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ELOGIUL SATULUI ROMÂNESC

N-am să uit niciodată că, în 1937, Lucian Blaga, chemat la
Academia Română şi neavând predecesor în fotoliul ce i se oferea, pentru o
operă atât de originală şi adâncă, avea să rostească în discursul de recepţie
poate cel mai frumos, mai vibrant şi mai înalt elogiu ce se putea aduce
satului românesc. Păstrătorul matricei noastre ca neam şi vistiernicul tuturor
calităţilor noastre sufleteşti adunate de veacuri, satul românesc de astăzi,
are stringentă nevoie de a fi redescoperit, iubit şi cultivat.
Proiectul Tradiţii şi obiceiuri din judeţul Brăila, în cadrul Şcolii de vară
continuă un efort la care Muzeul Brăilei s-a angajat ferm.

Prof. univ. dr. Ionel Cândea
Directorul Muzeului Brăilei
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TRADIŢIILE ROMÂNEŞTI ÎNTRE UITARE ŞI REGĂSIRE
Sincronizarea cu literatura europeană din Vest, care a revigorat
literatura română interbelică plasând-o într-un spaţiu de graţie, s-a transferat
treptat şi asupra altor domenii în care conceptul de sincronizare nu a fost
deloc potrivit.
Aşa încât, de o bucată bună de vreme încoace se importă sărbători, se
adoptă tradiţii care uneori sunt apărate de noii adepţi cu o mai mare
înflăcărare decât o fac băştinaşii. Au apărut totuşi şi voci care să atragă atenţia
asupra sărăciei spirituale pe care ne-o impunem astfel, noi ca popor. În afara
lungilor discuţii teoretice, ce facem noi concret pentru a schimba cumva
tendinţa aceasta? Majoritatea - nimic.
În sprijinul valorilor autohtone, locale vine proiectul Tradiţii şi obiceiuri
din judeţul Brăila din cadrul şcolii de vară, proiect de amploare, care deşi are o
temă mai puţin aflată în zona de interes a tinerilor, a adolescenţilor, a reuşit să-i
implice, să le facă cunoscută o realitate a unei lumi din care ei înşişi se trag,
prin părinţii şi bunicii lor.
Satul se identifică, în esenţă, cu constituirea societăţii şi a civilizaţiei
umane, este locul unde s-a născut cultura, unde se conservă şi supravieţuiesc
valori şi tradiţii puternice ce se cer descoperite, puse în lumină şi păstrate.
Nici nu se poate concepe o analiză a satului ca sistem social, ca tip de
civilizaţie, fără să se ia în considerare cultura sa, căci prin cultura sa,
universul sătesc a devenit un mediu specific de existenţă, diferenţiindu-se de
celelalte universuri sociale.
În lumea modernă, o simplă căutare pe Google a unor termeni precum
sat, tradiţie, obiceiuri, spiritualitate se transformă în descoperirea unui
întreg desfăşurător cu explicaţii, lipsite însă de experienţa directă.
Un adolescent care se desprinde de lumea virtuală a internetului şi
cunoaşte direct lumea satului cu obiceiuri şi meserii tradiţionale, cu truda şi
frământările specifice este un tânăr care se sincronizează cu adevăratul spirit
al locului, cu singurele repere care îi pot construi valori umane sigure:
adevărul, bunătatea, respectul.
profesor Evelina Dumitraşcu,
Director Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Brăila
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ŞCOALA DE VARĂ
„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DIN JUDEŢUL BRĂILA”
ARGUMENT
De ce Şcoală de Vară?
Pentru că elevii vor să descopere lucruri interesante şi fără să fie
evaluaţi cu note în catalog, ci sub semnul cunoaşterii necondiţionate. Elevii
şi-au manifestat dorinţa de a desfăşura astfel de activităţi extracurriculare,
în cadrul cărora, relaxaţi, să afle mai multe despre locurile natale.
De ce „Tradiţii şi obiceiuri”?
Pentru că am observat că există tendinţa de a ne îndepărta de ceea ce
ne defineşte pe noi, românii, ca popor - SĂRBĂTORILE, TRADIŢIILE ŞI
OBICEIURILE NOASTRE. Mai mult chiar, am constatat că elevii noştri
sărbătoresc Halloween, Valentay s Day, sau alte astfel de zile, pe când ceea ce
este autentic românesc le este necunoscut... Am început acest proiect de
Dragobete, când elevii au fost foarte încântaţi să descopere că şi noi avem un
obicei prin care sărbătorim iubirea şi venirea primăverii. Vizitele la Muzeul
Ţăranului Român şi la Muzeul Satului le-au creat elevilor o imagine de
ansamblu asupra definirii noastre ca popor - prin ceea ce au păstrat
strămoşii noştri - şi au înţeles că, doar cunoscând şi ducând mai departe
aceste tradiţii şi obiceiuri, ne putem păstra identitatea naţională.
Deşi judeţul Brăila nu este o zonă care să conserve puternic tradiţiile
locului, fiind o regiune în care se intersectează multe culturi, ne-am propus
să cunoaştem direct de la sursă, de la meşterii populari ai locului, specificul
etnografic al judeţului. Şi ne-am bucurat de oportunitatea colaborării cu
Muzeul Brăilei, care ne orientează atenţia spre obiective etnografice
cunoscute şi ne înlesneşte comunicarea cu oameni pe care noi i-am fi găsit
mai greu. Ne propunem şi să realizăm lucrări prin care să comunicăm şi
altora din această experienţă.
profesor Marioara Bălan
Coordonator, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”Brăila
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Cunoaşterea patrimoniului cultural – o lecţie despre trecut şi viitor
Despre locul şi rolul patrimoniului cultural în procesul de educaţie se
vorbeşte tot mai mult în ultimii ani, cu deosebire în cadrul unor programe
şi proiecte ce se derulează între şcoală şi instituţiile specializate (muzee,
arhive ş.a.), parteneri în aceste proiecte. S-au impus tot mai mult termeni
ca: educaţie pentru patrimoniu, identitate şi diversitate .
Patrimoniul cultural merită un loc aparte în educaţia copiilor noştri,
deoarece le oferă acestora un ajutor real în încercarea de a pătrunde tainele
trecutului, de a înţelege prezentul şi în acelaşi timp de a arunca o privire
către viitor. Lucrul cu patrimoniul permite educatorilor depăşirea
frontierelor impuse de materiile şcolare şi orarul zilnic, constituindu-se
într-o nouă provocare, deschizând copiilor şi tinerilor interesul pentru noi
descoperiri.
Dar ce este patrimoniul cultural şi de ce este necesar să-l “aducem” în
sala de clasă? Dincolo de toate definiţiile, patrimoniul cultural trebuie
înţeles ca “moştenire culturală”, ca o sumă de valori unice şi inestimabile.
Pentru aprofundarea acestui concept atât de vast s-a pornit de la o
abordare exclusiv pe criterii fizice. În mod tradiţional se face o distincţie
între patrimoniul material (tangibil) şi patrimoniul imaterial (intangibil).
Patrimoniul material cuprinde la rândul său două categorii: a). patrimoniul
imobil (ex. situri istorice, monumente, peisaje culturale etc.), b).
patrimoniul mobil (ex. medalii, fotografii, covoare şi tapiserii, unelte etc).
Fiecare dintre aceste bunuri culturale au o valoare istorică, artistică,
etnografică şi memorială.
Patrimoniul mobil este gestionat în cea mai mare parte de către
muzee care prin intermediul expoziţiilor de bază (denumite în trecut
permanente), temporare şi itinerante, pun în relaţie oamenii (publicul) cu
aceste valori.
Patrimoniul imaterial cuprinde ansamblul experienţelor transmise
din generaţie în generaţie, obiceiurile şi ritualurile. Cea mai mare parte a
patrimoniului imaterial se regăseşte în cultura populară. Fiecare obiect are
o poveste (cine l-a lucrat, cine l-a folosit), la fel cum fiecare comunitate are
legendele şi sărbătorile ei. Instrumentul de lucru pentru cercetarea
patrimoniului imaterial este cuvântul.
4

În lumea modernă patrimoniul cultural cunoaşte o nouă abordare.
Procesul de globalizare duce către o uniformizare şi o standardizare a
culturilor şi modelelor culturale. Pe de altă parte, există o imensă
diversitate la nivel local şi individual. Politica actuală comunitară constă în
combinarea valorilor locale, individuale cu cele globale, generale şi
promovarea diversităţii. Acest lucru determină o revizuire a metodelor de
prezentare a patrimoniului cultural. De aceea se impune necesitatea unei
mai bune cunoaşteri a localului (a particularului), a valorilor create de-a
lungul timpului de o comunitate umană distinctă.

Ocupaţii şi meşteşuguri
Agricultura
Pietroi (arman) pentru treierat

Grâul se treiera la „arie”,
cu caii sau cu pietroiul
(armanul) cioplit de meşterii din
dealurile Istriţei (Buzău).

Pescuitul
Luntre (cin) cioplită intr-un singur trunchi de copac

Pescarii foloseau ca mijloc
de transport cinurile care le
permiteau pătrunderea uşoară
printre sălcii şi pe canalele
înguste.
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În piua din lemn de nuc se zdrobea
sarea folosită la conservarea peştelui si a
brânzeturilor

Meşteşuguri casnice
Covoare, scoarţe, peretare, ştergare, cusături

Prin prelucrarea lânii, a inului şi cânepii se obţineau firele din care se
ţeseau şi se coseau, iarna la lumina lămpii, minunatele obiecte textile care
împodobeau interiorul.
muzeograf, Gabriela Cloşcă
Şef secţie Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Brăilei
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PAGINI DE JURNAL
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În vizită la Minimuzeul Şcolii „Mihail Sadoveanu” Brăila
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O pagină de jurnal..

Luni, 14 iunie 2010
Orice

început,

orice

premieră sau festivitate de
deschidere este aşteptată cu
interes,

cu

emoţii,

cu

nerăbdare de noi toţi, copii
şi

adulţi

deopotrivă.

Suntem
curioşi,
avem
nedumeriri, ne propunem
să fim atenţi la ceea ce ne
comunică

cel

din

faţa

noastră, să fim receptivi la
mesajul
pe
care
îl
transmite. E un moment
festiv, la care ne face plăcere să participăm, şi de care, mai târziu, ne
amintim unele crâmpeie cu drag.. prima zi de şcoală de vară!…
Cam aşa au stat lucrurile şi în ziua de 14 iunie 2010, când ne-am
întâlnit în cadrul acestei Şcoli de Vară. Prima zi de vacanţă a coincis cu
întâia zi de şcoală de vară.
Această ,,şcoală” s-a vrut a
fi, printre altele, un fel de
,,vacanţă la ţară” pentru
unii elevi.
Anunţând în primetime programul, cu toate
activităţile care urmau a fi
derulate, am menţionat şi
localităţile pe care urma să
le cercetăm. Pentru mulţi
dintre
ei
erau
locuri
necunoscute, cu oameni
necunoscuţi, simple nume despre care au învăţat la orele de geografie.
Aveau ulterior să descopere o muncă de teren utilă, dar deloc facilă, care
recomandă abilităţi de comunicare excelente. În acea zi, micii gustieni
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puteau doar să-şi imagineze ruralul brăilean
specificitatea zonei.

cu tot ce

ţine

de

Familiarizaţi cu sărbătorile de import, obiceiuri şi meşteşuguri cu
tradiţie pentru mulţi sunt necunoscute. Punctul culminat al zilei a fost
vizionarea filmului documentar ,,Povestea Caloianului” realizat de
Anca Damian (Televiziunea Română) în colaborare cu Muzeul Naţional
al Agriculturii Slobozia şi Institutul de Etnografie şi Folclor. Au
descoperit un obicei vechi de invocare a ploii sub forma unei păpuşi de
lut, sub forma unui întreg ritual funerar.
Şi acesta a fost doar începutul…

muzeograf Brînduşa Ilie,
Coordonator, Muzeul Brăilei

La deschidere – 14 iunie 2010
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15 iunie 2010

Dragă jurnalule,

Mă bucur să fiu cea
care

împărtăşeşte

experienţa primei deplasări
în

judeţ

din

proiectului
copleşesc
care

le

cadrul

nostru!

Mă

sentimentele
trăiesc

în

pe

urma

expediţiei de cercetare de
astăzi...
Sunt foarte încântată
că am avut ideea de a
realiza această Şcoală de
vară, pentru că am citit
astăzi pe chipurile copiilor din proiect o bucurie imensă. Erau atât de
veseli, de curioşi să afle lucruri noi şi să cunoască ocupaţiile sătenilor din
Gropeni...

Au venit echipaţi cu camere de filmat, cu aparate foto, cu

reportofoane, ca adevăraţi jurnalişti!
Am cunoscut oameni deosebiţi, harnici, pentru care pescuitul este o
meserie pe care au păstrat-o din tată în fiu şi o transmit şi ei la rândul
lor mai departe. Se vedea
pe

feţele

pasiune,

dumnealor
mândrie

şi

dorinţă de a comunica şi
celorlalţi,

mai

ales

copiilor,
experienţa
dumnealor.
De asemenea m-au
încântat casele vechi care
mai păstrează încă mirosul
vremurilor
dar
care

şi

de

altădată,

construcţiile

dau

o

notă

noi
de

prospeţime peisajului. Cel mai mult însă mi-a plăcut hărnicia acestor
oameni, ospitalitatea lor, căldura cu care ne-au primit.
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Şi

am

reuşit

astăzi

să-mi văd elevii caracterizaţi
prin

respect,

politeţe,

delicateţe, blândeţe faţă de
tot ceea ce înseamnă lumea
satului. Atitudinea lor faţă
de
animale
a
dovedit
frumuseţe
sufletească.

şi
Iar

gingăşie
în

timpul

plimbării pe şosea cu barca pe
roţi

trasă

extaziaţi...

de

căruţă

M-am

erau

bucurat

enorm pentru ei!
Dacă ar fi să definesc ziua de astăzi, aş spune că a fost un început
vesel, în care plutea misterul, pe care copiii încercau să-l pătrundă, un
început promiţător şi pentru zilele care vor urma în proiect.
Bucurie, încredere, libertate, speranţă, curiozitate şi satisfacţie!
Sper că acestea vor fi atributele tuturor

zilelor din proiect! Cred că

Şcoala noastră de vară va fi un succes. Tu, Jurnalule, vei fi martorul
nostru!
Profesor Marioara Bălan
Coordonator, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”Brăila

Cu barca pe şosea, 15 iunie 2010
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O casă cu poveşti – 16 iunie 2010

Unirea, 16 iunie 2010
Astăzi, împreuna cu doamna diriginta, cu doamna muzeograf si cu
doamna profesoara de educaţie tehnologica, ne-am deplasat in comuna
Unirea din judeţul Brăila.
Am fost întâmpinaţi cu căldură de doamna directoare a scolii din
comuna, care ne-a servit cu plăcinta cu brânza, făcută de dânsa. Se vedea că
toate ingredientele erau de la ţară, ecologice!
După ce am savurat plăcinta, am plecat spre un atelier de fierărie,
unde l-am întâlnit pe Nea Anghel (foto mai jos), un bătrânel de 84 de ani,
dar, fiindcă îi plăcea ceea ce face, nu arăta deloc în vârsta. Dânsul ne-a
explicat cum se meşteresc potcoavele si ne-a mai povestit despre peripeţiile
pe care le-a avut in tinereţe.
Apoi am mers la un alt fierar, frate cu primul, care de altfel avea o
pasiune si pentru muzica, si ne-a făcut o demonstraţie la „tobe”.
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Plecând de la domnul Toader Mihalache, am ajuns acasă la doamna
Păuna Drăghici, unde am văzut multe animale prietenoase şi cuverturi
foarte frumoase. Apoi ne-am luat rămas bun, dar nu înainte să facem o
scurtă plimbare cu căruţa, care ne-a plăcut foarte mult.
Ne-am urcat in microbuzul muzeului si am pornit spre Valea
Cânepii, unde am fost primiţi cu prăjiturele si suc! Acolo am văzut un
război de ţesut, costume populare, carpete, o lada de zestre si alte obiecte
tradiţionale.
Aceasta a fost excursia noastră la Unirea, de care am fost profund
impresionaţi.
Timeia Chiriţă Stoinescu, Cristina Coteţ, Andreea Cîrîc,
Iuliana Iordache şi Teodora Roman

În căruţă, 16 iunie 2010
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17 iunie 2010 – Ziua desenelor

După ploaie, 17 iunie 2010

Abia aşteptam această zi, ca să petrecem câteva clipe plăcute în
natură, dar vremea ne-a stricat planurile. A plouat... Totuşi, ne-am intâlnit
la câteva ore de desen sub îndrumarea doamnei profesoare Camelia Stoian,
în cadrul Şcolii noastre de vară. Tema desenelor a fost una cu specific
etnografic. Fiecare a realizat un desen care va fi prezentat la expoziţia de la
Muzeul Brăilei de joi, 24 iunie.
Iniţial am dorit să ne ducem în Parcul Monument pentru a desena în
aer liber, dar, deoarece vremea nu a fost de partea noastră, ne-am mulţumit
cu realizarea desenelor în clasă. Toată şcoala era a noastră! Mai erau în
şcoală doar elevii de clasa a VIII-a, care se pregăteau pentru proba de limba
engleză în vederea admiterii la liceu.
După ce ne-am schiţat desenele şi doamna profesoară ne-a dat nişte
idei, am pornit spre parc pentru a ne relaxa, fiindcă vremea dădea semne
bune. Soarele ne zâmbea şi ne îndemna să pornim la drum. Eram foarte
15

veseli, deoarece mergeam în
parc împreuna cu doamna
dirigintă. Când am ajuns
acolo, ne-am plimbat şi neam dat în leagăne, tobogane
şi învârtitori.
Eram
veselia
întruchipată!
Sentimentul
libertăţii ne dădea aripi şi
am simţit că este minunat să
fii copil. Timpul a trecut
foarte repede cât ne-am
jucat si pe la ora 13:00 am părăsit parcul cu gândul să ne întoarcem şi să
petrecem alte ore frumoase în aer liber.
Monica Mihaela Coman

În parc, 17 iunie 2010
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18 iunie 2010 - Cercetare etnografică la Tufeşti
Cu toţii eram fericiţi şi entuziasmaţi să pornim într-o nouă călătorie.
Expediţia la care am luat parte a fost cea din localitatea Tufeşti, aflată la
30 de km distanţă de Brăila. Priveam din microbuz cu multă nerăbdare
câmpurile întinse care ne conduceau spre localitatea în care vroiam să aflăm
despre obiceiurile, ocupaţiile şi tradiţiile oamenilor, să vedem casele şi curţile
acestora. Unele vechi, păstrând semne ale trecerii timpului, altele mai noi,
influenţate de modern. Am vizitat un atelier de fierărie şi câteva case ale
sătenilor. În atelierul de fierărie al unui gospodar deosebit de harnic, am
văzut uneltele cu care acest om prelucra fierul cu multa pasiune şi dedicaţie.
Uneltele lui, dar şi atelierul erau vechi de peste 100 de ani.
Ne-a vorbit cu multă pasiune despre felul în care a învăţat el această
meserie, pe care a păstrat-o de la părinţi şi bunici şi despre fiul dumnealui
care duce mai departe tradiţia. A fost o bună ocazie pentru a ne verifica în
practică unele cunoştinţe dobândite la educaţie tehnologică despre
instrumentele folosite de aceşti meseriaşi. În casele gospodarilor am văzut
mobila foarte veche, poze ale membrilor familiei atârnate şi aşezate pe pereţi
si lăzi de zestre. Am constatat că majoritatea caselor aveau o camera mai
mare, numită salon, şi o sala care era împodobită în partea de sus cu florărie
de diverse modele. În grădina lor am observat ca toţi gospodarii aveau pomi
fructiferi, păsări, animale domestice şi un câine care le păzea ograda.
Toţi am fost foarte încântaţi că am descoperit modul de viaţă al
oamenilor din acea localitate. Sperăm ca doamna dirigintă să organizeze şi
altădată o şcoală de vară, tot cu aceasta temă, pentru a afla şi mai multe
lucruri.
Andrei Vădineanu şi Georgică Moroianu

17

Pagină de jurnal
(expediţie la Tufeşti)
În data de 18.06.2010, în cadrul Şcolii de vară ce poartă numele
“Tradiţii şi obiceiuri din judeţul Brăila”, o parte din elevii clasei a VI-a A de
la Şcoala „Mihai Eminescu” am mers, împreună cu doamna dirigintă
profesor Marioara Bălan şi doamna muzeograf Brânduşa Ilie, într-o
expediţie de cercetare etnografică în comuna Tufeşti.

Muzica scripetelui, 18 iunie 2010

Acolo am fost aşteptaţi de o doamnă care urma să fie ghidul nostru şi
care locuia în acea localitate. Ne-a aşteptat în faţa şcolii “Petre P. Carp” din
comuna Tufeşti. Când am ajuns am fost atraşi de peisajul uimitor şi am
ştiut că ne aştepta o expediţie de neuitat. Eram cât se poate de pregătiţi.
Am avut grijă să ne aducem toate cele necesare pentru ca excursia să iasă
perfect: reportofoane, camere foto şi … nu în ultimul rând, am avut destulă
energie ca să putem face faţă tuturor peripeţiilor.
Am vizitat şi modele mai noi de gospodării şi modele vechi, dar am
considerat că cele mai importante sunt acelea care au o poveste, cele care
datează acolo de câteva decenii, sau chiar un secol. Am avut norocul să fim
primiţi cu căldură şi ospitalitate de fiecare locuitor. Ei bine… singurul care
mai lipsea era covorul roşu, că în rest, totul era pregătit.
18

Oamenii au avut grijă ca noi
să ne simţim ca acasă … la bunici.
Ar fi fost păcat să admiri natura şi
să afli o mulţime de informaţii
despre tradiţiile şi lumea satului
fără să savurezi aroma delicioasă a
zmeurei, a vişinelor coapte, sau a
merelor… Acestea nu au lipsit !
Am gustat din toate pe săturate…
Am vizitat şi o fierărie (foto), unde
am fost bucuroşi să fim primiţi cu căldură… şi bineînţeles curioşi şi dornici
de a afla multe detalii în legătură cu meseria respectivă. Lucrul care ne-a
impresionat cel mai mult aici a fost faptul că am aflat că fierarul moştenise
acea meserie, bunicii şi părinţii lui fiind tot fierari, dar şi mai important este
că el transmitea mai departe această pasiune şi copiilor săi.
Am pătruns apoi cu mult respect într-o casă a unei bătrâne care ne-a
primit cu multă căldură. Ne-a impresionat modul cum era conservată în
această casă tradiţia : scoarţe, covoraşe, fotografii vechi, lăzi de zestre,
pereţi cu tapet specific zonei… Am avut senzaţia că ne-am întors în timp…
Era impresionantă mai ales o cameră în care, pentru a-şi simţi familia
aproape, această bătrânică
avea fotografii atât cu părinţii,
fraţii- unii plecaţi de mult din
această lume - , cât şi cu copiii
şi nepoţii dumneaei… Aşa nu
se simte singură seara, la
culcare…
Pe lângă toate acestea,
am avut parte şi de câteva
momente de relaxare, dar şi
de unele mai… amuzante. Am
avut ocazia de a ne plimba cu căruţa. Era distractiv să simţi adierile
vântului prin păr şi să vezi soarele care te dezmierda .
Sper să mai avem parte de asemenea expediţii cu ocazia cărora ne
relaxăm şi cunoaştem tainele obiceiurilor româneşti.
Oana Pele
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19 iunie 2010 - Excursia cu trenul la Ianca
Aceasta a fost una dintre cele mai aşteptate zile din cadrul “Şcolii de
vară”... Călătoream cu trenul...
Ne-am bucurat foarte mult când am aflat că o să ne deplasăm cu
trenul la Ianca. Şi iată că a sosit ziua mult aşteptată. Ne-am strâns toţi în
gară şi am aşteptat ca doamna dirigintă să cumpere biletele. ”A sosit
trenul!” se exclama în gară. Era trenul cu care trebuia să ne deplasăm la
Ianca. Ne-am urcat cu mic cu mare şi ne-am aşezat confortabil. Am fost
plăcut surprinşi să avem condiţii foarte bune pentru un tren personal.

Prin Ianca, 19 iunie 2010

Când am ajuns la Ianca, am fost întâmpinaţi de domnul profesor de
istorie Bărbuceanu Ion, care este preocupat de Muzeul Orăşenesc Ianca. Cu
multă responsabilitate - se vedea ca îi place ceea ce face - ne-a anunţat
programul zilei. Ne-a condus la o fierărie unde am văzut uneltele pe care le
foloseşte un fierar, potcoave si locul unde este ţinut calul, când este
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potcovit. Fierarul Cojocaru Vasile ne-a vorbit despre familia dumnealui si
astfel am aflat că are fii şi nepoţi pe care îi învaţă meseria, aşa că am vizitat
fierăria fiului său, care era mai modernă, dar mai mică. Ne-am plimbat cu o
caruţă din zonă, dupa care am fost la Muzeul Ianca. Am văzut instrumente
populare, caruţe care erau folosite la muncă ori la diverse ocazii precum
nunţi şi apoi am intrat în câteva încăperi dedicate personalităţilor din
Ianca. În sala de etnografie am văzut costume populare, obiecte de cult şi
lucruri foarte importante pentru ţăranii din trecut. La sfârşit, foarte amabil,
domnul muzeograf ne-a dăruit cărţi cu poezii scrise de Georgeta Crainic.
Am pornit apoi spre gară şi ne-am întors la Brăila, unde ne aşteptau
părinţii. Fericiţi, cu gândul la cele petrecute, le-am împărtăşit acasă
întâmplările şi sentimentele trăite în această zi.
Roxana Berbecaru

O zi la Ianca
Era ziua în care mergeam toţi cu trenul la Ianca...
Ne-am urcat plini de entuziasm în tren. După o călătorie destul de
scurtă şi foarte amuzantă, am coborât în Halta Ianca.
Prima oprire a fost la un fierar din apropiere, Cojocaru Vasile. Acesta
potcoveste aproximativ 5-6 cai pe zi, are atelier propriu şi lucrează în acest
domeniu de 3 ani şi jumătate. Cojocaru Vasile are 66 de ani şi a fost
pasionat de fierărie de când era copil. A lucrat pentru prima dată la Cislău,
ca ucenic la o herghelie de cai.
A doua oprire a fost
la o ferărie “modernă”, iar
la a III-a fierărie, spre
bucuria noastră, domnul
profesor Bărbuceanu ne-a
“aranjat” o plimbare cu
căruţa.
Am pornit apoi spre
Muzeul Ianca, am trecut
prin zona centrală, unde
am văzut biserica cu
Hramul Adormirii Maicii
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Domnului. La muzeu am observat mai întâi câteva obiecte ce vorbesc de
trecutul îndepărtat al acestei localităţi: o pompă de incendiu trasă de cai
sau un păcănici, un fel de căruţă, care era folosit doar la nunţi. Acesta avea
capace, iar cu cât sunetul scos de el era mai puternic, cu atât căruţa
respectivă era mai vestită.. Am vizitat apoi sala “Momente de istorie
locală”, cu acte importante referitoare la istoria acestui mic oraş din judeţul
Brăila. Următoarea sală conţinea picturi şi obiecte care au aparţinut
Georgetei Crainic.
Apoi custodele muzeului ne-a povestit şi ne-a arătat câteva fotografii
ce redau o întâmplare din anul 2009, când regele Mihai i-a invitat pe copiii
din Ianca la Palat, iar aceştia i-au cântat “Imnul regal”, care l-a impresionat
până la lacrimi pe rege. Am intrat cu pioşenie şi în sala “Aviaţia reactivă pe
Aerodromul Militar Ianca”, aerodrom pe care a lucrat şi tatăl meu timp de
15 ani. Mi-au atras atenţia în mod deosebit: prima centrală telefonică,
scaunul de catapultare, costumul de pilot etc.
La sfârsit am stat la poveşti în “Sala de etnografie”, în jurul
războiului de ţesut al bunicilor şi în bănci de şcoală păstrate de la mijlocul
secolului trecut. Ne-au fost descrise : războiul de ţesut, o ladă de zestre, un
covor din secolul al XIX-lea, costume populare, oale şi alte obiecte folosite
de moşii şi strămoşii noştri în trecut.
După toate acestea, am plecat dezamăgiţi că miniexcursia noastră s-a
terminat, dar cu speranţa că poate într-o zi vom reveni...
Bianca Olteanu

Spre tren, 19 iunie 2010
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Călătorie la Ianca
Sâmbătă, 19 iunie 2010, am mers împreună cu Doamna Dirigintă,
Doamna Muzeograf şi cu un grup de copii din clasa mea în localitatea
Ianca.
Am călătorit cu trenul. În drumul nostru am admirat peisajele
frumoase care ni se desfăşurau înaintea ochilor.
La gară, ne-a aşteptat un domn care era ghidul nostru. Ne-a prezentat
împrejurimile şi peste puţin timp am început “explorarea”.
Am mers la un fierar, care ne-a prezentat lucrările lui, care erau in
special potcoave si uneltele pe care le foloseşte la fabricarea acestora. El
avea un nepot şi a spus ca vrea să-l înveţe şi pe el arta fierăritului. El
practica această meserie cu drag şi nu vroia să se piardă.
Cel mai mult mi-a plăcut la muzeu, pentru ca am văzut obiecte care
amintesc oamenilor de istoria localităţii.
Cea mai frumoasă încăpere era cea etnografică, în care am văzut: un
război de ţesut, ulcioare din lut, lămpi cu gaz, o catedră unde cândva un
profesor îndruma paşii elevilor şi bănci unde odinioară elevii invăţau carte.
Fiecare dintre noi am lăsat o urma a trecerii noastre prin acest muzeu,
scriind idei, sentimente într-un caiet de impresii.
A fost o călătorie frumoasă în care am aflat că Ianca este o localitate
importantă pentru judeţul Brăila.
Cristian Creţeanu

Muzeul din Ianca, 19 iunie 2010
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Exponate din Minimuzeu, 21 iunie 2010

Dragă jurnalule,
Era 21 iunie 2010 - prima zi din a doua săptămână a şcolii noastre de
vară. A fost o zi însorită, înviorată de ciripitul păsărilor. M-am îndreptat cu
paşi grăbiţi spre Şcoala de vară. Aveam întâlnire cu d-na dirigintă în faţa
şcolii noastre dragi, de care nu ne despărţim niciodată.
Astăzi am mers să vizităm Minimuzeul de la Şcoala „Mihail
Sadoveanu”. Cu totii eram foarte veseli şi relaxaţi. Doar suntem în vacanţă!
În sfârşit ne-am reunit! Am mers pe jos până la Şcoala „Mihail Sadoveanu”,
care se află în cartierul Viziru. Aici ne-a întâmpinat d-na învăţătoare
Placutaris care a fondat acest minimuzeu şi, îndrumaţi de dânsa, am văzut:
- lucruri achiziţionate sau realizate de elevii şcolii;
- unelte si instrumente de lucru folosite în lumea satului de-a lungul
timpului;
- ştergar din in pentru mămăligă;
- ştergar pentru nuntă;
24

-

obiecte diverse folosite la nuntă;
războiul de ţesut în care bunica ţesea poveşti.
Aceste obiecte, care s-au păstrat de-a lungul timpului, ne reprezintă
pe noi, ca popor, şi vor rămâne peste ani şi ani... Am fost impresionaţi şi
pentru puţin timp am avut impresia că, deşi ne aflam într-un spaţiu limitat
la o sală de clasă, parcă pătrunsesem în universul unui sat românesc.
Şi, pentru ca această atmosferă să capete şi aerul proaspăt al naturii,
am făcut apoi o plimbare în Parcul Monument; ne-am dat în leagăne şi
tobogane sub privirea doamnei diriginte, urmând ca apoi să meargă fiecare
acasă şi să le povestească părinţilor noua „aventură” de la Şcoala de vară.
Ada Dumitraşcu

Exponate din Minimuzeu, 21 iunie 2010
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Brăila – Centrul de Creaţie, 22 iunie 2010
Astazi am fost la Centrul de Creaţie din oraşul nostru, Brăila.
Dimineaţa ne-am întâlnit în faţa şcolii cu doamna dirigintă şi cu
câţiva colegi şi am pornit la drum spre centrul oraşului.
Ajunse în centru, ne-a întâmpinat doamna muzeograf şi am intrat
câteva minute şi la Muzeul Brăilei, unde am primit invitaţii pentru părinţi
la activităţile de joi şi vineri din cadrul Şcolii de vară.
Apoi am plecat încrezători spre locul în care se păstrează atât de bine
tradiţiile româneşti. Am intrat printr-un tunel micuţ şi răcoros care ne-a
condus spre o cameră cu temă folclorică. Erau războaie de ţesut, ştergare,
costumul popular brăilean. Am aflat care este specificul brailean în materie
de costum popular şi ni s-a explicat cum se ţese şi la ce târguri se vând
obiectele ţesute cu multă pasiune.
După aceea am plecat de la atelierul de ţesut, am urcat la etaj, unde ni
s-au prezentat obiecte realizate de oameni care au făcut aici cursuri de artă
populară. Se încearcă astfel a se conserva tradiţiile locale.
Plecând de acolo, am vizitat şi o expoziţie de caricaturi foarte
interesante şi, bineînţeles, foarte haioase.
Am rămas cu o amintire plăcută şi ne-ar plăcea să revenim.
Timeia Chiriţă Stoinescu, Cristina Coteţ, Andreea Cîrîc,
Iuliana Iordache şi Teodora Roman
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24 iunie – Excursie la Măxineni
Aceasta a fost o altă
zi
mult
aşteptată...
mergeam împreună cu
doamna
muzeograf,
doamna
învăţătoare
Coman Didina şi două
doamne profesoare să
vizităm
Mănăstirea
Măxineni (foto), pentru că
erau Sânzienele şi o mare
sărbătoare
religioasă:
Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul.
Ne-am strâns în faţa şcolii şi am aşteptat până ce microbuzul
muzeului a sosit. Alături de celelalte colege am urcat şi abia aşteptam să
ajungem la destinaţie. Drumul a fost scurt, iar frigul încerca să ne strice
planurile. Când am ajuns, am observat că biserica era plină de oameni, aşa
că ne-am strecurat prin mulţime. Am asistat la slujbă apoi am ascultat
predica Înalt Preasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. A
povestit din istoria mănăstirii şi de ctitorii săi. La 35 de km de oraşul Brăila,
la îngemănarea râurilor Buzău şi Siret, pe direcţia Focşani, se află ruinele
mănăstirii Măxineni, acolo unde Matei Basarab în 1637, ridica una dintre
cele mai frumoase mănăstiri ale Ţării Româneşti, punct strategic militar de
mare importanţă în acele vremuri. Pe 24 iunie 1990, hramul Sfintei
Mănăstiri reînvie după 73 de ani, când aici s-au auzit din nou toaca şi
clopotele, s-a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, dată la care a fost numit
stareţ al acestui început de viaţă monahală pe aceste meleaguri, până atunci
pustii, protosinghelul Simion Victor Ovezea, „primul vieţuitor” după 73 de
ani de părăsire.
Sfânta Liturghie a fost oficiată lângă ruinele Sfintei Mănăstiri şi a
marcat reînvierea vieţii monahale.
Roxana Berbecaru
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Serată muzeală
În data de 24 iunie
2010 noi, elevii clasei a
VI-a A, ne-am reunit la
Muzeul Brăilei pentru o
minunată
serată
muzicală. Unii dintre
noi
tocmai
ne
întorseserăm
dintr-o
excursie la Măxineni.
Această serată a fost
organizată la dorinţa
noastră, a copiilor, dornici de a asculta muzică de calitate, dar și pentru a
ne lansa expoziţia de picturi, fotografii și obiecte legate de tema școlii de
vară. La acest eveniment au fost invitaţi membrii corului Armonia (foto
mai jos), Laura Șogă, o eleva cu real talent de la Liceul de Artă și părinţii
noștri, parteneri din proiect, cât și conducerile Muzeului Brăilei şi a şcolii
noastre . În introducere ne-a vorbit domnul director al Muzeului Brăilei,
profesorul universitar doctor Ionel Cândea. Acesta ne-a prezentat
importanţa cunoașterii obiceiurilor locale și a detaliat istoria plaiurilor pe
care locuim. Dumnealui a ţinut să ne felicite pentru expoziţie și pentru
iniţiativa pe care am avut-o și ne-a urat mult succes în continuare. În
minutele care au urmat, doamna dirigintă Bălan Marioara ne-a invitat să
vizionăm rezultatul muncii
noastre la școala de vară.
Ne-am bucurat să admirăm
fotografiile - care mai de
care mai sugestive, picturile
ce au încercat să surprindă
aspecte din lumea minunată
a satului, buchetele de flori
de câmp și spice culese din
bătrânul Bărăgan. Un alt
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moment important al acelei seri a fost
recitalul impresionant al corului Armonia,
care a binedispus pe toată lumea. Printre
cântecele corului, și-a facut loc și Laura Șogă
(foto), o tânără interpretă de muzica
populară, care ne-a încântat cu patru cântece
de excepţie.
Seara s-a încheiat cu un gând spus din
inimă de doamna profesoară Bălan Marioara
și de domnul director Ionel Cândea, care au
fost surprinși de cât de bine a ieșit activitatea
și au spus că și-ar dori să ne continuăm
proiectul, deoarece avem multe de învăţat și
de câștigat.
Monica Mihaela Coman

Fascinaţi, încântaţi... la vernisaj, 24 iunie 2010
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25 iunie 2010 – ULTIMA ZI
Ziua
mult
aşteptată,
ziua
premiilor, ziua plină de
emoţii şi surprize a fost
ultima zi, când a avut
loc
sesiunea
de
comunicări. În sfârşit
puteam arăta domnilor
profesori, părinţilor şi
tuturor celor prezenţi ce
am făcut noi timp de
două săptămâni. De
asemenea puteam vedea
şi auzi ceea ce au realizat şi colegii noştri… Eram tare nerăbdători...
De-a lungul expediţiilor fiecare am avut de îndeplinit anumite
sarcini: pagini de jurnal, prezentări Power Point sau chiar filme
documentare, având ca subiect cercetarea etnografică şi, la sfârşit, le-am
prezentat în cadrul sesiunii de comunicări pe care am organizat-o într-un
spaţiu ce ne-a sporit şi mai mult emoţiile, ridicându-ne pe culmile
spiritualităţii
culturale – Muzeul
Brăilei.
Şi emoţiile au
sporit la vederea
mesei cu membrii
juriului, dar ştiam
că am muncit mult,
că am depus mult
suflet,
că
eram
sprijiniţi de doamna
dirigintă
şi
de
doamna muzeograf
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şi nu putea ieşi decât foarte bine. Şi aşa a şi fost… Ne-am deconectat, ne-am
amuzat, am apreciat lucrările prezentate.

Am uitat să vă spun că, pentru ca programul ultimei zile să fie
complex şi adaptat temei, şi îmbracamintea era specifică acestei zile:
costume populare, ii, cămăşi tradiţionale şi un însemn al membrilor Şcolii
de vară - un şnur cu motive populare oferit de doamna dirigintă. Fiecare
moment era o provocare, bineînţeles presărat cu suspans şi emoţii.
Dar pentru a ne mai linişti puţin, am avut parte de o pauză delicioasă
în care am gustat din mâncăruri tradiţionale româneşti, pregătite de
parinţii nostri, care ne-au sprijinit şi de această dată ca pe întreg parcursul
acestui proiect.
Apoi a sosit şi momentul în care am fost recompensaţi, iar atunci
suspansul s-a sfârşit. Cele mai bune lucrări au fost premiate. Am primit
diplome şi cărţi de la Editura Istros a Muzeului Brăilei. Am fost foarte
încantaţi să auzim cuvintele elogioase ale membrilor juriului şi ne-am
propus să continuam şi anul următor.
La terminarea programului, doamna dirigintă ne-a urat “vacanţă
plăcută” şi ne-am întors acasă gândindu-ne la şcoala de vară de anul viitor.
Oana Pele
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Expoziţiile noastre, 24 – 25 iunie 2010
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IMPRESII DESPRE
ŞCOALA DE VARĂ
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Ziua premiilor – 25 iunie 2010
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MEMBRII JURIULUI

“Tradiţii şi obiceiuri care se încăpăţânează să reziste…”

Este tulburător să constaţi că aplecarea spre frumos, spre tot ceea ce
înseamnă puritatea satului românesc nu sunt doar cuvinte goale, fără
acoperire. Iniţiativa inimoaselor doamne, profesor Marioara Bălan şi
muzeograf Brânduşa Ilie, de a descoperi cu elevii clasei a-VI-a fascinantele
ţinuturi de pe malul stâng al bătrânului nostru fluviu a fost mai mult decât
inspirată. Copiii au descoperit cu uimire un univers necunoscut, aflat la
doar câţiva kilometri de Brăila , cu tradiţii şi obiceiuri care se încăpăţânează
să reziste, să înfrunte cu demnitate ofensiva prezentului.
Am descoperit cu uimire pasiunea cu care s-au aplecat asupra
uneltelor de pescuit şi interesul cu care ascultau cuvintele oamenilor
locului. Materializarea proiectului a fost o altă surpriză plăcută: un jurnal
de zi care a consemnat cu inocenţa firească momentele fiecărei zile, un film
al evenimentelor, realizat cu profesionalism, o dezbatere deschisă despre
cele văzute şi auzite acolo.
O iniţiativă lăudabilă ce se cere, cu certitudine, continuată. Judeţul
nostru are încă multe asemenea oaze de puritate care îşi cer dreptul la
cunoaştere. Felicitări copiilor şi celor ce i-au condus în aceste frumoase
locuri !
Profesor Adrian Simion,
Inspector de specialitate ISJ Brăila, membru al juriului
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Cine suntem…………… Vara
Iniţiativa pe care au luat-o Brînduşa Ilie şi Marioara Bălan se prezintă
a fi oarecum anacronică. Acum când în toate şcolile se fac cercuri de IT, se
organizează concursuri de cunoaştere a tehnologiei noi şi se formează ideea
de aparteneţă la marea familie europeană şi mondială, două Doamne s-au
gândit că mai trebuie să ne cunoaştem şi propria identitate.
Au dăruit, astfel, copiilor, un crâmpei din vacanţa „la ţară, la
bunici” pe care am avut-o noi, arătându-le cine suntem şi cine sunt cei care
uşor, uşor dispar din societatea noastră. Vizitele organizate în diferite
localităţi i-au transbordat pe cei mici în realitatea satului românesc, cu
meşteşugarii săi (câţi au mai rămas), cu gospodăriile şi obiceiurile sale,
aducându-i în acelaşi timp şi în natură.
Acţiunea e cu atât mai lăudabilă cu cât, aşa cum am menţionat şi în
debut, tinerii români sunt în acest moment bombardaţi cu mâncăruri de tip
McDonald’s, cu sărbători de Valentine’s Day şi alte obiceiuri ce nu au nimic
în comun cu identitatea noastră. Oarecum surprinzătoare a fost reacţia
elevilor implicaţi în proiect. Aceştia s-au dovedit a fi foarte încântaţi şi
impresionaţi de ceea ce au văzut şi mai ales de ceea ce au făcut. Ideea
„jurnalului de călătorie” a fost una care, cred eu, i-a motivat în plus de a
participa cu toată fiinţa lor la aceste 14 zile de perindare şi cunoaştere.
Muzeograf Maria Stoica-Vrabie,
Muzeul Brăilei, membru al juriului
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“Frumuseţea simplă a oamenilor…”

Împinsă de curiozitate, copilăria petrecându-mi-o la oraş, am dorit să
descopăr împreună cu copiii şi coordonatorii “Şcolii de vară”, viaţa satelor
brăilene, oamenii care, în ciuda trecerii timpului, au păstrat cu grijă
meşteşugurile învăţate de la generaţiile anterioare.
Simplitatea şi uşurinţa în comunicare a pescarilor şi fierarilor, care
ne-au povestit despre meseriile lor şi ne-au arătat cu mândrie atelierele,
sculele şi uneltele cu care muncesc, ne-au impresionat şi emoţionat pe toţi
participanţii la acest proiect. Am simţit toţi ospitalitatea brăilenilor de la sat
şi am observat cum se îmbină trecutul cu prezentul în gospodăriile lor.
În timpul vizitelor făcute ne-au încântat casele înfrumuseţate cu
dantele de lemn îmbinate sub streaşine, interioare tradiţionale, obiecte
specifice satelor din acest judeţ. Grădinile muncite din jurul caselor şi
animalele din curţile sătenilor, plimbările cu căruţa, cireşele puse la ureche
m-au făcut să mă bucur de o şcoală în natură.
Ca întotdeauna, întâlnirea cu Dunărea a fost pentru mine minunată.
De această dată a fost şi hazlie pentru că elevii participanţi la Şcoala de
vară s-au plimbat cu barca trasă de o caruţă. Ne-am amuzat de situaţie, am
făcut poze şi un filmuleţ.
La sfârşitul Şcolii de vară, în cadrul sesiunii de comunicări, am jurizat
lucrările prezentate de copiii clasei a VI-a A participanţi la acest proiect,
lucrări realizate pe parcursul celor două săptămâni: fotografii, prezentări în
PowerPoint, filme, desene, pagini de jurnal, costume populare, toate având
ca temă “Tradiţii şi obiceiuri din judeţul Brăila”. Am realizat că prin
atitudinea avută în timpul vizitelor din cadrul proiectului, cât şi prin
frumuseţea ideilor şi sentimentelor exprimate prin lucrările prezentate,
proiectul şi-a atins scopul: cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti
ne ajută să ne păstrăm identitatea naţională.
Mă bucur că am avut ocazia să trăiesc o astfel de experienţă.
Implicarea şi bucuria participanţilor la proiect, cât şi frumuseţea simplă a
oamenilor întâlniţi şi a locurilor vizitate mi-au mers la suflet, făcându-mi
un început de vacanţă deosebit de plăcut.
Profesor Ileana Savu, Şcoala “Mihai Eminescu”, membru al juriului
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Activitatea extraşcolară-mijloc de păstrare şi transmitere
a obiceiurilor şi tradiţiilor brăilene
Tânăra generaţie trebuie să cunoască tradiţiile şi obiceiurile locale.
Prin această activitate elevii Şcolii ,,Mihai Eminescu” din Brăila au
fost angrenaţi în munca de cercetare din mediul rural şi au demonstrat
iniţiativă şi originalitate la finalul ei.
Activităţile prevăzute în desfăşurarea Şcolii de Vară au avut un
caracter practic, o finalitate plină de satisfacţie, concretizată într-un studiu
care atestă legătura dintre evenimentele cultural-artistice şi existenţa
locuitorilor în această zonă.
Aspectele care dau calitate temei propuse sunt: caracterul practic
cu finalitate; promovarea culturii, a spiritului creativ, inovator; formarea
unor priceperi şi deprinderi; munca în echipă; aptitudinile artistice puse în
valoare prin realizarea obiectelor, picturilor, a fotografiilor, a imaginilor
prezentate.
Actul educaţional stimulează valorificarea aptitudinilor elevilor, a
vocaţiei, a talentului, încurajând competiţia, imaginaţia, comunicarea,
asumarea responsabilităţii, orientând cadrul optim de formare a unei
personalităţi complexe şi complete.
Dacă vom cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile vom şti cine am fost,
cine suntem şi cine vom fi.
Învăţător Rodica Placutaris
Şcoala ,,Mihail Sadoveanu” Brăila, membru al juriului
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“ Pentru a aprecia e nevoie să cunoşti…”
Suntem înconjuraţi la fiecare pas de invenţiile ultimilor cincizeci de
ani, acest lucru transformând viaţa noastră într-o simplă rutină. Rutina
vieţii cotidiene ne-a făcut pe mulţi dintre noi să uităm de unde am plecat.
Viaţa modernă este perfectă pentru generaţia noastră, nimeni nu ne cere să
ne întoarcem acum zeci de ani, ci să apreciem cu adevărat tradiţiile şi
obiceiurile românilor, dar pentru a aprecia este nevoie să cunoşti. Exact
acest lucru au făcut aceşti copii în Şcoala de Vara. În două săptămâni, fără a
merge prea departe de casă, au învatat cum decurge o zi normală a unui
om simplu dintr-un sat brăilean. Astfel acum pot aprecia cu adevărat toată
munca sătenilor, aparent simplă şi demodată şi da, pentru a mânca un
peşte, este nevoie de ceva mai mult decât o simplă excursie la restaurant.
Vlad Chitaru, elev, Colegiul Naţional “ N. Bălcescu”, Brăila,
membru al juriului
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PĂRINŢII

“… Tema a stârnit curiozitate…”
Consider că organizarea Şcolii de vară a fost binevenită atât pentru
elevi, cât şi pentru părinţi. Părinţii s-au bucurat că tradiţiile şi obiceiurile
din judeţul Brăila au fost readuse în atenţia elevilor, care au putut afla
lucruri interesante şi frumos prezentate. Felicitări doamnei diriginte
profesor Marioara Bălan şi doamnei muzeograf Brânduşa Ilie pentru
alegerea temei ce a stârnit curiozitate şi interes în rândul elevilor. Deosebită
a fost şi ultima zi a şcolii de vară găzduită de Muzeul Brăilei, în cadrul
căreia au fost premiate cele mai reuşite lucrări.
Daniela Pele,
Preşedinta Comitetului de Părinţi al clasei a VI-a A
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ELEVII
„Ne-am simţit foarte bine”
La sfârşitul clasei a-VI-a doamna dirigintă ne-a spus că va organiza
şcoală de vară. Am fost încântată când am aflat că tema fi “Tradiţii şi
obiceiuri”din zona noastră. Am vizitat câteva localităţi, ne-am plimbat
până la Ianca cu trenul, am primit informaţii despre lucruri noi şi ne-am
simţit foarte bine alături de doamna dirigintă şi doamna muzeograf. Ne-am
documentat şi am aflat că şi într-o localitate mică sunt multe tradiţii şi
obiceiuri.
Ne-am ales cu o experienţa frumoasă, iar eu sper ca şi vara viitoare să
organizăm şcoală de vară.
Roxana Oana Berbecaru

„O experienţă de neuitat”
Şcoala de vară a fost o experienţă de neuitat. Am învăţat lucruri
interesante şi folositoare. Cele mai frumoase momente au fost atunci când
am mers în excursiile de cercetare şi am observat cum trăiesc oamenii de la
ţară şi ce obiceiuri au. Mi-a plăcut foarte mult serata muzicală în compania
corului Armonia, dar şi festivitatea de premiere, unde am fost răsplătiţi
pentru munca depusă.
Monica Mihaela Coman

„O bucurie”
Şcoala de vară a fost o bucurie pentru mine, pentru că mi-am
petrecut timpul cu unii dintre colegii mei şi cu Doamna Dirigintă.
Împreună am cunoscut oameni minunaţi care respectă tradiţiile din judeţul
nostru.
Cristian Creţeanu
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“Extraordinar…”
A fost ... de fapt nu am cuvinte să exprim sentimentele mele pentru
şcoala de vară organizată de doamna dirigintă. Am găsit! Nu un cuvânt, ci
trei... ABSOLUT… TOTAL… EXTRAORDINAR. De ce? Fiindca am văzut
bucuria de pe chipurile colegilor mei şi din sufletul meu!
Andreea (Ada) Dumitraşcu

,,Şcoala de vară ne-a apropiat…”
Din punctul meu de vedere ,,Şcoala de varăʹʹ a fost o experienţă
deosebită, distractivă şi în acelaşi timp şi utilă. Am aflat multe detalii
importante despre viaţa la ţară, ce cu siguranţă ne vor ajuta mai târziu. Am
realizat că unele lucruri sunt mult mai interesante după ce le studiezi
amănunţit, decât atunci când îţi dai cu părerea înainte de a le auzi în
totalitate istoria. Şi cel mai important lucru este că această ,,Şcoală de varăʹʹ
ne-a apropiat pe mine şi pe colegii mei mai mult decât aş fi sperat eu
vreodată.
Bianca Olteanu

Peripeţii, momente amuzante…
Şcoala de vară organizată de doamna dirigintă Bălan Marioara
împreună cu doamna muzeograf Ilie Brânduşa a fost o experienţă plăcută.
Am avut parte de multe peripeţii de-a lungul expediţiilor organizate şi
chiar de momente amuzante.. Şcoala de vară a însemnat o expediţie de
două săptămâni în mijlocul obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti şi fiecare zi
era o etapă a acestui periplu. A fost o experienţă plăcută cu ocazia căreia
am dobândit mai multe cunoştinţe despre tradiţiile româneştii. Va fi
oricând binevenită şi o altă expediţie de acest fel.
Oana Pele
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Acord de parteneriat
Şcoala de vară ,,Tradiţii şi obiceiuri din judeţul Brăila”
Echipa de proiect
Muzeul Brăilei

Şcoala ,,Mihai Eminescu”

Prof. univ. dr. Ionel Cândea
Conf. univ. dr. Zamfir Bălan
Muzeograf Brînduşa Ilie
Muzeograf Diana Coşarcă
Muzeograf Maria Vrabie-Stoica
Restaurator Ioana Brînză
Operator Gabriel Stoica

Prof. Maria Neicu
Prof. Evelina Dumitraşcu
Prof. Marioara Bălan
Prof. Dumitru Nistor
Prof. Ileana Savu
Inst. Didina Coman
Bibliotecar Eleonora Şerban
Părinte Emilia Moroianu
Părinte Antonela Marin

I. Parteneri
a. Muzeul Brăilei, reprezentat prin prof. univ. dr. Ionel Cândea, în calitatea
de director şi
b. Şcoala ,,Mihai Eminescu” reprezentată prin prof. Maria Neicu, în
calitatea de director
II. Obiectul acordului
Organizarea unor vizite la muzee etnografice din ţară (Muzeul Satului,
Muzeul Ţăranului Român) şi a unei şcoli de vară, concretizată printr-o
campanie de cercetare în satele din judeţul Brăila, pentru revitalizarea
obiceiurilor şi a meşteşugurilor tradiţionale româneşti în rândul elevilor;
documentarea se finalizează cu o sesiune de comunicări ale elevilor
susţinută la Muzeul Brăilei.
Scopul activităţii
Popularizarea obiceiurilor şi a sărbătorilor tradiţionale româneşti în rândul
elevilor; dezvoltarea de abilităţi personale, estetice, sociale şi comunicative.
III. Durata acordului
Acordul funcţionează de la data semnării până la 1 martie 2011.
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IV. Activităţi ce le revin părţilor
a. Muzeul Brăilei
- va organiza, împreună cu Şcoala ,,Mihai Eminescu”, campania de
cercetare în localităţile Gropeni, Măxineni, Unirea, Tufeşti, din judeţul
Brăila, la meşterii populari;
- va stabili un plan de activităţi care se vor desfăşura pe perioada Şcolii de
vară;
- va asigura logistica necesară desfăşurării activităţilor;
- va oferi premii (cărţi) şi diplome participanţilor la sesiune;
- va desemna o persoană de contact cu Şcoala ,,Mihai Eminescu” (Brînduşa
Ilie, muzeograf)
b. Şcoala ,,Mihai Eminescu”
- va organiza, împreună cu Muzeul Brăilei, campania de cercetare în
localităţile Gropeni, Măxineni, Unirea, Tufeşti, din judeţul Brăila, la
meşterii populari;
- va organiza vizite la muzee etnografice din ţară (Muzeul Satului, Muzeul
Ţăranului Român);
- participarea pe toată durata Şcolii de vară a unui cadru didactic care va
coordona îndrumarea pedagogică;
- va asigura materialele necesare întocmirii jurnalului Şcolii de vară;
- va numi membrii în juriul din cadrul sesiunii de comunicări;
- va asigura logistica necesară desfăşurării activităţilor;
- va desemna o persoană de contact cu Muzeul Brăilei (Marioara Bălan,
profesor)
Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, ……………………….,
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare partener.

Şcoala ,,Mihai Eminescu”
Director,
Prof. Maria Neicu

Muzeul Brăilei
Director,
Prof. univ. dr. Ionel Cândea
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Programul Şcolii de vară (14-27 iunie 2010)
Desfăşurător:
Luni, 14 iunie
Deschiderea Şcolii de vară ,,Tradiţii şi obiceiuri din judeţul
Brăila”;
Film documentar ,,Mica Europă” (la sediul Şcolii ,,Mihai
Eminescu”)
Marţi, 15 iunie - Deplasare în localitatea Gropeni, jud Brăila – campanie
de cercetare
Miercuri, 16 iunie - Deplasare în localitatea Unirea, jud Brăila –
campanie de cercetare şi vizitarea mini-expoziţiei cu caracter etnografic
de la şcoala din comună (Valea Cânepii)
Joi, 17 iunie - Concurs de desene cu tematică etnografică (în parc)
Vineri, 18 iunie - Deplasare în localitatea Tufeşti, jud Brăila –
campanie de cercetare
Sâmbătă, 19 iunie - Vizită la Muzeului Orăşenesc Ianca
Luni, 21 iunie - Vizită la Minimuzeul Şcolii „Mihail Sadoveanu”
Brăila
Marţi, 22 iunie - Vizită la Centrul Judeţean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila – ateliere de ţesut, pictură,
ceramică
Miercuri, 23 iunie - Pregătirea expoziţiilor şi a lucrărilor pentru
sesiunea de comunicări
Joi, 24 iulie
Deplasare în localitatea Măxineni, jud Brăila – campanie de
cercetare şi vizitarea mănăstirii Măxineni
Serată muzeală cu specific popular (la sediul Muzeului Brăilei)
Vernisajul expoziţiilor de desene, de fotografii şi de obiecte
tradiţionale - la Muzeul Brăilei
Vineri, 25 iunie
Sesiune de comunicări (sediul Muzeului Brăilei)
Festivitate de premiere

49

Exponate din Muzeul Ianca.
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Exponate din Muzeul Ianca.
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