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Limba noastra-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;

Si citindu-le 'nsirate, -
Te-nfiori adânc si tremuri.

Limba noastra îi aleasa
Sa ridice slava-n ceruri, 

Sa ne spiue-n hram si-acasa
Vesnicele adevaruri.

Limba noastra-i limba sfânta, 
Limba vechilor cazanii, 

Care o plâng si care o cânta
Pe la vatra lor taranii.

Alexei Mateevici

IMPLICA-TE
FII VOLUNTAR!
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 În vara acestui an am primit o invitaţie din partea tinerilor 
de la FORTES Rm. Sărat. Nu era prima dată când ajungeam la 
sediul FORTES pentru a urmări un film 3D. De data aceasta era 
altfel. Crescusem. Eram elevi în clasa a III-a. Numele meu este 
Tănase Andreea, membră în clubul Temerarii PR.
 Într-o zi de vineri, după orele de curs, ne-am încolonat şi am 
plecat la plimbare. Am ajuns la Casă de Cultură şi am intrat la 
subsolul acesteia. O doamnă drăguţă şi atentă ne-a întâmpinat. Sala 
era pregătită să ne primească. Deja cunoşteam locul. Ne-am aşezat 
confortabil pe canapele. Am fost întrebaţi ce doream să vizionăm. 
Am ales filmul „Piraţii din Caraibe”.

 Filmul a început. Acţiunea era interesantă şi captivantă. În timp ce vizionam filmul, puteam servi 
floricele, suc sau ciocolată caldă. Pe lângă noi treceau tineri, presupun elevi de liceu, care, participau la difer-
ite activităţi. Suntem mici şi cam gălăgioşi. Acest lucru părea că nu-i deranja pe gazde.La un moment dat, unul 
din tineri a venit şi ne-a comunicat că în sală vecină au loc discuţii pentru un proiect local. Eram tare curioasă, 
însă, nu puteam renunţa la film. Poate, mai târziu voi participa şi eu la un astfel de proiect! A venit şi Florin 
Ceparu. Era însoţit de Volodea Mateevici, președintele federației FORTES, un alt iniţiator de proiecte pentru 
tinerii din Râmnicu Sărat. Ne-a salutat, au discutat puţin cu noi şi au plecat. Probabil treburi importante îi 
aşteptau în altă parte.
 Filmul s-a terminat. Nici nu ştim când a trecut timpul. Părinţii noştri cred că sunt îngrijoraţi. Dar cred 
că îmi fac griji degeaba. Telefonul domnului învăţător nu sună.
 Aici, la FORTES, aflăm mereu lucruri interesante!
 Cu siguranţă că vom reveni!
                                                                                           

Tănase Andrea
elevă în clasa a III-a B

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Rm. Sărat

MOVIEMOVIE
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 Şi voluntarii au nevoie de distracţie, 
nu-i aşa?
 Aşadar, în seara de 17 noiembrie, 
centrul de tineret a găzduit o seară de Kara-
oke, unde voluntari mai vechi sau mai noi, 
au cântat melodiile preferate, dar şi hiturile 
verii înlocuite recent de muuuultă zăpadă. 
Începută încă de la ora 20.00, seară a fost un 
adevărat succes, fiecare găsindu-şi propria 
distracţie în cântece, fotografii, sau pur şi 
simplu într-o discuţie cu prietenii.
 Aproape toată lumea prezentă s-a 
înghesuit la microfonul care nu mai părea 
atât de înfricoşător, toţi dorind să îşi etaleze 
glasul de, privighetoare”/privighetoare. 
Melodiile serii au fost, desigur, cele cunos-
cute publicului larg precum deja enervantă, 
Eu vara nu dorm” şi, K la meteo”, 
prevestind parcă ultima strigare a vremuri-
lor mai calde.
 Aşadar, ediţia de toamnă Karaoke a 

fost pe gustul 
participanţilo. 
A c u m 
aşteptăm şi 
ediţia de iarnă 
a căror vedete 
bănuiesc că 
vor fi colin-
dele şi 
c i o c o l a t ă 
caldă.

Nico Mirică

Alex Stănchescu

 Filmele 3D sunt la mare căutare în ultima 
perioadă. Tot mai multe producţii cinematografice 
apar în varianta 3D, iar publicul prefera de cele mai 
multe ori această variantă, în defavoarea celei clas-
ice.
 La Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S tinerii pot 
viziona filme 3D, aici organizându-se diverse seri de 
film. Printre filmele celebre disponibile se număra 
„Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 3D” 
şi „The Smurfs 3D”.
 Tinerii au venit să vizioneze împreună cu 
prietenii şi colegii lor aceste filme, dar nu în ultimul 
rând să se distreze cu aceştia speriindu-se de 
efectele speciale.

 Imaginile 3D sunt percepute cu ajutorul 
unor ochelari speciali polarizaţi, imaginile fiind 
clare, culorile naturale, ei neafectând vederea că 
ceilalţi ochelari învechiţi (rosu-cyan).
 Vă aşteptăm pe toţi să veniţi la serile de film 
organizate de Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. Vă 
asigur că vă veţi distra pe cinste. Pop-cornul este 
cald, sucul este rece. Ce mai aşteptaţi?

 Activitatea festivă, MOBILITATE PENTRU SUS-
TENABILITATE ÎN COMUNITATEA RÂMNICEANĂ” 
desfășurată în cadrul proiectului de parteneriat, Probleme 
majore care afectează lumea” din cadrul, Săptămânii 
Educației Globale - 2012” s-a derulat pe data de 16 noiem-
brie, ora 17, la sediul Federației F.O.R.T.E.S. și s-a bucurat 
de o înaltă apreciere din partea invitaților.
 Gazda noastră și partenerul principal al tuturor 
demersurilor anterioare ale acestei activități ne-a primit cu 
deschidere și cu ospitalitate, iar elevii și ceilalți invitați au 

MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE
ÎN COMUNITATEA RÂMNICEANà

Prof. Înv. primar
Mirela Grigore

Școala Gimnazială Nr. 1
Rm. Sărat

fost impresionați în mod plăcut de sprijinul susținut pe care federația l-a acordat școlarilor clasei a IV-a 
C din Școala Gimnazială Nr. 1.
 Activitatea a fost desfășurată la sala festivă a Federației F.O.R.T.E.S.. La activitate au participat 
părinți, bunici, elevi mai mici, reprezentanți ai colaboratorilor. Prezența reporterilor Tv. Sat a fost 
motivantă pentru elevi, deoarece ecoul activității lor a fost purtat în comunitate de către aceștia, în fiec-
are casă a râmniceanului.
 Ideea de mobilitate pentru sustenabilitate a temei 
abordate de SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE a 
fost transpusă în practică într-un mod original, eficient și 
accesibil pentru toți participanții direcți la proiect, dar și 
pentru toți aceea care au urmărit știrea preluată de postul 
local de televiziune. Impactul a fost unul pozitiv în rândul 
comunității.
 Costumațiile purtate de elevi, jocurile desfășurate 
interactiv, problematizarea unor situații, cadrul de 
desfășurare extrem de ofertant au fost tot atâtea strategii de lucru care au întărit și sprijinit înțelegerea 
problemelor fundamentale ale cetățeniei globale de către elevi. Conștientizarea trăirii într-o lume 
globalizată, rolul nostru de cetățeni ai acestei lumi, relația de susținere a echilibrului diversității pentru 
tot ceea ce ne înconjoară au fost concepte cheie aprofundate cu şopul exersării și educării atitudinii de 
respect pentru diversitate
 Încurajarea elevilor pentru a exprima independent 
opinii şi stări sufleteşti proprii, dar şi stimularea interesului 
pentru motivarea acestora au constituit imbolduri pentru 
activități permanente, chiar durabile din acest punct de 
vedere, fiind puncte de plecare ale unor acțiuni concrete 
ale susținerii unei relații de echilibru cu natura, cu tot ceea 
ce ne înconjoară, în ideea de a practică un stil de viață mai 
puțin egoist, care să conserve resursele Terrei și pentru 
generațiile viitoare.
 Mulțumim FORTES, mulțumim părinți, mulțumim 
TV. SAT pentru deschiderea de care ați dat dovadă în 
relația cu școala și cu, problemele majore care afectează 
lumea”!
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 A 14-a ediție a Săptămânii Educației Globale, 
program facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului 
Europei, se va desfășura în perioada 19-18 noiembrie 
2012., având ca temă 
  “MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE”
 Educația globală (care cuprinde educația 
pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului, 
educația interculturală, educația pentru pace și 
soluționarea conflictelor), se fundamentează pe 
înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei 
globale:
• Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată 
și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;
• Atitudini de respect pentru diversitate și 
abilități de comunicare interculturală;
• Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor 
majore care afectează lumea;
• Oportunități de a concepe şi a lua măsuri 
pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.
 În cadrul acestei săptămâni la Liceul Teoretic” 
Ștefan cel Mare” s-a desfășurat o activitate de disemi-
nare a rezultatelor proiectului YBLE ((Youth Build-
ing Legendary Europe). Cu acest prilej s-a evidențiat 
rolul și importanța proiectelor de schimburi de tineri 
în formare de competențe specifice tânărului cetățean 
european al sec. XXI: IMPLICARE, PARTICIPARE 
ACTIVĂ, INCLUDERE SOCIALĂ, INTERCUL-
TURALITATE, DEZVOLTARE SUSTENABILĂ.
 Prezentarea a fost realizată de președintele 
Consiliului Județean al Elevilor, Mădălin Gavrilă de 
la C.N.” Al. Vlahuță”, participant în acest proiect 
finanțat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret În Acțiune. Au fost prezenți elevii din Con-
siliul Școlar al Elevilor, s-au prezentat etapele proi-
ectului și activitățile desfășurate în vara acestui an și 
s-au făcut invitații pentru participarea cât mai multor 
elevi în activitățile Centrului de Tineret Rm. Sărat.

Sãptãmâna Educatiei Globale
MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE

Anca Neculăiasa, cls. XI-a, 
Vicepreședinte CȘE

Liceul Teoretic” Ștefan cel Mare”

 Sărbătoarea americană Halloween-ul 
este un bun prilej pentru ca amatorii de 
distracție, în special copiii, să se costumeze în 
cele mai trăsnite și inventive costume... Person-
aje malefice, vrăjitoare, zombi, demoni, 
fantome, dar și prinți și prințese, au prins viață 
fiind aduse în centrul atenției de elevii cls. A VI- 
a Lic. Teoretic” Ștefan cel Mare”.
 Important este faptul că elevii și-au 
organizat singuri evenimentul, distracție care 
este la a 2-a ediție și a fost găzduită de Centrul 
de Tineret FORTES din Rm. Sărat.
 Unul câte unul își fac apariția person-
ajele, ba călare pe o mătură, ba cu un dovleac 
sculptat, ba cu o mască sau cu o baghetă 
magică. Și-au stabilit programul pe puncte...  
 Fiecare dintre ei știau să-și prezinte 
costumul ca și cum ar fi dintotdeauna în el. 
Machiajul este original, strident și reprezintă 
exact ceea ce vrea să reprezinte fiecare; negrul 
predomină și marchează spiritele rele pe care 
dealtfel prin joc și joacă doresc să le alunge din 
viața noastră.
 Îi las și îi privesc din umbră. Se simt în 
elementul lor, al viselor și personajelor, 12 copii 
care au ținut cu tot dinadinsul să marcheze 
această sărbătoare de împrumut. Nu s-au dat 
bătuți deși au întâmpinat ceva piedici. Se 
distrează în lumea lor și parcă nimeni nu ar 
pute-o deranja.

 Sărbătoarea americană Halloween-ul 
este un bun prilej pentru ca amatorii de 
distracție, în special copiii, să se costumeze în 
cele mai trăsnite și inventive costume... Person-
aje malefice, vrăjitoare, zombi, demoni, 
fantome, dar și prinți și prințese, au prins viață 
fiind aduse în centrul atenției de elevii cls. A VI- 
a Lic. Teoretic” Ștefan cel Mare”.
 Important este faptul că elevii și-au 
organizat singuri evenimentul, distracție care 
este la a 2-a ediție și a fost găzduită de Centrul 
de Tineret FORTES din Rm. Sărat.
 Unul câte unul își fac apariția person-
ajele, ba călare pe o mătură, ba cu un dovleac 
sculptat, ba cu o mască sau cu o baghetă 
magică. Și-au stabilit programul pe puncte...  
 Fiecare dintre ei știau să-și prezinte 
costumul ca și cum ar fi dintotdeauna în el. 
Machiajul este original, strident și reprezintă 
exact ceea ce vrea să reprezinte fiecare; negrul 
predomină și marchează spiritele rele pe care 
dealtfel prin joc și joacă doresc să le alunge din 
viața noastră.
 Îi las și îi privesc din umbră. Se simt în 
elementul lor, al viselor și personajelor, 12 copii 
care au ținut cu tot dinadinsul să marcheze 
această sărbătoare de împrumut. Nu s-au dat 
bătuți deși au întâmpinat ceva piedici. Se 
distrează în lumea lor și parcă nimeni nu ar 
pute-o deranja.

Catinca Neculăiasa – voluntar FORTES

HALLOWEENHALLOWEEN

 În ultimii patru ani, Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului 
Buzău, în colaborare cu Muzeul Municipal Râmnicu 
Sărat, a organizat la jumătatea lunii septembrie, 
activităţi legate de Zilele Europene ale Patrimoniului 
(Z.E.P.).
 Şi în acest an, pe 22 septembrie, au avut loc 
manifestări, cu ocazia Z.E.P., de o mai largă 
anvergură, având ca temă meşteşugurile tradiţionale.
 Astfel, au avut loc, în Buzău, o expoziţie cu 
ţesăturile manuale din lână de capră ale creatoarei 
Adele Petre, precum şi o manifestare, Remember 
16x16, cu referire la cele 16 ediţii ale Taberei de 
Sculptură de la Măgura.
 În Râmnicu Sărat s-au implicat în activităţi 
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat şi Federaţia 
Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi 
Sport, care au organizat o expoziţie de produse şi 
obiecte tradiţionale din zona Râmnicului.
 De remarcat că, în acest an, s-a beneficiat, 

Zilele Europene
ale Patrimoniului

indirect, de 
s p r i j i n u l 
Comisiei Euro-
pene, care, prin 
p r o g r a m u l 
Tineret în 
Acţiune, a 
finanţat proi-
ectul Comuni-
cat, în care 
tinerii voluntari 
au creat majori-
tatea obiectelor 
expuse acum.

Marius Neculae
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 Şi voluntarii au nevoie de distracţie, 
nu-i aşa?
 Aşadar, în seara de 17 noiembrie, 
centrul de tineret a găzduit o seară de Kara-
oke, unde voluntari mai vechi sau mai noi, 
au cântat melodiile preferate, dar şi hiturile 
verii înlocuite recent de muuuultă zăpadă. 
Începută încă de la ora 20.00, seară a fost un 
adevărat succes, fiecare găsindu-şi propria 
distracţie în cântece, fotografii, sau pur şi 
simplu într-o discuţie cu prietenii.
 Aproape toată lumea prezentă s-a 
înghesuit la microfonul care nu mai părea 
atât de înfricoşător, toţi dorind să îşi etaleze 
glasul de, privighetoare”/privighetoare. 
Melodiile serii au fost, desigur, cele cunos-
cute publicului larg precum deja enervantă, 
Eu vara nu dorm” şi, K la meteo”, 
prevestind parcă ultima strigare a vremuri-
lor mai calde.
 Aşadar, ediţia de toamnă Karaoke a 

fost pe gustul 
participanţilo. 
A c u m 
aşteptăm şi 
ediţia de iarnă 
a căror vedete 
bănuiesc că 
vor fi colin-
dele şi 
c i o c o l a t ă 
caldă.

 În perioada 12-19 Noiembrie 2012 s-a 
desfăşurat în C.N. “Alexandru Vlahuţă” concursul 
de fotografie “Escape through Art”, la încurajarea 
Consiliului Şcolar al Elevilor şi ATCE - Speranța 
Râmniceană.
       Concursul şi-a propus ca participanţii să îşi dez-
volte cunoştinţele despre fotografie şi să îşi 
îmbunătăţească tehnica fotografică. A oferit posibili-
tatea de a experimenta fotografia de stradă într-un 
grup ce împărtăşeşte aceeaşi pasiune.
       Cursurile s-au desfăşurat într-un cadru nonfor-
mal, la centrul de tineret Fortes, participanţii având 
de pregătit proiecte în PowerPoint pe o anumită 
temă.
       În dată de 18 Noiembrie ne-am echipat cu apa-
ratele foto şi am pornit pe străzile oraşului Rm. Sărat 
în căutare de cadre spectaculoase. Concurenţii s-au 
descurcat minunat şi nu s-au lăsat intimidaţi de frigul 
lunii Noiembrie.
       Fiecare participant a concurat cu o fotografie 
surprinsă în timpul trainingului de pe stradă. Foto-
grafiile au fost printate A4 şi jurizate de către 
domnul profesor Răzvan Theo Chirac şi echipa 5 
O’Clock Photography.
      Premiile au constat în diplome, şi albume foto - 
pentru ocupanţii podiumului, iar 5 O’Clock Photog-
raphy a oferit câştigătoarei ca premiu special o 
şedinţă foto profesională.
       Felicitări participanţilor: Lungu Maria (Locul I), 
Pleștiu Mihaela (Locul II), Musat Ramona (Locul 
III), Belei Marius şi Gavrilă Gabriela. Toţi sunteţi 
câştigători fiindcă v-aţi convins de faptul că arta 
fotografică este un mijloc prin care o stare de spirit 
poate lua forma unei imagini!

ArtESC
pe

through 

Vă îmbrăţişez,
Angela Feraru

 “Trecând peste graniţe, construim poduri”, cam aşa suna 
titlul cursului la care am participat în Armenia, Gyumri, în perioada 
24-30 noiembrie 2012. “Cross Border-Build Bridges” a fost un curs 
construit pentru persoane care lucrează cu tinerii, cu medii intercul-
turale şi care întâmpină multe situaţii conflictuale de naturi diferite, 
din cauza diverse şi cu evoluţii care pot asuma direcţii la nici nu ne 
aşteptam, însă ar fi bine să avem capacitatea de a lua situaţia în mâini 
şi a o gestiona astfel încât să le dăm direcţia cea mai oportună pentru 
grup şi pentru evoluţia proiectului.
 Trainerii, Bora Akince (Turcia) şi Giorgi Kakulia (Georgia) 
ne-au implicat în diferite exerciţii şi simulări, au adăugat modele de 
soluţionare a conflictelor şi prezentări teoretice, ne-au provocat să 
fim competitivi şi să ne luptăm pe un anume “X” sau un anume “Y”, 
care nici măcar nu ne aduceam un câştig, doar că noi aveam spirit 
competitiv foarte mare din natura proprie omului.
 Aceasta nu a făcut altceva decât să sublinieze mai mult că 
avem cel mai mare câştig atunci când cooperăm. O bună colaborare 
între părţi, mai ales în domeniul voluntariatului, al proiectelor cu şi 
pentru tineri, rezultatele pe plus (plus valoare, plus cunoştinţe, plus 

învã¡are experien¡ialã
Pun¡i culturale ¿i

competenţe şi atitudini, plus schimbare în comunitate etc.) le obţinem dacă lucrăm împreună.
În calitate de tânăr care lucrez cu alţi tineri şi, de cele mai multe ori, într-un mediu divers şi multicultural, 
mi-am schimbat imaginea despre ce înseamnă conflict, de unde apare şi cum pot eu să îl abordez astfel încât 
să aibă un rol, un efect constructiv.
 Cât despre ţara gazdă, Armenia, pot spune multe, însă cel mai bine ar fi să vă luaţi inima în dinţi, să vă 
deschideţi mintea şi să mergeţi să o descoperiţi. Dacă România este “the land of choice” (“tărâmul alegerilor”), 
Armenia este “the land of contrasts” (“tărâmul contradicţiilor/contrastelor”). Am întâlnit oameni foarte 
modeşti, totuşi generoşi, un Gyumri încă afectat de cutremurul de pe 7 decembrie 1988, dar cu semne de 
modernitate asumată cantitativ şi cu simţ de răspundere, o societate conservatoare prietenoasă cu străinii, un 
Yerevan cu “palate” ale mogulilor şi cu o clădire a Operei Naţionale impresionantă, o capitală în care oamenii 
sunt dinamici şi muncitori, o ţară cu tradiţii şi valori morale vechi pe care le împărtăşesc tuturor oamenilor 
curioşi şi prietenoşi.
 Vreau să întăresc, din nou, cât de minunată este 
munca pe care o desfăşuram noi, voluntarii, cât de mare 
poate fi impactul pe care îl avem în comunitate, cât de 
mult cresc oamenii atunci când participă, desfăşoară, 
organizează proiecte cu şi pentru ei şi alţii şi cât de 
important este să ne amintim să fim umani. Înainte de a fi 
romani, armeni, manageri de proiect, străini, localnici, 
negri, suntem oameni!
 Concluziile mele sunt dificil de rezumat. Am avut 
o experienţă de învăţare bogată, care m-a ajutat să îmi 
înlătur eu bariere de prejudecată şi, mai mult, mi-a dat 
instrumente pe care le pot folosi în lucrul cu tinerii pentru 
a genera această atitudine şi stare mai departe.

Daniela Strâmbei
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European Integration
 Domnule Andrei Stefan-Costache, aţi participat în luna octombrie la 
seminarul "From Borders to European Integration" ce a avut loc la Berlin. 
Vorbiţi-ne, vă rugăm, despre acest eveniment şi despre impactul pe care l-a 
avut această participare asupra activităţii dvs. ulterioare!
S. A.: Am participat la acest seminar din dorinţa de a înţelege critică cetăţenilor 
europeni privind efectele adverse ale procesului de integrare europeană 
concentrându-mă asupra deficientelor apărute în incluziunea urbană a marilor 
oraşe din Uniunea Europeană. Cursurile au avut loc după următorul program:
- 18.10.2012: UE: Procesul de integrare
- 19.10.2012 Quiz: Încadrarea aşteptărilor individuale de învăţare
- 19.10.2012: Cartografierea istoriei Berlinului şi locul său în procesul de 
integrare în UE
- 19.10.2012: Vizite istorice ghidate din centrul Berlinului (Asimilarea şi 
integrarea în istorie)
- 20.10.2012: Vizita ghidată la Centrul de refugiaţi Marienfelde
- 20.10.2012: Vizita ghidată în Neukölln
- 19 și 20.10.2012: Dezbateri zilnice
- 21.10.2012: Fixarea celor descoperite şi planificarea diseminării.
 Pot spune că acest seminar a indus participanţilor dorinţă a stimula 
angajamentul cetăţenilor pentru a aborda problemele existente referitoare la 
frontierele din Europa, cu o strategie pro-activă și metode creative, i-au sensibi-
lizat în ceea ce priveşte frontierele şi excluderile în Europa şi au inspirat solidaritate faţă de cei excluşi (migranţi).
 Rep: Din punctul dumneavoastră de vedere, care parte a programului a fost cea mai relevantă pentru temă 
de seminar?
 S.A.: E greu să răspund la această întrebare deoarece la final toate problemele abordate de-a lungul seminarului 
s-au dovedit utile. Însă, pot spune că m-au atras în mod special două acţiuni: vizitele istorice ghidate din centrul Berlinu-
lui (Asimilarea şi integrarea în istorie) şi vizita ghidată la Centrul de refugiaţi Marienfelde. Am înţeles că există două 

direcţii în ceea ce priveşte politica faţă de refugiaţi. Una permisiva dar 
care nu îşi găseşte locul în democraţiile din Vest şi una restrictiva care 
este aplicată uneori discriminatoriu de statele occidentale. Viaţa într-o 
ţară străină este îngrădită de multe restricţii, unele dintre ele aflându-şi 
resorturile în spatele unor ziduri. Oamenii îşi ascund neputinţa şi 
nepăsarea după ziduri de tot felul. Aşa a fost şi cazul zidului care a 
despărţit Berlinul. Politica faţă de refugiaţi este una foarte corectă în 
Berlin. Te integrezi dacă respecţi cu sfinţenie regulile ţării care te-a adop-
tat. Iar ţara care te-a adoptat îţi asigură accesul la educaţie. Sunt principii 
de care statul german nu face abstracţie. Persoanele cele mai vulnerabile 
din societăţile noastre au fost lovite în mare
  Măsură de criză economică. Situaţia celor care câştigă cel mai 
puţin a continuat să se deterioreze şi aceştia risca acum şi mai mult să se 
îndatoreze şi să ajungă la insolventa. Tinerii, migranţii şi cei cu un nivel 
scăzut de calificare, care depind adesea de locuri de muncă temporare şi 
prost plătite, s-au confruntat cu cele mai mari creşteri ale şomajului şi 
sunt expuşi, prin urmare, la o înrăutăţire a condiţiilor de viaţă. În mod 
special, un tânăr din cinci de pe piaţa muncii nu are o slujbă; şomajul 
pentru cetăţenii non-UE este cu peste 11 puncte procentuale mai ridicat 
decât pentru cetăţenii UE, iar persoanele cu nivel scăzut de calificare se 
confruntă cu o creştere dublă a şomajului în comparaţie cu persoanele cu 
nivel înalt de calificare.

 Rep.: Cum veţi împărtăşi informaţiile despre această activitate râmni-
cenilor?
 S.A.: Anumite grupuri ale populaţiei s-au dovedit a fi expuse în mod 
special riscului sărăciei. Este vorba în special de copii, tineri, părinţi singuri, 
gospodarii cu persoane dependente, persoane cu context migrațional, anumite 
minorităţi etnice (precum romii), persoane cu handicap. De asemenea, diferenţa 
între femei şi bărbaţi este clar vizibilă, iar riscul pentru femei este în general mai 
ridicat decât pentru bărbaţi. În Rm. Sărat autorităţile locale manifesta deschidere 
pentru împărtăşirea experienţei acumulate în cadrul acestui seminar. În spiritul 
celor semnalate au fost identificate soluţii pentru o implicare fermă. În cadrul 
parohiei ortodoxe “Sf. Ilie” au luat fiinţă programe de pregătire a tinerilor pentru 
orele de curs cu ajutorul profesorilor pensionari voluntari. De asemenea, în 
limita fondurilor disponibile, Consiliul local al municipiului se va implica în 
cadrul unui parteneriat viabil în vederea construirii unor centre de zi pentru 
copii, vârstnici şi persoane cu handicap pe terenul parohiei. 
 Rep. Sunteţi cadru didactic. Ce veţi face pentru şcoala de acum 
înainte?
 S.A.: Voi prezenta, în 2013, o comunicare şi o propunere de recoman-
dare Consiliului Local privind politicile de combatere a părăsirii timpurii a şcolii 
şi va lansa o iniţiativă de largă deschidere pentru promovarea unor intervenţii 

mai eficiente la toate nivelurile de educaţie împotriva ciclului de dezavantaje;
 - Voi propune, în 2013, o recomandare privind sărăcia copiilor, schiţând principii comune şi instrumente de 
monitorizare eficiente pentru combaterea şi prevenirea sărăciei la vârste fragede.
 Rep.: Cum veţi lua atitudine împotriva excluziunii urbane?
 S.A.: Faptul că susţinem procesul de integrare în această regiune, ne aminteşte că una dintre provocările majore 
este reprezentată de acţiunile sociale ale bisericilor, precum şi de activităţile societăţii civile. Putem observa acum că 
avem în faţă un drum întins. Societatea civilă este încă fragilă în multe locuri şi voluntariatul nu este recunoscut pe 
deplin în majoritatea părţilor regiunii noastre. De asemenea - şi mult mai important - procesul schimbării a adus multe 
probleme care au reprezentat o noutate, cum ar fi lipsa locurilor de muncă şi lipsa adăposturilor.
Mai mult, unele probleme ascunse au ieşit la lumină, precum maniera în care persoanele cu dizabilităţi sau cele depen-
dente de îngrijire specializată pe termen lung erau tratate în sistemul anterior. Aceasta a prezentat o provocare dublă 
pentru acţiunea socială creştină. Bineînţeles că ţările din această regiune nu au fost marcate de acelaşi grad al traumei ca 
urmare a schimbărilor şi în unele cazuri regimul de îngrijire este bine dezvoltat. Parţial, acest aspect corespunde poziţiei 
adoptate de diferitele tari în sistemul european şi al economiei globale, dar se leagă şi de tradiţiile care au fost stabilite 
la începutul secolului al XX-lea şi care au 
influenţat diferit procesul integrării. Prin 
urmare, vom întinde punţi între Comunitatea 
locală şi populaţia defavorizată sau exclusă 
de la viaţa socială de principii nedemo-
cratice. Aceste punţi vor consta în colabo-
rarea cu liderii locali ai comunităţilor 
respective după modelul german. Respon-
sabilizarea tuturor cetăţenilor oraşului este 
un factor de stabilitate pentru mine cel care 
am datoria să arăt ca într-un anumit context 
politic şi social este posibilă prevenirea 
excluziunii urbane.



Micul Jurnalist, Nr. 26, Noiembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 26, Noiembrie 2012 Micul Jurnalist, Nr. 26, Noiembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 26, Noiembrie 201211 12

       Tradiţia continuă! Gavrilă Mădălin Ionuţ (Mitiq) este noul preşedinte 
CJE Buzău (Consiliul Judeţean al Elevilor), al treilea râmnicean după 
Mihai Neacşu şi Giorgiana Violetă Vlasceanu.
        Întâi ales la nivel local în Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă”, 
Mitiq nu se lăsa şi înaintează către Consiliul Judeţean cu braţele 
deschise... şi Consiliul Judeţean îl întâmpină exact la fel!
       Mitiq a făcut cunoştinţă prima oară cu Consiliul Şcolar al Elevilor în 
anul 2010, ocupând funcţia de Avocatul Elevului, că mai apoi, anul 
următor să avanseze la funcţia de vicepreşedinte, şi de la 1 Iunie 
Preşedinte Interimar.
       În continuare, i-am pregătit un set de întrebări domnului preşedinte:
       Eu: “Ce anume te-a motivat să înaintezi pentru o asemenea funcţie 
care, să fim serioşi, presupune multe responsabilităţi?”
      Mitiq:” Mereu mi-a plăcut să răspund la această întrebare. Pot să zic 
că e povestea vieţii mele, poate chiar povestea care îmi place să o spun 
cel mai mult. Motivaţia a venit din gimnaziu, mereu mi-am dorit funcţia 
dorită de toţi colegii şi anume “şef de clasă”. Niciodată nu am reuşit să o 
obţin, nu pentru că nu mă votau colegii ci pentru că nu eram lăsat să 
candidez, din motive care prefer să nu le specific. Mi-au fost puse multe 
piedici, chiar şi în intrarea la liceu. Eu voiam neapărat să intru la Colegiul 
Naţional “Alexandru Vlahuţă”, dar dirigintele meu era sigur că un liceu 
cu profil agricol ar fi mai potrivit pentru media mea alterată de exam-
enele naţionale. Când am ajuns la liceu m-am împiedicat de trecutul meu 
şi de recomandările negative, de aceea iar nu am reuşit să obţin funcţia de 
şef al clasei. Într-o zi, deoarece şeful clasei mele a lipsit, am reuşit să mă 
strecor la o şedinţă a consiliului elevilor, evident am fost ca să scap de o 
oră. Ajuns acolo dorinţa mea de a deveni popular şi-a spus cuvântul şi am 
reuşit să obţin funcţia de Director departament Avocatul elevului. În 
secunda doi m-am lăudat în stânga şi dreapta, la profesori, părinţi, rude şi 
prieteni. Prima oară am luat acest consiliu că pe ceva neimportant, doar 
o metodă de a mă face cunoscut. În timp am învăţat ce este de fapt şi 
m-am identificat cu această structură. Anul următor am candidat la 
funcţia de preşedinte, dar nu am reuşit să obţin decât funcţia de 
vicepreşedinte la nivel şcolar, ceea ce pentru mine a fost un pas înainte şi 
o oportunitate de a căpăta experienţă. Consiliul îmi venea ca o mănuşă, 
făceam exact ce doream, ajutăm oamenii din jurul meu şi legăm prietenii 
într-un cerc care avea o gândire similară cu a mea. Anul acesta am reuşit 
să câştig funcţia de preşedinte la nivel şcolar, apoi am zis că merit să am 
o şansă şi la nivel judeţean unde am învins. Responsabilităţi sunt multe 
într-adevăr, îţi rămâne puţin timp liber sau chiar deloc. Totuşi nu regret, 
pentru că timpul ocupat consider că e petrecut mai eficient. Nu îmi este 
greu să fiu în această funcţie şi să-mi fac treaba deoarece mă simt în 
largul meu şi o fac din plăcere.”
       Eu:” De ce criterii ţii cont când îţi alegi oamenii de bază într-un 
proiect?”
      Mitiq:” Mereu am considerat că toţi, la fel ca mine, să înceapă de la 
proiecte mici unde se pot afirma şi detaşa de ceilalţi. La proiectele mici 
sau la treburi mărunte îmi place să îmi recrutez elită. Şi mereu mă axez 
pe cei care au abateri disciplinare sau chestiuni similare deoarece din 
acest tip de oameni, zic eu, se nasc persoane cu un caracter aparte. 
Oricum un participant de elită, consider eu, e cel care nu ţine cont de 
mărimea proiectului şi se axează pe finalizarea acestuia cu succes. În altă 

Noul preşedinte C.J.E. Buz\u ordine de idei mă ghidez după un citat 
“Dacă vrei să ştii cine e un om, dă-i o funcţie 
de conducere.”.
       Eu:” Ce planuri ai pentru CJE anul 
acesta? Ai de gând să implici şi colegiul 
tău?”
       Mitiq:” Recunosc, sunt puţin egoist şi 
încerc să fac colegiul meu cel mai bun dintre 
toate la partea de activităţi. Asta e pe bună 
dreptate, deoarece în ultimii ani elevii noştri 
au avut rezultate la nivel naţional, regional 
şi judeţean foarte bune. La nivel de consiliu 
judeţean vreau să asigur o continuitate, să 
fac câteva cursuri de formare cu elevii din 
ciclul gimnazial şi să fac să funcţioneze 
departamentul avocatul elevului, care este 
într-o stare de inactivitate.”
       Eu:” Cum împaci activităţile zilnice şi 
timpul rezervat studiului cu 
responsabilităţile funcţiei tale?”
       Mitiq:” Nu este foarte greu să îmi găsesc 
timp de studiu şi să îmi fac şi treabă. Mereu 
am considerat că poate fi creat un echilibru, 
ba chiar o simbioză a acestora. Educaţia 
formală şi nonformala nu sunt pregătite încă 
să fuzioneze la noi în ţară, dar în unele ţări 
din Europa, acest lucru s-a întâmplat. Pot să 
zic că mai mult am fost determinat de 
această funcţie să mă redresez şi să învăţ. 
Totul a devenit mai uşor, deoarece ce 
învăţăm la şcoală eram nevoit să aplic şi în 
munca mea, dacă îi pot spune aşa, de 
preşedinte al consiliului elevilor. Au fost 
lucruri mărunte ca un proces verbal sau 
texte argumentative, dar au fost şi altele 
unde a fost nevoie de matematică, fizică, 
romana, chimie, biologie, istorie. În multe 
dintre proiectele la care am participat am 
învăţat biologie când am făcut acţiuni de 
ecologizare unde ne era explicat cum se 
degradează gunoaiele în mediu, care sunt 
urmările; fizică, atunci când făceam team 
building chiar am aplicat, aveam câteva 
materiale pe care trebuia să le folosim 
pentru a face un ou care e aruncat de la 
etajul 3 să nu se spargă şi lista de activităţi 
poate continua pentru fiecare materie. Timp 
pentru distracţie îţi rămâne, depinde cum îţi 
faci program şi cum şti să îl foloseşti în mod 
eficient.”
       Acestea sunt răspunsurile domnului 
preşedinte. Vă vom ţine la curent cu 
activităţile Consiliului Elevilor.

Vă îmbrăţişez,
Angela Feraru

 Salutare fumători şi nefumători! Numele meu este Gavrilă Ionuţ 
Mădălin şi sunt unul dintre participanţii proiectului “Tradiţii! Nu tutun” 
organizat de DJST Buzău în parteneriat cu F.OR.T.E.S. Majoritatea dintre 
fumători se gândesc că a fost încă o acţiune care pun accentul pe “NU” ci 
nu pe alternative. Din potrivă, proiectul a avut ca scop găsirea unei alter-
native de ocupare a timpului pentru că fumătorii să nu fie tentaţi să revină 
la viciu. În acelaşi timp organizatorii au avut grijă ca participanţii să 
conştientizeze pericolele la care se expun în mod direct sau indirect.
 Fumul provenit de la ţigări poate dăuna direct sau indirect. Există 
două tipuri de fumători, pasivi şi activi. Cei pasivi sunt mai dispuşi la 
cancerul pulmonar cât şi la alte afecţiuni decât cei activi, deoarece ei 
inspiră gudronul expirat de fumătorii activi. Asta nu înseamnă că trebuie 
acum să vă apucaţi de fumat cei care nu o faceţi pentru a evita acest lucru. 
Momentan nu există o metodă singură prin care putem trezi la realitate 
toţi fumătorii, dar putem reduce numărul acestora făcându-I să 
conştientizeze riscurile la care se expun atât pe ei cât şi pe cei din jurul lor.
 La activităţi au participat 30 de tineri fumători şi nefumători 
cărora li s-a arătat o alternative pentru evitare viciului pe care majoritatea 
populaţiei îl au. Aceştia au făcut împletituri pentru a-şi ocupa timpul, iar 
la sfârşit pentru a conştientiza anumite lucruri, o cafenea publică. Cafe-
neaua publică a fost 6 subiecte, printre care enumerăm “Ţigara 
electronică PRO/CONTRA”, “Împletitul o alternativă sau nu”, “Interzi-
cerea fumatului în locurile publice PRO/CONTRA”.
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    La sfârşitul lunii noiembrie în 
Râmnicu Sărat s-a desfăşurat o 
expoziţie la muzeul din localitate. 
Tinerii s-au bucurat de exponatele 
împăiate precum şi de vernisajul din 
cadrul proiectului Comuni-Cat. Au 
avut posibilitatea să vadă câteva 
fotografii amuzante, dar şi altele care 
să arate dedicarea şi implicarea tiner-
ilor în acest proiect. De asemenea cei 
prezenţi au văzut obiecte făcute de 
mână, de către participanţii proiectu-
lui. Mădălin (Mitica) a încercat să 
facă o scurtă istorioara care să 
cuprindă activitatea voluntarilor în 
cadrului aceluiaşi proiect. Aceştia 
s-au adunat să dea forma lutului cu 
câteva luni înainte şi totodată să le şi 
picteze. Cei prezenţi la expoziţie au 
privit cu bucurie obiectele şi au pus 
întrebări legate chiar şi despre 
viitoarele activităţi. Aşa că vă 
aşteptăm şi pe voi să împărtăşim 
bucuria viitoarelor proiecte.

Maria Lungu

 Una dintre activităţile de diseminare a proiectu-
lui Comuni-CAT din cadrul programului Tineret în 
Acţiune a avut loc în centrul oraşului Râmnicu Sărat.

Diseminare

 Tinerii participanţi au contribuit la împărţirea de 
flyere şi stickere ajutaţi de un număr destul de mare de 
voluntari care s-au implicat cu mult entuziasm împărţind 
afişe şi pliante trecătorilor.
 Majoritatea oamenilor au fost încântaţi de ideea 
proiectului Comuni-CAT, în special tinerii care au fost 
dornici să afle cât mai multe despre programul Tineret în 
Acţiune, despre Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S şi despre 
cum pot şi ei să participe în astfel de proiecte sau 
activităţi de voluntariat.

 Tinerii au fost invitaţi şi sunt aşteptaţi la Centrul 
de Tineret pentru a vedea vernisajul cu fotografiile 
realizate în timpul proiectului cu tema „Tradiţii, pace şi 
artă” şi expoziţia de lucrări din lut şi împletituri.

Alex Stănchescu

     O veche legendă românească 
spune că la început, pământul nu 
era împănat cu tot felul de dealuri 
și munți cum găsim în ziua de azi, 
ci era neted în orice direcție îți 
aruncai privirea.
 Vorba este că acest șes 
foarte întins plutea deasupra apei, 
întocmai cum plutește un trunchi 
de copac retezat pe suprafața 
lucioasă a unui lac. Dumnezeu, 
observând că pământul este cu 
mult mai greu decât apa pe care 
plutește și că într-o bună zi ar 
putea să se prăbușească și să se 
scufunde, a făcut patru stâlpi 
deasupra cărora a sprijinit lumea 
uscatului.
 Necuratul, ce urmărea să-i 
înece creația lui Dumnezeu, căuta 
necontenit un mod de a-i altera 
munca. Se spune că în încercarea 
acestuia de a distruge pământul, 
cum a văzut stâlpii ce susțineau 
lumea, acesta s-a și apucat să-i 
roadă, anume ca uscatul să nu mai 
poată pluti, ci să se prăbușească nu 
numai lumea, ci și Dumnezeu care 
a făcut-o.
 Munca îi era în zadar, căci 
pe când isprăvea un stâlp, până îl 
termina de ros pe următorul, cel 
căzut creștea la loc. Astfel, el 
roade necontenit și astăzi dintr-un 
colț al lumii în altul, fără de nici 
un folos.
 În popor, se spune că 
atunci când isprăvește câte un 
stâlp de ros, atunci pământul se 
cutremură iar când stâlpul crește 
la loc, are loc o replică mai 
puternică pentru a stabiliza 
pământul.
 La Paști însă, când vede 
ouă roșii la creștini, Necuratul se 
prostește și mai tare. Atunci își 
pierde tot cumpătul şi renunță 
pentru trei zile la alterarea stâlpi-
lor. 
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Stâlpii pământului

Grecu Alexandru

 Comunele Bisoca şi Vintileasca, aflate în judeţe diferite, Buzău respectiv 
Vrancea, şi la câteva zeci de kilometri distanţă de micul nostru oraş, sunt, totuşi, 
strâns legate de acesta. „Cordonul ombilical” este râul Râmnic. El izvorăşte de la 
baza vârfului Furu, din Vintileasca, şi trece prin satul Jitia, din cealaltă comună 
menţionată, pentru ca mai apoi să scalde şi pământul târguşorului nostru, Râmnic 
Sărat. Situate în trecut la confluenţa a trei ţări: Moldova, Ţara Românească şi 
Transilvania, cele două comune vecine au avut sarcină grea de a păstra unitatea, de 
a demonstra că graniţele politice şi convenţiile nu pot separa un popor.
          Râmnicul a fost, la începuturile sale, un târg ce reunea oameni din toate părţile 
pentru comerţ, schimburi de bunuri. Ţăranii coborau des pe firul apei aducând cu 
ei toată veselia şi sănătatea acestor zone. Unii au rămas, strămoşi ai râmnicenilor 
de astăzi, dar cei mai mulţi se întorceau de fiecare dată la gospodăriile lor. 
    Ajungând în Vintileasca sau Bisoca, totul în jurul nostru se schimbă. Peisajul 
urban dispare, griul monoton şi zgomotul obositor tipic citadin fiind înlocuite de 
infinit de multe nuanţe de verde, aerul proaspăt, revitalizant, şi sunete cu mai puţini 
decibeli care ne „mângâie” auzul şi ne hrănesc spiritul. Pentru noi, abia plecaţi de 
la oraş, totul pare aici a fi într-o perfectă ordine naturală. Vederea vitelor păscând, 
a oamenilor la coasă, a carelor cu boi şi a naturii ne dă impresia că nimic nu s-a 
schimbat de secole, că toate lucrurile sunt în aceeaşi stare pură, fără influenţe 
externe. La o a doua privire, însă, observăm că civilizaţia şi tehnica au pătruns şi 
aici. Sunt şosele asfaltate pe care circulă maşini, antene radio, TV, telefonice, case 
moderne cu facilităţi etc.. Dar în ce măsură au alterat ele cultura locală, tradiţiile, 
miturile şi legendele zonei? Străini de situaţie, am fi tentaţi să credem că nimic nu 
e diferit. Trebuie să recunoaştem, totuşi, că satul este nu doar o comunitate umană 
ci şi un organism viu care evoluează, pornind de la o structură primară, stimulat 
apoi de factori interni şi externi. Transformarea sa nu poate fi stopată, timpul nu 
poate fi oprit în loc, dar a trecut mai încet sau mai repede aici? Şi cât a reuşit să 
şteargă din identitatea zonei, aducând aspecte noi peste amintiri. 
Rămânând în registrul vizual, constatăm o primă schimbare. Frumoasele costume 
populare au devenit acum doar costumaţii ale dansatorilor şi cântăreţilor care 
interpretează la spectacole şi festivaluri, cum ar fi cel anual, ţinut în jurul datei de 
15 august, în satul Lacurile din Bisoca. Oamenii le-au schimbat cu hainele 
moderne, comune. Acum portul popular se găseşte în muzee, extinse colecţii 
particulare, dar şi în fiecare casă. Proprietarii nu se pot desprinde de ele, au fost 
lucrate de părinţii, bunicii lor cu multă migală, pasiune şi imaginaţie. Modelele 
florale reunesc toată paleta cromatică armonizând plăcut şi vioi culorile; predomi-
nau grenaul la cele femeieşti şi albastrul la cele bărbăteşti. Apărea şi motivul 
tricolorului, simbol al dragostei pentru patrie. Fie că era pânză brodată cu mătase 
albă, fie că foloseau fir de lână colorată cu o vopsea naturală obţinută din plante, 
tehnică numită „fir în broci”, fie mătase colorată, totul era lucrat manual. Deşi 
localnicii din prezent au abandonat cusutul că artă, apreciază munca înaintaşilor şi 
îşi arată respectul tocmai conservând costumele, purtându-le doar în zi de 
sărbătoare. 
Pe lângă acestea, se mai păstrează şi alte obiecte minunate făcute de mâna omului. 
Preşuri, covoare ţesute la război, cuverturi de lână care fac dintr-un pat obişnuit un 
piedestal pentru o operă de artă, sunt în toate casele gospodarilor. Deasemenea, 
pereţii sunt îmbrăcaţi în carpete şi cusături frumos colorate, cu diverse motive 
reprezentând peisaje, scene din viaţa cotidiană, ocupaţii tradiţionale. Pe la femeile 
bătrâne, ce păstrează încă ladă de zestre din tinereţe, descoperim batiste brodate, 
personalizate, cu dedicaţie cusută, cu mărgeluţe, perdeluţe, ştergare, despre care 
nepoţii lor ştiu doar din poveşti; ei nu se preocupă cu asemenea meşteşuguri, 
obiceiul de a coase la lumânare seara târziu sau la clacă, de zile mari, a devenit 
desuet. Aceste articole de mai sus erau oferite ori de către fete băieţilor la baluri, ca 
semn de afecţiune, ori la nunţi, de către mireasă nuntaşilor ca amintire, ori se 
dăruiau bisericii pentru a înfrumuseţa icoanele din Casa Domnului. Şi astăzi se mai 
dau la nunţi, dar au fost treptat înlocuite cu obiecte mai puţin artistice şi mai mult 
utile, prosoapele obişnuite. Deci, ideea nu s-a schimbat, pentru că, la vremea lor, şi 

Legendă şi adevăr se împletesc pe fir de apă
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ştergarele erau utile nu doar ornamentale. 
       Apoi, oamenii încă mai folosesc linguri de lemn şi vase de 
lut. Olăritul nu a dispărut şi se fac atât articole de artizanat cât şi 
de uz casnic: oale, străchini, cofere, farfurii. Acestora li s-au 
alăturat, în timp, obiecte şi ustensile moderne de gătit, ceramică 
chinezească, electrocasnice. Vasele de lut şi-au pierdut 
importanţa; înainte erau folosite cu mândrie când era casa plină 
de oaspeţi şi masa îmbelşugată, acum sunt accesorii dispensa-
bile. 
          Chipul locurilor s-a schimbat şi din cauza transformărilor 
în arhitectură. Acum accentul a trecut de pe ornamentaţie şi 
estetică pe spaţialitate şi funcţionalitate. În trecut casele aveau 
două odăi de locuit, o prispă în faţă şi în spate o sobă acoperită 
cu prelată pentru a fi folosită vara. Structura clădirii era din 
lemn încărcată apoi cu lut, iar acoperişul făcut din şindrilă. 
Pereţii albi erau înfrumuseţaţi, la casele avute, cu „brâie”, 
„perdele” de lemn „brodat”, forme vegetale ce alcătuiau un 
model simplu dar de efect. Astăzi materialele s-au schimbat, 
liniile drepte predomină. Au fost şi unii constructori, mai cu 
dare de mână, care au simţit că natura locului cere o sculptură în 
lemn, obloane migălite de către tâmplar sau stâlpi la poartă, din 
trunchi de copac prefăcuţi în opere de artă. Ei fac acum case cu 
etaj, cu balcon închis. Astfel, tot farmecul de a fi pe acea prispă 
mai mult afară, la aer, decât în casă, dispare.
         Cu toate acestea, vedem aievea „Carul cu boi” al lui Nico-
lae Grigorescu. Chiar dacă au rămas drumuri de piatră sau sunt 
străzi construite, urmărim trecând aceeaşi căruţă de lemn, cu o 
pereche de boi viguroşi, cu ţărani obosiţi de la muncă, dar cu o 
expresie a feţei ce emană mulţumire pentru ziua spornică ce se 
încheie, recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru că le-a dat încă o 
zi în care să muncească, să-şi vadă pământul rodind şi 
gospodăriile înflorind. Ocupaţiile vechi se păstrează. Femeile 
cresc păsări, vaci şi alte animale domestice, aduc apă de la 
fântână cu cobiliţa în spinare şi deretică prin casă. Bărbaţii merg 
la coasă, la brazde, ciobanii îşi îngrijesc stânile, transhumanţa 
fiind un proces de actualitate, în aceleaşi condiţii ca acum 300 
de ani, deşi pe drumuri europene acum.
   Aceste plaiuri sunt bogate şi în legende. Fiecare colţişor are 
partea lui de fantastic, de mistic. Dar, oare, aceste povestioare ce 
erau spuse odinioară la gura sobei, când viscolul de afară înteţea 
jarul şi lemnele trosneau doborâte de flacără, s-au păstrat 
intacte, sau oamenii, preocupaţi cu alte griji, le-au uitat undeva 
în ceaţa anilor trecuţi?
          Se pare că Vintileasca era tărâmul uriaşilor care puteau 
seca un râu dintr-o sorbitură. Încă se păstrează un drum pietruit 
ce separă două sate numit Drumul Uriaşilor. Sunt şi Pietrele 
Fetei, care au legenda lor legată tot de lumea giganţilor. După 
cum se ştie, creaţiile populare sunt transmise pe cale orală din 
generaţie în generaţie. În diferite timpuri, unii scriitori le-au 
cules şi le-au strâns în cărţi. După o comparaţie între ceea ce se 
găseşte în biblioteci şi pe teren, am constatat că timpul şi-a pus 
amprenta asupra versiunilor legendelor.
          O primă istorioară a Pietrelor Fetei ne prezintă un uriaş ce 
avea doi copii, băiat şi fată. Într-o zi vrea să mănânce unul din 
ei, dar, neştiind pe care, îi supune la o probă, îi pune să arunce 
câte o piatră cât mai departe, câştigătorul urmând a fi cruţat. 
Fata pierde şi fuge de teama tatălui, care o urmăreşte şi calcă 
peste piatra ei, pe care îi rămâne imprimată laba piciorului.
  Apare şi o legendă a lacului din Neculele, care se presupune că 
nu are fund. Se spune că erau doi uriaşi duşmani care se 
întâlnesc într-o zi din greşeală. Se iau la bătaie şi unul îl trânteşte 

pe celălalt atât de tare încât acela iese pe partea opusă a 
Pământului; Oralitatea permite povestitorilor să îmbogăţească 
textul, însă, atunci când originalul este puţin uitat, întâmplările 
se mai amestecă între ele. Astfel a rezultat o altă poveste a 
Pietrelor Fetei ce conţine detalii din cea a lacului. Se crede că doi 
copii de uriaş au pus rămăşag care aruncă o piatră mai departe 
decât celălalt. Fata a reuşit, iar băiatul s-a înfuriat şi a spart cu 
baltagul bolovanul fetei în două, amuzând-o pe aceasta. Mult 
mai telegrafică, mai scurtă, este această versiune, poate deoarece 
oamenii nu mai au răbdarea de odinioară pentru a asculta 
poveştile.
          Giganţi, dar tot oamenii au rămas să înfrunte vremurile. 
Pare-se că până şi aceia au prevăzut ce soartă vom avea. Se zice 
că un copil de uriaş, jucăuş, a luat în poală un sat întreg de 
oameni şi a mers la mama lui să-i arate. Ea l-a trimis să-i pună 
înapoi avertizându-l că într-o zi cei de acolo vor stăpâni 
Pământul.
          Revenind la muritori, o altă versiune, mai modernă, a 
legendei Pietrelor Fetei împleteşte istoricul cu fantasticul. Se 
pare că Doamna Neaga, împărăteasa Buzăului, care trăia în 
codrii Cislăului, văduvă, a avut mai mulţi copii dintre care i-a 
trăit doar un băiat pe care l-a iubit extraordinar de mult. După ce 
l-a şcolit, l-a trimis în lume să se deprindă cu mersul ei. I-a spus, 
de teamă să nu-l piardă, să nu se ducă prea departe. El a mers în 
munţii Bisocii. Fiind vânător iscusit, nu a vrut să rateze ocazia 
de a-şi încerca norocul în acest meşteşug. La fiecare încercare 
ceva miraculos s-a întâmplat: atât prima pasăre pe care a ţintit-o 
cu arcul, cât şi prima târâtoare şi felină - cu buzduganul - i-au 
vorbit cerându-i să le cruţe vieţile în schimbul unor pietre 
preţioase mari. Făcând astfel, tânărul a primit, odată cu pietrele, 
şi supunerea tuturor zburătoarelor, târâtoarelor şi patrupedelor 
din pădure. Într-o zi, stând pe vârful Ulmuşoru, deasupra pietrei 
numită Grajdul Zmeilor, în comuna Bisoca, vede o porumbiţă 
albă şi, vrând să o prindă vie, a apelat la una din pietre. Pasărea 
i-a zis să se ia după zborul ei pentru că în Valea Neculelor îl 
aşteaptă Fata Pietrelor, care îi va dărui un mărgăritar. Acesta se 
supune şi, ajunşi acolo, porumbiţa o cheamă pe fată să iasă din 
stâncă pentru prinţ. El a văzut-o şi s-a îndrăgostit pe loc de 
frumuseţea ei. I-a dat ei cele trei pietre preţioase, dar pasărea a 
luat mărgăritarul şi a zburat cu el departe. Tânărul a aruncat 
armele în iarbă, a uitat tot ce făcuse înainte de a o cunoaşte pe ea. 
Cei doi îndrăgostiţi au stat acolo dar pasărea a luat mărgăritarul 
şi a zburat cu el departe. Tânărul a aruncat armele în iarbă, a uitat 
tot ce făcuse înainte de a o cunoaşte pe ea. Cei doi îndrăgostiţi au 
stat acolo împreună câţiva ani iubindu-se. Într-o zi tânăra s-a 
plictisit de traiul tihnit, de lipsa de aventură, dispreţuind 
sentimentele băiatului, şi l-a părăsit pentru a vedea lumea. El s-a 
trezit singur, fără puterile date de cele trei pietre, cu care plecase 
fata, fără vlaga vârstei pentru că suferinţa îl îmbătrânise 
dintr-odată, până şi armele erau ruginite. Stăpâna Pietrelor Fetei 
fugise.
          Acţiunea acestei poveşti se petrece în ambele comune, le 
aduce împreună pentru a forma cadrul unui basm cu personaje 
umane, de data aceasta.
          Cum am mai spus, legendele sunt multe. Nici vârfurile 
Furu Mare şi Furu Mic n-au scăpat fără una.
Se povesteşte că erau doi flăcăi mândri şi voinici, care au venit 
cu arcaşi pentru a le răpi pe fetele deosebit de frumoase ale 
baciului bogat Giurgiu, Muşa Mare şi Muşa Mică. Oamenii 
tatălui s-au luptat atât de aprig cu tinerii încât s-au temelii, s-au 
prefăcut în vulcani clătinat munţii din şi i-au acoperit cu lavă pe 
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luptători, atât bărbaţii cât şi cele două fete care intraseră în 
bătălie pentru a-şi apăra iubiţii. Astfel s-au prefăcut în munţi 
existenţi şi astăzi fetele deosebit de frumoase ale baciului bogat 
Giurgiu, Muşa Mare şi Muşa Mică. Oamenii tatălui s-au luptat 
atât de aprig cu tinerii încât s-au temelii, s-au prefăcut în vulcani 
clătinat munţii din şi i-au acoperit cu lavă pe luptători, atât 
bărbaţii cât şi cele două fete care intraseră în bătălie pentru a-şi 
apăra iubiţii. Astfel s-au prefăcut în munţi existenţi şi astăzi.
          În pădurea din satul rezervaţie naturală -Lacurile- se găsesc 
trei lacuri. Se spune că sunt blestemate şi că noaptea se arată pe 
suprafaţa apei o fată sau o nuntă aievea. Fiecare trecător este 
ademenit în jocul lor. Dacă cedează hipnozei, are senzaţia că 
păşeşte pe apă, dar, de fapt, se adânceşte tot mai mult în ea şi 
sfârşeşte înghiţit de ape.
 Multe dispariţii misterioase au fost puse pe seama 
acestei legende. Frumoase şi interesante toate istorioarele culese 
despre această zonă, mai mult din cărţi şi de la bătrâni, pentru că 
cei mici nici măcar nu au habar pe ce plaiuri legendare calcă. 
          Oamenii de aici sunt strâns legaţi între ei şi datorită 
credinţei. Nu doar împărtăşesc aceeaşi religie -creştin ortodoxă- 
ci, mai mult de atât, schitul de pe vârful Monteoru cu hramul 
Buna Vestire, din Vintileasca, a fost ridicat cu ajutorul schitului 
Poiana Mărului, din Bisoca.
          Construirea mănăstirii din Bisoca este deasemenea 
legendară. Se spune că erau păstori în acea pădure şi o livadă de 
meri în apropiere. Într-o noapte, la ceasurile doisprezece, la care 
Cerurile se deschid pentru a primi rugile credincioşilor, ciobanii 
neştiutori s-au speriat văzând o lumină într-un măr. Atunci 
treceau pe acolo trei călugări de la Muntele Athos, cărora le-au 
spus despre vedenia lor. Au rămas toţi înmărmuriţi când au mers 
la pom şi au descoperit o icoană a Maicii Domnului cu pruncul 
Iisus în braţe. Aşa s-au hotărât să ridice pe acel loc schitul Poiana 
Mărului.
 Din punct de vedere istoric, locaşul a fost ridicat din 
ordinul Domnului Constantin Mavrocordat. Ajunge renumit în 
secolul al XVIII-lea când a venit aici Cuviosul Vasile. După 20 
de ani petrecuţi la mănăstirea Dălhăuţi, ucraineanul românizat şi 
hirotonit a venit în 1733 la schit, unde şi-a continuat lucrarea 
duhovnicească. Aici şi-au găsit adăpost sute de călugări, dar şi 
oameni aflaţi la nevoie sau drumeţi care căutau gazdă, printre 
care s-au numărat şi scriitorii: Alexandru Vlahuţă, Alexandru Ion 
Odobescu şi alţii, care au vorbit în operele lor despre „munţii cei 
plini de comori – Carpaţii blânzi şi darnici ai Buzăului” (Al. 
Vlahuţă, „România pitorească”).
          Legată strâns de mănăstirea Poiana Mărului este mai nou 
construita mănăstire Montioru a cărei piatră de temelie a fost 
pusă la începutul anilor 90. După ce urci anevoios pe o cărare 
printr-o pădure frumoasă de amestec de pe coasta muntelui De 
sub Piatră ajungi într-o poiană minunată, Poiana Montioru, care 
în perioada solstițiului de vară se umple de culoarea și mireasma 
unei flori minunate – Bulbul de munte - pentru care a și fost 
declarată rezervație naturală.
 În mijlocul acestei poeni se ridică azi Mănăstirea 
Montioru ctitorită prin grija Părintelui Stareț Macarie, care a avut 
o viziune prin care Maica Domnului îi arăta unde să construiască 
o nouă mănăstire spre reculegere și pomenire. Incă îmi mai 
răsună și acum în minte și în suflet cuvintele șoptite de părintele 
când am vizitat mănăstirea care ne spunea că atunci când vom fi 
mai deznădăjduiți sau doar obosiți să spunem:” MAI AM UN 
SINGUR DOR; SUS, LA MĂNĂSTIREA MONTIORU SĂ 
ZBOR"

 Garibaldi was a central figure in the Italian Risorgi-
mento, since he personally commanded and fought in many 
military campaigns that led eventually to the formation of a 
unified Italy. He generally tried to act on behalf of a legitimate 
power, which does not make him exactly a revolutionary: for 
example, he was appointed general by the provisional govern-
ment of Milan in 1848, General of the Roman Republic in 1849 
by the Minister of War, and led the Expedition of the Thousand 
on behalf and with the consent of Victor Emmanuel II.
 He has been called the "Hero of Two Worlds" because 
of his military enterprises in South America and Europe. These 
earned him a considerable reputation in Italy and abroad, aided 
by exceptional international media coverage at the time. Many 
of the greatest intellectuals of his time, such as Victor Hugo, 
Alexandre Dumas, and George Sand showered him with admi-
ration. The United Kingdom and the United States helped him a 
great deal, offering him financial and military support in 
difficult circumstances.
 In the popular telling of his story, he is associated with 
the red shirts worn by his volunteers in lieu of a uniform.
Giuseppe Garibaldi was born Joseph Marie Garibaldi on July 4, 
1807 in Nice, which at the time was part of France, to Giovanni 
Domenico Garibaldi and Maria Rosa Nicoletta Raimondo. 
Garibaldi's family's involvement in coastal trade drew him to a 
life at sea. He participated actively in the community of the 
Nizzardo Italians and was certified in 1832 as a merchant 
marine captain.
 In April 1833 he travelled to Taganrog, Russia, in the 
schooner Clorinda with a shipment of oranges. During ten days 
in port he met Giovanni Battista Cuneo from Oneglia, a politi-
cally active immigrant and member of the secret La Giovine 
Italia / Young Italy movement of Giuseppe Mazzini. Mazzini 
was an impassioned proponent of Italian unification as a liberal 
republic through political and social reform. Garibaldi joined 
the society and took an oath dedicating himself to the struggle to 
liberate and unify his homeland free from Austrian dominance.
 In Geneva during November 1833, Garibaldi met 
Mazzini, starting a long relationship that later became trouble-
some. He joined the Carbonari revolutionary association, and in 
February 1834 participated in a failed Mazzinian insurrection in 
Piedmont. A Genoese court sentenced him to death in absentia, 
and he fled across the border to Marseille.
 Garibaldi first sailed to Tunisia before eventually 
finding his way to Brazil. Once there he took up the cause of 
Republic of Rio Grande do Sul in its attempt to separate from 
Brazil, joining the gaucho rebels known as the farrapos 
(Ragamuffins) against the newly independent Brazilian nation. 

During this war he met Ana Ribeiro da Silva (commonly 
known as "Anita"). When the farrapos tried to proclaim 
another republic in the Brazilian province of Santa Catarina 
in October 1839 she joined him aboard his ship Rio Pardo 
and fought alongside Garibaldi at the battles of Imbituba and 
Laguna.
 In 1841, Garibaldi and Anita moved to Montevideo, 
Uruguay, where Garibaldi worked as a trader and school-
master.
 In 1842 Garibaldi took command of the Uruguayan 
fleet and raised an "Italian Legion" for the Uruguayan Civil 
War. He aligned his forces with a faction composed of the 
Uruguayan Colorados led by Fructuoso Rivera, and the 
Argentine Unitarios. This faction received some support 
from the French and British Empires in their struggle against 
the forces of former Uruguayan president Manuel Oribe's 
Blancos and Argentine Federales under the rule of Buenos 
Aires caudillo Juan Manuel de Rosas.
 The Italian Legion adopted a black flag that repre-
sented Italy in mourning, with a volcano at the center that 
symbolized the dormant power in their homeland. Though 
there is no contemporary mention of them, popular history 
asserts that it was in Uruguay that the legion first wore the 
red shirts, said to have been obtained from a factory in 
Montevideo that had intended to export them to the slaugh-
terhouses of Argentina. These shirts became the symbol of 
Garibaldi and his followers. Between 1842 and 1848, Garib-
aldi defended Montevideo against forces led by Oribe
The fate of his homeland, however, continued to concern 
Garibaldi. 
 Garibaldi returned to Italy amongst the turmoil of 
the revolutions of 1848, and offered his services to Charles 
Albert of Sardinia. The monarch displayed some liberal 
inclinations, but treated Garibaldi with coolness and distrust. 
Rebuffed by the Piedmontese, he and his followers crossed 
into Lombardy where they offered assistance to the provi-
sional government of Milan, which had rebelled against the 
Austrian occupation. In the course of the following unsuc-
cessful First Italian War of Independence, he led his legion to 
two minor victories at Luino and Morazzone. After the 
crushing Piedmontese defeat at Novara (23 March 1849), 
Garibaldi moved to Rome to support the Republi crecently 
proclaimed in the Papal States, but a French force sent by 
Louis Napoleon (the future Napoleon III) threatened to 
topple it. At Mazzini's urging, Garibaldi took command of 
the defence of Rome.
 He lead many revolutions and wars in Italy, leaving 
and returning repeatedly on Italian ground.
 Garibaldi's popularity, his skill at rousing the 
common people, and his military exploits are all credited 
with making the unification of Italy possible. He also served 
as a global exemplar of mid-19th century revolutionary 
nationalism and liberalism. But following the liberation of 
southern Italy from the Neapolitan monarchy, Garibaldi 
chose to sacrifice his liberal republican principles for the 
sake of unification.
 Garibaldi subscribed to the anti-clericalism 
common among Latin liberals, and did much to circumscribe 
the temporal power of the Papacy. His personal religious 
convictions are unclear to historians—in 1882 he wrote 
"Man created God, not God created Man,".

giuseppe garibaldi
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           “Sunt alaturi de organizatie inca de la 
inceputul activitatii sale. Am participat in fel de 
fel de competitii si alte activitati derulate insa 
motivatia mea a fost aceea de a impartasi din 
sentimentele participarii intr-un schimb euro-
pean de tineri. Iata ca visul meu a devenit reali-
tate! Tema a fost una care imi place si care ma 
caracterizeaza, poate si din cauza faptului ca in 
ultimii ani am cochetat cu ambele domenii, atat 
cu sportul, in speta cu fotbalul cat si cu jurnalis-
mul, fiind redactor la unul din ziarele locale. 
Ceea ce mi-am dorit a fost insa sa ma implic in 
a observa cum fac altii lucrurile si care este 
sentimentul atunci cand din echipa ta nu fac 
parte doar romani, ci si straini. In mod evident 
pretentiile s-au schimbat, iar procesul de adap-
tare a fost unul evident. Am simtit ca nu e sufi-
cient doar sa cunosc ce am de facut ci de aceasta 
data, trebuie sa identific cele mai bune metode 
pentru a ma face inteles si consider ca am reusit. 
Este motivul pentru care astazi am amintiri 
comune alaturi de ceilalti tineri din grupul tinta, 
am legat prietenii si mai mult decat atat am 
invatat unii de la ceilalti cat de frumos poate fi 
sa lucrezi ca o echipa, sa te respecti si sa-ti 
intelegi aproapele. 
         Am constientizat inca din primele zile 
caracterul multicultural al proiectului si am 
incercat sa fac tot posibilul pentru a ma adapta 
cerintelor interculturalitatii. Am fost tolerant si 
in ciuda diferentelor care in anumite momente 
ma copleseau, am incercat sa le inteleg si sa ma 
adaptez situatiilor aparute. Consider ca acest 
fapt m-a ajutat sa evoluez, iar astazi cred in 
potentialul si in abilitatile mele. Uniunea Euro-
peana investeste in tineri si cred ca acest sprijin 

trebuie sa continue. Este poate una din singurele 
solutii ale stabilrii coeziunii la nivel european. 
Proiectele TiA creaza echipe, modeleaza 
oameni, uneste perspective!”
 
                         Pacuraru Nicusor – Participant

          “A fost primul proiect in care am partici-
pat. M-a bucurat inca de la bun inceput sansa de 
a fi alaturi tinerilor din 4 state diferite. Experi-
enta a fost una de neuitat. Participarea mea in 
proiect a tinut mai mult de asigurarea cadrului 
de desfasurare a activitatilor. In sensul acesta, 
am raspuns de fiecare data prezent solicitarilor 
venite din partea reprezentantilor organizatiei, 
pentru ca lucrurile sa mearga asa cum au fost 
initial planificate. ”

                   Ciulica Denisa – Echipa de proiect
 
           “Am fost incantat sa fiu in echipa de orga-
nizare a acestui proiect. Consider ca sansa de a 
fi aici, de a ma ocupa de cadrul proprice de 
derulare a activitatilor ma va ajuta sa ma implic 
in noi viitoare proiecte mult mai activ, de ce nu 
ca participant. Consider ca am invatat destul de 
multe lucruri care acum ma recomanda. Non-
formalul este ceva ce ma recomanda!”

                       Barbu Sorin – Echipa de proiect

diseminarediseminare

 Luna noiembrie a constat în diverse activităţi de 
diseminare în cadrul proiectului “Youth Build Legendary 
Europe”.
 Într-una din zile s-a desfăşurat o campanie de infor-
mare stradală, prin intermediul căreia tinerii au împărţit 
pliante, flyere, stickere, au lipit afişe şi au discutat cu cetăţenii 
oraşului despre tematica schimbului de tineri.
 Cetăţenii cu care tinerii au avut contact au fost recep-
tivi, dorind să afle cât mai multe informaţii şi detalii cu privire 
la proiectul European, la ţările partenere, la activităţile 
desfăşurate şi metodele non-formale utilizate. Pe de altă parte, 
au dorit să cunoască câteva dintre legendele din Italia, Turcia 
şi Spania, entuziasmându-se de cultura europeană variată.
 În continuarea sesiunii de diseminare a proiectului, 
tinerii participanţi au redactat articole despre legendele şi 
miturile europene discutate în cadrul meselor rotunde şi a 
cafenelelor publice, cât şi despre metodele nonformale 
utilizate. Totodată, articolele au fost publicate în numărul din 
noiembrie al revistei “Micul Jurnalist”.
 După publicarea revistei “Micul Jurnalist”, tinerii au 
realizat o conferinţă cu elevii Colegiului Naţional “Alexandru 
Vlahuţă” şi ai Liceului Teoretic “Ştefan cel Mare” pentru a 
prezenta filmuleţul proiectului şi pentru a descrie beneficiile 
Programului “Tineret în Acţiune”.
 Filmuleţul proiectului a cuprins imagini şi secvenţe 
video de pe parcursul întregii săptămâni (9 – 16 Iulie), arătând 
astfel elevilor cum decurge un schimb de tineri: activităţi 
specifice, seri interculturale, tradiţiile europene şi tematica 
proiectului.
 Sesiunea de diseminare s-a încheiat printr-o 
conferinţă de presă în cadrul sediului televiziunii locale “TV 
SAT 2002”, unde au fost invitate şi autorităţile locale, tineri 
participanţi, preşedintele ONG-ului ATCE Speranța 
Râmniceană şi managerul proiectului “Youth Build Legend-
ary Europe”, Gheorghiță Drăghici.
       

Maria Constantinescu

 Garibaldi was a central figure in the Italian Risorgi-
mento, since he personally commanded and fought in many 
military campaigns that led eventually to the formation of a 
unified Italy. He generally tried to act on behalf of a legitimate 
power, which does not make him exactly a revolutionary: for 
example, he was appointed general by the provisional govern-
ment of Milan in 1848, General of the Roman Republic in 1849 
by the Minister of War, and led the Expedition of the Thousand 
on behalf and with the consent of Victor Emmanuel II.
 He has been called the "Hero of Two Worlds" because 
of his military enterprises in South America and Europe. These 
earned him a considerable reputation in Italy and abroad, aided 
by exceptional international media coverage at the time. Many 
of the greatest intellectuals of his time, such as Victor Hugo, 
Alexandre Dumas, and George Sand showered him with admi-
ration. The United Kingdom and the United States helped him a 
great deal, offering him financial and military support in 
difficult circumstances.
 In the popular telling of his story, he is associated with 
the red shirts worn by his volunteers in lieu of a uniform.
Giuseppe Garibaldi was born Joseph Marie Garibaldi on July 4, 
1807 in Nice, which at the time was part of France, to Giovanni 
Domenico Garibaldi and Maria Rosa Nicoletta Raimondo. 
Garibaldi's family's involvement in coastal trade drew him to a 
life at sea. He participated actively in the community of the 
Nizzardo Italians and was certified in 1832 as a merchant 
marine captain.
 In April 1833 he travelled to Taganrog, Russia, in the 
schooner Clorinda with a shipment of oranges. During ten days 
in port he met Giovanni Battista Cuneo from Oneglia, a politi-
cally active immigrant and member of the secret La Giovine 
Italia / Young Italy movement of Giuseppe Mazzini. Mazzini 
was an impassioned proponent of Italian unification as a liberal 
republic through political and social reform. Garibaldi joined 
the society and took an oath dedicating himself to the struggle to 
liberate and unify his homeland free from Austrian dominance.
 In Geneva during November 1833, Garibaldi met 
Mazzini, starting a long relationship that later became trouble-
some. He joined the Carbonari revolutionary association, and in 
February 1834 participated in a failed Mazzinian insurrection in 
Piedmont. A Genoese court sentenced him to death in absentia, 
and he fled across the border to Marseille.
 Garibaldi first sailed to Tunisia before eventually 
finding his way to Brazil. Once there he took up the cause of 
Republic of Rio Grande do Sul in its attempt to separate from 
Brazil, joining the gaucho rebels known as the farrapos 
(Ragamuffins) against the newly independent Brazilian nation. 

During this war he met Ana Ribeiro da Silva (commonly 
known as "Anita"). When the farrapos tried to proclaim 
another republic in the Brazilian province of Santa Catarina 
in October 1839 she joined him aboard his ship Rio Pardo 
and fought alongside Garibaldi at the battles of Imbituba and 
Laguna.
 In 1841, Garibaldi and Anita moved to Montevideo, 
Uruguay, where Garibaldi worked as a trader and school-
master.
 In 1842 Garibaldi took command of the Uruguayan 
fleet and raised an "Italian Legion" for the Uruguayan Civil 
War. He aligned his forces with a faction composed of the 
Uruguayan Colorados led by Fructuoso Rivera, and the 
Argentine Unitarios. This faction received some support 
from the French and British Empires in their struggle against 
the forces of former Uruguayan president Manuel Oribe's 
Blancos and Argentine Federales under the rule of Buenos 
Aires caudillo Juan Manuel de Rosas.
 The Italian Legion adopted a black flag that repre-
sented Italy in mourning, with a volcano at the center that 
symbolized the dormant power in their homeland. Though 
there is no contemporary mention of them, popular history 
asserts that it was in Uruguay that the legion first wore the 
red shirts, said to have been obtained from a factory in 
Montevideo that had intended to export them to the slaugh-
terhouses of Argentina. These shirts became the symbol of 
Garibaldi and his followers. Between 1842 and 1848, Garib-
aldi defended Montevideo against forces led by Oribe
The fate of his homeland, however, continued to concern 
Garibaldi. 
 Garibaldi returned to Italy amongst the turmoil of 
the revolutions of 1848, and offered his services to Charles 
Albert of Sardinia. The monarch displayed some liberal 
inclinations, but treated Garibaldi with coolness and distrust. 
Rebuffed by the Piedmontese, he and his followers crossed 
into Lombardy where they offered assistance to the provi-
sional government of Milan, which had rebelled against the 
Austrian occupation. In the course of the following unsuc-
cessful First Italian War of Independence, he led his legion to 
two minor victories at Luino and Morazzone. After the 
crushing Piedmontese defeat at Novara (23 March 1849), 
Garibaldi moved to Rome to support the Republi crecently 
proclaimed in the Papal States, but a French force sent by 
Louis Napoleon (the future Napoleon III) threatened to 
topple it. At Mazzini's urging, Garibaldi took command of 
the defence of Rome.
 He lead many revolutions and wars in Italy, leaving 
and returning repeatedly on Italian ground.
 Garibaldi's popularity, his skill at rousing the 
common people, and his military exploits are all credited 
with making the unification of Italy possible. He also served 
as a global exemplar of mid-19th century revolutionary 
nationalism and liberalism. But following the liberation of 
southern Italy from the Neapolitan monarchy, Garibaldi 
chose to sacrifice his liberal republican principles for the 
sake of unification.
 Garibaldi subscribed to the anti-clericalism 
common among Latin liberals, and did much to circumscribe 
the temporal power of the Papacy. His personal religious 
convictions are unclear to historians—in 1882 he wrote 
"Man created God, not God created Man,".
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Profil de voluntar
 Te rog să mă ierţi! Nu mă simt prea bine că am făcut acest 
lucru şi sper să mă înţelegi.
 Aş putea să îţi spun doar că nu am avut timp, şi, pe lângă 
faptul că nu te-aş minţi, ai putea înţelege acest lucru. 
Să nu crezi că nu ţi-am mai scris dintr-un motiv personal căci nu am 
mai scris nimănui, decât mesaje scurte pe telefon, e-mail sau Face-
book.
 Iar acum am să-ţi scriu despre existenţa mea zbuciumată, de 
om cu trei-patru slujbe, care uneori se comportă ca un robot, epuizat 
fizic şi mental, dar care nu poate refuza niciuna din variante. 
 Vreau să îţi scriu despre weekendurile în care am muncit la 
fel de mult şi în care am atins limite de care nu mă credeam vreodată 
în stare. Şi o să îţi scriu despre tot şi toate câte se întâmplă în jurul 
meu, pentru că altfel, simt nodurile în gât şi mai simt simt că nu mai 
pot continua.
 Dacă este dramatic său patetic ceea ce îţi scriu, tu să îmi spui 
şi de aceea să ştii de la începutul scrisorii mele că aştept un răspuns 
de la tine!
 Deci, iată că în ultima vreme am muncit foarte mult, uneori 
până la epuizare, şi pe lângă epuizarea fizică am trăit şi momente de 
panică. 
 În dimineţile în care mă îndrept spre şcoală, uneori mă 

Nu ţi-am mai scris de mult...Draga mea România

întristez din cauza neputinţei de a-i oferi ajutorul lui Valentin, de nouă luni, bolnav, din cauza lui Golea care nu are unde să 
locuiască, din cauza atâtor nedreptăţi care se întâmplă în lumea asta a noastră.
 Este prea mult pentru mine! Şi plâng de cele mai multe ori înfundat ca un copil. Şi mă simt, tot de atâtea ori, 
neputincioasă.
 Am în schimb norocul că există în jurul meu câţiva oameni, puţini la număr ce-i drept, care îmi şterg lacrimile când 
mă apucă plânsul, care povestesc tuturor că sunt o femeie minunată şi care nu m-ar părăsi pentru nimic în lume.
 Acestor oameni minunaţi le vorbesc mereu despre tine! Ei ştiu cât de dor îmi este de tine, cât de mult îmi doresc să 
fii alături de noi, uneori, la cafea, la ţigara tremurată, în curte, în locul pentru fumat, unde auzi cele mai năstruşnice bancuri, 
la film sau la evenimente, la colectat haine pentru copii cu Volodea, Cepi, Marius şi toţi minunaţii voluntari, la un ceai, jos la 
Centrul de Tineret sau la mine în birou.
 Şi toţi oamenii aceştia minunaţi, aşa cum îţi spuneam, reuşesc să facă lucruri frumoase, mă fac să zâmbesc aşa încât 
dorul de tine să îmi fie dor, dar nu durere.  Şi puştii de la liceu sunt aproape de mine, şi simt că te 

iubesc şi ei, mai ales atunci când vorbesc despre tine. Nu ştii ce 
cuvinte frumoase spun despre tine, nu ştii ce frumos rostesc 
cuvântul acasă!
 Draga mea România, te rog să mă ierţi dacă ţi-am răpit 
prea mult din timp. Dar ştiu că ţie pot să-ţi spun tot fără să mă 
simt patetică sau dramatică. Îmi doresc tare mult să aflu că eşti 
bine, că totul e frumos şi aşa cum ar trebui să fie, că te 
pregăteşti de aniversarea ta. Şi dacă nu vrei sau nu ai timp să 
îmi scrii, să ştii că nu mă supăr şi că înţeleg.    
 Oricum, mi-e dor de tine şi ştii acest lucru. La mulţi 
ani!

Cu drag,
Violeta Vîlcu

 Numele meu este Sebi, am 14 ani şi sunt elev în clasa a VIII-a la Şcoala 
Gimnazială nr. 1 din Râmnicu Sărat. Am scris Râmnicu Sărat şi nu Buzău, aşa 
cum procedează unii, pentru că nu mă deranjează deloc faptul că locuiesc într-un 
oraş mic de provincie, ba chiar mă declar mândru că sunt râmnicean. Probabil că 
vor fi destui cei care vor considera afirmaţia mea drept o, chestie” comercială 
însă cei care mă cunosc ştiu bine că am vorbit serios. Sunt sociabil, un pic cam 
vorbăreţ şi mare pasionat de sport. Joc fotbal de la vârsta de la cinci ani şi chiar 
visez să ajung într-o zi un jucător celebru. Aşa că mă antrenez cu plăcere şi sunt 
fericit când echipa mea învinge însă marele câştig al celor care practică sportul 
de performanţă îl reprezintă modul de viaţă sănătos. Sunt un copil ascultător aşa 
încât mă prefac uneori că îmi place foarte mult şcoala, dar nu este chiar aşa. De 
fapt, uneori o găsesc destul de plictisitoare şi aş prefera să alerg sau să ascult 
ceva muzică. Mă gândesc însă că părinţii şi profesorii mei au mari aşteptări de la 
mine aşa încât mă străduiesc să nu-i dezamăgesc. Şi, până la urmă, am nevoie să 
învăţ bine pentru a putea să mă realizez în viaţă, deci gata cu văicăreala...
  Îmi place să cred că am mulţi prieteni şi mă simt bine în compania lor. 
Merg destul de des la, Centrul de Tineret, locul în care se întâlnesc voluntarii şi 
particip la multe dintre activităţile organizate de ei. Am fost implicat în proiecte 
cu tineri din ţara sau din străinătate, având ocazia să cunosc obiceiuri şi culturi 
diferite de ale noastre. Au fost multe acţiuni reuşite însă cel mai mult mi-au 
plăcut cele din iarnă trecută când am mers cu voluntarii de la Centru’ la 
deszăpezire. Este plăcut să ştii că poţi să ajuţi pe cineva şi sunt mândru că am 
participat alături de prietenii mei la astfel de acţiuni. Unii dintre ei au fost 
adevăraţi eroi pentru oraşul nostru şi aş fi fericit să pot fi într-o zi la fel ca ei.
 Dacă v-am stârnit curiozitatea şi sunteţi în căutarea unor prieteni adevăraţi, 
atunci mergeţi la, Centrul de Tineret de la Casa de Cultură şi veţi întâlni oameni 

Salut!

deosebiţi. Iar dacă sportul vă pasionează şi doriţi 
să-l practicaţi, adresaţi-vă profesorilor şi antreno-
rilor de la Clubul Sportiv Municipal şi veţi avea 
ocazia să vă urmaţi visul.
 Nu ştiu ce ar trebui să mai adaug pentru a 
mă prezenta mai bine! Ştiu că uneori se trec zodia, 
culoarea ochilor sau înălţimea însă eu cred că sunt 
lucruri lipsite de importanţă. Mai important este să 
dovedim că ne respectăm pe noi şi pe ceilalţi! Sunt 
Sebi, aşa cum v-am spus încă de la începutul 
prezentării mele şi dacă veţi dori să-mi vorbiţi 
atunci când ne vom întâlni pe stradă ori altundeva, 
să ştiţi că o puteţi face fără rezerve. Sunt un tip de, 
treabă!

Sebi Cîrjan
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Acum e dimineaţă iar
Dar... Stradă e pustie
Nu e nimeni pe drum
Singurătatea iar învie

Privesc tabloul dezolant de afară
Şi văd cum frunzele din copaci coboară
Văzduhul e cuprins de ceaţa
E rece (în) această dimineaţă

Caut soarele de altă dată
Ce mă făcea să mă simt alintată
Îmi plăcea dimineaţa, de ieri, însorită
Ce mă făcea fericită

Dar... E pustie această dimineaţă
Ceru-i acoperit de ceaţă
Nimic nu mai are viaţa
Nu-mi place această dimineaţă

 de Elena Ungureanu
[Elenna Sht]

Mi-aş dori să plec departe
Ca să uit de tot de toate
Să fiu doar eu singurică
Fără să îmi fie frică

Să privesc cerul cu stele
Să-mi imaginez
Că sunt şi eu
Una dintre ele

Să fiu mândră, sclipitoare
Să fiu o cometă mare
Iar atunci când voi apune
Cineva să-mi pună-un nume

Dar... Sunt o steluţă mică
 Însă foarte sclipitoare
Şi... Cândva... Voi creşte mare
Şi voi fi magnifică

Însă... Asta-i doar un vis
Unul inocent şi trist
Mi-aş dori din întâmplare
Să devin şi eu o floare

Să fiu colorată, parfumată
Să m-admire lumea toată
Culoarea mea să le placă
Şi esenţa mea parfumată

Dimineaţa

Dorinţe

Sorin Bodoc și Marius Tîrîlă,
noii antrenori ai Olimpiei!

 Noua conducere tehnică a fost 
instalată după plecarea după mutarea în 
tabăra buzoiană a antrenorilor Marian 
Roșu și Viorel Bodan. Experiența în 
cadrul echipei ca jucători, influența din 
vestiar și caracterul deosebit a celor doi 
jucători sunt atuurile care i-au propul-
sat în funcția de viitori antrenori ai echi-
pei. În ciuda tinereții și a faptului că nu 
au mai antrenat vreo echipă de seniori 
până în prezent, cei doi se declară 
încrezători, arătându-și optimismul în 
lupta de continuare a parcursului bun 
pe care Olimpia l-a înregistrat până în 
prezent. 
 Cu atât mai importantă este 
decizia președintelui Valeriu Sfinteș, cu 
cât prin această mutare, sunt practic 
propuși meseriei de antrenor, doi alți 
tineri râmniceni, după ce, acum ceva 
vreme, Marian Roșu pornea în cariera 
sa sub conducerea administrativă a 
aceluiași președinte, Valeriu Sfinteș, ce a 
arătat că are fler în promovarea și 
susținerea noului val de antrenori. 
  Sorin Bodoc, 31 de ani și Marius Tîrîlă, 
28 de ani, soluția tehnică aleasă cel puțin 
până la pauză de iarnă, vor activa în 
continuare și ca jucători, ei fiind în fapt 
oamenii cei mai reprezentativi ai 
formației râmnicene.
În primele partide disputate de Olimpia 
sub conducerea noului staff, au fost 
înregistrate următoarele rezultate:
 Dunărea Călărași – Olimpia 3-2
 Olimpia – Eolica Baia 2-1
 CSM Focșani – Olimpia 1-1
 
 Să le urăm mult succes în nouă 
carieră de antrenori și cât mai multe 
performanțe!

Florin Ceparu


