte
șezători, cu un număr de 238
auditori.
De asemenea, sunt constatate
și alte aspecte pozitive, care
dovedesc chemarea domnului
Gheorghe Romanescu pentru
educarea școlarilor: starea bună a
mobilierului (dat de școala din
Deleni); curățenia încăperilor și
ventilarea ferstrelor; ținerea apei
în cofe; starea ﬁzică a copiilor
prezenți; păstrarea în ordine a
arhivei; scrierea condicii.
În primii ani după război,
Ministerul Instrucţiunii Publice
s-a preocupat de refacerea
localurilor şcolare, de asigurarea
accesului la învăţătură a tuturor
copiilor şi a tinerilor (mai ales a
celor din provinciile unite cu
Ţara, care suferiseră consecinţele
opresiunii străine), uniﬁcând şi
modernizând legislaţia. S-a
menținut modelul Spiru Haret,
care considera că învăţământul
www.comunadeleni.ro
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reprezenta un instrument
fundamental pentru formarea,
educarea şi progresul naţiunii,
sprijinind dezvoltarea
învăţământului în mediul rural
(cu urmărirea dezideratului „o
şcoală primară în ﬁecare sat”),
acordând, în același timp,
învăţătorilor şi profesorilor, de
toate gradele, un statut deosebit
şi răspundere pe măsură.
Astfel, la a doua inspecție,
efectuată în 9 iunie 1920,
revizorul școlar propune
înﬁințarea postului II, observând
creșterea numărului elevilor.
Astfel, potrivit recensământului
anului școlar 1919-1920, din
totalul celor 110 copii înscriși, 76

Școala din satul Slobozia în anul 2018
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erau repartizați la clasa I, iar, la
clasele II-III, ﬁgurau 34, procentul
de creștere a populației școlare
ﬁind semniﬁcativ, în ciuda
rezultatelor modeste ale
învățăceilor: din Divizia I (clasa
I), au frecventat doar 23 elevi,
promovând 15; din Divizia II
(clasele II+III), au frecventat doar
24 elevi, promovând 12.
Revizorul școlar constată
dăruirea dascălului Romanescu,
care a adunat suma de 11127, 80
lei, pentru construirea școlii, dar
și hărnicia gospodarului,
dovedită prin amenajarea unei
frumoase grădinițe de legume și
ﬂori și împrejmuirea curții școlii.
De asemenea, harul
învățătorului se manifestă în
întâlnirile cu sătenii, la care
Gheorghe Romanescu, abonat la
revistele de specialitate, editate

de Casa Școalelor pentru cultura
pedagogică, discuta despre
problemele școlii și despre
necesitatea alfabetizării
locuitorilor cătunului Slobozia.
Conducătorul școlii se
preocupă și de soarta Căminului
Cultural „Mihai Eminescu”, așa
cum reiese și din darea de seamă,
realizată la data de 24 decembrie
1921, la care au luat parte, alături
de elevii școlii, colegii învățători
și 80 săteni.
Profesionalismul și abilitatea
managerială a d-lui Gheorghe
Romanescu determină, la
sfârșitul anului școlar 1921-1922,
ca examenul de absolvire, pentru
școlile din Pârcovaci (două
posturi), Maxut (două posturi),
Feredeni, Unsa și Poiana (cu câte
un post ﬁecare), să se desfășoare
în cătunul Slobozia. Astfel,
reprezentantul Ministerului
Instrucțiunii, care a asistat la
examene, în 3-4 iunie 1922, a
realizat următoarea statistică, cu
mențiunea că Școala de fete
Deleni și școlile Feredeni și
Maxut n-au prezentat absolvenți:
„Școala Slobozia-Deleni, elevi
înscriși/absolvenți, 10/10, starea
pregătirii elevilor, Bună,
învățător, Gh. C. Romanescu;
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Școala Pîrcovaci-Deleni, elevi
înscriși/absolvenți, 3/3, starea
pregătirii elevilor, Bună,
învățător, N. Vidrighinu;
Școala Unsa-Rădeni, elevi
înscriși/absolvenți, 5/5, starea
pregătirii elevilor, Bună,
învățător, D. Ionescu;
Școala Poiana-Rădeni, elevi
înscriși/absolvenți, 4/4, starea
pregătirii elevilor, Bună,
învățător, Eliza Manolescu”.
Prof. Dumitru HRISCU și prof.
Mihaela HRISCU
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Lectura –
ca joc de vacanță

P

rovocările educației în
contextul actual nu
contenesc a se înmulți pe
timp ce trece, ceea ce presupune o
continuă adaptare a profesorului
atât la particularitățile psihocognitive și emoționale ale
elevului, cât și la formele de
evaluare carora trebuie să le facă
față ambii deopotrivă, în egală
măsură.
Unul dintre fenomenele cele
mai actuale, care situează
România pe un alarmant loc 1,
este analfabetismul funcțional.
Cea mai la îndemână modalitate
de a diagnostica acest femnomen
îl reprezintă analiza rezultatelor
pe care elevii noștri le obțin la
examenele naționale, rezultate
care mai apoi se reﬂectă atât în
piața forței de muncă, dar și în
gradul de angajabilitate a
tinerilor absolvenți.
Dacă până acum am prezentat
latura pragmatică a problemei,
26
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incapacitatea acestora de a
ințelege, însuși și utiliza
informația citită, de a exprima și
argumenta pertinent, fără ajutor,
o opinie personală sau o opțiune
reprezintă, o altă latură le fel de
gravă, considerăm noi. Corelate,
cele două aspecte atrag atenția
asupra factorilor care duc la un
adevărat handicap în
comunicare, deﬁciență pe care o
manifestă un număr din ce în ce
mai mare al tinerilor zilelor
noastre.
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Pornind de la toate aceste idei
și având în vedere că noi,
profesorii, ne ocupăm de
formarea și cultivarea
personalității celor mai tineri
dintre contemporani, considerăm
că lectura în sine, nu doar cea a
textelor literare și științiﬁce a
textelor din manuale, reprezintă
un a di n t re modalit ă ț ile de
contracarare a efectelor negative
despre care vorbeam anterior.
Datorită faptului că am atins
dimensiunea internațională a

acestei probleme a zilelor noastre,
am pornit în căutarea unor soluții
tot la nivel internațional. Drept
urmare, Clubul de lectură al Școlii
Gimnaziale Deleni, din care fac
parte atât elevii claselor primare,
cât și gimnaziale, și-a găsit
corespondent dincolo de
granițele țării, prin participarea la
cel de-al doilea proiect
internațional de tip ERASMUS+
KA2. Această a doua reușită
poartă denumirea „Reading
withouth borders” și include nu
mai puțin de alte șapte țări
europene în afara României, pe
care o reprezentăm. Astfel, timp
de doi ani participăm la
mobilități desfășurate în
Bulgaria, Grecia, Italia, Turcia,
Portugalia, Irlanda și Letonia.
Proiectul cuprinde teme lunare
desfășurate în ﬁecare dintre cele
opt școli participante, teme
deopotrivă inedite și
provocatoare, stabilite în
colaborare cu coordonatorul
proiectului, Rada Matanova, din
Bulgaria. De la confecționarea de
semne de carte, a propriului
www.comunadeleni.ro
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jurnal de lectură, am trecut
dincolo de pereții sălilor de clasă,
iar în perioada vacanței am
desfășurat activități în aer liber
sau la Biblioteca Comunală.
Ca de ﬁecare dată, aceste
activități se desfășoară într-o
manieră non-formală, îmbinând
cunoștințele anterioare,
experiențele de lectură ale
participanților, dar mai ales
utilizând spiritul ludic, atât de
speciﬁc acestei vârste a
școlarității. Una dintre
provocările acestei vacanțe a fost
surprinderea celor mai inedite

28
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instantanee a locului de lectură
preferat. Astfel, elevii nu doar că
au oferit dovada acestei
indeletniciri, dar și-au pus în
valoare și talentul fotograﬁc atât
de des folosit în zilele noastre,
mai ales pe rețelele de socializare.
Am proﬁtat că la această
vârstă în principal epicul
manifestă o reală capacitate de a
transforma prin accesibilitatea
discursului. Pe de altă parte, acest
tip de scriitură este cea mai
potrivită formă pentru a releva
viaţa aşa cum este ea, în toată
complexitatea sa, de a crea
universuri literare complexe, care
dau o notă originală de
veridicitate, de verosimilitate,
atât de necesară copiilor la vârsta

pre-adolescenţei. Sub această
formă, literatura reprezintă o
modalitate la îndemână pentu ca
cititorul să se confunde cu unele
sau altele dintre personaje sau cu
autorul însuşi. Complexitatea
este cea care poate spori atât
imaginaţia, cât şi abilităţile
creatoare, artistice, ale elevilor.
Alături de scriitor, elevul devine
creatorul sensului operei literare,
învestind efortul memoriei
colective, care ajută la asimilarea
şi la interpretarea sensurilor
textului. Tocmai acesta este şi
dezideratul învăţării active, acela
de a-l implica activ pe elev în
procesul instriurii sale. De la “a
învăţa”, el ajunge la “a învăţa să
inveţe”; noţiuni noi sau noi
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sensuri ale unei realitaţi
descoperită şi din alte puncte de
vedere. Astfel elevului i se oferă
posibilitatea de a transfera nu
numai sensuri dintr-un text către
altul, ci de a implica propriile
experienţe în descoperirea lui.
Are loc astfel un dublu transfer:
dinspre text către cititor şi
dinspre cititor către text, prin
investirea acestuia cu noi
semniﬁcaţii. Prin urmare, un
asemenea demers va avea ca
ﬁnalitate principlă crearea
capacităţii unei personalităţi în
devenire de a reacţiona potrivit
noilor confruntări cu realitatea,
pe care unii încearcă să o evite,
chiar, prin lectură.
Ne oprim atenția asupra
acelora dintre elevi care
manifestă unele deﬁciențe
www.comunadeleni.ro
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emoționale, atât de speciﬁce
vârstei pre-adolescente și
adolescente. Ne referim la elevii
cu tulburări emoționale precum
lipsa empatiei, anxietatea,
probleme de recunoaștere și
gestionare a emoțiilor sau cu
manifestări mai grave, precum
depresia. Considerăm că în cazul
acestora, lectura are valențe
terapeutice deosebite, căci textele
tematice sau jocurile de rol ori
problematizarea se constituie în
cele mai potrivite modalități de ai învăța pe copii să-și recunoască,
să-și gestioneze și să-și folosească
emoțiile în propriul avantaj.
Așadar, am apelat la lectura ca
joc și am dus-o de cele mai multe
ori în mijlocul naturii, căci
asceasta este chiar una dintre
temele predilecte a literaturii
familiare elevilor nostri. Și cum
am putea exclude efectul
terapeutic al lecturii și mai ales
potențarea acestuia prin
mijlocirea naturii? Astfel, am
adus CARTEA la ﬁrul ierbii și iam imortalizat prezența,
cultivând abilitatea elevilor de
30
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afolosi telefonul nu doar pentru a
comunica, ci și pentru a realiza
unele dintre cele mai interesante
fotograﬁi de vacanță, a căror
protagonistă a fost LECTURA.
Din aceste perspective
considerăm că trebuie luat în
considerare rolul receptării
literaturii în gimnaziu și nu din
acela al raportării sterile la
rezultatele imediate ale copiilor,
prin notele de la evaluările
curente, ori de la examenele
naționale. Cunoașterea
presupune, pe de o parte
înțelegerea existentului, pe de
altă parte implică rostirea
cunoașterii despre lume și către
lume. Integrarea participativă a
copilului reprezintă comunicarea
dublu mijlocită: de la lume către
el și de la acesta către lume.
Trebuie avut în vedere faptul
că pedagogia modernă se
bazează pe „interesele spontane
ale copilului”, pe „tendința
ludică predominantă”, mai ales
în perioada claselor primare și
apoi a gimnaziului. Din acest
punct de vedere putem valoriﬁca
tendința elevilor de a căuta
noutatea prin joc, asemeni
parcurgerii drumului inițiatic
situat la baza basmelor. Prin joc

are loc descoperirea, iar
cultivarea curiozității trebuie
sitată în prim-planul
preocupărilor profesorului de
limba română. Odată cu evoluția
în vârstă, copilul va înlocui
tendința de a descoperi lumea
ﬁcțională a textului literar cu
urmarea modelului eroului pe
care literatura îl oferă într-o largă
varietate. Realitatea este urmată
îndeaproape de ﬁcțiune în
demersul elevului din primele
clase gimnaziale de a-și oferi
răspunsurile.
Lumea imediată este cea care
imprimă modelul dezvăluirii
lumilor ﬁctive, însă cele două se
întrepătrund într-un mod
deosebit de intim. Valabilitatea
primelor certitudini este testată
prin prisma intâilor lecturi și de
aceea elevul simte nevoia
transpunerii sale în lumea ﬁctivă
prin re-crearea cadrului și intrigii
care stă la baza ei. Copilul își
interiorizează coﬂictul epic,
fraternizează cu unul sau altul
dintre protagoniști, dar mai ales
își veriﬁcă reacțiile și
comportamentele conform
modelului impus de eroul din
lecturile sale. Întregul parcurs
educativ poate ﬁ considerat
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metaforic un drum inițiatic, iar
profesorul nu poate decât să joace
rolul mentorului, cel care își
conduce discipolul prin
meandrele textului, către
înțelegerea, însuțirea și
valoriﬁcarea prin experiența
personală, a celor descoperite
prin lectură.
Utilizând aceste tehnici de
lucru cu textul, nu doar că
favorizăm interiorizarea
mesajului literar, dar ceea ce este
cel mai important, stabilim
condiții de creștere a stimei de
sine, atât de importantă pentru
elevii cu deﬁciențe emoționale
sau sociale. Dezvoltarea
abilităților de viață capătă astfel o
altă lumină, iar rezultatele
cuantiﬁcate prin notă nu mai au
aceeași pondere ca importanță,
din acest punct de vedere, insă
pot înregistra binemeritate
progrese.
Ana-Maria ȘFAIȚER,
profesor de Limba Română la
Școala Gimnazială Deleni

www.comunadeleni.ro
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Excursie pentru
copiii din
comuna Deleni

L

a începutul lunii iulie (4
iulie), copiii premianți la
„ O l i m p i a d a
Centenarului” (concurs școlar
organizat de Primăria Deleni, în
Școlile comunei Deleni, cu
prilejul sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri), copiii din grupurile
vocale „Muguri de stejar” și
„Hurgheșelul”, cei din „Atelierul
de cusături tradiționale din
Slobozia” și cei din echipa de oină
a Școlii Maxut, în total 100 de
elevi, au fost răsplătiți pentru
activitățile și rezultatele obținute,
cu o excursie la mai multe
obiective turistice din Iași. Astfel,
copiii au vizitat Mănăstirea
Hadâmbu, Muzeul Unirii, Piața
Unirii, Catedrală Mitropolitană,
Muzeul Mitropolitan, Biserica
Sﬁnții Trei Ierarhi și Palatul
Culturii.
32
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Impresiile dovedesc reușita și
aprecierea acestei excursii:
„Muzeul Unirii m-a impresionat
prin arhitectură, mobilier și
detaliile istorice” (A. Alexandra.);
„Mi-a plăcut că, în timp ce
a d m i r a m f a ț a d a Pa l a t u l u i
Culturii a început să cânte «Hora
Unirii»” (E. Daniel); „Liniștea
simțită la Mănăstirea Hadâmbu,
la Mitropolie și la Biserica Sﬁnții
Trei Ierarhi, mi-a dat un
sentiment de pace” (D. Anca);
„Informațiile aﬂate la muzeele de
la Palatul Culturii m-au
îmbogățit” (P. Cosmina).
Aducem mulțumiri celor care
s-au implicat în reușita acestei
excursii, organizatorilor,
Primăria Deleni și Consiliul Local
Deleni, prin domnul primar
Dumitru Prigoreanu și cadrelor
didactice, care au coordonat și
însoțit elevii în această minunată
experiență.
Ionela PLEȘCUȚĂ,
prof. înv. primar la
Școala Gimnazială Deleni

www.comunadeleni.ro
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Grupul vocal Hurgheșelul
la Festivalul Coral Internațional
Gavriil Musicescu

n perioada 1-8 iulie 2018, la
Iași, a avut loc Festivalul
Concurs Coral Internațional
pentru Tineret „Gavriil
Musicescu”, Ediția a VI-a.
Organizat de Asociația Iubire
și Încredere în colaborare cu
Primăria Municipiului Iași, prin
Compartimentul Centenar, anul
acesta, festivalul a scos în
evidență o suită de evenimente şi
concursuri de artă corală,

Î
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dedicate în mod special
Centenarului Marii Uniri.
Coruri din România şi de
peste hotare au prezentat în
recitalurile lor piese patriotice
româneşti pentru a marca, aşa
cum se cuvine, împlinirea celor
100 de ani de unire. Această ediţie
a reunit coruri şi personalităţi din
România, Ucraina, Republica
Moldova, Spania, Republica
Serbia, Republica Populară

Chineză, Republica Senegal şi
Republica Arabă Siriană.
Grupul vocal Hurgheșelul al
Parohiei Feredeni, coordonat de
pr. Danuţ Fotea şi prof. Iulia
Fotea, a participat, în a patra zi de
festival, în data de 4 iulie, la
Concertul coral dedicat
Centenarului Marii Uniri din Sala
„Henri Coandă” a Palatului
Culturii din Iași. De menționat
este faptul că pentru a participa la
acest concert aniversar, grupul
vocal a fost selectat de un juriu de
specialitate, la un concurs din
data de 10 iunie 2018, ce a avut loc
pe esplanada primăriei Comunei
Belcești.
Având în vedere că, în aceeași
zi, cei 20 de copiii din grupul
vocal, au beneﬁciat de o excursie
l a c e l e m a i r e p r e z e n t a t i ve
monumente din Iași (bineînțeles
și în câteva locuri de joacă),
aducem mulțumirile noastre și
părinților acestor copiii,
Primăriei Deleni și Consiliului
Local Deleni, prin domnul
primar Dumitru Prigoreanu.
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Vacanță și joacă
„Copilăria este inima
tuturor vârstelor″ (Lucian Blaga)

C

lubul de Vară 2018 s-a
desfășurat în perioada
vacanței, în cadrul Școlii
Gimnaziale Deleni și a reunit
elevi doritori de cunoaștere și
relaxare.
Activitățile extracurriculare
au avut ca obiective dezvoltarea
spiritului de colaborare în diferite

Pentru imagini vizitați https://creanganek.com

Iulia FOTEA,
prof. coordonator al grupului
vocal Hurgheșelul
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contexte: însușirea și respectarea
regulior de conduită în joc, vizită,
cumpărături, dezvoltarea
competențelor de comunicare
(orală și scrisă), dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și
a competențelor de exprimare
artistică, pentru a respecta
particularitățile și pasiunile
individuale.
Impactul acțiunilor a fost unul
pozitiv, deoarece elevii au
participat cu bucurie la
activitățile propuse: Clubul de
Lectură, Matematică la
cumpărături, Vizită la Biblioteca
Școlii, Sportul e sănătate, Mâini

36
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talentate, Emoțiile în culoare, Istoria
- cartea noastră de vizită.
Momentele de întâlnire au fost
lăudate și de partenerii
activităților, părinții copiilor,
deoarece programul aglomerat al
acestora, dar și faptul că elevii nu
se mai joacă în aer liber, iar
atracția, nu tocmai beneﬁcă a
gaget-urilor, i-au încurajat să
participe la activitățile Clubului
de Vară.
Impresiile, implicarea și
albumul cu fotograﬁi realizat, neau demonstrat că scopul
activităților a fost atins cu succes.
Ionela PLEȘCUȚĂ,
prof. înv. primar la
Școala Gimnazială Deleni
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Limba Română la ceas Centenar.
Comoara din labirintul lecturii sau Provocări față în
față cu lectura
La Școala Gimnazilă Deleni a avut loc Concursul „Comoara din labirintul
lecturii” și Simpozionul „Provocări față în față cu lectura” în cadrul celei de a
III-a ediții a Proiectului Educațional Județean cu același titlu, cuprins în CAEJ
2017-2018 la poziția 45.

A

ﬁrmarea naționaltății
unui neam nu s-ar
putea realiza în afara
modalității prin care-și numește
existența, iar aceasta este LIMBA

MATERNĂ – LIMBA ROMÂNĂ.
Aplecarea către reinstaurarea în
drepturi a bucuriei de a ﬁ român
s-a manifestat în cazul nostru
printr-un proiect care stimulează
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bucuria lecturii de plăcere, cea a
timpului liber.
Importanța studiului în limba
română a fost evidențiată chiar de
invitaul de onoare al
simpozionului, lect. univ. dr. al
Facultării de Psihologie și Științe
ale Educației, Președinte al
Comisiei din Senatul
Universității „Alexandru Ioan
Cuza” - Iași, domnul Bogdan
Constantin Neculau. Domnia sa
sublinia, amintindu-ne în
debutul intervenței, că Școala
Gimnazială Deleni este foarte
aproape de debuturile
Învățământului Superior din
Moldova. Făcea astfel referire la
Schola Latina (1561-1563) de la
Cotnari, fundamentată datorită
preocupărilor lui Despot Vodă de
a avea o școală superioară
echivalentă omoloagelor sale din
Europa. Amploarea și importanța
erau justiﬁcate la vremea aceea
datorită celor 15000 de suﬂete
care locuiau Cotnariul, întrecând
astfel Romanul și chiar Baia.
Pe parcursul desfășurării
propriu-zise a proiectului,
38

NR 4, IULIE - AUGUST 2018

profesori, bibliotecari și
colaboratorii acestora de la
Cluburile Copiilor sau alte
instituții partenere au căutat
soluția „magică”, acea strategie,
care să determine o creștere a
procentului cititorilor de plăcere
din rândul grupui țintă: elevii de
clase primare și gimnaziale.
Totodată, acest demers frumos și
provocator a adus împreună
cadre didactice și numai, în
schimburi de bună practică
națională, dar mai ales
înternațională, prin cele două
mobilități din cadrul proiectului
ERASMUS+ „Reading without
borders”, desfășurate de
profesori și elevi ai Școlii
Gimnaziale Deleni în Portugalia
și Irlanda, în lunile martie,
respectiv mai ale acestui an.
Așa cum educația nu are loc
numai între pereții sălii de clasă,
nici descoperirea textului literar
nu se limitează la citirea textelor
canonice sau cel puțin impuse de
către autorii manualelor școlare.
Rolul esențial pe care îl ocupă
lectura este evidențiat prin
dezvoltarea și educarea copiilor
de la cele mai fragede vârste.
Vocea maternă, cea cu care copiii
ar trebui să asocieze timbrul

mental al lecturii, este cea care ar
trebui să favorizeze lectura de la
primele cuvinte descifrate sau
notate stângaci. Însă cum în zilele
n o a s t r e va l o r i l e m o r a l e ș i
naționale nu mai sunt transmise
de către familie, ci preponderent
de către școală, iar dascălilor le
revine sarcina de a facilita
devenirea celor mici.
Real și virtual, într-o simbioză
ce favorizează stimularea
preocupării pentru dezvoltarea
gustului pentru lectură s-au
regăsit în cadrul simpozionului,
prin ipostaza deținătoarelor de
bloguri vizând lectura, eleve la
clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale
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Deleni,Locația Maxut (Captive in
the world of books) sau în clasa a X-a
a Colegiului Național „Ștefan cel
Mare” Hârlău (Îndrăgostiți de
cărți).
Pornind de la ideea conform
căreia Cuvântul este forma prin
care „dăm nume lumii”, realității
înconjurătoare, după regretatul
profesor Dumitru Irimia, celei
nemijlocit experiențiale, apoi
celei virtuale, a universului
ﬁcțional, Literația este poate cea
mai importantă parte a educației,

www.comunadeleni.ro
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căci fără alfabetizare, celelalte
învățări ar ﬁ imposibile.
Lectura are un rol educativ
deﬁnitoriu, prin capacitatea de a
transﬁgura realitatea cu scopul
involuntar de a certiﬁca și valida
propriile experiențe, deprinderi
și certitudini.
Prin dezvoltarea abilităților de
literație și de înțelegere a textului,
profesorul deschide tot atâtea căi
către succesul în carieră, căci
dezideratul contemporan este
acela de „a-l învăța să învețe” pe
tot parcursul vieții și nu numai
între limitele spațiului școlar. O
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bază solidă în alfabetizare poate ﬁ
un aspect esențial al progresului
în carieră sau a succesului și o cale
deschisă în fața cititului de
plăcere. Elevul trebuie să capete
deprinderea, imperioasă în zilele
noastre, de a comunica. Este
esențial ca cei care ne sunt în față
la orele de curs să deprindă
capacitatea de a se comunica pe
sine, de a comunica idei,
cunoștințe și de a prezenta și
susține cu argumente opinii
complexe.
Toate acestea, dar mai ales
unele aspecte esențiale în ceea ce
privește demersurile cadrelor
didactice în educarea tinerelor
minti, au fost prezentate nu doar
prin cifrele destul de sterile ale

numărului de particiapanți din 9
județe ale țării, cât mai ales de
dascălii implicați direct, an de an,
în desfășurarea acestui proiect.
Amintim as fel pe d-na învățător
Grosu Otilia și d-na profesor Înv.
Primar Pleșcuță Maria Ionela.
Elevii de gimnaziu sunt ghidați în
„labirintul lecturii” de către d-na
profesor Șfaițer Ana-Maria și
Nistor-Marian Ioana, cărora li s-a
alăturat prin participarea la
simpozion d-na Nechita Roxana
Elena. Mai mult decât atât, ne-am
bucurat de transpunerea în
culoare a semniﬁcațiilor si
trăirilor prin graﬁca și pictura
artistutului plastic hârlăuan,
Nistor Daniel-Mihai, care ne-a
întrodus în universul artelor
printr-o expoziție organizată la
Căminul Cultural „Al. Tănase”
Deleni.
Marcă a învățământului
superior a fost sintetiza, în
binecunoscutul său stil oratoric
captivant, al domnului lect. univ.
dr. Bogdan Constantin Neculau,
de la Facultatea Psihologie și
Științe ale Educației, din cadrul
Universității „Alexandru Ioan
Cuza” - Iași, cel care ne-a făcut
deosebita onoare de a ne ﬁ alături.
Mai mult decât atât, precizările
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domniei sale precum că ar ﬁ
surprins „în diverse ipostaze, pe
Domnul Trandaﬁr şi pe
discipolii săi, reconﬁrmându-se
teoria conform căreia educaţia
de calitate, în care se adaugă
strop de pasiune, rămâne, peste
timp, cea mai bună investiţie cu
putinţă”, nu pot decât să ne
inspire în mod deosebit.
Prin urmare, nu ne rămâne
decât să ne continuăm demersul
didactic, dublat de pasiune și
dedicare, pentru a conﬁrma cele
de mai sus și pentru a valoriza la
maximum sprijinul Primăriei
Comunei Deleni, reprezentată,
ca de ﬁecare dată, cu
disponibilitate de către primar
Dumitru Prigoreanu și
viceprimar Maria Scîrțu, cât și al
conducerii Școlii Gimnaziale
Deleni, prin director Elena
Creangă și director adjunct,
Mihaela Deleanu.
Ana-Maria ȘFAIȚER,
profesor de Limba Română la
Școala Gimnazială Deleni

www.comunadeleni.ro
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Școală de vară la Feredeni

Ș

coala de vară Feredeni este un
proiect pentru copii realizat
de Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” din satul
Feredeni. Anul acesta Școala de
vară s-a desfăşurat în perioada 23
iulie – 9 septembrie.
Proiectul nostru a dezvoltat
următoarele programe adresate
copiilor: Atelierul de cusături
tradiţionale, Încercând să înţelegem
şahul, My MTB Feredeni (ciclism cu
disciplinele enduro, downhil şi
concurs cu bicilete), Cercul de
pictură „Sf. M. Mc. Gheorghe”
(anul acesta s-au pictat 30 de
icoane pe lemn), Concursul
catehetic „Simbolul credinţei”,
Cenaclul literar „Al. Vlahuţă”,
Pelerinaj (la ﬁnalul proiectului, pe
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j o s , mSlujba
e r gTedeumului
e m l ași auParastasului
na din
mănăstirile noastre din zonă).
În ﬁecare zi, după ﬁecare
activitate programată, copiii au
fost antrenați și în multe jocuri
educaţional-recreative. Așadar,

timp de 2/3 zile pe săptămână,
aproximativ 30 de copii au
parcurs programele de mai sus.
Prin creativitate artistică,
jocuri şi multe momente de
socializare, copiii se cunosc şi
descoperă diferite elemente sau
informaţii ce le pot folosi în
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demersurile lor şcolare sau
sociale.
Ce este interesant, este faptul
că îndrumători/coordonatori la
anumite programe sunt copiii
(acum tineri la liceu sau
facultate), care au participat la
ediţiile precedente și care atunci
și-au descoperit diferite abilități.
Trebuie spus că suﬂetul acestui
proiect este doamna prof. Iulia
Fotea, care, prin dăruire și
consecvență, transmite copiilor
faptul că, vara sau în vacanța de
vară, poți să-ți petreci o parte din
timp într-un mod cu totul aparte.
Preot Dănuț FOTEA,
paroh al Bisericii Feredeni

www.comunadeleni.ro
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Întâlnirea Tinerilor
Ortodocși din Protopopiatul Hîrlău
„Fiii Bahloviei”
n perioada 15-17 iulie 2018 a
avut loc, cu binecuvântarea
Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, cea de-a II-a a ediție a
Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din
parohiile Protopopiatului Hîrlău
„Fiii Bahloviei”.

Î
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Evenimentul a fost organizat
de ATOR - ﬁliala Hîrlău, în
colaborare cu Protopopiatul
Hîrlău și Departamentul de
Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
Locația întâlnirii a fost Parcul
Tu r i s t i c P o i a n a D e l e n i . L a
întâlnire a fost prezent în mijlocul

tinerilor părintele arhimandrit
Nicodim Petre - consilierul
Sectorului de Misiune al
Arhiepiscopiei Iașilor, care a
slujit Sfânta Liturghie împreună
cu preoții moderatori la Parohia
Poiana Deleni și a susținut
conferința „Unitatea-izvor de
înțelepciune și putere pentru
tineri”.
Cei peste o sută de tineri
participanți au pus întrebări și au
dialogat pe subiecte legate de
tema conferinței. Programul a
mai cuprins momente de
rugăciune, jocuri de cunoaștere,
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sesiuni pe grupe de lucru,
pelerinaj pedestru la Mănăstirea
Lacuri, vizionare de ﬁlm,
plimbare cu barca, sport și foc de
tabără.
La deschiderea evenimentului
au fost prezenți părintele
protopop Victor Pâslariu și
domnul Dumitru Prigoreanu,
primarul comunei Deleni, care au
î m p ă r t ă ș i t c â t e va g â n d u r i
participanților.

www.comunadeleni.ro
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În conferința susținută,
părintele Nicodim i-a îndemnat
pe tineri la cunoașterea istoriei
neamului nostru, amintind că
„cine nu-și cunoaște istoria este
ca un copil care nu-și cunoaște
părinții” și că înțelept este cel care
împărtășind valori creștinortodoxe, înțelege sensul vieții
pământești ca pregătire pentru
viața veșnică. De asemenea,
tinerii au fost îndemnați să
citească Noul Testament și să-și
facă prieteni de calitate, pentru a
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deveni cu adevărat valoroși. La
sesiunile desfășurate, tinerii au
discutat despre situațiile din
viața lor când s-au simțit singuri,
descoperind și cauzele: egoismul,
individualismul, lipsa prietenilor
sinceri, frica de comunicare, lipsa
credinței în Dumnezeu.
Întâlnirea a fost o experiență
frumoasă și folositoare pentru
toți tinerii participanți și
voluntari, care au învățat că doar
în unitatea pe care o oferă Biserica
pot deveni cu adevărat înțelepți și
puternici.
Preot Petru CEOBANU,
președinte ATOR, ﬁliala Hîrlău
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Tabăra ,,Luceafărul”
din Republica Moldova

P

entru rezultatele deosebite
obținute în activitatea școlară
și extrașcolară din acest an
școlar, trei eleve absolvente, de clasa
a VIII-a, de la Școala Gimnazială
Deleni, au fost recompensate de ISJ
Iași. Așadar, în perioada 1-10 august
2018, cele trei eleve absolvente au
primit locuri în tabăra „Luceafărul”
din localitatea Dealul lui Vodă,
Republica Moldova (Prof. Mihaela
DELEANU, director adjunct Școala
Gimnazială Deleni).

Iată câteva impresii ale acestora:
Această tabără m-a surprins într-un
mod plăcut, deoarece am legat noi
prietenii în ciuda timidității mele.
Educatorii ne-au fost prieteni și au
încercat să ne înțeleagă, mai ales că s-au
și distrat alături de noi. Am învățat că,
în ciuda faptului că nu câștigăm o
competiție, încercam să găsim partea
bună din acea încercare,iar faptul că am
avut drum liber către distracție a fost
minunat. Am uitat de internet datorită
activităților captivante și a timpului

www.comunadeleni.ro
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petrecut cu noii prieteni. La despărțire,
ne-am dat seamă că tabăra a ajutat pe
ﬁecare să-și mai descopere o
latură,,pozitivă,, și că suntem mai
câștigați. Acel loc minunat a rămas o
amintire plăcută în viață ﬁecăruia.
Dincolo de activitățile minunate ale
taberei, apreciez și rolul educatorilor
care ne-au insuﬂat nevoia de ordine și
disciplină în viață noastră. Copiii au
nevoie de modele! Cel mai dulce
moment…bomboanele Bucuria!!!
(Nistor Gabriela, Școala Gimnazială
Deleni, Structura Maxut).
Ta b ă r a d e va r ă p e n t r u c o p i i
„Luceafărul” a fost o experiență
minunată pe care cu siguranță nu o voi
uita. În această tabără am avut șansa de a
cunoaște persoane noi cu care am legat
prietenii frumoase și cu care încă ținem
legătură. Comunicând cu persoanele din
jurul meu am început să mă distrez și să
nu mai vreau să merg acasă, deși îmi era
dor de familie. Cel mai mult mi-au plăcut
concursurile care se făceau în ﬁecare
seară, iar noi reușeam mai mereu să
câștigăm și un premiu, deoarece am avut
o echipă minunată și ne implicam cu toții
în tot ceea ce făceam. În aceste 10 zile am
avut ocazia de a vizita Cetatea Soroca,
Crama Cricova,orașele Chișinău și
Orhei. Cel mai emoționant moment a
48
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fost în ultima seară din tabără, deoarece
ne-am dat seama că trebuie să ne
despărțim, iar atunci am început să
plângem deoarece am construit prietenii
frumoase, pe care nu le pot uita și sper să
mă mai întâlnesc cu aceste persoane
minunate. Sper să mai am ocazia să merg
într-o astfel de tabără, deoarece a fost o
experiență superbă (Dilă Anca, Școala
Gimnazială Deleni).
Deși primele trei zile nu au fost chiar
cum am sperat,dorul de casă
manifestându-se mai tare și neavând
curajul mă exprim; în restul zilelor am
reușit să mă exteriorizez, astfel am făcut
cunoștință cu o mulțime de oameni
minunați, de care acum îmi este dor. Au
fost multe activități distractive, dar și
responsabilități deveriﬁcate și raportate.
Cel mai emoționant moment a fost cel de
la sfârșitul concertului de încheiere,când
toată lumea a izbucnit în lacrimi, nu cu
gândul că mergem acasă a două zi, ci cu
gândul că ﬁecare ne despărțim de oameni
dragi,oameni cu care am încheiat
frumoase prietenii (Popouțanu Elena,
Școala Gimnazială Deleni).
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Ansamblul Corăgheasca
la Festivalul Național,
Dobroge, vatră de folclor, Mangalia

A

n s a m b l u l
„Corăgheasca” din
Deleni, a avut o nouă
participare de excepție la
Festivalul Național de Folclor
pentru Copii și Tineret al
Cântecului și Dansului Popular
,,Dobroge, vatră de folclor”,
ediția a XII-a desfășurat la
Mangalia în perioada 28 august-2
septembrie 2018. Organizat de
Asociația Culturală a
Coregraﬁlor, Scenograﬁlor,
Artiștilor Liber Profesioniști și
Amatori-Constanța, evenimentul

a fost popularizat de partenerii
media TVR2 București, Radio
Constanța, Radio România
Internațional-București și Antena
Satelor- București.
Au fost prezenţi peste 35 de
Ansambluri folclorice din toată
ţara, aproximativ 70 de solişti de
muzică populară însumând
aproape 1600 de participanţi care
au concurat pe scena Casei de
Cultură din Mangalia.
Ansamblul ,,Corăgheasca”din
Deleni s-a înscris în concurs la trei
secțiuni obținând la ﬁecare dintre
www.comunadeleni.ro
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ele câte un premiu. Astfel la
secțiunea Coregraﬁe Ansambluri
Datini și Obiceiuri (locul al II-lea),
la secțiunea Grup Vocal Folcloric
(locul al II-lea), iar la secțiunea
Formații de Dansuri Populare s-a
obținut Marele Trofeul. Au mai
obținut premii și cele două soliste
vocale ale ansamblului care au
concurat la secțiunea Interpretare
Vocală - Soliști Vocali, anume Luca
Laura (locul al III – lea) și Enache
Iuliana (mențiune).
Trebuie să amintim faptul că
la obținerea acestor premii și-au
adus aportul, în mod substanțial,
doamna învățătoare Aurica Gîlcă
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și instrumentiștii tarafului: Dan
Drumea, Mircea Drumea,
Neculai Florea, Mugurel Mogoș,
Valentin Bălășanu, Gică Dumitriu
și Ioan Alupei.
Mulțumim domnului Ovidiu
Roșca, director al fetivalului și
întregii sale echipe pentru
căldura cu care au fost primiți
membrii Ansamblului
„Corăgheasca” la acest
impresionant festival de folclor,
Consiliului Local Deleni și
domnului primar Dumitru
Prigoreanu, pentru că a făcut
posibilă ﬁnanciar această
deplasare.
Ștefan CHELE,
referent cultural în cadrul
Primăriei Delenii

De privești din deal în zare
Vezi sătucul meu Deleni
Acolo e-nvățătoare
O fată cu păr șaten.
Pe elevii săi, când la școală vin
Îi întâmpină cu chip senin,
Glasuri de argint, vorbe dulci cuprind
Buzele încet abia șoptind...
Draga noastră învățătoare
Ești lumina zilei de april
Ca o mamă iubitoare
Tu mângâi pe orișice copil.
Deși suntem mici, tu ne-nveți mereu
Noi astfel învingem tot ce-i greu
Sfatul ți-l urmăm, și ne bucurăm
Ca recunoștință îți cântăm...
Draga noastră învățătoare,
Zi de primăvară-n luna mai
Ai în suﬂet, numai soare
Ce cu bucurie tu ni-l dai.
Timpul merge înainte
Iară noi vom crește mari
Mereu ne-om aduce-aminte
Că ți-am fost cândva școlari
Peste ani și ani, când vei îmbătrâni
Bucurii tu multe vei simți
Când foștii elevi, vor veni cu drag
Ca să-ți înmâneze ﬂori în prag.
Draga noastră învățătoare
Mai demult în sat, tu ai venit
Cu privirea-ți zâmbitoare
Inimile ni le-ai cucerit...

CENTENAR 1918-2018
Poezie

ÎNVĂȚĂTOAREA
Muzică ș i text, Dimitrie Romanescu

C

ântecul „Învățătoarea”
a fost scris în
primăvara anului
1962 la Deleni, de un învățător
și dirijor de cor, care astăzi nu
mai există în această lume
materială și fugară.
Se numea Romanescu
Dimitrie (1924-1974), care prin
setea de cunoaștere și
marea căutare de o
viață a descoperit
lucruri noi,
adăugând
imensității încă o
picătură din
energia și
devotamentul
interior.
Acest cântec s-a
interpretat o bună perioadă de
ansamblurile corale din comuna
Deleni, ﬁind scris cu scopul de a
aduce un omagiu ﬁințelor care
și-au dedicat o bună parte din
viață învățământului românesc
și nu numai...
Prof. Mugurel MOGOȘ
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