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► prof. Cornel Şomâcu 

Se poate spune că anul școlar 
2011-2012 este cel mai dificil de până 
acum deoarece în cuprinsul acestuia se 
aplică noua legislație, inclusiv costul per 
elev. Că ne place sau nu, vor rămâne în 
picioare doar școlile care vor avea elevi 
și vor presta un învățământ de calitate. 
Din acest punct de vedere va fi afectată 
și Școala Generală Ceauru care va fi 
obligată pe viitor să renunțe la unele 
grădinițe mici cum ar fi Găvănești, Sto-
lojani și Voinigești. 

Ne bucurăm însă să remarcăm că 
la nivelul învățământului preșcolar și 
primar efectivele au început să crească, 
semn bun pentru ciclul gimnazial. Alte 
semne bune sunt legate de investiții, 
Structura Bălești va fi reabilitată pe 
fonduri europene iar la Şcoala Generală 
Ceauru se vor finaliza lucrări de amena-
jare interioară și exterioară. Revenind la 
procesul didactic, care ne-a adus atâtea 
satisfacții în anii din urmă, nu pot să nu 
remarc că elevii noștri se întorc cu tot 
mai multe premii de la diversele 
competiții la care participă. 

Dacă tot vorbim de schimbările 
legislative, să amintim pe cele care ne a-
fectează direct. Elevii care au început 
clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sta în gimnaziu cu un an mai mult, adică 
cinci în loc de patru, inclusiv în clasa a 
IX-a. Măsura este cuprinsă în cadrul noii 
Legi a educaţiei naţionale care a intrat în 
vigoare în februarie 2011. 

La finalul clasei a IX-a, în baza 
unei metodologii elaborate de Ministerul 
Educaţiei, se va realiza o evaluare naţio-
nală obligatorie a tuturor elevilor, care 
va cuprinde şase probe, una fiind speci-
fică minorităţilor naţionale. Este vorba 
despre probe scrise la limba şi literatura 
română, limba maternă, o alta transdis-
ciplinară la matematică şi ştiinţe, dar şi 
la o limbă de circulaţie internaţională. 
De asemenea, evaluarea include şi o 
probă practică de utilizare a calculatoru-
lui, precum şi o probă orală transdiscipli-
nară de evaluare a competenţelor civice 
şi sociale, ambele susţinute în timpul a-
nului şcolar. 

Admiterea la liceu sau la şcoala 
profesională se mută la nivelul unităţii 
de învăţământ. Astfel, în cazul în care 
numărul de candidaţi nu depăşeşte nu-
mărul locurilor oferite de unitatea de în-
văţământ, admiterea se va realiza pe ba-
za portofoliului educaţional al elevului. 

În cazul în care numărul de can-
didaţi este mai mare decât numărul locu-
rilor oferite de unitatea de învăţământ, 
admiterea se face luând în calcul în 

Şcoala, la ora unor schimbări fundamentale 
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proporţie de 70% portofoliul educaţional 
al elevului, media de absolvire a învă-
ţământului obligatoriu, precum şi media 
la probele de la evaluarea naţională de la 
sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 
30% nota obţinută la proba de admitere 
stabilită de unitatea de învăţământ. În ca-
zul mediilor egale, diferenţierea se face 
pe baza portofoliului educaţional al 
elevului. 

Legea Educaţiei Naţionale mai 
prevede ca Metodologia-cadru de orga-
nizare şi desfăşurare a admiterii în clasa 
a X-a va fi elaborată de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi anunţată pentru fiecare gene- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raţie cel mai târziu la începutul clasei a 
VIII-a.  

Unităţile de învăţământ au obli-
gaţia de a anunţa public disciplinele la 
care se susţine proba de admitere, pro-
gramele, procedurile de organizare a 
acesteia, precum şi modul de utilizare a 
portofoliului educaţional până cel mai 
târziu la începutul clasei a VIII-a. 

Trebuie să asigurăm părinții și 
elevii, și pe această cale, că Școala 
Generală Ceauru va reprezenta și în noul 
context legislativ un garant al calității 
educației iar elevii noștri vor continua să 
depășească cu ușurință etapa de admitere 
în liceu. 
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RREEVVIISSTTAA  GGRRAAIIUULL  AAPPEELLOORR  
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Tânărul şi apreciatul istoric Dan 
Cismaşu a lansat, de curând, o nouă carte 
dedicată meleagurilor sale natale, comu-
na Băleşti din judeţul Gorj. Rodul unei 
documentări ample, „Viaţa bisericească 
la Stolojani” a apărut cu sprijinul Primă-
riei şi Consiliului Local Băleşti şi se 
constituie într-o apariţie editorială eveni-
ment. Remarcăm aici efortul edililor de 
la Băleşti de a recupera trecutul acestor 
aşezări. Pionii principali ai religiei pe 
aceste meleaguri au fost întotdeauna pre-
oţii care erau direct implicaţi prin acti-
vitatea lor în demersul continuu de pro-
păşire a ideii religioase în rândul maselor 
populaţiei. Preoţii erau aleşi din rândul 
locuitorilor cu capacităţi intelectuale mai 
deosebite iar acolo unde în sat nu se 
aflau persoane cu astfel de abilităţi aceş-
tia se aduceau din alte localităţi.  

Pentru a putea fi angajaţi înche-
iau un contract prin care cel ales se obli-
ga să slujească la biserica unde era anga-
jat iar locuitorii satului se obligau să îl 
întreţină cu cele trebuincioase traiului, 
de regulă în vechime erau produse în na-
tură precum şi activităţi în folosul preo-
tului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eveniment editorial: 

„„VViiaaţţaa  bbiisseerriicceeaassccăă  llaa  SSttoolloojjaannii””    

de Dan Cismaşu 

În această carte este prezentată activitatea instituţiilor religioase din 
localitatea Stolojani dar şi a locuitorilor de aici în special în perioada 1870 – 
1960, într-un mod cronologic pe baza documentelor existente la Serviciul 
Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. Autorul acestei cărţi este arhivistul şi 
colaboratorul nostru, jr. Dan Cismaşu, autorul mai multor cărţi de documente 
dedicate istoriei satelor din actuala comună Băleşti. 

Lucrarea de faţă prezintă 
pentru început o scurtă descriere 
istorică a satului, locuitorilor şi a 
bisericilor din Stolojani aşa cum 
rezultă din documente. Sunt pre-
zentate rând pe rând bisericile în-
cepând cu schitul care a existat 
aici şi ale cărui ziduri au fost 
redescoperite recent iar celelalte 
biserici din lemn au şi câte un 
tabel ce conţine numele şi perioa-
da în care au funcţionat preoţii la 
acestea începând cu secolul al 
XIX-lea şi până când unele din 
ele au fost închise cultului. Ulte-
rior au fost redeschise, dar au 
funcţionat ca filiale  ale bisericii 
parohiale cu un singur preot. 
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Continuă apoi cu o bogată descri-
ere cronologică a activităţii desfăşurate 
de preoţii din Stolojani în toată perioada 
la care se referă această carte. O primă 
parte a acestui capitol dezvăluie activita-
tea profesională a preotului Bălan Ion 
hirotonit în anul 1871, care a depus 
eforturi deosebite în redresarea stării 
instituţiei bisericeşti de aici care decă-
zuse după decesul preotului Tămaşi 
Constantin când locuitorii au trecut 
printr-o perioadă de declin economic.  

După anul 1894 biserica cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului este 
ridicată la rangul de parohie iar celelalte 
două biserici devin filiale ale acesteia. 
După o perioadă destul de îndelungată în 
care a condus destinele religioase ale 
locuitorilor din Stolojani, preotul Bălan 
Ion ajuns la vârsta bătrâneţilor a renunţat 
prin demisie la postul de preot al acestei 
parohii în detrimentul fiului său Bălan 
Toma care având parohie o perioadă de 
timp la comuna Raci şi dorind să fie cât 
mai aproape de casă a fost lăsat de tatăl 
său să facă schimb de parohii cu preotul 
Bărbulescu Iacob de la parohia Găvă-
neşti care s-a transferat la parohia Stolo-
jani, iar Bălan Toma în locul acestuia la 
parohia Găvăneşti care avea ca filiale şi 
bisericile din Corneşti.  

S-a împlinit astfel şi visul de 
aproximativ 30 de ani al preotului Băr-
bulescu Iacob care dorea încă de la hiro-
tonia sa să se transfere la Stolojani. A 
păstorit această parohie însă foarte puţin 
timp deoarece după doar 7 ani se stinge 
din viaţă lăsând în urma sa un nou preot 
Berca Vasile care încă de la început nu a 
fost dorit de locuitorii de la această 
parohie şi care în afară de doar câteva 
împliniri cea mai mare parte a timpului 
său petrecut ca slujitor religios al Stolo-
janilor a irosit-o scriind reclamaţii în ur-
ma cărora a intrat de multe ori în con-
flicte cu mulţi locuitori dar şi cu ajutorii 
lui de nădejde, cântăreţii. Mic de statură 

dar cu o emotivitate excesivă a condus 
totuşi cu greu pe locuitorii din Stolojani 
în tainele religioase făcând de multe ori 
exces de statutul său de conducător 
spiritual. Spre finalul perioadei cuprinse 
în acest volum exagerările acestuia au 
culminat cu o doză de agresivitate care a 
şi fost motivul transferului său. 

Urmează partea a doua a acestui 
capitol care cuprinde două aspecte extra-
profesionale în primul rând implicarea 
personalului bisericesc în viaţa politică şi 
socială a vremii dar şi activitatea 
culturală desfăşurată în special prin 
cercurile culturale prin care personalul 
bisericesc îşi desfăşura acest gen de 
activitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un capitol aparte îl are în această 

carte personalul bisericesc unde sunt 
prezentate date personale şi profesionale 
ale preoţilor şi cântăreţilor. Pentru datele 
personale s-a apelat şi la Colecţia 
Registre Stare Civilă – Primăria Comu-
nei Stolojani şi Primăria comunei Stro-
eşti pentru perioada cuprinsă între anii 
1832-1905 în special pentru date de naş-
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tere, căsătorie sau decese dar şi la un 
document întocmit de Prefectura Jude-
ţului Gorj în anul 1833 referitor la perso-
nalul bisericesc. 

Într-un ultim capitol sunt pre-
zentate trei conflicte majore care au avut 
loc între personalul bisericesc în primul 
rând cel creat de preotul Bărbu-lescu 
Iacob din dorinţa fără limite de a se 
transfera de la biserica la care fusese 
hirotonit la una din bisericile din Stolo-
jani intrând astfel în conflict cu preotul 
Bălan Ion, cel de-al doilea şi poate cel 
mai dur a fost declanşat o dată cu nu-
mirea la Stolojani a preotului Berca Va-
sile care nefiind agreat de locuitorii de 
aici încă de la începutul carierei sale a 
intrat în conflicte cu aceştia dar mai ales 
cu învăţătorul Cuţui Gheorghe cu care 
nu s-a împăcat niciodată.  

Ultima confruntare a avut loc tot 
între preotul Berca Vasile dar de data 
aceasta cu Popescu Grigore pentru care 
tot el a insistat la un moment dat să fie 
angajat la această parohie, acesta fiind şi 
motivul principal pentru care forurile 
superioare au decis transferul preotului. 

Desprindem astfel ideea că citi-
torul acestor rânduri culese din docu-
mentele prăfuite de vreme va rămâne 
puternic impresionat de viziunea poporu-
lui român de-a lungul istoriei referitoare 
la modul de viaţă religioasă precum şi la 
nivelul la care se percepea religia în ace-
le vremuri memorabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURĂ DE TOAMNĂ 
 
Mireasma deosebită a flo-

rilor de toamnă împreună cu adie-
rea fină şi delicată a vântului, ne 
anunţă că a venit frumosul ano-
timp, toamna. Soarele ne oferă cele 
din urmă raze strălucitoare, iar 
frunzele ruginii ale copacilor se 
desprind uşor, uşor, precum iluziile 
dintr-un suflet omenesc, zburând în 
aer şi formând un joc plăcut de cu-
lori. 
            Veselia acumulată pe par-
cursul verii, se transformă într-o fi-
nă tristeţe, deoarece păsărelele care 
toată vara ne-au încântat cu glasul 
lor melodios, îşi iau zborul spre alte 
meleaguri însorite. Ele zboară tot 
mai sus şi noi rămânem cu senti-
mentul că odată, se vor întoarce pe 
plaiurile natale. 
             Nici buciumul nu se mai 
aude din depărtare, iar un vuiet 
uşor parcă ar ieşi din poieniţa des-
frunzită şi veştejită. Pe potecă se 
formează un covor arămiu de frun-
ze, iar toamna parcă presară cu 
mâinile ei delicate melancolia peste 
întreg ţinutul. Pădurea freamătă în 
tăcere, iar un fior rece parcă mă 
cuprinde. 
             În amurgul înstelat se aşea-
ză pe pernele norilor moi ca de puf, 
lumina lunii  care curge în poieniţa 
plină de frunze aurii. Murmurul iz-
voarelor albe precum spuma lap-
telui se aude de departe, iar cursul 
lui este din ce în ce mai încet.  
            Toamna, ca un pictor desă-
vârşit, folosind doar culorile aurite, 
pictează întreaga natură şi împră-
ştie o magie deosebită peste tot. 
 

► Mihaela MOGOŞ 
(clasa a VIII-a) 
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Există tablouri foarte impor-
tante pentru Istoria Gorjului, am pu-
tea spune că la fel de importante ca şi 
documentele despre acele vremuri. În 
cele ce urmează, vă prezentăm poves-
tea a trei dintre aceste pânze, fără de 
care scrierea istoriei acestor meleaguri 
ar fi fost cu mult mai dificilă. Vă 
propunem povestea a trei tablouri 
despre trei personalităţi: Tudor Vla-
dimirescu, Ioan Vladimirescu şi Ale-
xandrina Magheru, adică trei repre-
zentanţi a două familii ilustre de pe 
meleagurile Jiului de Sus. 

Istoria Gorjului şi a celorlalte ju-
deţe oltene se îngemănează într-un tot 
firesc. În cele ce urmează, prezentăm trei 
personalităţi gorjene care au fost imor-
talizate pe pânză, fotografiile de odini-
oară, de pictori olteni sau care au trăit şi 
au lucrat pentru o perioadă în Bănie. 

 

 

Mai puţini ştiu că portretul lui 
Tudor Vladimirescu, pe care îl cunoaşte 
o ţară întreagă, se datorează pictorului 
craiovean Theodor Aman şi s-a făcut du-
pă mărturii de epocă.  

A fost o întreagă poveste, mai 
mulţi pictori care au refuzat o asemenea 
întreprindere, iar cel care va prelua reali-
zarea portretului va fi Theodor Aman, 
prieten cu Gheorghe Chiţu, pe care îl 
avusese coleg de liceu în 1852, la Liceul 
Sfântul Sava din Bucureşti.  

 

Astfel, cel care va finaliza portre-
tul lui Tudor Vladimirescu reconstituit 
după relatări scrise şi orale ale contem-
poranilor eroului   şi, mai ales, ale fos-
tului său secretar de cancelarie, Petrache 
Poenaru, va fi pictorul Theodor Aman, 
craiovean, participant la unele dintre e-
venimentele secolului al XIX-lea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executarea portretului lui Tudor 

Vladimirescu de către Theodor Aman a 
stârnit interesul oamenilor de cultură şi 
de stat, până într-atât, încât ministrul 
instrucţiunii publice de la vremea aceea, 
Vasile Boerescu,  şi-a exprimat dorinţa 
prin C.D. Aricescu de a-l vedea.  

Acest lucru se va petrece abia în 
1874, deoarece „portretul nu este defini- 

 Trei tablouri despre Istoria Gorjului 

Portetul lui Tudor Vladimirescu 
realizat de Theodor Aman 
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tiv terminat, aştept cadrul pentru acesta”. 
În martie 1874, din Craiova, Gh. Chiţu îi 
scria lui C.D. Aricescu despre intenţia sa 
de a fotografia portretul lui Tudor exe-
cutat de Teodor Aman, cu scopul de a fi 
trimis, apoi, la tipografia Socek ca să-l 
litografieze, după care îl roagă să îl ex-
pedieze îndată prin poştă, în contul său, 
pentru a nu se mai întârzia apariţia lu-
crării. 

Theodor Aman a fost fiul unui 
bogat negustor din Craiova,  boierit de 
Caragea în 1818.  Acest lucru va explica 
multe trăsături din caracterul lui şi ne va 
da, în acelaşi timp, cheia succesului  lui 
care, deşi n-a fost prea uşor, nu s-a 
obţinut cu prea mare opoziţie.  Pictura se 
reducea la cea religioasă – foarte în de-
cadenţă faţă de vechiul meşteşug din 
trecut, chiar de ceea ce s-a produs în se-
colul al XVIII-lea – şi la portretul în mi-
niatură sau în mărime naturală.  Dar por-
tretul avea un scop curat practic: conser-
varea unei fizionomii şi nicidecum unul 
estetic.  El era pentru contemporani ceea 
ce ar fi pentru noi o fotografie. 
 
 
 
 

O altă personalitate gorjeană 
imortalizată pe pânză tot în legătură cu 
Oltenia este Ioan Vladimirescu, nepotul 
de frate al lui Tudor Vladimirescu. 
Constantin Lecca este cel care a făcut 
tabloul, care se află în prezent în pa-
trimoniul Muzeului de Artă din Craiova. 
Cel care a lămurit enigma ce planează 
asupra acestui tablou a fost criticul de 
artă Paul Rezeanu. Astfel, tabloul este 
pictat în preajma Revoluţiei de la 1848 şi 
înfăţişează pe Ioan Vladimirescu, fiul lui 
Papa şi Bălaşa Vladimirescu.  

Unul dintre copiii acestuia, Cons-
tantin, mărturisea peste ani că „bunica sa 
Bălaşa l-a născut pe tatăl său în oc-
tombrie 1821, ascunsă fiind de frica tur-

cilor într-o putină cu păstăi de fasole, 
într-un bordei”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despre Ioan Vladimirescu se mai 

cunosc şi alte informaţii, printre altele că 
s-a căsătorit tot cu o Bălaşa, fiica pos-
telnicului Avram Negreanu, în 1843. Să 
reţinem că şi prima sa soţie, Bălaşa, şi 
cea de-a doua, Tinca, se înrudeau cu 
Gheorghe Magheru, altă personalitate a 
Gorjului. Ioan Vladimirescu va juca un 
rol administrativ foarte important în 
vremea lui Alexandru Ioan Cuza, când îl 
găsim subprefect al plăşii Amaradia din 
districtul Gorj, cu sediul la Cojani, apoi 
la Petreştii de Sus-actualmente Târgu-
Cărbuneşti. 
 
 
 
 

O altă pictură care poate fi găsită 
în muzeele craiovene se intitulează 
„Familia Haralamb”. Acest tablou este 
important pentru Istoria Gorjului, deoa-
rece înfăţişează pe Dumitru Haralamb, 
soţia sa Alexandrina şi fiul lor Mihai. 
Înainte de a vorbi de Alexandrina Ma-
gheru, fiica marelui general paşoptist şi o 
personalitate recunoscută pentru faptele 

„Portret de bărbat” 

Despre Alexandrina Magheru 
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ei, să spunem că Dumitru Haralamb a 
fost deputat între 1841-1843, preşedinte 
al magistraturii din Craiova şi chiar 
ministru al cultelor.  

Cu Alexandrina Magheru, cea 
de-a doua soţie a sa, a avut un băiat – 
Mihai – pe care nu a apucat să îl vadă 
cum creşte decât în primii ani. 

Despre Alexandrina Magheru, M. 
Theodorian-Carada spunea: „era mărun-
ţică, cu păr bălai” şi ”se îmbrăca în ro-
chii largi, de atlas negru. Purta pe cap 
pălărie de catifea albă cu borduri de 
mătase.” Fiica generalului Gheorghe 
Magheru se născuse la 17 martie 1825 la 
Bârzeiu, Gorj. Ştim dintr-un articol pre-
cedent că în iunie 1832 va fi evidenţiată 
pentru învăţătură la Târgu-Jiu de însuşi 
Pavel Kiseleff, cel care conducea la 
vremea respectivă Ţara Românească. 

 
În anul 1848 aceasta a întâmpinat 

la Caracal guvernul provizoriu cu un 
discurs, singură a cusut steagul tricolor 
pe care l-a remis revoluţionarilor şi tot ea 
a împărţit acestora cocarde lucrate cu 
mâna ei. Activitatea revoluţionară a 
făcut-o ca, după înăbuşirea revoluţiei, să 
îşi urmeze tatăl în exil, îmbrăcată în 
haine cernite. După mărturia memoria-
listului citat, „doliul acesta l-a purtat 8 
ani de zile, până când s-a deschis graniţa 
emigranţilor”. Alexandrina Magheru se 
va căsători la 16 ianuarie 1858 cu marele 
boier Dumitru Haralamb, dar va rămâne 
văduvă prin 1865. Până în 1877, în 
Bănie aduna tot ce avea Craiova mai de 
seamă. La mesele ei ospăta şi înfrupta pe 
toţi. Toţi o iubeau şi o respectau. De câte 
ori vorbea de ţară şi de viitorul ei, vocea 
i se aprindea, faţa i se lumina”. 

 
► Raluca CISMAŞU  
     Mihaela MOGOŞ  

(clasa a VII-a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercul de istorie  
„Antonie Mogoș”  
al Școlii Generale Ceauru  

în vizită la arhive 
 
Arhivele gorjene aniversea-

ză în această perioadă 180 de ani 
de la momentul când au apărut ca 
instituție națională și 60 de ani de 
la momentul de când avem o insti-
tuție județeană. 

 
Plecând de la cei 95 metri 

liniari de documente preluate în de-
pozitele sale în 1951, instituţia a 
ajuns să gestioneze în prezent peste 5 
km. de documente, ce aparţin nume-
roaselor instituţii ce şi-au desfăşurat 
sau îşi mai desfăşoară încă activitatea 
pe teritoriul judeţului Gorj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimentul a fost marcat la 

Gorj printr-o expoziție cu documente 
despre Gorj și o Zi a Porților Des-
chise unde s-au regăsit elevi de la 
mai multe unități școlare: Colegiul 
Național „Spiru Haret”, Colegiul Na-
țional „Ecaterina Teodoroiu” și Școa-
la Generală Ceauru-Bălești.  

 
De la Școala Generală Ceauru 

au participat 20 de elevi membri ai 
Cercului de Istorie „Antonie Mogoș” 
coordonat de prof. Cornel Șomâcu. 
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O fărâmă de lumină, 
Cât un ghiocel plăpând,  
Aburi argintii de rouă 
Revărsaţi de nori plângând, 
Frunze aurii râzânde, 
Peste aripi tremurânde, 
O suavă boare fină 
Peste bolta cea senină, 
Un smarald de bucurie, 
Peste flori de iasomie, 
Elegante floricele, 
Cu petale ca de stele,  
Zbor voios de rândunică, 
Ce pe toate ea le strigă, 
În poiana minunată 
Lângă lacul argintiu, 
În locul acel de vis  
În miezul de Paradis. 
 

 de Raluca CISMAŞU 
 

În miezul  
Paradisului 

Ţi-am văzut lumina blândă  
Printre crengi  de măr, stufoase 

Şi-mi părea atât de rece 
Faţa-ţi, palidă, frumoasă. 

 
Pe poteci nebănuite 

Tu colinzi întreaga noapte 
Şi asculţi mereu, tăcută 

Ale tinerilor şoapte. 
 

În a lacului oglindă 
Îţi priveşti uimită chipul, 
Într-un nor fugi ruşinată 

Parcă-ai vrea să opreşti timpul. 
 

Trece noaptea, zori de ziuă 
Dinspre zare se revarsă. 

Du-te lună şi te culcă, 
Aşa palidă, frumoasă! 

 
 de Bogdan POPESCU 

 

În a lacului 
în oglindă 

Tinere condeie: 
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A vorbi despre Constantin Brân-

cuşi este o răspundere foarte mare. Mulţi 
o fac, deşi, de foarte multe ori, o 
documentare mai amănunţită ne-ar feri 
de anumite informaţii false. Cel mai bun 
exemplu ni-l oferă data naşterii, care 
multe decenii a apărut la 21 februarie 
1876, deşi lucrurile s-au petrecut cu trei 
zile mai devreme. Chiar dacă acum este 
un lucru câştigat, încă mai persistă gre-
şeala. Actul de naştere, păstrat în arhi-
vele oltene, înregistrat la Primăria Peşti-
şani pe data de 21 februarie, precizează: 
”act de naştere al lui Constandin, de sex 
bărbătesc, născut alaltăieri, la casa părin-
ţilor săi, fiu al d-lui Nicolae Brâncuşi, în 
etate de ani 45, de profesie agricultor, şi 
al d-nei Maria Brâncuşi, în etate de 24 
ani”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această eroare pare să fi fost în-
treţinută şi de unele documente oficiale 
din epocă, în care apare ziua de 21 fe-
bruarie ca dată de naştere a lui Brâncuşi 
– exemplu fiind certificatul eliberat de 
Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, 
la 3 iulie 1900. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arhivele oltene păstrează unele 
documente care corectează şi comple-
tează informaţiile despre această etapă 
din viaţa lui Constantin Brâncuşi: în vara 
anului 1895 Brâncuşi era absolvent a 
două clase – specialitatea sculptură ale 
Şcolii de Meserii din Craiova; începând 
cu toamna anului 1895 a devenit bursier 
al aceleiaşi şcoli; din 20 septembrie 1898 
Brâncuşi a început studiile la Şcoala de 
arte Frumoase din Bucureşti, terminân-
du-le în vara anului 1902. 

Reţinem din perioada ca elev al 
Şcolii de Meserii din Craiova cererea lui 
Brâncuşi din 20 august 1895, de înscri-
ere la examenul pentru bursă la specia-
litatea sculptură, semnată Devotat C. 
Brâncuşi, actual elev solvent”.  

A urmat apoi concursul la 31 
august 1895, comisie prezidată de pre-
fectul judeţului, prin care au fost decla-
raţi admişi mai mulţi candidaţi, între care 
şi Constantin Brâncuşi la Secţia Sculp-
tură. 

La 7 septembrie 1895, Prefectura 
înainta Şcolii tabelul cu elevii admişi 
bursieri. Constantin Brâncuşi a fost bur-
sier al judeţului Dolj şi în perioada stu-
diilor de la Bucureşti începute în septem-
brie 1898 la Şcoala de Arte Frumoase. 

La 6 iulie 1900, el cerea Pre-
fecturii Dolj să-i achite bursa pentru tri-
mestrul iulie, anexând, ca justificare, un 
certificat eliberat de Şcoală în care se 
menţionează că Brâncuşi, „urmează re-
gulat cursurile secţiunii de sculptură” şi 
că la concursurile (probabil examenele) 
susţinute a obţinut diferite premii. 
 

135 de ani de la naşterea  
lui Constantin Brâncuşi 
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Într-un alt certificat, se precizea-
ză că „în vacanţa de vară Brâncuşi are 
aprobarea consiliului şcolii să termine 
studiul de anatomie […] că a lucrat şi 
lucrează în atelierul şcolii.” 

Brâncuşi, deci, în afara progra-
mului şcolii, continuă să lucreze şi o va 
face şi în anul următor, după absolvirea 
cursurilor, aşa cum menţiona conducerea 
şcolii, în aprilie 1902: „d-l C. Brâncuşi, 
absolvent al secţiei de sculptură, urmea-
ză încă, în orele disponibile, cursurile 
practice”. 

În perioada studiilor de la Bucu-
reşti, Brâncuşi a primit ajutor de studii şi 
de la Epitropia Bisericii Madona Dudu. 
De pildă, la 10 aprilie 1899, C.I. Greces-
cu, împuternicit de C. Brâncuşi prin pro-
cura încheiată la Judecătoria de Ocol IV 
Bucureşti la 20 aprilie, încasa suma de 
200 de lei, reprezentând „ajutorul de stu-
diu acordat tânărului C. Brâncuşi pe tot 
anul 1899-1900”. 

Prin cererea înregistrată sub nr. 
1886 din 5 decembrie 1899, Brâncuşi so-
licita Epitropiei Bisericii Madona Dudu 
sporirea ajutorului de studii pe exerciţiul 
financiar 1900-1901, având „în vedere 
că ajutorul acordat, adică lei 200 anual, 
este cu totul insuficient chiar pentru 
cărţile de studiu.” Cu modestie Brâncuşi 
încheia: „cu tot respectul vin a vă ruga 
ca cu ocaziunea formării bugetului pe 
anul 1900-1901 să binevoiţi a-mi aproba 
şi mie acel ajutor cu ceea ce d-voastră 
veţi găsi de cuviinţă.” Şi într-adevăr, în 
anul următor, ajutorul în sumă de 400 
lei, este achitat aceluiaşi procurator C.I. 
Grecescu. 

Acelaşi Constantin Brâncuşi so-
licita Epitropiei Bisericii Madona Dudu, 
la 3 noiembrie 1900, mărirea ajutorului 
pe exerciţiul 1901-1902: „cu cel mai 
profund respect vin a vă ruga […] să 
binevoiţi a-mi spori şi mie ajutorul de 
studiu ce aţi binevoit a mă prevedea în 
buget cu o sumă cât dvs. veţi crede de 

cuviinţă”. Justificarea lui Brâncuşi: „as-
tăzi, găsindu-mă în un timp înaintat cu 
studiul pentru care mi se necesită chel-
tuieli foarte mari cu procurarea cărţilor, 
materialelor şi altor necesare”. Pe aceas-
tă cerere existentă în arhivele craiovene 
este pusă rezoluţia: „se menţine şi anul 
acesta, comunicându-i-se că pentru viito-
rul an se suspendă ajutorul”. 

La 30 noiembrie 1902, Brâncuşi 
îşi exprima mulţumirea pentru ajutorul 
acordat şi în 1902 şi menţiona că a 
terminat cu succes cursurile Şcolii de 
Belle Arte din Bucureşti, precum şi 
stagiul militar şi solicita ajutorul Epitro-
piei, pentru continuarea studiilor în 
străinătate: „dorind a mă perfecţiona şi 
specializa într-o şcoală din străinătate, 
adică în Italia, recurg din nou la bună-
tatea d-voastră rugându-vă ca pe nişte 
părinţi care întotdeauna aţi ajutat pe cei 
care s-au distins la studiu şi fătă mijloace 
ca cu ocaziunea formării bugetului pe 
anul 1903-1904 să îmi acordaţi un ajutor 
în acest scop.”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În arhivele doljene există mai 

multe documente despre Constantin 
Brâncuşi şi Gorj. Primul document este 
un raport al prefectului de Gorj către 
Rezidentul Regal al Ţinutului Olt, prin 
care se făcea cunoscută amânarea festivi-
tăţilor programate, iniţial, pe data de 14 
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octombrie 1938, la 27 octombrie. Se 
preciza, totodată, că Arethia Tătărescu, 
preşedintele Societăţii Ligii Naţionale a 
Femeilor Creştine din judeţul Gorj, a 
propus ca în programul manifestării să 
fie introdusă sfinţirea şi predarea către 
Primăria Târgu-Jiu a Coloanei Recunoş-
tinţei şi a Portalului din Grădina Publică, 
monumente ridicate de Ligă „pentru pro-
slăvirea memoriei Eroilor Gorjului”.  

Pe document este pusă rezoluţia 
„se va accepta propunerea făcută de d-na 
Tătărăscu cu privire la predarea în seama 
Primăriei a Coloanei şi Portalului ridica-
te în memoria eroilor Gorjului.” 

„Programul festivităţilor de la 27 
octombrie 1938” prevedea oficierea de 
slujbe religioase la Coloana Recunoş-
tinţei, Biserica „Sfinţii Apostoli” şi la 
Portalul din Grădina Publică, discursuri 
ale reprezentantului Armatei, reprezen-
tantei Ligii Naţionale a Femeilor, prima-
rului oraşului şi prefectului judeţului 
Gorj, despre luptele din Valea Jiului. 

Urma ca, după aceea, cortegiul să 
se deplaseze pe bulevardul C.A. Rosetti 
şi str. Unirii, la podul Jiului, apoi la 
mormântul Ecaterinei Teodoroiu, pentru 
comemorarea luptei din acest loc. Festi-
vităţile se încheiau cu defilarea şcolilor, 
societăţilor, premilitarilor şi armatei pe 
bulevardul Rosetti, în faţa Portalului.  

 
► Daiana-Elena NIŢU 

Vlad MUNTEANU (clasa a VI-a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premii pentru elevii 
Școlii Generale Ceauru 
la Concursul Național 

„Tinere condeie” Tismana 
 

Mai mulți elevi ai Școlii 
Generale Ceauru-Bălești au câștigat 
premii la Concursul Național ”Tinere 
condeie”, desfășurat în zilele de 21-22 
mai 2011 la Tismana: 

 
CISMAȘU RALUCA   
Locul I (clasa a VI-a) 
Secțiunea POEZIE 
 
PIELESCU ANTONIA-ȘTEFANIA  
Locul I (clasa a II-a)  
Secțiunea PROZĂ SCURTĂ 
 
FIROIU LETIȚIA-TEODORA 
Locul III (clasa a II-a) 
Secțiunea PROZĂ SCURTĂ 
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Cea de-a VII-a ediţie a ZILELOR 
ŞCOLII GENERALE CEAURU s-a 
desfăşurat în perioada 30 mai - 4 iunie 
2011. Programul a inclus, ca în fiecare 
an, lansări de cărţi şi reviste, vernisaje de 
expoziţii, realizarea unor programe artis-
tice, întreceri sportive pentru elevii din 
toată comuna Băleşti, sesiuni de comu-
nicări pe catedre, acţiuni de ecologizare, 
concursuri de diverse genuri, excursii 
tematice ş.a. O serie de invitaţi au vizitat 
şcoala cu acest prilej: prof. dr. Gheorghe 
Nichifor-preşedinte S.S.I. din România, 
prof. dr. Dumitru Hortopan-directorul 
Muzeului Judeţean Gorj, prof. Alexan-
dru Bratu - director Arhivele Naţionale 
Gorj, gen.(r) Constantin Ispas - preşe-
dintele Asociaţiei Naţionale a Vete-
ranilor - filiala Gorj, prof. dr. Marius 
Buzera - preşedintele Fundaţiei Cul-
tural-Ştiinţifice „General Gheorghe Ma-
gheru” ş.a. 

Puţine şcoli din mediul rural, din 
acest punct de vedere Şcoala Generală 
Ceauru este o excepţie fericită, îşi permit 
de mai mulţi ani să deruleze acţiuni cu 
impact la nivel local, judeţean şi na-
ţional. ZILELE ŞCOLII GENERALE 
CEAURU sunt un exemplu din acest 
punct de vedere, elevi, cadre didactice şi 
părinţi contribuie din plin la un program 
care are  rezultate palpabile concretizate 
în activităţi extraşcolare foarte bine 
primite. 

Elevii de la Şcoala Generală Cea-
uru au avut parte şi în acest an de lan-
sarea de cărţi şi reviste. Astfel, s-a lansat 
cu acest prilej numărul 14 al revistei 
GRAIUL APELOR, publicaţie semes-
trială a elevilor şi cadrelor 

 
 
 
 
 
 
 
didactice de la Şcoala Generală Ceauru, 
şi numărul 48 al revistei CUGET 
LIBER, multiplu laureată la nivel naţio-
nal. Tot acum, în faţa elevilor şi cadrelor 
didactice de la Şcoala Generală Ceauru 
s-au lansat două cărţi apărute sub egida 
Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Gorj: 
„Dincă Schileru - o legendă vie a Gorju-
lui”, carte semnată de Gheorghe Nichi-
for, Dorina Nichifor şi Andrei Popete-
Pătraşcu şi „Contribuţii la Istoria Gor-
jului” de Cornel Şomâcu. Au vorbit des-
pre aceste cărţi elevilor de la Ceauru Dan 
Cismaşu - cercetător în cadrul Arhivelor 
Locale şi Valentin Pătraşcu - cercetător 
în cadrul Muzeului Judeţean Gorj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În fiecare zi, după finalul orelor 
de curs, elevii au fost antrenaţi în diverse 
activităţi: întreceri sportive, programe 
artistice, concursuri tematice, sesiuni de 
comunicări ş.a. Noutăţile din acest an au 
fost: „Elevii au talent”, un spectacol pre-
luat după cunoscutul show de televiziune 
şi excursia „Pe urmele lui Litovoi” în 
judeţele Gorj şi Hunedoara. Şi-au dat 
concursul la buna desfăşurare a tuturor 
activităţilor următoarele cadre didactice: 

Sute de elevi și preșcolari, în activități extrașcolare 
 

Ecouri în presă... 
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Cornel Şomîcu, Adrian Popescu, Ana-
maria Berca, Dumitru Firoiu, Elena Gu-
ran, Claudia Palcue, Gabriela Hortopan, 
Ionela Ioniţă, Felicia Constantinescu, 
Violeta Ilin, Liliana Nanu, Mădălina Tu-
lei, Irina Spineanu, Georgiana Schintee, 
Lorelai Popescu, Ilie Lăzăroiu, Daniela 
Priescu, Nina Mihu, Elena Ciocârlie ş.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii de la Şcoala Generală 

Ceauru au acordat o atenţie sporită Zilei 
Eroilor, marcată festiv la 2 iunie 2011. 

Sub coordonarea catedrei de isto-
rie - prof. Cornel Şomîcu şi prof. Andrei 
Popete-Pătraşcu - dar şi a învăţătorilor 
Maria Ştirbu şi Grigore Tămăşescu, ele-
vii au sărbătorit cum se cuvine jertfa ero-
ilor din comună. 

O menţiune specială se cuvine 
faptului că primarul comunei - inginerul 
Aristică Paicu - participă direct în fiecare 
an la aceste manifestări.  

Practic la fiecare monument din 
comună închinat eroilor - şi sunt cinci în 
total - s-au intonat cântece cu această 
tematică, s-au spus versuri şi s-au depus 
coroane de flori.  

Din câte s-a văzut şi cu acest 
prilej, primarul comunei se dovedeşte 
foarte bine informat asupra istoriei lo-
cale. 
 

► Aura STOENESCU 
(săptămânalul „VERTICAL”) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graiul apelor 
nr. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graiul apelor 
nr. 14 



 
 
 
 

Graiul apelor 15/2012                                                                      15  
 
 
                    

prof. Stănciulescu Florentina Cristina 
Colegiul Tehnic Henri Coandă,  
Târgu-Jiu 
 
 
 
 
 
              
               Arta  noastră populară, mani-
festată sub toate aspectele ei, reprezintă 
o bogăţie nepreţuită de comori pentru 
toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. 
Suntem  mândrii de faptul că ne-am năs-
cut într-un ţinut pitoresc, într-o ţară fru-
moasă cum este România. 
             Obiceiurile şi tradiţiile străbune 
româneşti, rod al unui efort îndelungat 
de cunoaştere reprezintă un tezaur ines-
timabil de înţelepciune ale căror valori şi 
resurse nu se şterg niciodată. 
              Pe culmile dinspre miază zi ale 
Carpaţilor, de-a lungul râurilor repezi 
spre izvoare şi plaiuri în văi adăpostite 
de coroana muntoasă şi coline însorite îşi 
poartă existenţa ţinutul gorjenesc plin de 
istorie, de tradiţii şi obiceiuri, ţinut în 
care marele Brâncuşi a descoperit „spiri-
tual materiei, măsura propriei ştiinţe’’.   
            La români sărbătorile de iarnă în 
special Crăciunul sunt sărbătorile de su-
flet. Amintirea copilăriei ce ne revine 
puternic în suflet şi în minte, zăpezile 
bogate şi prevestitoare de rod îmbel-
şugat, colindele şi clinchetele de clopo-
ţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de 
cozonaci, nerabdarea aşteptării darurilor 
sub pomul de iarnă toate crează în sânul 
familiei o atmosferă de linişte si iubire. 

Decembrie este luna cadourilor şi 
a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, 
Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul din-
tre cele mai aşteptate momente ale anu-
lui mai ales pentru cei mici care ard de 
nerăbdare să vadă ce primesc de la Moș 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolae în ghetuţele pregătite de cu 
seară. Fiind  într-un judeţ încărcat  de 
istorie şi plin de tradiţii încerc să vă pre-
zint câteva obiceiuri şi tradiţii specifice 
acestei zone. 

                La 25 decembrie, în lumea satu-
lui din Gorj, întreaga comunitate  sărbă-
toarește „naşterea după trup a Domnului 
Iisus Hristos”, aceasta fiind considerată 
încă din vechime  drept una dintre cele 
mai mari sărbători creştine. În ajun, 
preotul satului, însoţit de cântăreţ mer-
geau pe la casele creştinilor cu icoana 
Naşterii, iar noaptea spre ziuă se făcea la 
biserică Liturghia Sfântului Ioan Gură de 
Aur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Crăciunul mai este numit şi 
sărbătoarea familiei, este sărbătoarea 
când toţi se reunesc părinţi, copiii nepoţi 
îşi fac daruri, se bucură de momentele şi 
atmosfera din jurul mesei, cu credintă ca 
prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii 
vom avea un am mai bun si mai bogat.La 
sate sunt pastrate mai bine tradiţiile şi 
obiceiurile specifice acestei sărbători. 
 
 

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun  
din lumea satului în judeţul Gorj 

 

PAGINA 
COLABORATORULUI 
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Repertoriul tradiţional al obice-
iurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde 
pe lângă colindele propriu-zise - cântece 
de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, 
vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, 
brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, 
căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, 
superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în 
credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 
              În ajunul de Crăciun, la 24 de-
cembrie, cam de la miezul nopţii, copiii 
se sculau şi cu un săcui atârnat de gât, 
plecau în piţărăi. Piţărăul era un băţ, din 
lemn de alun, de mărimea copilului, 
curăţit de coajă şi ornat cu negru de fum 
de la o lumânare. Şi toţi copii aveau 
acest piţărău, care mai de care mai fru-
mos ornat, de către cei bătrâni care a-
veau grijă să le facă această bucurie. 
              Steaua este o datină străveche, 
care se mai practică şi în zilele noastre în 
ajunul Crăciunului până spre ziuă. Co-
lindătorii sunt numiţi stelari, iar ceata 
este formată din patru copii, fiecare din-
tre ei având un rol foarte important. În 
timp ce unul ţine steaua, altul este res-
ponsabil cu strângerea banilor, iar cei-
lalţi doi se ocupă cu ţinutul traistei cu 
bucate şi a ciomagului, care-i apără de 
câini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               De Anul Nou, gorjenii au un 
obicei pentru ca viţa-de-vie să dea roade 
în acel an. Bărbaţii merg la vie cu un maţ 
al porcului (bundăretele) şi cu o sticlă de 
vin. Aceştia dau ocol viei, iar apoi beau 
vinul. Tot de Anul Nou există tradiţia să 

se stropească cu apa sfinţită vitele, păsă-
rile, via, pomii, grădina, ca să rodească şi 
să fie ferite de grindină.  

Sărbătorile de iarnă sunt aşteptate 
în Gorj cu mare nerăbdare de fetele 
necăsătorite. Şi asta pentru că, în această 
perioadă, pot practica ritualuri pentru 
cunoaşterea ursitei. Unul dintre aceste 
obiceiuri este numărarea parilor. La anul 
nou, fetele numără şi leagă cu ochii 
închişi al zecelea par din gardul de nu-
iele. A doua zi se duc să vadă cum este 
parul, ca să ştie cum o să arate ursitul. 
Dacă parul va fi drept, aceasta înseamnă 
că viitorul soţ va fi un bărbat frumos. În 
cazul în care bucata de lemn va fi una 
scorojită, fetele vor avea un bărbat urât, 
însă dacă acesta va fi noduros, atunci vor 
avea parte de un partener bogat.  
                  În noaptea de 31 decembrie 
se pun 12 foi de ceapă afară pe masă. 
Acestea reprezintă lunile anului, iar în 
dimineaţa Anului Nou sunt verificate: 
foaia care este umezită înseamnă că va fi 
lună ploioasă, iar cea care va fi uscată a-
nunţă lună secetoasă.  
               O categorie importantă de co-
linde sunt strict legate de Crăciunul bise-
ricesc, evocând inchinarea magilor 
(Viflaimul sau Vicleimul - stâlcire a nu-
melui Betleem) sau panica și viclenia lui 
Irod (Irozii), culminând cu tăierea 
pruncilor (cei 14000, pe care Biserica îi 
pomenește pe 29 decembrie). Scenariile 
sunt simple, cuceritoare în naivitatea lor. 
Cam in același timp, flăcăii umblau cu 
Capra sau cu Ursul, în cete pestrițe și 
gălăgioase iar copiii cu Steaua („Cine 
primește steaua cea frumoasă si 
luminoasă...“).           

Cântecele de stea cu care suntem 
familiarizați astăzi (mai ales „Steaua sus 
răsare...“) sunt de origine cultă, adeseori 
chiar bisericească. Plugușorul si Sorcova 
sunt legate de înnoirea anului, neavând 
nicio legatură cu ciclul religios al Cră-
ciunului. Din păcate, toate par a fi pe 
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cale de dispariție, sau în orice caz ire-
mediabil compromise de transformarea 
lor într-o formă de cerșit țigănesc extinsă 
stupid si penibil cam de pe la Sf. Nicolae 
și până la Sf. Vasile. 
               Gorjenii sunt vestiți în toată lu-
mea pentru bucatele gustoase. O carac-
teristică a bucătăriei gorjenești este pre-
pararea bucatelor la „țest” în oale de pă-
mânt.  
               La sărbatorile mari precum 
Cră-ciunul mesele gorjenilor sunt pline 
cu bucate. De Crăciun de pe masa aces-
tora nu lipsește careica la găleată adică 
friptura în untură, cu praz proaspat lângă 
ea, răcitură, mațe, tobă, sarmaluțe. La 
aceste mâncăruri gustoase gorjenii închi-
nă un pahar de vin roșu, o țuică sau o pă-
lincă. 
             Datinile, obiceiurile şi tradiţiile 
trebuie să nu piară, să dăinuie peste 
veacuri iar eu am încercat mai întâi să le 
fac cunoscute copiilor, părinţilor pentru 
că am considerat că este necesar ca cel 
ce vrea să le cunoască să le adune în 
mănunchi pentru a le dărui din nou, cum 
spunea Anton Pann „De la lume adunate 
/ Şi apoi la lume date’’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Copiii trebuie să cunoască faptul 
că poporul român, neamul românesc de-
a lungul existenţei sale, deşi a avut o is-
torie zbuciumată, şi-a păstrat cu sfinţenie 
tradiţiile, datinile şi obiceiurile. 
 Toate aceste credinţe, tradiţii şi 
obiceiuri care se mai păstrează în mare 
parte şi azi am socotit să le menţionez 

deoarece definesc sufletul gorjeanului. 
Ele, în cea mai mare parte, nu contravin 
învăţăturii noastre creştine ci dimpotrivă 
o întregesc şi o fac accesibilă, în înţele-
sul ei, creştinului de rând. 
              Socotesc că dragostea de Dum-
nezeu, unită cu dragostea de patrie şi de 
aproapele, cu deplina cinstire a eroilor 
care s-au jertfit pentru apărarea şi între-
girea ei, cu respectarea tezaurului nos-
tru de tradiţii şi obiceiuri străvechi sunt 
virtuţi ce trebuie să stea profund înscri-
se în fiinţa şi conştiinţa fiecăruia dintre 
noi. Ele trebuie sădite în noi din fragedă 
pruncie, ori unde ne-am afla, prin repe-
tate exerciţii spirituale. 
              Voi afirma că tradiţiile şi 
obiceiurile strămoşilor noştri, sunt, prin 
rememorarea virtuoasă a lor, un pro-
fund exerciţiu spiritual. 
            Preocuparea mea pentru păstra-
rea, transmiterea şi continuarea acestor 
tradiţii şi obiceiuri din judeţul Gorj a fost 
mereu, pentru mine ca profesor, un per-
manent exercițiu.  
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Învăţătura este frumuseţea cea 

mai aleasă a omului, ea dă glorie şi bu-
curie. Este ca o perlă ascunsă într-o scoi-
că pe care doar omul ce o poartă o face 
să strălucească şi prin dăruire rămâne 
mereu o comoară ce se estimează cu fie-
care zi la un preţ mai mare.  
                Învăţătura este ca aurul. Are 
preţ oriunde, este ca o fântână în care 
apa nu se termină şi îi potoleşte setea 
celui însetat, ea dezvoltă spiritul larg, dă 
profunzime gândirii, facilitează cunoaş-
terea lumii, dă tactul şi energia în ac-
ţiune, deschide o fereastră în viitor  ca 
razele soarelui unui cer de vară.  
                 Învăţătura nu se obţine prin 
şansă, trebuie căutată cu ardoare şi frec-
ventată cu sârguinţă. Chiar şi cea mai 
înţeleaptă minte mai are ceva de învăţat. 
Uneori învăţătura faptelor este mai vred-
nică decât cea a cuvintelor. Să înveţi fără 
să gândeşti este fără sens.  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă te laşi purtat pe aripile vân-
tului îţi vei da seama că fiecare zi ne 
învaţă ceva nou. Lecţiile învăţăturii vin 
întotdeauna când nu eşti pregătit, iar da-
că vei fi atent la semne, vei afla ce-ţi tre-
buie pentru pasul următor. 
                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţătura pătrunde în suflet prin 

dragoste şi bunăvoinţă. Întotdeauna po-
doaba minţii este mai de preţ decât fru-
museţea trupului. Este esenţial să dobân-
dim o înţelegere şi un sentiment viu al 
valorilor.  

Un om trebuie să aibă un simţ 
puternic al lucrurilor frumoase şi bune 
din punct de vedere moral.  

Ar fi bine ca oamenii să nu fie 
judecaţi după ceea ce nu ştiu, ci după 
ceea ce ştiu şi în felul acesta orice are un 
început.  
                ,,Rădăcinile învăţăturii sunt 
amare, dar roadele ei sunt dulci’’. Nu 
există în viaţă mângâieri mai dulci feri-
cirii omulul decât învăţătura, iubirea şi 
înţelegerea. Ca să poţi învăţa pe altul 
trebuie să fii tu învăţat, deoarece cu pe-
nele altuia te poţi împodobi, dar nu poţi 
zbura.  
                 Învăţătura ne aduce linişte su-
fletească, pentru că orice problemă poate 
fi rezolvată cu uşurinţă.  
                 Omul învăţat are oriunde ave-
rea cu el!   
 
 

► Raluca CISMAŞU 
(clasa a VII-a) 

 
 

DESPTRE ÎNVĂŢĂTURĂ 
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Dragă Moş Crăciun, 
 

Acum, când ultimele frunze şi-au luat rămas bun de la ramuri, când primii 
fulgi îşi încep jocul, e vremea potrivită pentru poveste şi visare.  

Mă aşez comod la căldura binefăcătoare şi încep să-mi depăn amintirile. 
Mirosul de pâine caldă îmi gâdilă nările. Parcă o văd pe bunica frământând aluatul şi 
spunându-mi poveşti despre tine şi fratele tău, Moş Nicolae. Îmi amintesc cu câtă 
emoţie învăţam cântecele şi poezioare, cu care să te întâmpin încă de pe vremea când 
abia pronunţam corect câteva cuvinte. Şi cum mă străduiam să-ţi împărtăşesc 
gândurile mele prin desene. Acum ştiu să scriu, dar am atâtea lucruri frumoase despre 
care să-ţi povestesc încât nici nu mai ştiu de unde să încep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iată că m-am luat cu vorba şi am uitat esenţialul. Începusem să-ţi scriu pentru 

a te ruga să aduci pentru bunicii mei un sac plin cu sănătate şi putere de muncă. 
Pentru părinţi, linişte sufletească şi prosperitate, iar pentru mine, te-aş ruga, Moşule, 
să aduci în sacul tău sfaturi bune şi utile. Eu nu ţi-am mai trimis scrisoare, dar tu 
întotdeauna mi-ai citit gândurile şi niciodată nu m-ai ocolit. Te mai rog, Moşule, să 
nu-i uiţi pe copiii orfani, săraci, năpăstuiţi. Să treci şi pe la casele lor şi să-i alini cu o 
sărutare şi mireasmă de brad nins. Şi chiar de n-or avea brăduţ, să le pui ceva pe 
masă, să le strecori în suflet o rază de lumină aprinsă din bunătatea ta.  

Aş vrea, dragă Moşule, să-ţi mai povestesc multe lucruri minunate, dar ştiu că 
tu primeşti multe scrisori din toată lumea, munţi de scrisori pe care să le citeşti şi să 
le îndeplineşti.  

Dacă o să fiu treaz când o să soseşti, o să-ţi mai povestesc atunci. Dar până vei 
ajunge pe aici eu îţi mulţumesc şi te las cu bine.  

                                                           
             Cu drag, 

                          Mihnea 
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Doljean de origine şi gorjean prin 

alianţă, în urma căsătoriei cu Julietta 
Mihăilescu din Târgu Jiu, colonelul 
Şerban Leoveanu a ocupat funcţia de 
prefect al judeţului Gorj în perioada 27 
octombrie 1938 – 12 august 1940, preo-
cupându-se de problemele social-edili-
tare şi economice ale judeţului, învă-
ţământ sau înzestrarea armatei. A reco-
mandat de la bun început colaboratorilor 
săi direcţi: „muncă, cinste, ordine, drep-
tate, legalitate”. Activitatea de prefect al 
judeţului Gorj i-a dat prilejul colonelului 
Leoveanu de a cunoaşte în amănunt toate 
aspectele vieţii sociale şi economice, 
misiunile întreprinse de acesta fiind din 
cele mai benefice şi salutare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A acordat o atenţie deosebită ser-

viciului sanitar judeţean, într-un moment 
când populaţia Gorjului se confrunta cu 
tot felul de boli, iniţiind şi punând în 
aplicare „o puternică ofensivă sanitară 
pentru combaterea acestor maladii care  
 

 
 
 
 
 
fac adevărate ravagii în special în 
mijlocul populaţiei rurale”.  

A iniţiat conferinţele adminis-
trative, a susţinut învăţământul şi viaţa 
religioasă, a înzestrat armata şi s-a impli-
cat activ în susţinerea familiilor solda-
ţilor concentraţi.  

La încheierea mandatului de pre-
fect, col. Şerban Leoveanu mărturisea: 
„Am fost chemat la conducerea judeţului 
acum un an şi 10 luni, dintr-o demnitate 
care constituia pentru mine apogeul 
carierei. Mi-am împărţit astfel sufletul în 
două părţi. Şi am căutat să muncesc fără 
răgaz, să-mi fac datoria întreagă aşa 
cum am fost învăţat în cariera 
ostăşească. Ce am realizat se cunoaşte. 
Vremurile au fost cu totul potrivnice 
unor înfăptuiri mai mari, dar am mul-
ţumirea a şti că am făcut tot ce omenesc 
a fost cu putinţă, pentru promovarea 
intereselor gorjene.”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► prof. Andrei POPETE 
 
 

Colonelul Şerban Leoveanu – prefect de Gorj  
în anii monarhiei autoritare (1938-1940) 

 

Cu sentimentul datoriei îm-
plinite, col. Şerban Leoveanu, mai 
bine cunoscut gorjenilor din ipos-
taza de comandant al Lagărului de 
Internaţi politici de la Târgu-Jiu, se 
întorcea la cariera pentru care se 
pregătise. Acolo era nevoie de el mai 
mult ca oricând, în condiţiile grele 
ale verii anului 1940, când România 
a cedat o parte din teritoriile istorice, 
„nori negrii” abătându-se asupra 
românilor, cum spunea marele is-
toric Nicolae Iorga.  
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File din istoria Şcolii Generale Ceauru 

 

După reforma învăţământu-
lui din 3 august 1948, învăţământul 
primar, elementar (astăzi gimnazial) 
şi secundar a devenit obligatoriu şi 
gratuit. 

*   *   * 

Din cauza numărului tot mai 
mare de copii în anul 1952 s-a mai 
construit încă o sală de clasă spre 
vest, iar în anul 1956-1958 încă una 
spre est, astfel şcoala avea şase săli 
de clasă, o cancelarie şi o mică încă-
pere pentru depozitarea materialului 
didactic. 

În anul şcolar 1965-1966, 
Şcoala Generală Ceauru – în ultimul 
an de funcţionare pe vechiul ampla-
sament – avea 10 clase, dintre care 4 
la învăţământul primar. 

Şcoala a funcţionat în satul 
Ceauru Vechi până în anul 1966 
când datorita construirii barajului 
de la Rovinari în spatele căruia tre-
buia sa se adune apa, satul a fost 
mutat la marginea de sud a satului 
Băleşti pe lângă pârâul Rasova, iar 
la satul Ceauru a fost înglobat în 
anul 1968 şi satul Bălăceşti. 

În anul şcolar 1966-1967, 
Şcoala Generală Ceauru a func-
ţionat la Şcoala Generală Băleşti.  

Începând cu 1 septembrie 
1967 a început sa funcţioneze în 
actualul local cu un nivel, 8 săli de 
clasă, 2 laboratoare, cancelarie, se-
cretariat, cabinet director, cabinet 
metodic ş.a. 
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Poesis ● Poesis ● Poesis 

 
SUFLET INCANDESCENT 

 
Tropos interior 
aflat la limita 

dintre zi și noapte. 
 

Sentiment prelung 
de liniște – 

îmi plimb gândurile 
în jurul sufletului 

incandescent. 
 
 

UCID DIMINEAȚA 
 

Zile interminabile 
de iarnă 

 
atmosferă sacră 

de tăcere 
 

însăși cerul 
te îndeamnă 

să ucizi dimineața. 
 
 

ORIZONTURI 
 

Fără teamă 
orizonturile fumurii 
aduc pulberi de stele 

în ochi. 
 

Spaima lor 
aruncă deșert  

de fum peste drumurile 
întortochiate 

ale destinului. 
 

 
PLEOAPE STRIVITE 

 
Strivite îmi sunt 

pleoapele 
sub greutatea 

nopţilor de iarnă. 
 

În geam, 
doar silueta 

copacului amorţit 
repictează retina. 

 
 

DANS SPIRALAT 
 

Lumini verzi și albastre 
ne înconjoară 

într-un dans spiralat 
 

–  ne aprind inimile 
și ploi de lacrimi 
ne spală tăcute. 

 
 

O RAZĂ ȘUBREDĂ 
 

O rază șubredă 
de lumină 

mi se apleacă 
la picioare. 

 
Îmi cresc aripi 

 pârlite și nimeni  
nu le poate vedea  – 

 
mi le ascund 

la umbra amurgului 
ce alunecă prin gene. 

 

Andreea Denisa Vlădulescu 



 
 
 
 

Graiul apelor 15/2012                                                                      23  
 
 
                    

 
 
 
 
 

Educaţia ecologică, eco-civică, 
ambientală, realizează legătura între 
ştiinţele educaţiei şi ştiinţele naturii. 

Menirea şcolii este de a oferi 
cunoştiinţe necesare formării de atitudini 
si comportamente responsabile faţă de 
mediul înconjurător. Educaţia ecologică 
trebuie să  fie un proces aciv, continuu 
desfăşurat la scară globală şi în toate 
mediile, clasele şi categoriile sociale. 
Conştiinta ecologică nu apare spontan. 
Este iniţiată  de învăţământul preşcolar, 
continuată cu cel gimnazial, liceal, 
universitar şi chiar în rândul celor adulţi. 

Omul trebuie să fie conştient de 
faptul că resursele naturale sunt în curs 
de epuizare şi populaţia planetei conti-
nuă să crească. În raporturile complexe 
dintre om şi natură nu o singură dată 
primul a acţionat în dezavantajul celei 
de-a doua, producând dezechilibre une-
ori ireversibile în sistemele ecologice. 

Aşadar, comunităţiilor şi tuturor 
factorilor de decizie le revine misiunea 
de a  realiza   o serie de acţiuni, ca: ela-
borarea uni sistem legislativ adecvat, 
evaluarea costurilor acţiunilor de prote-
jare a mediului şi identificarea resurselor 
de suportare a acestora,elaborarea unor 
programe pe termen lung corelate pe 
plan local, naţional şi internaţional 
referitor la protecţia mediului. 

Şcoala dispune de multiple mij-
loace  educative pentru realizarea edu-
caţiei  ecologice urmărind ca obiective: 
formarea la elevi a unor convingeri şi 
comportamente îndreptate pentru  păstra-
rea nealterată a biosferei, înţelegerea 
situaţiei omului pe planeta Pământ, ca 
fiinţă bio-psiho-socilă, din acesta decur-
gând rolul său de a folosi cu chibzuinţă 
resursle planetei. 

 
 
 
 
 
Un impact puternic în rândul ele-

vilor îl au activităţile extraşcolare  orga-
nizate cu ocazia unor evenimente eco-
logice. 

Drept urmare, şcoala noastră a 
participat în acest an la o acţiune de 
voluntariat care a avut drept scop eco-
logizarea  unei zone – malurile râului 
Jaleş. La această acţiune au participat 
toţi elevii claselor V-VIII, însoţiţi de 
personalul corpului didactic. 

De asemenea, elevii claslor a V a, 
a VI a, a VII a  au confecţionat o serie de 
coşuleţe ecologice în vederea colectării 
selective a deşeurilor,participând la ame-
najarea ,,colţului verde” din şcoala noas-
tră. 

Tot în scop educativ, instituţia 
noastră a participat la proiecte naţionale: 
,,Şcoala lui Andrei”, ,,Şcoli pentru un 
viitor verde”. 

Acestea  aveau ca obiectiv reali-
zarea uni părculeţ în comuna noastră.În 
acest scop s-a realizat ecologizarea şi 
amenajarea  zonei respective. 

Având în vedere efectele grave 
poluării, se impune intensificarea efortu-
rilor noastre ale cadrelor didactice, pen-
tru educaţia ecologică a elevilor, de 
conştientizare a necesităţii, protecţiei şi 
ocrotirii naturii. 
 

► Adela POPESCU 
(clasa a VIII-a) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ŞŞCCOOAALLAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  CCEEAAUURRUU--BBĂĂLLEEŞŞTTII  
EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ŞCOALA  NOASTRĂ 
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Abia a reuşit decembrie să 
coboare iarna peste vârfuri de munţi 
liniştind orizontul cu valurile albe ale 
Carpaţilor desenaţi sub limpezi şi al-
bastre zări. Suntem dincolo de Apa Nea-
gră, traversăm Motrul pe podul în curbă 
ridicat peste albie şi agăţat de pintenul 
dealului din malul drept al râului. Pe 
pantele din Buha, învelite de covorul 
foşnitor al toamnei coborâte din ramuri, 
fagii semeţi îmbrăţişează povârnişul 
încercând să oprească în deschideri de 
ramuri reci vântul hoinar dinspre miază-
noapte, aducător de ploi şi ninsori. Jos, 
în vale, peste confluenţa cu Bulba se văd 
întinderile cu mirişti încărunţite de bru-
me din luncile Brebinei şi Bărcului. Câţi-
va arbori din coastă au cutezat să-şi păs-
treze pe crengi buchete de frunze arămii, 
să prindă în palmele lor puful fulgilor 
suavi şi puri.  
            Drumul continuă în serpentine la 
brâu de deal căutând mereu spre firul 
văii, peste Plaiul Muntelui, spre Băile 
Herculane. Venind dinspre Haţeg şi 
Râmnic, acesta trece prin Tarniţa şi 
Pistriţa şi se opreşte în târgul vechi de 
câteva sute de ani. Primele mărturii ale 
activităţii umane apar aici încă de pe vre-
mea regelui dac Diurpaneus, când sciţii 
şi romanii au deschis minele de cupru 
din Calchis, denumirea străveche a 
acestei aşezări. Interesul pentru minereul 
de aramă din care se lucrau obiecte de 
cult şi monede sporeşte în timpul dom-
niei lui Mircea cel Bătrân, pe la 1391, 
când se aminteşte de satul de azi – 
Bratilov – într-un document prin care 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
domnitorul dăruia Mănăstirii Tismana 
venitul de la „roţile de cules aramă ale 
lui Cip Hanoş care le-a făcut de curând 
la Bratilov”.  

În vetrele fostelor cetăţi căţărate 
pe piepturi stâncoase de munte, în peşteri 
şi ruine au fost descoperite tezaure şi 
hrisoave care menţionează trecerea prin 
aceste locuri a unor personalităţi de sea-
mă ale istoriei românilor precum Mircea 
cel Bătrân, Neagoe Basarab, Matei Basa-
rab şi Constantin Brâncoveanu.  Perso-
nalitatea notabilă a ţinutui rămâne însă, 
Tudor Vladimirescu. Din 1806, Slugerul 
din Vladimir  vine ca „vătaf de plai” pes-
te Plaiul Cloșanilor, având în grijă jude-
carea unor pricini şi ocupându-se cu tre-
burile hotărniciei de ţară. În acest fel, 
într-o pricină cu boierul Manolache Gu-
giul, Tudor face dreptate îngăduind „bo-
ierilor oraşul Baia pe cât se află acum 
iarăşi cu toate cuprinsurile lor câte se 
află înăuntru în orași şi lunculiţa ce este 
la vale din orași”. Apoi, pornită din 
Câmpia Padeşului, Revoluţia de la 1821 
a trecut mai întâi prin Baia de Aramă. 
Cum se poate citi şi pe placa memorială 
situată pe clădirea fostului dispensar 
medical din oraş: „În fruntea unui deta-
şament de panduri Tudor Vladimirescu a 
intrat la 26 ianuarie 1821 în Baia de 
Aramă şi după înfrângerea forţelor 
puterii boiereşti oastea pandurilor s-a 
îndreptat spre Strehaia”. Localnicii l-au 
respectat şi venerat pe aprigul comandir 
al pandurilor şi în anul 1928 au înălţat în 
centrul civic o statuie în memoria Dom-
nului Tudor, operă zămislită în bronz de 
sculptorul Constantin Bălăceanu.  

Imagini în cuvinte: 

BBaaiiaa--ddee--AArraammăă,,  oorraaşşuull  ddee  ppee  PPaarraalleellaa  4455  
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Sub denumirea de Baia-de-Ara-
mă, aşezarea apare abia în anul 1836, 
într-un act de hotărnicie al lui Preda Său-
lescu, document în care se aminteşte că 
„s-a făcut deplină dovadă cum că Hagi 
Constantin Stoenescul a cumpărat de la 
moşii şi părinţii acestor moşteni, Mără-
şeşti şi Brebinari, prin zapise iscălite de 
dânşii, toată moşia Bulbii pe care este 
oraşul Baia de Aramă şi satul Sgân-
dărești şi Dealu Mare şi ocnele de ara-
mă, precum şi siliștea Brebinei de mijloc 
din hotar până în hotar”. În 1864, Baia-
de-Aramă este cunoscută ca „urbe şi re-
şedinţă a subprefectului Plaiului Clo-
șani”. Se întemeiase aici, între făpturile 
munţilor, la-ntâlnire de drumuri şi iz-
voare repezi şi cristaline, în locuri de li-
nişte şi răsfirare a dorurilor şi gândurilor, 
unde plaiurile coboară domol pe genun-
chii versanţilor până-n larg de depre-
siune. Aici, pe obârşii de istorie şi dârză 
afirmare a muntenilor, pe loc de troc şi 
târg al comercianţilor, meşterilor, păsto-
rilor şi oamenilor de ispravă, cu frumoa-
se biografii de viaţă, întinse peste vreme 
în legende şi istorisiri cu tâlc şi răsunet 
la un pahar de vin sau ţuică fiartă tăinuit 
în lumea legendară a hanului lui Milco 
Băieşul sau în paradisul de azi al po-
pasului „Izvorul Rece” al lui Mihalache 
Titerlea. 

Baia-de-Aramă este oraşul-târg 
care impresionează prin modul de viaţă 
al oamenilor, prin piaţa săptămânală a 
agricultorilor şi păstorilor care aduc la 
vânzare cele mai gustoase şi ieftine pro-
duse, prin înfăţişarea caselor vechi lipite 
de spatele stâncos al ulucului depresi-
onar constituit din dealurile Dochiciu, 
Dealul Mare şi Cornetul, prin sălbăticia 
şi podoabele reliefului bogat în monu-
mente ale naturii, în frumuseţi şi peisaje 
de o rară încântare. 

În prezent, oraşul trece cu succes 
prin zodiacul primenirii. Lemnul, piatra 
muntelui, pietrişul şi nisipul din carierele 

locului sunt folosite cu tenacitate de 
meşteri la noua zidire a Băii-de-Aramă. 
Se modernizează străzile, bulevardul de 
la intrare, locuinţele vechi, se construiesc 
monumente simbolice, se înnobilează 
fântânile, se schimbă albia râului Bulba.  

Băieşii au chibzuit bine la 
construirea viitorului şi au decis prin vot 
ca primar al urbei să fie tânărul inginer 
Ionel Rafael Dunărinţu, bărbat hotărât să 
schimbe din temelii faţa oraşului.  

Admirăm la intrare monumentul 
care marchează situarea localităţii me-
hedinţene pe Paralela 45, la jumătatea 
distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord.  

Înaintăm spre apus, pe malul 
stâng al Bulbei, şi adăstăm în faţa Fân-
tânii cu 12 guri, având în pieptul corne-
tului veghea solemnă a Mănăstirii „Sfin-
ţii Voievozi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undeva, pe un creştet de colină, 

în Dealul Băii, protejat de zidul verde al 
brazilor plantaţi la aceeaşi vreme cu 
botezul pietrei în temelia edificiului, vei 
regăsi spitalul secular al Plaiului Cloşa-
nilor, locul unde s-au afirmat şi au slujit 
sănătatea oamenilor medici celebri pre-
cum Ion Teodoru, Ilarion Pavel, Dan 
Cioată – cardiochirurg de renume la 
spitalele din Tg. Mureş şi Timişoara, 
Florin Brădişteanu – tatăl eminentului 
cardiochirurg Şerban Brădişteanu. Am 
avut şansa de a-i fi pacient seniorului. 
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Parcă îl aud prin timp pe dr. Florin Bră-
dişteanu. Eram pe masa de operaţie, la 
Tg-Jiu. Am înţeles că isprăvise treaba şi 
i-am mulţumit. Era un personaj energic 
şi sigur pe sine, îmi inspirase multă 
încredere. Mi-au rămas în memorie cu-
vintele-i blânde, măsurate: „Auziţi-l, este 
treaz! Să fii sănătos, băiatul tatii!”  

Ne aflăm în amfiteatrul de piatră 
de la poalele Dealului Dochiciu, unde 
carstul este presărat cu binecuvântări 
alese în comori de frumuseţi pe care le 
poţi întâlni numai la peşterile din 
împrejurimi, la Bulba, Cloşani, Ponoa-
rele şi Izverna. De vrei să vezi minuni 
ale lumii vii, nu ai decât să îţi îndrepţi 
paşii spre sate rânduite pe prispă de co-
lină şi cerdac de munte, la Brebina, 
Titerleşti, Bratilov, Mărăşeşti, Stăneşti 
din care oraşul îşi adună bogăţia de 
tradiţii şi obiceiuri cu care apoi pleacă 
mândru în lumea mare. În pădurile de 
fag, stejar, frasin, larice, brad şi molid, 
pe cornetele cu piatră sură şi stâncării, 
vei găsi vipera, scorpionul, broasca ţes-
toasă, vulpea, iepurele, căprioara, mistre-
ţul, chiar lupul şi ursul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aici, în preajma pădurilor sănă-
toase şi curate, a plaiurilor şi poienelor 
pitoreşti. Prin marginea dinspre miază-
noapte, urbea este udată de râul Bulba 
ce-şi adună izvoarele tocmai din Lacul 
Zăton, de la Ponoarele, după ce apa 
acestora străbate avenele peşterilor şi îşi 
risipeşte bogăţia cristalină prin feno-
menalul izvor Bolborosul, răcorind pei-
sajul şi dăruind viaţă şi frumuseţe păstră-
văriei din Valea Găinii, apă ţăşnitoare 
pentru fântâni şi tot farmecul oraşului. 
Alte zeci de izvoare se adună în unda 
limpede a Bulbei şi strălucesc în lumina 
soarelui în meandre care ocolesc pâlcuri 
de sălcii şi arini prin care acum şuieră 
vântul rece al iernii.  

În curând, zăpezile din munţi se 
vor instala în pragul oraşu-lui, iar la 
hanul din răscrucea drumurilor ce duc 
spre Banat târgoveţii vor sta înde-lung la 
un pahar de vorbă. Vine sărbă-toarea 
Crăciunului şi colindătorii vor umple iar 
străzile. După aceea vine Anul Nou.  

 
 

► Ion Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGGGGGGGGGGGGZ 
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Elevii Școlii Generale Ceauru au 

participat și anul trecut la activitatea de 
curățenie națională, proiect realizat în 
colaborare cu Primăria și Consiliul Local 
Bălești. Au participat atunci circa 250 de 
elevi și cadre didactice. 

Cifrele generale ale proiectului 
arată că peste 200 000 de voluntari au 
participat la curățenia de pe 25 sep-
tembrie, din toate cele 41 de județe ale 
țării, și au strâns peste 550.000 de saci 
de deșeuri.  Pe partea de organizare, 5 
autorități centrale și peste 2.000 de 
autorități locale au fost implicate pe par-
cursul proiectului, împreună cu 1289 or-
ganizatori la nivel național (60 orga-
nizatori naționali, 21 coordonatori regi-
onali, 84 organizatori județeni și 1145 
organizatori locali). Au fost implicati 
peste 294 parteneri de logistică (salu-
brizare, valorificare si depozitare), peste 
350 companii și peste 255 ONG-uri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noutatea principala din acest an 

este reprezentata de noul sistem de car-
tare, care va fi bazat de data aceasta pe 
„zone de cartare”, de aproximativ 3×3 
km fiecare (numite si griduri). Fiecare 
vo-luntar care se inscrie pentru cartare       

 
 
 
 
 
 
îşi va alege zone de cartare proprii, iar 
raportarea se va face încărcând pe in-
tranetul proiectului informatiile de pe 
teren. Noul sistem permite calcularea 
procentajului cartat din fiecare judet, dar 
şi alocarea resurselor in zonele cu pro-
babilitatea cea mai mare de a exista 
gunoi.  

Obiectivul final al acestui sistem 
este Harta Deseurilor, instrumentul cheie 
pentru organizarea voluntarilor pentru 
ziua de curatenie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harta Deseurilor va sta la baza 

Registrului National al Deseurilor, 
gândit ca un instrument de monitorizare 
a zonelor cu probleme din  

Romania, util pentru autoritati si 
organizatori. La nivel national, “Let`s 
Do It, Romania!” își propune să depă-
șească recordul stabilit anul trecut și să 
mobilizeze 500 000 de voluntari în ziua 
de 24 septembrie. 

Comunitatea „Let`s Do It, 
World!” este susținută oficial de Par-
lamentul European, 406 membri au 
semnat Declaratia Nr. 3/2011, prin care 
își oferă suportul pentru LDIW și vor 
cere Comisiei Europene îmbunătățirea 

Let`s Do It, Romania:  
200 de participanți la Școala Generală Ceauru 
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legislatiei UE cu privire la mana-
gementul deseurilor. 

În afara obiectivului evident, cu-
rățarea țării de deseuri, proiectul are si o 
importanta componenta de educare si 
responsabilizare a populatiei, in ceea ce 
priveste grija fata de mediul incon-
jurator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Let`s Do It, Romania!” este 

proiectul tuturor celor care cred ca in 
România se intampla si lucruri pozitive, 
atunci cand fiecare este dispus sa 
contribuie, chiar cu foarte putin: o sin-
gura zi, pentru o Românie curată. 

La nivelul comunei Bălești 
acțiunea totalizează circa 200 de elevi 
repartizați în trei puncte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Luiza RADU 
(clasa a VIII-a) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poesis ● Poesis 

 
Zâna belşugului şi bogăţiei 
 
Culoarea toamnei este fără egal, 
De la roşul de foc, la galbenul pal. 
Copacii sunt roşiatici, goi 
Iar munca e în toi. 
 
Toamna a vopsit frunzele şi fructele, 
Frunzele sunt arămii şi ruginii, 
Merele aurii, 
Şi rândunelele au plecat,  
Nu mai zboară deasupra norilor 
cenuşii. 
 
Toamna vine cu caleaşca plină,  
Nu există timp de odihnă. 
Recoltele sunt din belşug, 
Toamna e tot ce ne doream mai mult. 
 
 
 
Marea albastră 
 
Valul tău, spumos mă cheamă, 
Dorurile să-mi alin, 
Sufletul să-l scot din chin 
Ce-i frumos să  iau seamă! 
 
Vraja visului albastru  
Îmi alină dorurile, 
Mângâindu-mi  zborurile 
Ca strigătul unui astru. 
 
Tu, minune a naturii 
Albastră şi nesfârşită, 
Dorită ca o iubită 
Împlineşti dorinţa firii. 

 
de Raluca CISMAŞU 

(clasa a VII-a) 
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Doliu 
în memoria lui Dragoș 
 
Universul taciturn e rece 
și-i simt atingerea în palma 
în care fluturii de noapte 
vor să-l înece. 
 
Prelungesc dimineața firului verde  
ăi respir ceata zorilor. 
Ghimpii imensului doliu 
îmi izbesc tampla de stele. 
 
Cu a copacilor durere plâng 
soarele ce-n purpură coboară. 
Obrajii ți-i sărută înserarea 
cu zboruri largi care se frâng. 
 
Creator al propriului destin auster, 
lasă-mă să plâng ca si tine, spre cer ! 
 
 
 
Gondola timpului 
 
Te-am căutat în buzunarele inimii mele 
Ca să-ți savurez zâmbetul, 
Și te-am găsit în falnica-ți splendoare, 
Purtând o trenă de ninsori amețitoare 
Și-o mantie eternă de azur. 
 
M-am agățat enigmatic de pașii tăi 
Și- am pornit desculț prin zăpadă, 
Sorbind a ei răcoare fadă. 
Te-am regăsit târziu, în trecerea 
timpului 
Unde-mi trăiam nesomnul. 
 
Totul are un sfârșit, 
dacă a avut vreodata un început. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combustia unui artist 

 
Sunt martor ocular la încercarile unui 

artist 
de a pleca-n ultimul său drum; 
s-a prăbusit de-atâta zbucium, 

a-ngenunchiat de-atât surghiun. 
 

Și picurii de rouă i-au refuzat sărutul 
trist; 

și-l arde tortura, sub flacăra mocnită 
ce-o rătăceste noaptea colbuită, 

pierdută-n tropot de copită. 
 

Căci visul lui a fost să facă lumină-n 
întuneric 

dar timpul – orologiul neființei – 
îi schimbă dorul năzuinței 
în gând curat al pocăinței. 

 
 
► prof. Florentina STĂNCIULESCU 

 
 

Poesis ● Poesis ● Poesis 
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       Anul repede-a trecut, 
       Şi noi iarăşi ne-am trezit 
       Şi-aşteptăm cu nerăbdare, 
       Să vină Moş Nicolae. 
  
                 Este un sfânt cu suflet mare, 
                 El pune la fiecare, 
                 În ghetuţele aşezate 
                 Daruri binecuvântate. 
        
        Spune tu copile drag, 
        Ţi-ai lăsat ghetele-n prag? 
        Curate şi lustruite, 
        Cum face-un copil cuminte? 
 
                 De-ai avut purtare bună, 
                 Moşul dulciuri o să pună. 
                 Dăruie şi jucării, 
                 Mult iubite de copii. 
 
        Nuieluşa fermecată, 
        Vrea să stea şi ea în gheată 
        Ea ne-nvaţă să gândim, 
        Mai cuminţi, mai buni să fim! 
 

 
 
 
 

 
 
Toţi copiii au auzit şi ştiu despre 

Moş Nicolae. Bătrân cu barbă  albă  că-
lătoreşte  prin  toate casele cu copii, pe căi 
nevăzute şi aduce tuturor celor buni şi 
cuminţi daruri. 
        Este foarte  bătrân,  pentru  că s-a  năs-
cut cu mii de  ani  în  urmă,  într-o  familie 
de oameni credincioşi, care îl iubeau pe  
Dumnezeu. Toată  copilăria  şi-a  petrecut-o 
alături de părinţii lui, pe care nu i-a supărat 
niciodată cu vreo faptă rea sau cu vreo 
minciună. 
        După moartea părinţilor, el de-acum 
preot, a  împărţit  toată averea săracilor, 
celor lipsiţi, dar toate eceste fapte le făcea 
pe ascuns. El dorea ca  faptele sale  bune să 
nu fie  cunoscute de toţi oamenii. 
        În oraşul în care trăia el se afla pe 
acea vreme, un om sărac  care  avea  trei 
fete. Acesta nu avea bani cu ce să le cum-
pere cele trebuitoare pentru căsătorie. 
       Aflând  acest  lucru,  Sfântul Nicole  luă  
într-o  noapte  o pungă cu galbeni şi furi-
şându-se pe întuneric, o aruncă pe fereastră 
în locuinţa săracului, după care se întoarse 
grăbit la casa lui. 
       Dimineaţa la sculare, când săracul găsi 
punga cu galbeni nu mai ştia ce să facă de 
bucurie.Îi mulţumi lui Dumnezeu, se rugă 
pentru binefăcătorul său necunoscut, cum-
pără cele  trebuincioase şi îşi căsători fii-
cele. 
      De atunci Sf. Nicolae a rămas şi este şi 
astăzi prietenul, ocrotitorul şi binefăcătorul 
copiilor. În fiecare an de 6  Decembrie,  el  
le  aduce  copiilor  cuminţi  daruri,  iar  pe  
cei răi  şi  neascultători îi ceartă, arătându-
le că Bunul Dumnezeu îi aşteaptă să se facă 
şi ei buni şi cuminţi. 
 
 

► Maria STOLOJANU 
Educatoare - Grădiniţa cu Program 

Normal - Băleşti 
 

SFÂNTUL NICOLAE 
(MOŞ NICOLAE, SÂN NICOARĂ) 
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 VViioolleennţţaa  şşccoollaarrăă  eessttee  aassoocciiaattăă,,  îînn  
ggeenneerraall,,  ccuu  zzoonneellee  uurrbbaannee  ddiiffiicciillee,,  ccuu  
ppeerriiffeerriiiillee,,  aaccoolloo  uunnddee  ssăărrăăcciiaa  eessttee  llaa  eeaa  
aaccaassăă..DDee  aacceeeeaa,,  aattuunnccii  ccâânndd  ssee  vvoorrbbeeşşttee  
ddeesspprree  vviioolleennţţăă  îînn  şşccooaallăă,,  ssee  ccoonnssiiddeerrăă  
ddrreepptt  ssuurrssee  ddeeffaavvoorriizzaannttee  aannuummiiţţii  ffaaccttoorrii  
eexxtteerriioorrii  aaii  şşccoolliiii::  mmeeddiiuull  ffaammiilliiaall,,  mmee--
ddiiuull  ssoocciiaall,,  ccaa  şşii  uunniiii  ffaaccttoorrii  ccee  ţţiinn  ddee  iinn--
ddiivviidd,,  ddee  ppeerrssoonnaalliittaatteeaa  lluuii..  
 Mediul familial reprezintă, cred, 
cea mai importantă sursă a agresivităţii 
elevilor. Mulţi dintre copiii care prezintă 
un profil agresiv provin din familii 
dezorganizate; ei au experienţa divor-
ţului părinţilor şi trăiesc în familii mono-
parentale. Echilibrul familial este pertur-
bat şi de criza locurilor de muncă, de 
şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părin-
ţi. Părinţii sunt confruntaţi cu numeroase 
dificultăţi materiale, dar şi psihologice, 
pentru că au sentimentul devalorizării, al 
eşecului. 

Mediul social conţine, la rândul 
său, numeroase surse de influenţă de 
natură să inducă, să stimuleze şi să între-
ţină violenţa şcolară. 

Adolescenţa este o perioadă de 
transformări profunde pe plan fizic, 
psihic şi social. Schimbările fizice care 
încep la pubertate sunt adesea foarte bru-
tale şi adolescenţii le trăiesc ca pe o veri-
tabilă metamorfoză. 

În această perioadă atât de difi-
cilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-
elevi este absolut necesar. Adolescentul 
doreşte să fie înţeles, are nevoie de dra-
goste, de securitate afectivă, dar, el nu 
recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Se 
poate spune că, violenţa în şcoală pleacă 
în primul rând de la un deficit de comu-
nicare. 

     
 
 
 
 
 

Climatul şcolar, ambianţa clasei 
reprezintă factori foarte importanţi pen-
tru integrarea elevului şi pentru stabilirea 
relaţiilor profesor-elev. Pentru ca o clasă 
să funcţioneze ca un grup, profesorul tre-
buie să creeze suficiente ocazii prin care 
elevii să se cunoască mai bine, să se des-
copere.  

 
 
 
 
 
 
 
 

              Cu elevii care manifestă com-
portamente violente este necesară o re-
laţie individualizată. Ori de câte ori un 
elev manifestă un comportament de 
opoziţie, de refuz al lucrului în clasă, are 
o atitudine provocatoare şi insolentă, 
profesorul trebuie să îi propună un dia-
log, o discuţie în afara orelor de curs. 
     Fiecare situaţie cu care se con-
fruntă dascălii este unică din punctul de 
vedere al cauzelor şi al formelor de ma-
nifestare.Totuşi, e mult mai uşor să alegi 
ce se potriveşte mai bine dintr-o serie de 
posibilităţi decât să procedezi la întâm-
plare prin tatonări succesive, aplicând re-
gulile învăţării prin încercare şi eroare. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, 
Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
 
 

► prof. Felicia CONSTANTINESCU 
 
 

  

Despre violenţa şcolară 
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GGRRAAIIUULL  AAPPEELLOORR  
  
  

RREEVVIISSTTĂĂ  SSEEMMEESSTTRRIIAALLĂĂ  MMOOZZAAIICC  
EEDDIITTAATTĂĂ  DDEE  EELLEEVVIIII  ŞŞII  CCAADDRREELLEE  DDIIDDAACCTTIICCEE  

DDEE  LLAA  ȘȘCCOOAALLAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  CCEEAAUURRUU  --  BBĂĂLLEEȘȘTTII  
  
  

DDIIRREECCTTOORR::  
pprrooff..  CCOORRNNEELL  ŞŞOOMMÂÂCCUU  

  
EEDDIITTOORR  CCOOOORRDDOONNAATTOORR::  

IInnsstt..  IIRRIINNAA  MMIIHHAAEELLAA  SSPPIINNEEAANNUU  
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