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Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 Având ca punct de plecare cuvintele 
lui Federico Garcia Lorca “teatrul este poezia 
ce se desprinde din carte şi devine omenească” 
am început să dăm filele cărţii intitulată 
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene. Iată-ne la 
cea de-a şasea filă a cărţii noastre pe scena 
Sălii de Spectacole a Centrului Cultural 
“Florica Cristoforeanu” în zilele de 31 
octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2013. Desfăşurat 
sub patronajul A.T.C.E.Speranţa Râmniceană 
şi finanţat de Consiliul Judeţean Buzău, 
festivalul, singurul de acest gen din judeţ, a 
adus laolaltă peste 700 de tineri. Indiferent că 
au fost spectatori sau au fost implicaţi direct în 
concursul de teatru, că au fost profesori sau 
oameni de cultură, că au fost reprezentanţi ai 
adminstratiei locale sau voluntari 
A.T.C.E.Speranţa Râmniceană – toţi au 
contribuit la reuşita festivalului şi au dus mai 
departe tradiţia şi faima acestuia, festival ce 
anul acesta se află la cea de a VI-a ediție 
anuală consecutivă.
       Fiecare din evoluţiile trupelor aflate pe 
scena Centrului Cultural Florica Cristoforeanu 
la cele trei secţiuni: trupe, teatru forum şi 
monolog au fost analizate şi punctate de un 
Juriu de Specialitate, iar pentru a face dovada 
calităţii festivalului amintim că din juriu au 
făcut parte şi actori profesionişti veniţi de la 
diverse teatre din ţară. Au fost premiate 
locurile 1, 2, 3 şi s-au acordat 6 premii 
speciale (pentru cel mai bun actor, cea mai 
bună actriţă, cea mai bună intervenţie din 
public, premiu pentru originalitate, 
divertisment, premiu pentru regie), iar pentru 
cei 7 profesori coordonatori alături de cei 15 

voluntari A.T.C.E. Speranţa Râmniceana implicaţi în 
organizarea festivalului s-au acordat certificate de 
participare. De asemenea, pentru prima dată a fost 
introdusă în cadrul festivalului, fără a fi menţionată în 
proiect o secţiune dedicată dramaturgiei scrise, la sfârşit 
fiind înmânate două premii, toate acestea pentru a spori 
valoarea Festivalului şi importantă pe care o acordă 
asociaţia noastră actului de cultură.

Giorgiana Grozea
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 În perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 
2013, pe scena Centrului Cultural ”Florica 
Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, a avut loc cea de 
a VI-a ediție a festivalului de teatru adresat elevilor 
de la liceele din județul Buzău. Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene este coordonat de către 
ATCE Speranța Râmniceană și este finanțat de 
Consiliul Județean Buzău în baza Legii 350/2005. 
Ediția din acest an a beneficiat, pe lângă fInanțarea 
de la CJ Buzău și de sprijin financiar de la Centrul 
Cultural ”Florica Cristoforeanu” și Dugheana de 
Printuri. 
 Au fost înscrise în concursurile de teatru: 
trupe, monolog, teatru forum și dramaturgie scrisă, 
un număr de 8 licee, patru din mun. Buzău și 4 din 
mun. Rm. Sărat și anume: Colegiul Național 
Alexandru Vlahuță, Liceul Teoretic Ștefan cel 
Mare, Liceul Tehnologic Economic Elina Matei 
Basarab, Liceul Tehnologic Victor Frunză, Colegiul 
Național Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic Spiru 
Haret, Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman și 
Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balaș Soter. 
 Partenerii ATCE Speranța Râmniceană în 
coordonarea și realizarea acestei ediții a festivalului 
sunt: Primăria Râmnicu Sărat, Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu, Muzeul Municipal Râmnicu 
Sărat, Liceele din Râmnicu Sărat și Buzău, 
Federația FORTES, Asociațiile de Tineret: Viitorul 
Începe Azi, ONIX, Youth Xperience și Unity in 
Values. Parteneri media și de imagine: TV SAT 
2002, Dugheana de Printuri.
 În cele trei zile de concurs de teatru fiecare 
liceu a evoluat foarte bine, toți participanții dând 
dovadă de talent, spirit artistic, curaj și spirit de 
echipă, observația clară a organizatorilor a fost că 
acest festival de teatru evoluează din ce în ce mai 
profesionist, trupele și actorii au spectacole din ce 
în ce mai calitative, fapt ce ne face să ne dorim să 
dezvoltăm acest festival și să îl extindem de anul 
viitor la nivel internațional.
 Juriul de anul acesta a fost unul profesionist 
format din: Radu Pavel - actor la Teatrul Deva, 
Edith Negulici - secretar literar și actriță la Teatrul 
Evreiesc de Stat București, Radu Viorica - actriță și 
profesor de teatru la Liceul de Arte Margareta 
Sterian Buzău, Drăghiciu Mădălina - elev clasa a 
XI-a la Liceul de Arte Margareta Sterian Buzău, 
secțiunea teatru și Dumitru Simona - profesor de 
Limba și Literatura Română la Școala nr. 2 Rm. 
Sărat. Acesta a avut o misiune foarte grea, a 
deliberat cu foarte multă atenție și corectitudine 
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actorii și trupele participante, iar în urma jurizării 
situația premiilor se prezintă astfel:

SECȚIUNEA TRUPE:
 
 Locul I - trupa Axis Mundi de la Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță, piesa Paparazzi, 
profesor coordonator pr. Andrei Ștefan
 Locul II - trupa Underground de la 
Colegiul Național Mihai Eminescu, piesa 
Păianjenul în rană, profesor coordonator Nina 
Marcu
 Locul III - trupa Mimesis de la Liceul 
Pedagogic Spiru Haret, piesa Puterea Dragostei, 
profesor coordonator Stoian Mihaela

SECȚIUNEA MONOLOG:

 Locul I - Stoica Valentina de la Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță, rolul Hangița, 
profesor coordonator Bratu Nicolae
 Locul II - Lățoiu Constantin de la Liceul 
Teoretic Alexandru Marghiloman, rolul Snobul, 
profesor coordonator Petrescu Violeta
 Locul III - Alexandru Cristian de la 
Colegiul Național Mihai Eminescu, rolul Clevetici, 
profesor coordonator Marcu Nina

SECȚIUNEA TEATRU FORUM: 

 Locul I - Liceul Teoretic Ștefan cel Mare - 
tematica piesei: mediul familial ostil, profesor 
coordonator Paraschiv Rozalia
 Locul II - Colegiul Național Alexandru 
Vlahuță, tematica piesei: cerșetori în Europa, 
profesor coordonator Bratu Nicolae
 Locul III - Colegiul Național Alexandru 
Vlahuță, tematica piesei: discriminarea de gen, 
profesor coordonator Bratu Nicolae

SECȚIUNEA DRAMATURGIE SCRISĂ:

 Locul I - Edith Negulici, secretar literar la 
Teatrul Evreiesc de Stat București
 Locul II - Tudose Ionuț, preot la Parohia 
Limpeziș - coordonator trupa Mugurii Veseli din 
Limpeziș

PREMII SPECIALE:

 Cel mai bun actor - Neagu Andrei, 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță, trupa Axis 
Mundi
 Cea mai buna actriță - Drăgulescu Daria, 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță, trupa Axis 
Mundi
 Cea mai buna regie - piesa Paparazzi, 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță, trupa Axis 
Mundi
 Cel mai frumos decor/costum - piesa 
Păianjenul în rană, Colegiul Național Mihai 
Eminescu, trupa Underground
 Premiul Special al Juriului, Neculăiasa 
Ecaterina, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare - 
monolog,Viața ca o pradă
 Premiul Special al Juriului, Enică Ștefan, 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță - teatru 
forum, Cerșetori în Europa
 Premiul Special al Juriului, Pîrvu Paul, 
Liceul Teoretic Ștefan cel Mare – piesa, Aspirina și 
Piramidonul
 Premiul Special al Juriului, Codrutz 
Ioana Bianca, Liceul Pedagogic Spiru Haret – 
piesa, Puterea Dragostei
 Premiul Special al Juriului, Alexandru 
Cristian,  Colegiul Național Mihai Eminescu – 
piesa, Păianjenul în rană
 Premiul Special al Juriului, Stăruială 
Voicu, Liceul Tehnologic Economic Elina Matei 
Basarab – monolog, Telefonul
 Felicitări caștigătorilor acestei ediții și 
tuturor participanților pentru calitatea spectacolului 
oferit.

 NOTĂ: 

 Participanții clasați pe locurile I - îi la 
toate secțiunile festivalului beneficiază de o 
excursie tematică la Brașov, data acesteia o vom 
anunța prin profesorii coordonatori și pe grupul 
de facebook aferent proiectului.

Crăciun Raluca Mihaela
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 A.T.C.E.Speranţa Râmniceană continuă practica 
începută cu câţiva ani în urmă de a contribui la dezvoltarea 
intelectuală a tinerilor râmniceni folosindu-se de instrumente 
ale non-formalului. Recompensa muncii, dar şi încurajarea 
afirmării diferitelor talente reprezintă o modalitate practică 
uzuală în lucrul cu tinerii.
 29 noiembrie a reprezentat ziua când 35 de 
participanţi la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene edtia a VI-a 
(mai precis trupele clasate pe locul 1, actorul de pe locul 1 la 
secţiunea monolog şi cei 15 voluntari din echipa de 
organizare) au participat la o excursie tematică în municipiul 
Braşov. Încă de la primele ore ale dimineţii grupul nostru de 
tineri însoţit de profesorii Nicu Bratu şi Carolina Roşu au 
pornit la drum, iar prieteni le-au fost bucuria, entuziasmul şi 
curiozitatea.
 A fost ales Brasovul deoarece acesta a reprezentat de 
secole unul din cele mai importante, puternice şi înfloritoare 
oraşe, iar exemplele pozitive vor crea întotdeauna lucruri 
pozitive. Tinerii participanţi au vizitat Piaţa Sfatului situată în 
centrul Brasovului cu principalele obiective ce o înconjoară: 
Biserica Neagră, Casa Sfatului, Catedrala Ortodoxă. Au mers 
la Cetatea Brasovului şi la Muzeul Prima Şcoală Românească 
unde încă există “urme ale activităţii diaconului Coresi”, cel 
ce a pus bazele literaturii române scrise şi totodată ale limbii 
noastre literare. Au urcat apoi pe Tampa de unde au privit 
splendida panoramă a oraşului Braşov.
 Pentru lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor, pentru 
legarea lor de viaţă, de practică, dar şi pornind de la faptul că 
tinerii participanţi veneau în această excursie după un 
Festival de Dramaturgie s-a hotărât ca aceştia să participe ca 
spectatori la o reprezentaţie a Teatrului Sile Alexandrescu din 
Braşov.
 Urmările pozitive ale acestei acivitati provenită din 
sfera non-formalului constau în modelarea de comportamente 
şi personalităţi absolute necesare în viitoarea societate ce ne 
va deschide larg porţile în curând.

 În perioada 15 iunie-15 noiembrie 
2013 s-a derulat proiectul finanţat de 
Consiliul Judeţean Buzău, în baza Legii 
350/2005, “Festivalul Dramaturgiei 
Buzoiene” coordonat de A.T.C.E. Speranţa 
Râmniceană, proiect aflat anul acesta la cea 
de a VI-a ediţie, un brand cultural la 
Râmnicu Sărat.
 Scopul proiectului a fost cel de 
dezvoltare a abilităţilor de comunicare a 
tinerilor din judeţul Buzău prin folosirea 
teatrului ca instrument nonformal de 
interrelaţionare.
 Obiectivul principal vizat a fost cel 
de dezvoltare a competenţelor teatrale şi de 
comunicare la nivelul tinerilor din judeţul 
Buzău.
 Concursul de teatru secţiunea piese, 
teatru forum şi monolog s-a desfăşurat pe 
perioadă a trei zile, 31 octombrie, 1 şi 2 
noiembrie 2013. Evoluţiile trupelor înscrise 
în concurs au fost analizate şi punctate de un 
juriu de specialitate. Premiile acordate anul 
acesta au constat în diplome, tricouri, 
DVD-player-uri şi DVD-uri cu piese de 
teatru, iar pentru ocupanţii locurilor 1 la 
toate secţiunile şi pentru voluntarii implicaţi 
în organizare şi desfăşurarea festivalului, s-a 
acordat o excursie în Municipiul Braşov.
 Proiectul s-a finalizat în data de 15 
noiembrie 2013 printr-un comunicat de 
presă, transmis prin intermediul revistei 
culturale a tinerilor voluntari râmniceni, 
Micul Jurnalist.

VIZITĂ TEMATICĂ ÎN BRAŞOVVIZITĂ TEMATICĂ ÎN BRAŞOV

David Daniel Selegian Laurenţiu
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 Tastes like European Culture. Am 
vorbit în ultimul timp numai de TEC! Să ne 
reamintim. TEC este un schimb de tineri, 
proiect depus la ANPCDEFP pentru acțiunea 
1.1. Schimburi de tineri și a primit finanțare 
de la Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune. 
 Tinerii noștri au avut parte de schim-
bul de tineri propriu-zis între 26 iulie și 4 
august 2013. Vă mai amintiți? Ei bine, am 
avut gastronomie, mobilitate, social business, 
antreprenoriat și multe altele. Am realizat 
asta numai cu partenerii noștri din Bulgaria, 
Letonia, Turcia, Spania și nu în ultimul rând 
Croația. 
 Au fost multe momente faine, dar 
totul are un început și un sfârșit. Ne aflăm 
așadar în perioada de diseminare a proiectu-
lui. Una dintre activitățile de diseminare a 
proiectului este realizarea unei expoziții. 
Ghiciți cum se numește? Food for thought. 
Voluntarii au selectat o suită de fotografii 
reprezentative pentru tema proiectului, 
referitoare la arta culinară, cât și intercultur-
alitatea și diversitatea din cadrul Uniunii 
Europene. Această expoziție a avut loc în 
cadrul Centrului de Tineret Fortes.
 Ce ziceți de asta? Ați vrea să vedeți ce 
au făcut acești omuleți simpatici? Dacă da, vă 
invităm la Centrul de Tineret în perioada 
următoare să aflați mai multe din tainele 
gastronomiei, culturilor celor 6 state și din 
tainele schimbului efectiv de tineri!
 Enjoy it!

Ziua Europeanã a Gastronomiei

Ana Barbu

 Ziua Europeană a Gastronomiei, marcată și sub 
denumirea de ”Ziua Europeană a Gătitului și Alimentației 
Sănătoase”, are ca scop încurajarea alimentației sănătoase în 
rândul copiilor, cu scopul combaterii ponderii crescânde a 
obezității infantile în Europa. Face parte dintr-o companie 
mai amplă a Comisie Europene și urmărește promovarea 
produselor alimentare sănătoase în rândul copiilor și 
sensibilizarea cu privire la principiile de bază ale unei 
alimentații adecvate. 
 Cu acest prilej, tinerii Federației Organizațiilor 
Râmnicene de Tineret, Educație și Sport au ținut să marcheze 
această zi printr-o activitate de diseminare în urma proiectului 
desfășurat în vara anului curent,” Tastes like European 
Culture”, proiect ce a avut ca obiectiv creșterea nivelului de 
informare a participanților, din șase țări europene: România, 
Bulgaria, Croația, Spania, Turcia și Letonia, cu privire la 
cultura internațională și dezvoltarea spiritului antreprenorial. 
 Tinerii voluntari ai organizației F.O.R.T.E.S. s-au 
întâlnit la centrul de tineret unde, alături de alți tineri dornici 
să cunoască mai multe despre gastronomia europeană, au 
desfășurat activități non-formale. Participanții în proiectul 
TEC au împărtășit din experiențele și cunoștințele lor noilor 
veniți, introducându-i în marea familie a voluntarilor prin 
mici energizere de cunoaștere. În cea de-a doua parte a 
întâlnirii, tinerii au fost încurajați să dea formă și contur 
amintirilor copilăriei, mirosurilor plăcute din bucătăria 
mamelor ori bunicelor, care n-au încetat să îi îmbie plăcut nici 
până astăzi. Micii gurmanzi au așternut pe foaie gusturile 
copilăriei, gusturi din cele mai diverse, începând de la celebrii 
cartofi păi, sarmale și cozonaci, terminând cu torturi și 
înghețată. Ultimul punct al întâlnirii a fost reprezentat de 
activitatea” Europe on a plate” în cadrul căreia voluntarii au 
caracterizat cultura europeană în câteva cuvinte, părerile fiind 
foarte diferite de la o persoană la alta.
 Astfel, Ziua Europeană a Gastronomiei a reușit să își 
găsească ecou și în rândul tinerilor râmniceni, deschiși spre 
diversitatea culturii europene. 
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VERSAVICE in the EUmobilityYouth
proiect �nanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în AcțiuneImpresii

 Voluntariatul pentru elevi este o activitate 
extraşcolară, aşadar în acest articol am încercat să intrăm în 
partea oficială a activităţilor unor elevi adică şcoală. De multe 
ori se poate crede că instituţiile şcolare din ţara noastră 
limitează oportunităţile şi închid orizonturile copiilor dornici 
de afirmare, ei bine în oraşul nostru se întâmplă exact 
contrariul, astfel profesorii sunt foarte deschişi şi înţeleg bine 
cât de mult îi ajută pe copii aceste activităţi.
 Astfel am mers direct la conducerea celor mai 
prestigioase licee din Râmnicu Sărat şi am discutat cu 
directorii Colegiului Naţional “Alexandru Vlahuţă “şi 
Liceului Teoretic “Ştefan cel Mare”. Aşadar în urma unor 
întrebări am putut vedea reacţia pozitivă a acestora faţă de 
activităţile pe care elevii din şcoli le frecventează.
 La întrebarea “Ce părere aveţi despre implicarea 
elevilor în voluntariat?” toţi au fost foarte îngăduitori, chiar 
implicaţi în dorinţa de a ajuta mai mulţi elevi să vadă că îşi pot 
cunoaşte îndeletniciri pe care nu ştiau că le pot avea, pot 
socializa, crea noi grupuri de prieteni cu aceleaşi interese şi 
este de asemenea un mod eficient de a petrece timpul liber. 
Totodată responsabilitatea unui dascăl s-a semnalat exemplar, 
directorul principal al Colegiului Vlahuţă afirmând faptul că 
aceste activităţi sunt extraordinare pentru formarea unui copil, 
dar acest lucru nu trebuie să se întâmple în timpul orelor de 
curs şi trebuie să-şi păstreze statutul de activităţi extraşcolare. 
Totuşi acesta a găsit o portiţă pentru elevii exemplari care 
doresc să participe la proiecte europene, dar din nefericire 
acestea se derulează în timpul anului şcolar, aşadar cei doritori 
trebuie să anunţe din timp faptul că vor absentă, iar apoi 
scutirile li se vor aproba.
 Având în vedere că acest interviu a fost făcut în cadrul 
diseminării proiectului “Taste like European Culture”, la 
întrebarea “Ce părere aveţi despre implicarea copiilor de liceu 
în gastronomie” răspunsurile au fost de asemenea foarte 
favorabil, astfel directorul adjunct al colegiului Vlahuţă 
domnul Andrei Ştefan a afirmat faptul că tinerii de liceu sunt 

 Pentru mine proiectul Vice versa a însemnat o frumoasă 
experienţă de cunoaştere interculturală, o bună rampă de lansare în 
antreprenoriat şi o benefică experienţă de învăţare. În acest proiect am 
învăţat cuvinte în limba turcă, am făcut schimb de păreri şi în ciuda 
evenimentelor din istorie neam înţeles foarte bine, contrar zicalei “ne 
înţelegem ca turcii”. Din fericire în puţinul timp liber pe care l-am avut 
am putut să vizitez o mică parte din Istanbul, astfel mi-am dezvoltat 
cunoştinţele culturale. Acolo am vizitat BLUE MOSQUE, GRAND 
BAZAR, TOPKAPY şi alte atracţii interculturale. Am fost uimit de 
glasurile ce se auzeau din turnurile moscheelor, la ora slujbei, acestea 
aveau un ritual bine definit. În concluzie proiectul Vice versa – youth 
mobility în the EU, finanţat de Comisia Europeană, pentru mine a 
însemnat o foarte mare oportunitate de învăţare şi de socializare cu tineri 
din altă ţară, Turcia.

 Regarding Germany we discovered that discrimination 
still takes place nowadays and is often not visible at first sight, 
but much more subtle as part of our everyday life. 
 In the following we would like to give some examples 
of discrimination which take place in different contexts – like in 
school, at university, at the supermarket, in the street etc. Many 
people are target of it: may it be the (national) background, the 
skin colour, the gender and sexual orientation or belonging to a 
minority group. People with a foreign name and/or people of 
colour have more difficulties to find a job or an apartment. 
Besides this, some clubs and bars made headlines because they 
systematically refuse access to people of colour. 
 Another big issue is the situation of refugees. They are 
accommodated in simple and often bad shelters and face daily 
racism in town. In addition, there are several restrictions 
making their life even more difficult: laws force them to stay in 
the district where they applied for asylum. These proceedings 
take a long time and leave the people in great insecurity. 
 Besides of that there are issues connected to gender 
discrimination. There is still a pay gap to overcome. Women are 
discriminated when it comes to job achievements, like higher 
positions or return to their job after pregnancy.
 However there are improvements and processes going 
on. For instance, there is a supermarket chain that is fully 
accessible for disabled people and there are also disabled 
people employed there. 
 Considering the fact that discrimination is part of our 
life, even if it’s not always visible, it doesn’t receive the 
necessary attention. It is worth to raise awareness and to show 
solidarity and understanding and also to tackle discrimination. 
Due to this, we deal with this topic in academic contexts, our 
daily life, projects etc. 

 In Italy, due to the borders mainly composed by 
coasts, it’s difficult to control the migration flows. (pic.1)
 Italy doesn’t have good policies to manage the 
situation. (pic.2)
 One of the main causes of the discrimination 
(immigrants are considered as criminal and they’re not 
well-accepted) is the difficulty to accept different cultures 
and to interact with people from other countries.
 Even though many of them regularly work as the 
Italians, some of them are lawbreakers because they’re in 
dire straits and this is why the public eye consider them all 
as intruders thanks also to the mass media and politıcal 
pressure that has an effect on the public opinion. (pic. 3)
 Some tools to facilitate the integration in our 
society can be the promotion of the diversity and the social 
inclusion through some projects in the school or some 
events to increase people awareness on this subject. (pic. 
4) 
This was the matter handled in the “SUN project” by the 
Italian team composed by people from all around the Italy: 
Beppe from Turin, Nicoleta from Tuscany, Antonella, 
Claudia, Daniela and Roberta from Sicily. (pic. 5)

Interviu TEC
coordonatorii minţilor

la o vârstă instabilă şi curând va 
veni perioada în care vor trebui 
să se descurce singuri, aşadar 
cunoştinţele în arta 
gastronomiei sunt mai mult 
decât folositoare în viaţa 
fiecăruia, mai ales a copiilor 
care curând vor pleca de sub 
tutela mamei şi vor trebui să se 
descurce singuri în treburile 
casei.
 În urma acestui interviu 
putem trimite un mesaj elevilor 
din Râmnicu Sărat faptul că sunt 
susţinuţi de profesori în 
activităţile pe care le pot 
practica în căminul F.O.R.T.E.S. 
şi că sunt sprijiniţi în acest oraş 
care doreşte să-şi cunoască toată 
comunitatea dornică de 
afirmare. Tatu Horaţiu şi Coșerea Valentin

 “Prin intermediul ATCE – Speranța 
Râmniceană am fost selectat să fac parte 
din grupul român aferent proiectului Vice 
Versa – youth mobility in the EU si am 
descoperit ce înseamnă implicare. În cadrul 
proiectului “Vice-Versa” proiect finanțat de 
CE prin Programul TiA, am dat sens 
cuvântului implicare  și am devenit mai 
bogat la nivel de cunoștințe, descoperind 
valoarea culturală a Istanbulului, dar și 
învățând practic despre antreprenoriat și 
mobilitate. Implicându-te dai viață 
cunoștințelor tale, punându-te în valoare, 
devii un om capabil și generos.”

Dragoş Petrică Șerban Sandu Iulian

olidarity andolidarity and

eighbourseighbours

SS
UUNN

nderstanding betweennderstanding between

 For us, a youth exchange about tolerance and 
discrimination seems to be a good way to increase 
consciousness on the topic: both to learn about the 
situation in other countries and to understand the 
situation in our country. The simple fact to talk and 
work with (unusual) methods about discrimination 
creates the necessary attention we need in order to find 
solutions and to overcome prejudices. However, it is 
important not only to talk about topics such as 
discrimination or marginalisation but also to talk 
together with young people from different countries, 
which makes it much more valuable.

Discrimination in Germany 

Discrimination against
immigrants from outside the

European Union countries in Italy
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 Schimbul de tineri RUReality derulat în 
perioada 02 – 09 Septembrie 2013 în Râmnicu Sărat, 
România a reprezentat valorificarea oportunităţii 
întâlnirii multiculturale a 30 de tineri provenind din 4 
state Europene şi anume: România, Turcia, Bulgaria şi 
Italia. Tematica proiectului, oportunităţile 
antreprenoriale ale tinerilor în mediul rural şi din mediul 
rural a fost tratată printr-o serie de metode şi instrumente 
de educaţie non – formală de tip: workshop, vizite 
tematice, seminarii, serie tradiţionale, fiecare având un 
rol deosebit în procesul de învăţare aferent grupurilor 
participante şi fiecărui tânăr în parte. Urmare a celor 7 
zile de activităţi, tinerii au dobândit atât informaţii clare 
privitoare la mediul antreprenorial românesc cu 
raportare la spaţial rural cât şi o puternică impresie 
interculturală a modului în care fiecare grup şi tânăr, 
provenind din state diferite raportează procesul 
românesc la realitatea propriei ţări, obţinând astfel 
imaginea complete a propriei lor percepţii şi viziuni.

un schimb de tineri
PLIN DE ÎNVĂŢĂMINTE!

 Schimbul de tineri ENERGY 
MANAGEMENT, finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul Tineret în Acţiune a luat final încât 
din data de 24 septembrie 2013, punându-se astfel 
capăt unui important proces ce a constat în derularea 
primelor două etape ale implementării şi anume: 
pregătirea activităţilor şi schimbul efectiv de tineri. 
Rezultatele activităţilor însă sunt vii şi vin în 
întâmpinarea activităţii derulate de voluntarii din 
cele 5 state ce au pus umărul pe perioada celor 8 zile 
de activităţi la dezvoltarea unei tematici ce a pornit 
de la idea de poluare, continuând cu dezbaterea 
acesteia şi ajungând la identificarea de soluţii 
motivaţionale şi practice de combatere a 
fenomenului şi de valorizare a mediului 
înconjurător, de creare a unor noi mentalităţi precum 
şi a unor noi metode de abordare a problemei.
 Mai mult decât atât, componenta 
antreprenorială a proiectului a fost una deosebită. 
Încă din prima zi de activităţi, participanţii şi-au 
manifestat aşteptări în domeniul cunoaşterii 
interculturale a oportunităţilor şi mijloacelor de 
utilizare a resurselor regenerabile. Participanţi din 
Lituania, Turcia, Bulgaria, România şi Italia, unii 
dintre aceştia pasionaţi de amploarea şi importanta 
tematicii, alţii venind dintr-un mediu de studio 
şcolar ori academic pe profilul proiectului, au 
încercat, într-un cadru comun şi printr-o implicare 
non formală, să ofere răspuns diferitelor întrebări şi 
aşteptări cu care în primele zile tinerii veniseră în 
întâmpinarea proiectului. După ce, în etapa de 
pregătire grupul de facebook creat în numele 
proiectului a reuşit să realizeze un prim contact de 
comunicare, socializare şi cunoaştere reciprocă 
alături de o introducere în tematica şi specificul 
proiectului, procesul efectiv de implementare a 
schimbului de tineri a reuşit printr-o îmbinare a 
Seminariilor, workshop-urilor, vizitelor de studio să 
deschidă poarta spre cunoaştere fiecărui tânăr, 
pentru ca în final, procesul să fie unul complet şi 

mult mai complex decât se aşteptau la început.
 Competenţele dobândite dovedite prin 
formularele de feedback anunţa o dimensiunea de 
învăţare deosebit de complexă. Astfel, în urma 
schimbului, tinerii şi-au dezvoltat capacitatea de a 
comunica, de a socializa, spiritual de echipă, 
responsabilitatea, dorinţa de a învăţa şi a se dezvolta, 
au dobândit o aplecare către tematica mediului 
înconjurător cu toate problemele şi oportunităţile 
sale şi au realizat importanţa şi valoarea energiei 
regenerabile în întreg contextual local, naţional, 
European şi internaţional, aici unde de la mic la 
mare este realizată o prioritizare a fenomenului ca 
soluţie salvatoarea pentru combaterea efectelor 
negative manifestate asupra mediului sub impactul 
procesului de dezvoltare durabilă.
 Proiectul ENERGY MANAGEMENT a 
reprezentat calea către inovaţie, abordarea 
interculturală a tematicii oferind nu doar şansa de a 
descoperi tinerilor participanţi ci mai mult decât atât 
de a-şi crea propriile viziuni, ce pe mulţi dintre tineri 
i-a condus în finalul schimbului să afirme 
importante aparte pe care începând cu prezentul 
proiect o oferă tematicii, multiplicată de dorinţa de a 
lua parte şi în alte viitoare proiecte pe tematica 
abordată ori mai mult decât atât de a-şi îndruma paşii 
studiilor viitoare către una din specializările ce 
abordează tematica mediului înconjurător, 
oportunităţilor antreprenoriale precum şi energiei 
regenerabile.

Florin Ceparu – Preşedinte A.T. ONIX

Realitatea rurală aflată
la momentul diseminării!

 Proiectul RUReality şi datorită deschiderii 
înregistrate în colaborarea dintre parteneri cu o entitate 
beneficiară provenind din mediul rural, anume Comună 
Podgoria, a oferit tinerilor şansa de a experimenta viaţa 
în mediul rural prin prisma propriilor acţiuni, precum şi 
a persoanelor ce în mod permanent au sprijinit spre bună 
înţelegere a topicului şi atingerea rezultatelor anticipate. 
Activităţile de tip workshop structurate pe mai multe 
tematici: educaţie, cultură, sport şi tineret, pe 
fundamental seminariilor dezvoltate şi a vizitelor 
tematice derulate în comună Podgoria, alături de serile 
tradiţionale, unele organizate în locaţia de acomodare, 
altele în locaţii cu totul şi cu totul aparte şi-au pus astăzi 
amprenta pe de o parte asupra modului de înţelegere a 
spaţiului rural românesc şi pe de altă parte asupra 
modului în care oportunităţile existente specific 
mediului rural pot fi înfăptuite sub impactul comunicării 
şi colaborării multiculturalităţii. În înţelegerea acestui 
proces, desluşirea tainelor diversităţii culturale a jucat 
un rol deosebit de important.
 Pe linie culturală continuând, descoperirea 
spaţiului Podgorean caracterizat printr-o sumedenie de 

valori atât fizice cât şi morale şi istorice a fost din plin 
valorificată. În acest sens vizitele tematice derulate în 
cadrul: Primăriei Podgoria, Cramei Comunale, 
plantaţiilor de viţă de vie, împrejurimilor, aici unde 
pădurea podgoreană este una dintre cele mai importante 
atracţii din zonă, alături de seara tradiţională 
românească organizată în curtea interioară Cramei 
Podgorene cu specific tradiţional românesc, muzică, 
dansuri şi degustări, toate acestea au produs un puternic 
impact asupra tinerilor care astfel au luat contact cu un 
mediu al reuşitei antreprenoriale, al modelelor evolutive 
în acest domeniu.
 RUReality, realitatea mediului rural transpusă la 
nivel de proiect reprezintă astfel un rezultat European al 
interesului pe care tinerii îl au faţă de mediul 
antreprenorial, faţă de viitorul lor şi de perspectivele ce 
stau în calea dezvoltării acestora. Legătura deosebită 
susţinută de Primăria Podgoria prin intermediul dlui 
Primar Viorel Chiru, pe fundamental dorinţei de a 
implica tinerii în viaţa socială, comunală şi europeană, 
toate acestea sunt valori ale dorinţei de a evolua, de a 
fructifica oportunităţile apărute şi de a depăşi un nou 
nivel al dezvoltării, prin atingerea dezideratelor Uniunii 
Europene.
 Articol realizat în cadrul proiectului RUReality, 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret 
în Acţiune”, acţiunea 1.1. Schimb de tineri

Florin Ceparu
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“Traseul 3-Buda şi zeul ploii”
 “În ziua celui de-al treilea traseu m-am trezit şi am 
văzut cum norii acaparaseră tot cerul, dar nu m-am 
descurajat şi am zis că am să plec fie ce o fi. În momentul 
în care ne-am întâlnit cu toţii soarele ne-a surâs şi a început 
să domine cerul. Aşadar începutul a fost frumos.
 De această dată am avut escorta poliţiei care ne-a 
dus în siguranţă până la ieșirea din oraș, de acolo pe traseul 
Topliceni-Buda drumul a fost o provocare de rezistență, 
dorință și mentalitate pentru noi toți. Pantele foarte abrupte 
au făcut din acest traseu unul foarte dificil, dar de 
asemenea unul foarte competitive, deoarece nimeni nu 
dorea să abandoneze grupul. De asemenea căldura era un 

factor destul de stresant până în momentul când am intrat 
în pădurea de la Roiu unde răcoarea ne-a făcut drumul şi 
starea de spirit mult mai bună.
 După ce am ajuns în Buda, am făcut picnicul pe 
terenul de fotbal la umbra unor copaci care ne-au făcut 
siesta mult mai plăcută. Întoarcere a fost foarte 
aventuroasă, viteza de coborâre era foarte mare şi toţi eram 
bucuroşi că nu mai trebuie să pedalăm. Totuşi la un 
moment dat norul de ploaie ce s-a ascuns de dimineaţă şi-a 
făcut din nou apariţia şi a dat drumul la tot ceea ce putea. 
Am luat un moment de repaos când ne-am adăpostit, dar 
mai apoi am realizat că este o ploaie călduroasă de vară şi 
că ar fi păcat să nu experimentăm această senzaţia, cu 
viteză pe care ne-o dădea panta de coborâre. “

“Traseul 4-Lanurile şi mai mult”
 “În acea zi caniculară de vară înainte de acest 
ultim traseu cu toţii aşteptăm să dureze cât mai mult pentru 
a ne distra cum se cuvine. În acea dimineaţă înainte de 
plecare am fost surprinşi de către cei de la televiziunea 
locală care au dorit să facă un articol despre activitatea 
noastră aşa că unii dintre noi au dat interviuri apoi am fost 
filmaţi până la ieşirea din oraş.
 Drumul fiind unul de câmpie nu a fost deloc greu, 
aşa că am defilat printre sate cu o mare uşurinţă. Totuşi în 
momentul în care am ajuns la capătul traseului ne-am dat 
seama că a fost o plimbare prea scurtă aşa că trebuia să o 
luăm din loc să căutăm altă rută de întoarcere. Zis şi făcut, 
din satul Lanuri am ajuns în Bălăceanu unde am găsit o 
rută spre prima noastră destinaţie din jurnal Ghergheasa, 
aşa că de dragul vremurilor bune am hotărât să luăm acel 
drum. Legătura dintre cele două sate era de 7 km, distanţă 
pavată cu pământ, nisip şi bolovani acest lucru nu ne-a 
făcut să ne întoarcem aşa că am continuat pe acea rută 
anevoioasă.
 După aceea ne-am oprit în pădurea de la 
Ghergheasa unde am mâncat, am glumit, am făcut poze, iar 
mai apoi ne-am întors spre casă mulţumiţi de distanţa pe 
care o parcursesem.”

„Dragă Jurnalule,
 De data asta am să îţi povestesc o experienţă unică 
pot să spun. M-am întrecut pe mine însămi şi am mers 50 
de km pe bicicletă. Nu mă credeam în stare, am mai mers 
poate 10 km dar atât de mult era practic un vis.
 În primii 20 de km am admirat peisajul, mai în 
spatele celorlalţi ce-i drept dar am reuşit să ţin pasul şi în 
acelaşi timp să mă bucur de plimbare. Nu am mai fost pe 
traseul Rm-Sărat - Ghergheasa deci a fost interesant. Mai o 

vorbă, mai o întrebare de genul "Cat mai avem până 
ajungem?" şi timpul a trecut fără să îmi dau seama, dar ce 
să îţi zic, drumul de întoarcere a fost cu totul şi cu totul altă 
poveste. 
 Peisajul la fel de frumos, multe lucruri învăţate pe 
parcurs, mult mai mult efort în schimb. La un moment dat 
am rămas de tot în urma grupului şi totuşi am mers în 
continuare cu gândul că o să ajung acasă eventual. Ca să nu 
mai spun că fără puţin ajutor nu puteam să ajung la 
destinaţie, atât de obosită eram şi nici nu pot să spun cât de 
recunoscătoare sunt că l-am primit nu mă aşteptam şi am 
fost surprinsă într-un mod extrem de plăcut. 
 Mă bucur din tot sufletul că am fost în "mică 
expediţie" care pe lângă faptul că m-a determinat să fac 
puţină mişcare, mi-a lăsat o amintire pe care sunt sigură că 
nu o să o uit. Aştept cu nerăbdare următoarea ieşire, mai 
mult pentru atmosferă care o să fie pe drum decât pentru 
febră musculară pe care o să o fac într-un final, ca să fiu 
sinceră. 
 Mi-am întrecut încă o limită şi asta e un lucru 
destul de important pentru mine, nu am mai mers pe 
bicicletă de mult timp şi să realizez că după 2 ani de pauză 
am fost cât de cât capabilă să ţin pasul m-a făcut să cred că 
data viitoare o să pot şi mai mult, în cel mai bun caz să fiu 
în ritm cu ceilalţi şi nu cu un km în urma lor!”

„Dragă jurnalule,
 Am ajuns în cele din urmă la al doilea traseu, de 
data aceasta o provocare mult mai mare, spre comuna 
Pleşeşti. Am fost extrem de fericită când am văzut din nou 
“trupă de şoc” adunată în faţa Casei de Cultură, echipaţi şi 
gata de acţiune, am realizat că îmi era mult mai dor decât 
credeam de activităţi şi în special de compania lor. 
 Încă de la început am plecat de la premiza că acest 
traseu va fi mult mai uşor decât primul, acum că aveam 
experienţă, dar aşa cum se întâmplă de obicei, planul de 
acasă nu se potriveşte cu cel de la faţa locului. 
 Până în comuna Topliceni m-am descurcat de 
minune, chiar am fost în pas cu restul grupului, după în 
schimb lucrurile s-au complicat. Nu am luat în calcul şi 
faptul că urma să urcăm pe tot parcursul drumului. De data 
aceasta nu am fost singura obosită, pentru toţi au fost o 
provocare cei 20 de km. Dar atmosferă a fost de departe, 

“Finalul aşteptării – săriţi pe şa!”
 “Înainte de prima aventură lungă pe biciclete am 
avut parte de o avanpremieră la care ne-am adunat pentru 
a ne împărţii echipamentul personalizat şi de a ne aranja 
traseul pentru ziua cea mare. Totuşi nu ne-am putut abţine 
să nu dăm o tură de încălzire pentru a ne testa capacităţile 
fizice, aşa că împreună am parcurs un traseu până la ieşirea 
din oraş.
 Ziua cea mare a sosit, aşa că la ora 9:00 cu toţii 
eram plini de energie şi gata de drum. Ne-am aprovizionat 
cu apă şi am plecat plini de entuziasm. Pe traseu am 
întâlnit neaşteptat de mulţi oameni care, puţin derutaţi de 
marea cea verde pe biciclete ce trecea pe lângă ei, au fost 
foarte deschişi şi au apreciat iniţiativa noastră, unii fiind 
foarte primitori vrând să ne ofere apă sau fructe din 
gospodăriile lor, acest fapt făcându-ne doar să ne bucurăm 
pentru că eram apreciaţi ceea ce ne-a sporit dorinţa de a 
merge mai departe. În timp căldura a început să-şi facă 
simţită prezenţa, dar numai bine căci noi ajunseserăm deja 
la destinaţie, în satul Ghergheasa. Acest lucru ne-a 
îndemnat să facem un popas pentru a lua prânzul şi pentru 
a ne realimenta bateriile.
 La întoarcere am urmat un alt traseu pentru a ne 
mări orizontul de cunoaştere a peisajelor şi a spaţiilor 
râmnicene. Drumul de întoarcere a fost unul de rezistenţă 
în care a trebuit să colaborăm pentru a nu lăsa pe nimeni în 
urmă, astfel cu toţii am ajuns în acelaşi timp, epuizaţi, dar 
mulţumiţi de faptul că am realizat o distanţă aşa de mare 
într-un timp atât de scurt, creând de asemenea relaţii de 
prietenie.
 Acum aşteptăm cu nerăbdarea următorul traseu, în 
care speram să ne distrăm la fel de bine şi să vedem locuri 
noi şi impresionante.”

“Traseul 2-Trage-i o pedală” (Pleşeşti)
 “Cel de-al doilea traseu al nostru a fost o surpriză 
mai ales pentru faptul că ni s-au alăturat tot mai mulţi 
biciclişti râmniceni dornici de o expediţie cu un grup 
plăcut, gata de distracţie. Întâlnirea a avut de această dată 
loc după-amiaza când soarele de vară tocmai îşi arată 
forţele, dar acest lucru nu ne-a ţinut în casă, ba chiar ne-a 
motivat pentru că aveam să mergem să ne răcorim prin 
pădure, pe dealurile Pleșeștiului.
 După ce s-a făcut adunarea şi toţi erau echipaţi şi 
gata de distracţie, coloana a luat-o din loc. De această dată 
am avut de urcat dealuri care ne-au pus la cale rezistenţa şi 
fiecare după puteri a mai abandonat şi bicicleta încercând 
să termine în cele din urmă traseul. În cele din urmă am 
ajuns în sat unde eu împreună cu cei care am ajuns primii 
am mai întâlnit un obstacol. Frica ne bâzâia în urechi 
pentru că dealurile Pleşeştiului. erau pline de stupi iar după 
toată osteneala pe care o dobândisem până atunci am 
continuat să prindem viteză fiecare în limitele sperieturii 
sau a puterilor.
 La întoarcere am coborât până într-un luminiş 
unde am mâncat şi apoi am luat-o din nou la drum. De data 
aceasta drumul de întoarcere a fost nesemnificativ 
deoarece era o vale continuă care ne-a ţinut la limită mai 
mult frânele decât picioarele”.

Ghergheasa

Fila 1 Fila 2
Fila 4

Fila 3

JURNAL DE
CĂLĂTORIE 

TATU Horaţiu

Pleșești
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 Este vorba de patru tineri din Liceul Teoretic Ştefan cel Mare şi Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă (Stan 
Daniel, Neculăiasa Anca Francesca, Ralea Ana Maria şi Herghelegiu Cristiana), care, reprezentând ATCE Speranţa 
Râmniceană ca voluntari, în perioada 5 – 12 noiembrie 2013 au participat la proiectul “Bridging the Gap: East-West 
Youth Dialogue”, finanţat de Comisia Europeană prin "Youth în Action".
 În continuare vă vom povesti despre noi, despre ce activităţi au fost şi ce am învăţat în cadrul acestui proiect.
 Prima zi a fost rezervată sosirilor la centul ASHA. Centrul Asha este locul în care am locuit în acea săptămână. 
Acest centru avea “căsuţe” în care am fost cazaţi.
Următoarea zi a început cu jocuri de cunoaştere, a continuat cu turul centrului ASHA. Ziua s-a terminat cu seară 
interculturală.
 În următoarele zile am făcut diferite activităţi, cum ar fi workshop-uri, exerciţii de team-building, precum şi 
activităţi legate de teatru. De asemenea, în a treia zi, am făcut o plimbare în Pădurea denumită Forest of Dean, în care au 
fost filmate scene din Stăpânul inelelor şi Harry Potter.

cea mai importantă. Acum ne cunoşteam, formasem o 
legătură unii cu alţii şi printre încurajări şi glume, pe 
bicicletă sau pe lângă ea şi ajutaţi de câteva pauze bine 
meritate am reuşit să ne atingem obiectivul. 
 Nu am plecat, decât după mult aşteptata pauză de 
masă. În ciuda epuizării pe care toţi o simţeam, am plecat 
pe drumul spre casă cu zâmbetele pe buze, în principal 
mulţumiţi de noi înşine datorită faptului că încă o dată ne 
depăşisem limitele.
 Tot ce pot să iţi spun jurnalule, e că aş repeta 
această experienţă. Pe lângă faptul că m-a întărit fizic, mi-a 
dat un plus de siguranţă în forţele proprii. Aştept cu 
nerăbdare și curiozitate următorul traseu, data viitoare voi 
fi cu siguranţă pregătită.

„Dragă jurnalule,
 Am ajuns şi la “proba de rezistenţă” pentru care 
ne-au pregătit celelalte trasee. Al treilea drum pe care l-am 
urmat a fost cel spre comuna Buda. Chiar dacă mă 
aşteptam să fie cel mai greu, în mod surprinzător a fost cel 
mai uşor.
 Aşadar, după ce ne-am întâlnit că de obicei şi 
ne-am aprovizionat cu mâncare şi cel mai important, apă, 
am plecat toţi, plini de zâmbete şi voie bună. De data 
aceasta am putut să ne bucurăm din plin de peisaj, având 
ocazia pe parcurs şi să urcăm şi să coborâm. Cred că acesta 
a fost unul din motivele pentru care am fost mult mai 
energici ca de obicei. Şi de această dată am avut momente 
în care înălţimea dealurilor ne învingeau şi decideam că 
este mult mai bine să mergem pe lângă bicicletă, doar cât 
să ne refacem forţele.
 Într-un final am ajuns la destinaţie. După o poză de 
grup în faţa bisericii, ne-am retras, pentru pauză de masă 
pe terenul de fotbal. Iarba verde, mâncare, apă, voie bună, 
glume, elementele esenţiale pentru grupul nostru de 
biciclişti. Drumul spre casă totuşi a fost puţin mai greu, 
încet dar sigur, fără prea multă energie ce-i drept. Am avut 
parte chiar şi de ploaie dar aceasta nu a reprezentat un 
impediment pentru noi. Ne-am continuat drumul ca nişte 
adevăraţi învingători.
 Nu cred că există termen de comparative între 
primul traseu şi acesta. În primul rând, rezistenţa mea 
fizică s-a îmbunătăţit considerabil, asta este clar şi în al 
doilea rând am cunoscut mult mai bine persoanele cu care 
am împărţit această experienţă, practic ne-am îndemnat 
unii pe alţii să ajungem la linia de final. Să vedem 
următorul traseu!”

„Dragul meu jurnal,
 În cele din urmă am ajuns şi la ultimul traseu. Nu 
sunt fericită că s-a termina, dar pot să spun că aceste 
experienţe mi-au schimbat întru totul vacanţa de vară. 
Totuşi, de data acesta au fost câteva elemente deosebite, 
dacă pot să spun aşa.
 Pentru început, după adunarea obişnuit, postul de 
televiziune local a făcut un scurt reportaj despre acţiunea 
pe care noi am desfăşurat-o, după care, spre marea noastră 
surprindere, Poliţia Locală ne-a escortat până la ieşirea din 
oraş. Pot spune că am avut un impact destul de puternic 
asupra locuitorilor, aceştia privind extrem de surprinşi 
grupul de ecologişti, mărginiţi de câte o maşină de poliţie. 
 Eventual, ne-am continuat drumul spre destinaţie 
şi anume comuna Lanurile. Am avut parte de o vreme 
extrem de caldă, ceea ce ne-a îngreunat oarecum traseul. 
Nu a fost dificil să atingem obiectivul, a fost chiar mai greu 
întoarcerea acasă. Am avut parte de un drum extraordinar, 
cu pietre, care a fost un element nou, proba de rezistenţă 
pentru bicicletele noastre. Ce-i drept, unele nu au rezistat, 
dar am lucrat cot la cot şi am rezolvat şi ceasta problemă. 
Ne-am oprit în păduricea de la Sălcioara ca să luăm masa 
şi să ne refacem forţele.
 Drumul pe care ne-am întors în ultimul traseu este 
identic cu cel din primul, ceea ce m-a făcut să realizez 
evoluţia mea în tot acest timp. Sunt sigură că şi restul 
grupului gândeşte aşa. Am plecat de la copii care nu au 
rezistat practic deloc în timpul primei plecări şi ne-am 
întors, din punctul meu de vedere că nişte învingători la 
sfârşitul proiectului. Cu siguranţă aş repeta experienţa, dar 
sunt sigură că voi retrăi aceste momente de fiecare dată 
când voi lua hotărârea să fac o mică excursie cu bicicleta.”

Buda

Lanurile

IANCU Silvia

B R I D G I N G  T H E  G A P
E a s t - W e s t  Yo u t h  D i a l o g u e

Tinerii râmniceni fac cinste Municipiului Râmnicu Sărat în Anglia!

 Fiecare grup de participanţi a avut de făcut o 
prezentare de aproximativ 30 de minute, în care să 
răspundem la anumite întrebări, cum ar fi în ce regiune a 
Europei considerăm că suntem, şi cum este reprezentată 
cealaltă parte a Europei în media. Din aceste prezentări am 
învăţat că în ţările vestice există o împărţire pe regiuni 
(partea de Vest a Germaniei şi partea de Est, În Italia 
divizia între nord şi sud etc) şi nu există un sentiment al 
apartenenţei europene, mai importantă fiind apartenenţa 
într-o anumită regiune decât apartenenţa europeană şi 
chiar decât cea naţională, iar est europenii fiind foarte 
mândrii de ţară din care fac parte.
 Opinia mediei a fost şi ea interesantă, deoarece în 
estul europei, vestul era descris ca un paradis, în care toţi 
oamenii au slujbe, salarii mari şi multe alte beneficii şi se 
petrec numai lucruri bune. Estul era descris în vest ca fiind 
sărac, inferior din punct de vedere tehnologic şi puternic 
influenţat de către Rusia.
 O discuţie interesantă pe care am avut-o a fost 
discuţia despre cetăţenia europeană. Din această discuţie a 
rezultat că cetăţenia europeană se referă la standarde (de 
viaţă) ridicate, drepturi ale omului, dar şi că cetăţenia 
europeană este în curs de execuţie.

 O altă activitate interesantă a fost grupul de 
reflecţie, care s-a petrecut aproape în fiecare zi, la sfârşitul 
activităţilor. În grupul de reflecţie, participanţii au fost 
împărţiţi în mai multe grupuri, iar în aceste grupuri puteai 
să îţi exprimi opinia despre ce s-a întâmplat în ziua 
respectivă.
 O activitate distractivă a fost “Intercultural 
singing”. În această activitate Centrul ASHA a invitat o 
specialistă în acest domeniu, numită Ellie Holiday, şi cu 
ajutorul ei am cântat nişte piese aparţinând anumitor 
culturi.
 În penultima zi, am vorbit despre “Youth în 
Action” şi “Erasmus+”, şi am creat proiecte europene pe 
diverse teme, cum ar fi cultura, drepturile omului, etc. şi 
am primit rambursările, şi am primit Youthpass-urile. 
Ultima zi a fost rezervată plecărilor.
 În concluzie, pot spune că acest proiect a fost o 
experienţă interesantă, iar dacă îmi va mai permite timpul, 
voi participa şi în alte proiecte.

Daniel Stan - participant în proiect
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 “Trăieşte poezia” o exclamaţie ce afirmă 
continuitatea, viitorul, succesul pe baza realizărilor din 
prezent, acesta a fost dezideratul pe care proiectul nostru 
l-a promovat în calea evoluţiei unor noi relaţii de 
colaborare parteneriale între tinerii din localitatea Edineţ, 
Rep. Moldova şi cei din Râmnicu Sărat, România. 
Schimbul de tineri ce i-a adus faţă în faţă cu arta creaţiei 
poetice în perioada 09- 17 iunie 2013, după o perioadă în 
care poeziile au fost trecute prin filtrul editării şi în final al 
tiparului, a condus în final la obţinerea unor importante 
output-uri sub forma unei cărţi editată într-un număr de 100 
de exemplare şi a unui DVD, de asemenea multiplicat în 
200 de exemplare ce conţine filmul proiectului, un adevărat 
marş printre activităţile ce au fost derulate în schimbul de 
tineri bilateral.
 Evenimentul de lansare a celor două rezultate 
efective a fost consemnat în cadrul unei Conferinţe la care 
au luat parte participaţii din grupul ţintă din România, 
factori de cultură, educaţie, voluntari şi autorităţile locale. 
Cartea, ce poartă numele proiectului reprezintă o îmbinare 
în versuri a muncii tinerilor fiind structurată în aşa fel încât 
cititorul să poată obţine o imagine complete a procesului 
prin care cartea a fost obţinută, alături de o descriere a 
Programului ce a susţinut implicarea tinerilor pentru creaţie 

şi în final, poeziile tinerilor, atât a celor din Rep. Moldova 
cât şi a celor din România, în forma lor pură, ca modalitate 
de promovare a unor noi valori poetice şi de ce nu a unor 
viitoare valori umane.
 Conferinţa de lansare a avut loc în luna octombrie, 
în data de 16, aceasta consemnând un punct important în 
evoluţia relaţiilor dintre Edineţ şi Râmnicu Sărat, de altfel 
două localităţi înfrăţite acum ceva vreme, o muncă 
voluntară în urma căreia rămân scrise în versuri trăirile şi 
sentimentele tinerilor care mai bine de o săptămână au 
bătut calea locurilor râmnicene şi a celor înconjurătoare 
urbei în scopul de a compune, de a-şi exteriorizeze prin arta 
creaţiei propriile trăiri, creativitatea şi de a-şi îmbunătăţi 
competenţele nu doar de a fi creatori ci de a fi ei cei care 
oferă o imagine memorabilă unor momente statice din 
istoria spaţiului râmnicean.
 Activitatea de diseminare, odată cu distribuirea în 
cadrul celor două comunităţi a materialelor a permis 
asumarea unor noi speranţe în care poezia să reînvie în 
rândul tinerilor, aceştia întorcându-şi faţa către valorile 
umane, către frumos şi de ce nu către scrierea unei noi 
pagini de glorie râmniceană.

Florin Ceparu – Preşedinte A.T. ONIX
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 Probably the best starting point for a new partnership between 
the European countries is the dialogue that all communities are called 
to. In this context, ATCE-SR, had the chance of taking part in one visit 
study promoted by the Municipality of Pagliara, Sicily.  A visit 
designed to offer an opportunity to explore the present youth 
opportunities and together with Giorgiana Grozea (Gy) we 
represented the association. The main aim of the project it was to 
develop cooperation in the field of youth information between 
European partners working with youngsters, including public and 
private institutions, from 8 European countries: Italy, Hungary, 
Portugal, Romania, Germany, Spain, Slovenia, Latvia.
 The changes taking places in recent years can create an 
inadequate climate if some measures are not taken. That’s why, this 
kind of projects are welcomed and can be considerate it as a necessary 
basis for a healthy and strong youth environment. Moreover, the 
awareness of some present cultural barriers would unlock the 
desirable  level of interaction among the European countries.
 During the 6 days of the project we have contributed to a 
process of consulting the local representatives of the central 
institutions and of the youth organizations in order of  having a better 
understanding of the main issues in the field of youth. I should to 
admit that things were surprising for me in some moments. Even 
having a YiA background and knowing what is about this study visit it 
was a first one for me and as a fact I had to deal with new situations. 
Beyond all these, I had the chance to take part at some exchanges of 
experiences, conferences and visit of youth information structures.
 A further description of the main two activities of the project 
stresses the fact that the central public institution are playing and 
important role by colaborating with the non-governamental 
organizations. 
 The second day of the visit debuted with a warm Sicilian 
welcoming by the mayor of Pagliara Municipality in the City. 
Throughout this activity we had a introduction of ourselves and our 
organization. As well, we had a short presentation of the peculiarities 
of our cities.
 And at just one day distance of the above activity we were 
engaged on a dialogue about the role of information to young people 
in local policies. A perfect ocasion of sharing each other our 
experience and having an exchange of good practices and figure out 
that differences and similarities are find it at all levels in our way of 
working. But, for sure, with a common opinion: nothing is possible 
without people.
 Beside this activities the host organization offered us a tour 
near Pagliara’s communities like: Mandanici, Forza d’Agrò, 
Casavecchio, Messina, Savoca, Alì Terme and established us meetings 
with its mayors.
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Visit study promoted by
the Municipality of Pagliara, Sicily
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 Voi începe prin a spune că acest proiect 
a fost o oportunitate de a afla informaţii noi, dar 
şi de a-mi face noi prieteni.
 Pot spune că a fost o săptămână foarte 
încărcată care a trecut relativ pe nesimţite, 
trezindu-mă duminică dimineaţa (22 
septembrie) că deja trebuia să ne întoarcem 
acasă lăsând în urmă amintiri frumoase şi 
experienţe unice.
 Aşadar, prima zi a acestui proiect, 15 
septembrie, s-a rezumat pentru noi, participanţii 
din România, numai la drumul spre Turcia, 
ajungând undeva la 10-11 seara la hotel. Pot 
spune încă de la început că mi-a plăcut cum am 
fost primiţi (la aeroport ne aştepta un autocar să 
ne ducă la hotel).
 Următoarea zi, cea care a constituit 
într-adevăr prima zi a acestei experienţe, 16 
septembrie, a debutat cu deschiderea oficială, 
ţinută la Universitatea Zirve, partener în 
proiect, unde după un speech din partea 
reprezentanţilor universităţii, fiecare din 
participanţi a trebuit să se prezintă şi să spună 
ce aşteptări are de la acest proiect. După aceea, 
am făcut nişte jocuri de cunoaştere, unul menit 
să ne reţinem numele şi un termen caracteristic 
nouă, altele menite să ne facă să comunicăm 
fără a vorbi (să ne aranjăm într-un cerc în 
ordinea vârstei/alfabetic fără însă să vorbim 

 Începând din această lună, judeţul Buzău are conturată o 
“hArtă a meşteşugurilor”! Lucrarea editorială, rod al muncii unui 
grup de tineri pasionaţi, a apărut în cadrul proiectului “Psihoart 
Gallery” derulat de Unity în Values Interconfessional cu sprijin 
financiar din partea Comisiei Europene prin Programul “Tineret în 
acţiune”.
 Lucrarea reprezintă o primă inventariere, însoţită de 
succinte descrieri, a principalilor meşteri populari întâlniţi pe 
teritoriul Judeţului Buzău. 
Ne place să credem că astăzi judeţul nostru se remarcă din punct 
de vedere socio-cultural, şi - sau mai ales - prin cei care au sortiţi 
să-şi ducă crucea până la capăt, practicând, de cele mai multe ori 
în condiţii improprii, meşteşuguri străvechi, aproape uitate, 
ridicându-şi la rang de artă propria viaţă, bătrâni cu frunţile 
asudate, depozitari ai sacralităţii şi înţelepciunii populare, 
ambasadorii noştri dragi.
 Cei interesaţi de publicaţia noastră ne pot contacta la 
adresa de e-mail: interviu.office@gmail.com. 
 Acest articol reflectă cu stricteţe punctul de vedere al 
autorului.

 15-22 septembrie 2013
Ga

zi
an

te
p-

Tu
rc

ia

între noi - poate cel mai drăguţ dintre jocuri). De asemenea, am făcut 
şi diverse jocuri de încredere, menite să favorizeze interacţiunea 
dintre participanţi. Am avut de făcut, totodată, şi prima sarcină de 
grup. Fiindu-ne date 15 sarcini, a trebui să le realizăm în 45 de 
minute, lucru imposibil de realizat pe cont propriu (mission 
imposible), dar care nu ne-a dat prea mari bătăi de cap ca grup. Ziua 
s-a încheiat cu o ultimă sarcină şi anume să ne menţionăm pe nişte 
post-it-uri aşteptările, contribuţiile şi temerile în legătură cu acest 
proiect. 
 Următoarea zi a început cu o mică prezentare referitoare la 
programul Tineret în Acţiune şi  certificatul youthpass pentru ca mai 
apoi să avem o competiţie referitoare la informaţiile date, ce avea ca 
premiu 1kg de baclava, tentant huh? Evident, în final, pentru o 
participare intensă a tuturor participanţilor, toată lumea a fost 
declarată câştigătoare J. După aceea, am avut ceva timp să pregătim 
prezentarea ONG-urilor pe care le-am reprezentat şi apoi a fost 
prezentarea propriu-zisă. Cam aşa a arătat posterul menit să 
reprezinte asociaţia ATCE-SR.
 În următoarea zi, am vorbit despre priorităţile proiectelor  
  Tineret în Acţiune şi anume:
  Cetăţenia europeană
  Participarea activă a tinerilor
  Diversitatea culturală
  Incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse
 Fiind împărţiţi în patru grupuri, pe rând a trebui să ne aducem 
contribuţia la fiecare din cele 4 priorităţi iar la final ne-am prezentat 
ideile unii celorlalţi.
 De asemenea, am avut parte de o simulare, în care ni se 
dădeau anumite roluri şi trebuia ca la final să decidem dacă acceptăm 
refugiaţii în ţara noastră fictivă sau nu.
 Am avut o prelegere şi despre Pace şi Violenţă. De asemenea, 
am vorbit şi despre xenofobie, discriminare, rasism.
 O altă discuţie pe care am avut-o, în altă zi, am discutat 
despre identitate, după încheierea unui mic joculeţ în care primeam o 
lămâie trebuia să o observăm timp de 5 minute ca mai apoi să fim puşi 
în situaţia de a o recunoaşte dintr-o mulţime de alte lămâi.
 O altă experienţă ce merită menţionată a fost seara 
interculturală, în care fiecare ţară a avut circa 10 minute să îşi 
reprezinte ţară. Ce a ieşit?!

 Vineri am fost să vizităm tabăra refugiaţilor. Pot spune că a 
fost o experienţă unică, deoarece am fost profund impresionată, în 
special de copii mici, de felul în care s-au bucurat când ne-au văzut şi 
de faptul că am reuşit măcar pentru puţin timp să le aducem zâmbetul 
pe faţă.
 Deşi aveau condiţii de trăi foarte bune, asigurate de turci, 
inclusiv coafor, sală de forţă, sală de lectură, de calculatoare, market, 
şcoli cu dotările necesare, policlinică, pot spune că într-un fel sau 
altul situaţia lor era destul de grea, având în vedere că mulţi dintre ei 
erau departe de rudele lor şi îşi părăsiseră ţara lor, fugind pentru a-şi 
salva propria viaţă. Această vizită pot spune că a fost o experienţă 
unică şi am rămas cu amintiri plăcute, dar şi cu o durere în suflet că 
doar am luat la cunoştinţă de situaţia lor şi că nu am putut face nimic 
mai mult.
 Am fost şi în Sanliurfa unde am văzut lacul cu peşti şi am 
vizitat şi moscheia. Penultima zi a fost dedicată unui tur al oraşului 
unde am vizitat muzeul Bayazhan, Grădina zoologică şi Muzeul 
jucăriilor.
 Finalul acestei experienţe a fost marcat prin ceremonia de 
acordare a youthpass-urilor.
Ultima zi a fost destinată plecării, fiecare şi-a urmat drumul spre casă 
luând cu el multe amintiri de neuitat, mulţi prieteni şi totodată 
regretul că totul s-a terminat.
Pot spune că a fost o experienţă plăcută pe care aş repeta-o ori de câte 
ori aş avea ocazia.

Ana-Maria Brezoiu

Mesterii populari,
Ambasadori ai traditiilor

si patrimoniului cultural

Ştefania Selegian
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 Bună, mă numesc Gavrilă Aurelia Gabriela, am 16 
ani și sunt elevă la Colegiul Național "Alexandru Vlahuță".
  Am ales să fiu voluntar pentru a ajuta oamenii și a 
mă ajuta pe mine, a mă dezvolta. Nu am o experiență foarte 
vastă, sunt voluntar de mai puțin de un an, primul proiect în 
care am participat a fost "Trăiește poezia prin teatru-TRUP" 
în iunie 2013 care exprimă crezul artistic al fiecărui mic 
autor, de asemenea în proiectul "Road to the stars" care a 
avut ca și locație Smolyan, Bulgaria m-au ajutat să mă 
dezvolt pe această parte artistică.
  Aceste proiecte m-au ajutat foarte mult să-mi dezvolt 
cunoștințele limbii engleze, au făcut ca încredere mea de sine 
să crească și să vreau să ajut oamenii cu acele cunoștințe 
căpătate.
  Dacă aș putea face eu această alegere, aș sta 
săptămâni la rând fiind voluntar. Voluntar nu înseamnă să 
pleci de la școală cu această scuză, ci să-ți organizezi 
programul în așa mod încât le poți face pe toate. 
 Sunt interesată de oportunitățile de voluntariat din 
toate domeniile: cultură, artă, sport, educație, apărarea 
drepturilor și promovarea intereselor cetățenești. Îmi doresc 
să devin un voluntar care practică toate tipurile de activităţi 

 Salut! Mă numesc Cristian Tudor, am 17 ani, studiez la 
C.N. Al. Vlahuţă în clasa a 10-a şi de o bună perioadă de vreme 
sunt voluntar al ATCE Speranţa Râmniceană, AT ONIX și 
implicit F.O.R.T.E.S.  La început nu mi-a fost uşor deoarece nu 
ştiam ce mă aşteaptă, însă acest lucru m-a determinat să mă 
implic cât mai mult în voluntariat. M-am acomodat repede, pot 
spune, pentru că am fost ajutat de prieteni, reuşind în cele din 
urmă să înţeleg ce este şi ce face un voluntar. Chiar dacă 
bănuiam câte ceva despre acest termen, experienţele trăite în 
primul meu proiect m-au ajutat să înţeleg în ce constă 
voluntariatul. Nu voi uita niciodată primul meu proiect, numit 
„Poverty: find out, understand, solve” deoarece a fost primul 
pas către o lume nouă. Am cunoscut persoane şi locuri noi şi 
am înţeles tema proiectului lucrând împreună cu membrii altor 
ţări pentru realizarea diferitelor activităţi care să ne ajute să 
înţelegem ce este sărăcia şi în ce constă. Ca să fii voluntar nu 
îţi trebuie mare lucru. După părerea mea „implicare” este 
cuvântul care defineşte un voluntar. Bucuria este mare atunci 
când vezi că ţi-ai făcut bine treaba şi eşti apreciat.

voluntarvoluntar
 „Dar, cum a început?” Întrebarea aceasta cred 
că şi-o pune fiecare tânăr voluntar, la sfârşitul fiecărui 
proiect sau la sfârşitul fiecărei noi experienţe. Să vă 
spun cum am devenit eu voluntar. Eram (şi sunt şi 
acum) foarte pasionat să ajut persoane nevoiaşe, de 
obicei persoane în vârstă. De când am auzit că 
prietenul meu face parte dintr-o echipă de voluntari 
l-am rugat să mă ajute să devin şi eu un voluntar. 
Astfel am participat la câteva activităţi şi am intrat 
„mai pe nesimţite” în această echipă fiind primit cu 
căldură de către ceilalţi membri. Participăm cu 
plăcere la fiecare activitate când eram chemat şi 
încercam să mă împrietenesc cu toată lumea. Pot 
spune că voluntariatul mi-a schimbat puţin viaţă 
deoarece, în opinia mea, pe lângă faptul că mi-am 
făcut noi prieteni, am devenit şi o persoană mai bună, 
mai solidară. Chiar dacă la început consideram că sunt 
un intrus în acea echipă şi că va dura mult până mă voi 
acomoda, nu a fost aşa deoarece orice nou voluntar 
este primit cu căldură şi este încurajat să continue ceea 
ce a început odată cu intrarea în echipă. De aceea vă 
sfătuiesc şi pe voi să deveniţi voluntari pentru că veţi 
avea multe de câştigat.

Tudor Cristian

Profil de
specifice voluntariatului: activități cu tineri, activități cu copii, 
activități cu bătrâni, activități culturale, organizare de evenimente 
și așa mai departe.
  În încheiere aș vrea să spun că am devenit voluntar pentru 
a-mi dezvolta aptitudinile și abilitățile cum ar fi eficiența reușind să 
realizăm obiectivele și sarcinile de lucru la un nivel calitativ ridicat, 
cu cât mai puține resurse și într-un timp cât mai scurt, flexibilitatea 
- lucrul într-o echipă nouă sau seriozitatea în ceea ce privește 
respectarea programului, a sarcinilor de lucru și a celorlalți colegi.
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Lumina cuvântului

Într-o zi am văzut un strop de lumină 
Rostogolindu-se pe cărare. 
M-am întrebat, 
Ce poate să fie oare? 
Am crezut că e o bucată ruptă din soare 
Sau poate vreo lumină călătoare? 
Era cuvântul, 
Desprins dintr-o inimă iubitoare. 
Îmbătat de miresme hoinărea pe cărare. 
Iubirea transformă cuvintele 
În lumină orbitoare 
Și-acestea izvorăsc revărsându-se 
În stropi mici de soare.

 Toţi suntem sufocaţi de termenul “campanie umanitară”, 
dar nimeni nu participă vreodată la una.
 Cazul din Valea Screzii iese totuşi din tipar. Într-o vale din 
judeţul Prahova, mai bine de 300 de orfani şi-au găsit cămin. 
Nicolae Tănase, preotul din satul învecinat, se hotărăşte în 1990 să 
înceapă o luptă împotriva avortului. Câţiva ani mai târziu pune 
bazele orfelinatului din Valea Screzii iar astăzi, la aproape 20 de ani 
distanţă, el nu se opreşte din această muncă. Peste 1 500 de copii au 
trecut prin acest orfelinat.
 Pe 8 noiembrie am fost la Valea Screzii. Una dintre acele 
multe campanii umanitare a reuşit să strângă de la elevii din 
Râmnicu Sărat grămezi întregi de haine şi alimente. Drept urmare, 
de dimineaţă am pornit alături de iniţiatorii campaniei şi de elevii de 
la Centrul Şcolar de Incluziune Socială spre acei copii fără ajutor 
care dacă ar şti cum, probabil l-ar cere ei înşişi de la semenii lor 
ortodoxi practicanţi la nevoie.
 Locul este destul de mare, peste 10 corpuri şi o şcoală în 
construcţie în mijlocul lor.La orfelinat erau doar cei de câţiva ani, 
majoritatea fiind plecată la şcoală. Preotul care este în rolul unui 
părinte a 300 de copii era plecat la biserică, ziua de 8 noiembrie 
fiind totodată o sărbătoare în calendar. Gazdele erau primitoare deşi 
locul, atmosfera, totul, inspira o dramă. Copiii de acolo erau 
nevinovaţi, frumoşi şi în exterior şi în interior, zâmbeau în continuu. 
Încântaţi au fost şi cei de la Centru de Incluziune pentru că au putut 
ieşi din mediul lor de zi cu zi.
 Trecanand pe acolo îţi dai seama că uiţi multe lucruri cu 
adevărat importante când eşti prea ocupat să-ţi porţi ochelarii de cal 
şi eventual un lacăt pe inimă. Nu trebuie să mergi la Valea Screzii şi 
nu trebuie să fie nici Crăciunul sau vreo altă sărbătoare ca să fii om, 
trebuie doar să-ţi apleci urechea pentru că sunt voci destule care 
strigă.

 Subfiliala Crucea Roșie Râmnicu Sărat împreună cu Federația 
Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport și Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu, în parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat, partenerii 
media TV Sat, Radio Boom și săptămânalul Scurt pe 2, Poliția Râmnicu 
Sărat, Muzeul Municipal, Instituțiile școlare din Municipiu și Dugheana de 
Printuri organizează în data de 12.12.2013, ora 17 spectacolul caritabil 
Crede în minuni! destinat strângerii de fonduri în vederea sprijinirii copi-
ilor care provin din familii cu venituri modeste, din Municipiul Râmnicu 
Sărat.
 Fondurile strânse în urma spectacolului vor ajunge,  în preajma 
sărbatorilor, în casele acestor copii, luminându-le  sufletele și arătându-le 
că Moș Crăciun există!
 Apropierea de atmosfera unor Sărbători fericite va fi asigurată de 
prestațiile artiștilor consacrați din industria muzicală romanească.
Evenimentul va avea loc în Sala de spectacole a Centrului Cultural Florica 
Cristoforeanu Râmnicu Sărat.

Ștefania Dragoe – membru al echipei de organizare a evenimentului
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O RAZĂ DE LUMINĂ
Valea Screzii

Ștefan Enică

Comunicat
de presă

Crede în minuni!

Duțu Viorica
membru ASCE-PP

D'ale
voluntarilor...

Noroi și lumină  

Suntem oameni, bulgări de tină. 
Ne rostogolim înainte si înapoi 
Căutând lumină. 
Când sufletul plânge, 
Forma se frânge, 
Nămolul din urmă ne-ajunge. 
Rămânem pe loc, 
Așteptând un strop de lumină, 
Pentru a ne regăsi forma 
Și a ne desprinde din mocirlă. 
Mișcarea ne ajută să ne bătătorim 
Ca lacrima ce vine 
Să nu ne mai transforme în noroi.


