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Lecție deschisă
Motto: „Păsările când învață să zboare nu știu unde le va duce zborul”.
Jurnal Spiritual

Hărmălaie, țipete de copii, râsete, mulțime de întrebări, îmbrățișări,
confidențe, șoapte discrete, muzică, sfaturi și jocuri; într-un cuvânt emoții diverse
se împletesc într-un spațiu minunat pe care tabăra îl oferă.
Picasso a spus odată că arta lui este privită din universul întrebărilor pe care
copilăria caută să le descifreze. La tabăra organizată de Parohia „Sfinții Voievozi”
din Săvinești, prezența copiilor mă introduce nostalgic în fascinanta lume a
copilăriei, unde timpul era înlocuit de frumos și mister. Un spațiu ce se descoperă
prin tăcere, ascultare, admirație, atenție și naște starea de fericire ca normalitate a
vieții.
Obișnuiam și eu, în timpul copilăriei, să vorbesc lucrurilor așa cum o fac acum
cei mici. Păsările care zburau deasupra mea, florile și animalele din ogradă, pisica și
cățelul, până și pietricelele ce mă așteptau în soare, toate prindeau glas într-un
spațiu care mă înconjura cu iubire și taină.
Anii au trecut… și am încetat să le mai vorbesc, să privesc ca atunci,
gândindu-mă la ceea ce ar putea crede alții din jur că nu se cade.
În tabăra de vară, pășind printre cei mici, redescopăr universul miraculos pe
care copilăria și privirea copiilor îl experimentează. Înțeleg că acest spațiu al fericirii
poate deveni un mod de
viață.
Ca

să

găsești

această stare a copilăriei,
înseamnă pur și simplu să
ți-o reamintești ca pe o
emoție trăită înainte de a
învăța limba maternă.
A trecut pe lângă
mine

la

tabără

un

prichindel. S-a oprit și
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m-a întrebat: „Unde sunt ceilalți copii?”. I-am îndreptat pașii spre curtea
interioară a școlii, unde copiii se adunaseră. A plecat de lângă mine fredonând o
melodie, un cântec care îmi vorbea despre încredere, fericire și speranță, ca stare
dobândită în timpul frumos al copilăriei.
În melodia lui veselă mi-am retrăit și eu copilăria. O vârstă unde nu este
trecut și nici viitor, ci un prezent fericit, unde spațiul te îmbrățișează cu iubire și
pășești în el cu încredere. Un loc în care lumea ți se dezvăluie ca un miracol.
În universul copilăriei deslușesc cu smerenie înțelepciunea că a crede nu
înseamnă neapărat a trage o concluzie, ci intrarea într-o stare unde totul
comunică, fiind înveșmântat în mii și mii de sensuri și de șoapte.
Înclin acum să văd că viața unui copil stă ascunsă în tainicul verb „a crede”,
verb care ne trimite mai apoi spre fratele său luminos și entuziast „a fi”.
La tabără am redescoperit profesorii mei de odinioară, copiii. Ei mi-au vorbit
într-o lecție deschisă despre adevăr, iubire și spontaneitate.
Le mulțumesc.

Preot Petru Munteanu
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Fundația
Solidaritate
și Speranță
Filiala Săvinești

Către,
Consiliul Județean Neamț
Proiectul cultural Tabăra interculturală „Aripi de înger” derulat de Fundația
Solidaritate și Speranță-filiala Săvinești a ajuns anul acesta la a XI-a ediție.
Sub coordonarea părintelui director Petru Munteanu, filiala fundației noastre
organizează, anual, o tabără de creație care și-a propus să ofere o alternativă
educativă și constructivă la activitățile copiilor din categorii sociale vulnerabile, ai
căror părinți nu își permit să-și trimită copiii în vacanță. Timp de 10 zile participanții
la tabără beneficiază de transport, masă de prânz, materiale didactice, diplome,
cupe şi medalii, buletin de tabără, jocuri şi jucării toate cu titlu gratuit.
Cu sprijinul Consiliului Județean Neamț am reușit anul acesta să unim sub
„Aripi de înger” 351 de participanți, tineri români și basarabeni . Structura pe grupe
de vârstă a participanților la tabără arată astfel:
- Grupa Piticot: 119
- Grupa Junior: 103
- Grupa Senior: 86
- Voluntari: 43
Dorim, și pe această cale, să mulțumim Consiliului Județean Neamț, care a
făcut posibilă realizarea celei de a XI-a ediții a Taberei interculturale „Aripi de înger”
desfășurată la Săvinești și la Răzeni, Republica Moldova.

Director Pr. Petru Munteanu
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Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- Ediţia I -

Răzeni, Republica Moldova
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„Aripi de înger” au ajuns și în Republica Moldova
Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț, prin inițiativa părintelui
director Petru Munteanu, a lansat anul acesta prima ediție a Taberei interculturale „Aripi de
înger” în Republica Moldova.
Încă din primăvara acestui an o
delegație a Fundației, însoțită de doamna
Augusta Jumanca – vicepreședintele
Forumului Democrat German din Piatra
Neamț, s-a deplasat la Răzeni, raionul
Ialoveni, din Republica Moldova, pentru a
încheia un protocol de colaborare cu
autoritățile locale din zonă pentru
organizarea unei tabere gratuite de zi
pentru tinerii basarabeni.
Zis și făcut, s-au pus bazele acestei colaborări, iar la data de 16 august 2016 a fost asigurat
un transport cu donații, scaune pentru copii, rechizite, jocuri și jucării, spaliere pentru gimnastică,
dar și îmbrăcăminte și câteva ustensile de bucătărie. Transportul a fost însoțit și de tinerii
voluntari ai Fundației, care s-au implicat în activitățile desfășurate în tabăra basarabeană.
În perioada 17 – 19 august 2016, tineri din Republica Moldova și din România au avut
ocazia, mai întâi de toate, să vorbească limba română și să își îmbogățească cunoștințele privind
istoria, cultura și civilizația românească, apoi, au avut posibilitatea să se cunoască, să lege
prietenii și să se recunoască în calitate de reprezentanți ai aceleiași comunități de limbă, cultură
și spiritualitate.
„Deși locația a fost diferită, Republica Moldova, experienţa a fost aceeași. Copiii din
tabără m-au făcut să mă simt ca acasă. Am interacționat prin jocuri, desen, muzică, poezie și
bineînțeles istoria care ne unește. Am avut o colaborare foarte bună cu conducerea instituțiilor
publice, Primăria Răzeni, Grădinița «Alunelul» și Liceul «Ion Pelivan». Sper ca anul viitor să ne
revedem și să reușim să organizăm o tabără plină de iubire și artă”, a menționat Agafia Roșu,
asistent social în cadrul fundației nemțene.
Miercuri, 17 august 2016, s-a strigat prezenţa la distracție și voie bună. Peste 130 de tineri
basarabeni s-au bucurat de câteva zile de bucurie, prin orele de pictură, muzică, istorie, dar și de
jocurile copilăriei. În câteva zile copiii participanți au învățat Imnul taberei, deja consacrat la
Săvinești, precum și Imnul prieteniei. Au avut timp și pentru a prezenta un mic program artistic
pentru finalul de tabără, atât prichindeii de grădiniță, cât și cei adolescenți.
„Această tabără este posibilă datorită colaborării Primăriei comunei Răzeni, prin
persoana domnului Ion Crețu, primarul comunei noastre, cu Fundația Împreună pentru
Solidaritate Socială din Piatra Neamț, județul Neamț, România, prin părintele Petru Munteanu,
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directorul fundației”, a subliniat doamna Bivol Natalia, directorul Liceului Teoretic „Ion Pelivan”,
în deschiderea taberei.
Delegația Fundației Împreună
pentru Solidaritate Socială a fost
formată din părintele Mihai Meraru,
Agafia Roșu, Bulai Mihaela, Adrian
Rădulescu și Corina Băhneanu.
Tineri, inimoși și plini de energie au
ținut pasul cu participanții înscriși la
tabără.
„În Republica Moldova am fost
primiți cu foarte multă căldură,
entuziasm și curiozitate; mai ales din
partea celor mici, care nu știau ce
surprize îi așteaptă. Copiii au fost foarte receptivi, implicați și dornici să participe la toate
activitățile propuse de noi. Am cântat, am desenat, am colorat și am recitat poezioare; am
încercat să ne împrietenim și să transformăm puținul timp petrecut împreună în clipe de neuitat”,
a declarat Corina Băhneanu, coordonator voluntari în cadrul taberei.
Zilele s-au scurs foarte repede, iar ultima zi de tabără a venit cu alte surprize, musafiri din
România au participat la festivitatea de închidere a taberei. Doamna Augusta Jumanca,
vicepreședintele Forumului Democrat al Germanilor din Piatra Neamț și domnul Andrei Mariș,
coordonator Radio Ciufulici au asistat la micul program artistic, eveniment pregătit de
prichindeii de la Grădinița „Alunelul”.
„Mă bucur că sunt din nou aici, în mijlocul dumneavoastră, îi felicit pe toți cei implicați în
această frumoasă tabără, care au dorit să vă aducă ceva nou, iar în numele părintelui Munteanu,
ne angajăm ca și pe viitor să încercăm să colaborăm, fie cu ajutoare, fie cu încă o tabără.
Mulțumim Primăriei Răzeni, prin persoana domnului primar, Ion Crețu și a domnului viceprimar,
Eugeniu Gurău, cadrelor didactice,
tuturor celor care au sprijinit
activitățile desfășurate în cadrul
taberei și în special copiilor
participanți la tabără, pentru că fără
ei nu s-ar fi putut organiza acest
eveniment”, a menționat doamna
Augusta Jumanca.
Vizibil emoționată, doamna
Maria Jauba, directorul Grădiniței
„Alunelul” a ținut să precizeze:
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„Ținem să mulțumim oaspeților noștri din România pentru aceste zile minunate petrecute la noi
în instituție și vrem să le mulțumim părintelui Petru Munteanu și doamnei Augusta Jumanca
pentru darurile care au fost aduse pentru voi. De astăzi înainte, când vom intra în clase, vom
vedea scăunele frumoase, pentru sala de sport am primit niște scărițe pentru gimnastică, iar
pentru a putea să vă faceți temele cât mai bine ați primit multe rechizite”, doamna Maria,
directorul Grădiniței „Alunelul” din Răzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova.
Cu speranța că și în anii ce vor urma se va organiza o tabără pentru tinerii basarabeni,
domnul Eugeniu Gurău le-a mărturisit oaspeților: „Dorim să vă mulțumim pentru aceste zile
minunate, ne bucurăm că a avut loc această tabără la noi, la Răzeni și ne dorim o continuitate a
acestui proiect, drept pentru care vă așteptăm și la anul viitor”.
La finalul evenimentelor, toți cei implicați în acest proiect au declarat că o astfel de tabără
nu numai că este binevenită, ci sunt necesare cât mai multe tabere la care să participe voluntari
din România. Sunt convinși că aceste tabere, pe lângă menirea lor socială, vor contribui la o mai
bună cunoaștere reciprocă.

Brîndușa Dediu
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Programul

Taberei interculturale „Aripi de înger” Ediția I,

localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova
Miercuri, 17 August 2016
10.00-11.00 - Festivitatea de deschidere a Taberei interculturale „Aripi de înger”;
11.00-12.00 - „Să ne cunoaştem!”
- Prelucrarea programului de activităţi;
12.00-13.00 - Masa de prânz;
13.00-14.00 - Oră de cateheză, susţinută de Părintele Mihai Meraru, care a dăruit copiilor
participanţi cărţi religioase: „Puterea credinţei”, „Cum să apărăm Ortodoxia”;
14.00-15.00 - „Cine sunt eu?!” – interviuri, poze cu participanţii;
Joi, 18 August 2016
09.00-10.00 - Prezenţa;
- Prezentarea programului de activităţi;
10.00-11.00 - Oră de cateheză, susţinută de Părintele Mihai Meraru;
11.00-12.00 - Oră de desen, conturarea unei schiţe pe tema „Trecerea corectă la trecerea de
pietoni”; prof. colaborator Sainsus Egor;
12.00-13.00 - Masa de prânz;
13.00-14.00 - Desen pe asfalt, transpunera schiţei pe asfalt; prof. colaborator Sainsus Egor;
14.00-15.00 - Jocuri distractive;
Vineri, 19 August 2016
09.00-10.00 - Prezenţa;
- Prezentarea programului de activităţi;
10.00-11.00 - Oră de cateheză, susţinută de Părintele Mihai Meraru;
11.00-12.00 - Amenajarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor;
12.00-13.00 - Masa de prânz;
13.00-14.00 – Festivitatea de încheiere a Taberei interculturale „Aripi de înger”- Ediţia I.
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Imnul taberei
Aripi de-aş avea,
Sus în cer eu aş zbura
Să-i mulțumesc lui Iisus
Că El pacea ne-a adus.

Şi-o icoană am zugrăvit
Ca să-I mărturisesc
Cât de mult eu Îl iubesc.
Refren:...

Refren:
Haideți cu mic cu mare
Să-ntindem aripi spre soare
Şi prinşi de mâini fiecare
Să ne bucurăm.
Sub cerul prieteniei
Frați români în sărbătoare
Tabăra „Aripi de înger"
Pe toți ne-a unit.
Azi am îndrăznit

Imnul prieteniei
Refren:
Noi credem în prietenie,
Noi credem într-un gând curat
Şi-odat' cu noi o lume ştie
În tabără e minunat.
Pentru jocuri şi poveşti
Din Răzeni și Săvineşti
Să petrecem împreună
O întreagă săptămână.
Refren: ...
Chiar de suntem de departe
Din Răzeni şi Săvineşti
Noi suntem uniţi în toate
La joacă suntem fruntaşi.
Refren: ...
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Tabel cu participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Piticot, Republica Moldova
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
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Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”
Grădinița „Alunelul”

4 ani
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Tabel cu participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Juniori, Republica Moldova
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Tabel cu participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Seniori, Republica Moldova
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Tabăra interculturală gratuită „Aripi de înger”
în Republica Moldova
Motto: „Iată acum ce este bun şi ce este frumos,
decât numai a locui fraţii împreună!” (Ps 132).
Pe data de 17 august am avut deosebita plăcere de a ﬁ invitați de către părintele Petru
Munteanu de a participa la prima ediție a Taberei interculturale „Aripi de înger” din Republica
M o l d o v a . A j u n ș i î n B a s a ra b i a , a m f o s t
întâmpinați de către domnul Ion Crețu, primar al
comunei Răzeni, raionul Ialoveni și am avut
ocazia de a cunoaște oameni și locuri minunate.
Este prima mea călătorie în Republica
Moldova și am fost profund impresionat de
căldura și ospitalitatea cu care am fost
întâmpinați, eu și voluntarii care m-au însoțit în
această tabără.
După deschiderea oﬁcială a taberei, am
fost cazați de către domnul primar în două
gospodării din satul Răzeni, unde gazdele s-au arătat foarte încântate de primirea noastră.
În cadrul activităților desfășurate în tabără, m-am ocupat de ora de cateheză, unde copiii
din cele trei grupe Piticot, Juniori și Seniori au fost foarte receptivi, întrucât în programa școlară
din învățământul basarabean nu este inclusă ora de religie.
La școală am făcut cunoștință cu personalul școlii, cu doamna Bivol Natalia, directorul
Liceului Teoretic „Ion Pelivan”, cu precucernicul părinte Cotorobai Ion, care este cadru didactic
al școlii, dar care predă alte discipline (ora de drept). Preacucernicul părinte Ion ne-a invitat chiar
la slujba vecerniei din preajma Sărbătorii „Schimbării la Față a Domnului”.
Copiii au primit din partea noastră câte o carte de catehism creștin-ortodox, din care am
extras anumite teme la ora de cateheză.
Un alt mare număr de catehisme au fost donate Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolai de
vară” din satul Răzeni, pentru a ﬁ distribuite la sﬁntele slujbe, de către preacucernicul părinte
paroh Ion Cotorobai.
Pe perioada taberei, 17-19 august 2016, în cele trei zile care au trecut repede, ne-am
îndeplinit toate obiectivele propuse din țară. La închiderea taberei a participat domnul
viceprimar Eugeniu Gurău, care a ținut un cuvânt de mulțumire, doamna director Bivol Natalia,
iar copiii participanți la tabără au desfășurat un program artistic, sub îndrumarea voluntarilor
taberei noastre.
Am plecat cu o impresie plăcută din Republica Moldova, ﬁind așteptați și anul viitor la cea
de a II-a ediție a Taberei Interculturale „Aripi de înger”, în Republica Moldova, de către domnul
primar și de către oﬁcialitățile din Răzeni și de către instituțiile de învățământ din Răzeni.
Preot Meraru Mihai, Paroh Parohia Dragomirești, Jud. Neamț
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Bucuria de a oferi
Învățăm să dăruim, să zâmbim, să iubim. De cele mai multe ori uităm să oferim un zâmbet
sau o vorbă bună și ne pierdem în amănunte fără esență.
Tabăra de creație „Aripi de înger” a fost un proiect social-educativ de ajutorare și
susținere, a copiilor din comuna Răzeni, Republica Moldova. Tabăra s-a organizat în două
instituții de învățământ, Grădinița „Alunelul” Nr. 2 și Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, ca partener a
fost Primăria comunei Răzeni.
Pentru o bună desfășurare a activităților educative din perioada 17 - 19 august 2016, s-au
donat din partea Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială rechizite și bunuri constând în:
scăunele pentru grădiniță, saltele pentru sălile de sport, 3 spaliere pentru sala de sport,
1 tobogan pentru spațiul de joacă în aer liber, precum și cutii cu îmbrăcăminte, valoarea acestora
fiind de 1170 lei.
Tabăra „Aripi de înger” s-a încheiat cu câte un program artistic, desfășurat în sălile de
festivități ale instituțiilor de învățământ, unde ni s-au alăturat cadrele didactice, copiii și
bineînțeles organizatorii taberei. S-au oferit insigne cu logo-ul taberei, diplome de participare și
trofee personalizate cu localitatea Răzeni.
A fost o activitate benefică atât pentru copiii participanți, cât și pentru comunitatea
Răzeni, iar noi ca organizatori ne dorim o colaborare de lungă durată.

Agafia Ramona Roșu
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Tineri basarabeni şi români uniţi sub „Aripi de înger”
Tabăra „Aripi de înger” a reușit în acest an să
depășească granițele țării, în perioada 17-19 august
s-a derulat prima ediţie a taberei gratuite în
Republica Moldova. Concomitent cu deschiderea
taberei de la Săvinești, s-a desfășurat și festivitatea
de deschidere a taberei din localitatea Răzeni,
raionul Ialoveni, Republica Moldova.
Chiar din prima zi ne-au întâmpinat peste
130 de copii curioşi şi dornici să afle jocuri,
poezioare şi cântecele noi.
Cei mai mici dintre participanţi şi-au desfăşurat activitatea în incinta Grădiniţei „Alunelul”,
unde împreună cu doamnele educatoare Munteanu Tamara, Făureanu Liuba şi Crîşmari
Valentina am încercat să le oferim piticoţilor câteva zile de neuitat.
Participanţii cu vârste de peste 7 ani şi-au derulat activitatea la Liceul Teoretic „Ion
Pelivan”, unde s-au bucurat de prezenţa doamnei Hotnog Nina – inspector birou Siguranţă Copii
al Inspectoratului de Poliţie Ialoveni. Doamna inspector le-a vorbit copiilor, în cadrul campaniei
„Fii stăpân pe siguranţa ta!”, despre necesitatea cunoaşterii tuturor metodelor de prevenire a
situaţiilor de risc.
Domul Sainsus Egor, profesor de Educaţie Plastică şi Educaţie Tehnologică, a coordonat o
activitate de desen pe asfalt, cu tema „Trecerea corectă la trecerea de pietoni”. În primă fază
copiii au lucrat o schiţă, pe baza căreia au realizat, lucrând în echipe formate din câte patru
participanţi, desenele pe asfalt.
Participanţii taberei de creaţie „Aripi de înger” au jucat „Ghiceşte cine sunt!” (joc de
cunoaştere), „Ţară ţară vrem ostaşi” în varianta basarabeană „Împărat şi împărătese”, „Raţele şi
vânătorii”, „Şotron”, „Futbol” pe
echipe de băieţi şi fete, „Adevăr
sau minciună” şi multe altele.
Copiii ne-au mărturisit că au
petrecut clipe minunate alături de
noi şi ne-au determinat să le
promitem că ne vom întâlni şi anul
viitor în acelaşi context.

Corina Băhneanu
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În țara firescului
Am pornit cu speranţe mari într-o ţară mică: a fraţilor noştri moldoveni. Şi am găsit acolo
o atmosferă de basm românesc: o casă mică dar o inimă mare.
Ne aşteptau cu aceeaşi curiozitate ca şi noi: să vedem ce putem învăţa unii de la alţii. Am
găsit copii frumoşi şi de o educaţie riguroasă, pedagogi omenoşi, de un profesionalism
tradiţional şi încă multe alte aspecte ce noi poate le-am uitat, dar ei încă le păstrează, asta am
admirat, personal, cel mai mult.
Reţinuţi la început, toate graniţele s-au topit încet, încet căci mergeam spre aceeaşi
destinaţie: uniunea. „Pentru oameni buni, se găseşte”, ne-a spus doamna Maria, una dintre
cadrele didactice de la Gradiniţa „Alunelul”.
Poate că fraţii noştri moldoveni au mai puţin, dar cu acest „mai puţin” ei fac mai mult. Nu
acceptă compromisul unui modernism comod, dar înşelător căci încă mai rezidă în ei firescul.
Poate că au multe lucruri să ne reamintească despre noi, aceşti fraţi mai mici ai noştri, dar
cu un caracter atât de mare.
Şi din această ţară a tradiţionalelor minuni am venit cu dorinţa de a mă reîntoarce cu
prima ocazie acolo unde firescul încă supravieţuieşte…

Mihaela Bulai, Coordonator Grupa Piticot
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Călătoria neamului de peste Prut
De când am învăţat să fac primii
paşi, primele cuvinte, primele amintiri
din viaţa mea, am fost învăţat să îmi
iubesc ţara, să îi cunosc istoria şi să fiu un
patriot.
Cum au trecut anii am şi început
să iau la pas toată ţara, de la ţinuturile
copilăriei, zona Moldovei şi cel al
Olteniei, am descoperit zona
Transilvaniei până în Vestul ţării, în Banat,
Severin până la briza mării şi nordul
României prezente cu Bucovina şi Maramureş. Am reuşit să parcurg toate bogăţiile ţării, dar în
sufletul meu era un gol, un gol strămoşesc ce trebuie îndeplinit. Aşa că am decis să revin acasă,
pe pământul unde este vărsat sânge românesc, unde bat aceleaşi inimi, curge acelaşi sânge
român, am intrat în Republica Moldova.
De când am trecut Prutul, teoretic eram într-o ţară străină, dar mintea şi sufletul erau la
locul lor, cu o sete de cunoaştere şi de reconectare cu fraţii, surorile şi meleagurile noastre. De
când Basarabia a fost robită de fostul imperiu Sovietic, acest Rai pământesc dat de Dumnezeu, a
fost pus la grea încercare. Amprenta roşie a încercat în toate modurile posibile umane şi mai ales
inumane să ne fure identitatea naţională, să ne formeze noi obiceiuri, să gândim altfel, să vorbim
o limbă străină sau să uităm trecutul glorios.
Dar cu toate că au trecut 70 de ani de când Basarabia a fost luată de la sânul mamei, ea nu
şi-a pierdut identitatea, valorile şi credinţa, deoarece este un popor mândru, curajos şi iubitor,
urmaşii voievodului Ştefan cel Mare. Eu nu privesc Republica Moldova ca pe un stat vecin, eu o
privesc şi o simt în sufletul şi inima mea ca fiind ţara mea, pe care o iubesc şi îmi doresc să
prospere şi să înflorească pe câmpul
european. Fraţii mei m-au primit cu
căldură şi dragoste faţă de aproapele
său şi am simţit că sunt în sânul familiei.
Drag popor basarabean, închin în faţa
voastră multă sănătate şi iubire şi vă
aşteaptă casa, în România să fim din nou
împreună.

Adrian Rădulescu, voluntar
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Participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Piticot, Republica Moldova
Eremia

său preferat este calul. Este animalele.

V l a d a -

sportiv din fire iar când va fi A d o r ă

A d o r ă

mare vrea să devină poliţist.

culoarea

C r e ţ u roz.

culoarea
roz și-i place

Cezar - Este

foarte mult

un visător și

laptele. Dintre animale, cel

îi

place

Jalba Diana

mai mult îi plac caii. Are o

foarte mult

- Este timidă

surioară cu care îi place să se

să coloreze.

din fire şi îi

joace. Când va fi mare vrea Î i p l a c e s ă m ă n â n c e

place să se

macaroane.

îmbrace în

Ulmanu

culoarea albastră. Îi place să

Ecaterina - Melina - Are

se joace cu pisica sa iar

Ageră din un căţel pe

mingea e jucăria preferată.

să se facă medic.
Ulmanu

fire, este o nume Eva

Lupu

gospodină cu care îi

Loredana -

p r i c e p u t ă , place foarte

Îi plac foarte

dar când se va face mare îşi mult să se joace, dar şi mult cartofii
doreşte
vânzătoare.
Fesic
Iulian - Îi

să

d e v i n ă coloratul se află printre p r ă j i ţ i ş i
activităţile sale preferate. borşul. Iar
Când va fi mare vrea să se când va fi mare nu vrea să
facă poliţist.

devină altceva decât mamă.

p l a c e

Alexa Alexandrina - Este Oyac Ionela - Joaca ei

culoarea

foarte cuminte, iar când va fi preferată este cu păpuşile,

neagră şi

mare vrea să devină medic iar când va fi mare vrea să

animalul

veterinar pentru a ajuta devină jokeu profesionist. Îi

22
p l a c e

place culoarea neagră şi

culoarea

culoarea

vrea să devină poliţist când

roşie. Vrea

roşie, iar

va fi mare.

s ă d ev i n ă

mâncarea

Gurău

vânzătoare

preferată

Diana - Are

când va fi

este lapte

o pisică pe

mare.

cu macaroane.

c a r e

o

Nepotu

iubeşte

Graţiela -

place joaca

foarte mult. Îi place să se

Îşi doreşte

în echipă şi

joace cu prietenele, iar

să devină

preferă să

mâncarea preferată sunt

cosmetici-

mămânce

macaroanele cu lapte. Vrea

ană când va

macaroane

să devină învăţătoare când

fi mare şi îşi iubeşte foarte

cu lapte.

va fi mare.

m u l t p i s i c a . M â n c a re a

Buralcenco Nicolai - Îi

Când va fi mare, vrea să

Borga
Nicoleta -

devină şofer.

preferată este borşul.
Rudcovschii Diana - Îi plac

să

desenele

Cătălina -

d e v i n ă

animate cu

Vrea

doctor, iar

zâne, iar

d e v i n ă

culoarea preferată este

culoarea

doctor şi îşi

galbenul.

preferată

Vrea

Ursu

să

Bivol

este rozul.

foarte mult prietenii. Adoră

Daniel -

Când va fi mare vrea să

culoarile albastru şi alb şi îi

Desenul

devină frizeriţă.

place să mănânce borş.

a n i m a t

Catană

preferat

Sabina -

Valentin -

este Superman, iar când va fi

Vrea

Drăgălaş şi

mare vrea să devină un

d e v i n ă

lipicios, îi

meşter priceput.

vânzătoare

iubeşte

Titica

place foarte

Leanca Sabina - Crede cu

mult joaca

tărie că zânele există şi îi

în echipă, alături de baieţi. Îi place să se îmbrace în

să

şi îi place să
mănânce borş. Adoră
culoarea roşie.
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educatoare când va fi mare.

Lipcean

Spiderman.

Patricia - Îi

Cotorobai

plac foarte

Ana - Joaca

culoarea

m

t

ei preferată

roşie, iar

clătitele şi

este „De-a

mâncarea

culoarea

v - a ţ i

preferată

ro ş i e . V re a s ă d ev i n ă

ascunselea”, iar culoarea

este borşul

dansatoare.

preferată este rozul. Vrea să

făcut de

devină educatoare.

mama. Şi-a

u

l

Sîreţanu

Caraman

Nicolai Vrea

Bivol Adelina - Adoră

Mirela

să

-

ales meseria de frizeriţă
pentru când va fi mare.

d e v i n ă

Adoră să

Preda

cântăreţ şi îi

mănânce

Vlad - Îi plac

place foarte mult să

pilaf şi să se

desenele

mănânce pârjoale. Cel mai

îmbrace în

animate cu

mult îi place să se joace cu

Scooby Doo

roz. Vrea să devină frizeriţă.
Caramov

şi vrea să

Condrea

Sardan -

devină tractorist, ca tatăl

Daniel -

Timid din

său.

Meseria pe

fire, îi place

I g o r

care şi-a

foarte mult

Casian -

a l e s - o

să coloreze

Adoră să

pentru viitor este cea de

şi să se joace pe afară. Nu s-a

mănânce

p o m p i e r , i a r c u l o a re a

hotărât ce vrea să devină

peşte, iar

preferată este albastru.

când va fi mare.

când va fi mare vrea să

mingea.

Făureanu

Decuseară Dumitriţa -

devină un om de afaceri

Andrian -

A d o r ă

f o a r t e

Sportiv din

păpuşile

bogat.

fire, vrea să

Barbie şi să

Chiosa

d e v i n ă

mănânce

Eduard -

poliţist şi

borş. Vrea

Când va fi

este un mare fan al lui

să se facă

mare încă
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nu s-a hotărât dacă vrea să

culoarea

culoarea

fie şofer pe kamaz sau

cafeniu. Îi

violet. Jocul

crainic TV. Deocamdată îşi

place să se

ei preferat

petrece timpul liber jucând

joace

e

fotbal cu prietenii.

m i n g e a

-

Desenul

s

t

e

„Pălita”.

alături de

Voinovan
Lucia

cu

Teleagă

prietenii

Cristian -

săi.

Vrea

să

a n i m a t

Carabeţ

preferat

Ana - Vrea

d e v i n ă

este Super

să devină

poliţist

4 iar meseria pe care și-a

frizeriţă, iar

pentru că i-ar plăcea să dea

ales-o pentru viitor este cea

joaca sa

amenzi oamenilor răi. Până

de medic .

preferată este „Pălita”.

atunci îşi petrece timpul

Nepotu

Haruţa

Adelina -

Cătălin - Îi

Jocul

place

liber cu prietenii la joacă, pe
afară.

să

Postica

preferat

j o a c e

Daniel -

este „Pălita”

baschet şi

Este

și îi place culoarea roșie.

vrea

să

b ă i e ţ e l

devină poliţist. Mâncarea

curajos,

preferată este borşul.

fapt pentru

ei

Vrea să devină medic.
Staver

un

Ionela - Îi

Seriţanu

care vrea să devină pompier

place pizza

Lavinia - Îi

când va fi mare. Îi place să se

şi culoarea

place pizza

joace cu maşinile.

galbenă.

și culoarea

Lupu

Vrea

galbenă.

Mirela - Îi

devină vânzătoare la

Vrea

place foarte

magazinul de jucării, când se

devină învățătoare când va fi

mult

va face mare.

mare.

coloreze,

să

să

să

Sainsus Gheorghe - Vrea să

Seriţanu Lucia - Vrea să

iar când va

devină taximetrist şi îi place

devină poliţistă şi adoră

fi mare vrea să devină
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d o c t o r .

Lungu

educatoare

Culoarea

Maxim -

pentru că o

preferată

Este sportiv

a d m i r ă

este roşul.

şi îi place

foarte mult

Untila

foarte mult

pe doamna.

Adelina -

să se joace

Este foarte timidă și îi plac

cu mingea. Preferă să

desenele animate cu zâne.

mănânce spaghete.

Sandu Alexandrina Iubeşte

Lungu

culoarea

- Îi

Alexandru -

roşie. Când

place foarte

Adoră să se

va fi mare

mult să se

u i t e

vrea

joace cu

d e s e n e

d e v i n ă

maşinile şi

animate şi

bucătăreasă pentru că îi plac

vrea să devină pompier.

să mănânce pizza. Nu s-a

foarte mult toate felurile de

Mâncarea preferată este

hotărât ce vrea să devină

mâncare.

borşul.

când va fi mare, dar ştie

Mîndrescu

sigur că îi plac maşinile.

Nicolae -

Gureu
Iulian

Carapanja

l a

Este

să

un

Leonid -

I o v u

Este sensibil

Loredana -

băieţel

şi boem.

Îi

f o a r t e

Vrea

foarte mult

cuminte şi ordonat. Nu ştie

devină şofer de camion. Îi

să scrie şi să

ce vrea să devină când va fi

place să se joace cu mingea.

se joace cu

mare deoarece „nu mi-a

Carapanja

păpuşile. Îndrăgeşte culorile

spus mămica”.

Marcel -

roz şi portocaliu. Când va fi

Desenul

mare vrea să devină doctor.

să

place

Ciotu
Valeriu Este

a n i m a t

un

preferat

Rusu Alisa - Îi place foarte

b ă i e ţ e l

este Iron

mult să se joace cu mingea.

cuminte şi

Man. Când va fi mare vrea să

Mâncarea ei preferată este

ascultător. Îi

devină taximetrist.

borşul. Vrea să devină

place mult culoarea verde.
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să

joace cu motocicleta şi

și roz. Este o

d e v i n ă

visează să devină şofer de

f e t i ț ă

cowboy.

camion.

sociabilă și

Vrea

Chicot

liniștită.

Untilă

Avelina -

Maria

Desenele

A d o r ă

animate preferate sunt Tom

culoarea roz

Gureu

ş i J e r r y. M â n c a r e a e i

şi și-ar dori

Cătălin -

preferată este piureul. Când

ca părinţii ei să îi cumpere o

Jocul

va fi mare vrea să fie medic.

tabletă. Când va fi mare, ar

preferat

vrea să lucreze în IT.

este cel cu

Cebotari

-

lui

Daniela - Îi

Stahurschi

mingea, de aceea își dorește

place foarte

Dumitrița -

să devină fotbalist.

mult să se

Dintre toate

Mâncarea lui favorită este

joace cu

culorile, ea

piureul.

păpuşi.

preferă

Adoră culorile roz şi galben.

rozul.

Îi

Platon
Mihai

-

Când va fi mare vrea să

place să se joace cu mingea.

Culoarea lui

devină „doctoreasă”.

Este o fetiță cuminte și

preferată

prietenoasă.

e

Alii Petru -

s

t

e

place

Rîșneanu

verdele. Îi place să mănânce

culoarea

Gabriela -

carne de pasăre. Și-ar dori să

albastră. Cel

Cel

aibă banii necesari pentru

mai mult se

mult îi place

joacă

cu

culoarea

mingea şi când va fi mare

roșie. Nu

Iulian

vrea

să

are o jucărie preferată, se

Adoră să se

d e v i n ă

joacă cu „jucărele”. Este un

joace

fotbalist.

copil cuminte și jucăuș.

mașinuțele.

Îi

mai

a-și cumpăra o tabletă.
Chiosa
-

cu

Şendrea

Chiosa Alina - Activitatea

Mâncarea

Ciprian - Îi

ei favorită este coloratul. Îi

lui favorită este borșul. Este

place să se

plac foarte mult culorile roșu

un băiețel cuminte și
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mașinuțele. Când va crește

dorește să

Condrea

își dorește să fie „lucrător”.

d e v i n ă

Adriana -

Este un băiețel foarte

polițist. Este

Se joacă mai

sociabil și îndrăzneț.

un

prietenos.

liniștit și

Jecu Mihaela - Culoarea ei

m e re u c u

emotiv.

o r i c e

favorită

jucărie, dar preferă jocurile

este cea

cu mingea. Când va fi mare

roșie. Este o

place să se

își dorește

b

joce

să devină

prietenă.

„mingea

medic.

Este o fetiță

moale”.

cuminte și sociabilă.

Când

Ignatov

u

n

Șcarevna Maria - Îi

ă

cu

va

Victor -

crește își

Preferă să

Activitatea lui preferată este

dorește să

se joace cu

coloratul. Când va fi mare

fie coafeză.

Cornel -

Tă g o a l ă

copil
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Participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Juniori, Republica Moldova
Iachim Eugen - are 9 ani și matematica. Dintre animale este câinele și obiectul
este un împătimit al jocului preferă leopardul și șoimul, preferat este limba română.
de volei. Îi

dar are acasă un hamster. Îi Ar mânca toata ziua hot dog.

place să se

place să mănânce tăiței, Î i p l a c e „ a p a d u l c e ” ,

îmbrace la

piersici, pere, nuci și cartofi trandafirii și la școală.

m o d ă ,

prăjiți.

Bivol Mădălina - are 8 ani,

Alexandru Budac - are 7 pasiunea ei este desenul, iar

preferând

ani și este un împătimit al la școală îi

culoarea

albastră. Are o familie desenelor în creion. Adoră place ora de
formată din mulți verișori și m a ș i n i l e

l i m b a

conform spuselor lui cu „mai s p o r t i v e ,

română.

multe fete”. Mai are o soră, „telefoanele

Desenul

pe nume Laura, pe care o cu deget” și

a n i m a t

bateriile cu

preferat este Zorro și îi place

Iovu Nicolae - are 10 ani și s u p e r

pizza. Atletismul și mersul cu

iubește foarte mult.

e s t e u n m a re s p o r t i v, energie. Este fascinat de bicicleta sunt sporturile ei
practicând în același timp noile invenții și de păianjenii p r e f e r a t e ,
k a r a t e ș i o t ră v i t o r i . Î i p l a c e s ă „antrenamentul

minții” –

cititul se află pe lista ei de

f o t b a l . mănânce mini burgeri.
Culorile

i a r

Mihai Groian - are 8 ani, îi preferințe.
Beregoi

preferate

place să

sunt roșu,

scrie

și

Silvia - are 9

albastru,

culoarea

ani și este

verde, alb și obiectele

albastră.

pasionată

preferate la școală sunt

Animalul

de cântec și

limba

preferat

d a n s .

engleză

și
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Timpul liber și-l petrece place în tabără foarte, foarte soră pe care o iubește foarte
mult și cu care se joacă

alături de prietenele ei și mult.
adoră cățeii deoarece sunt

Cojocari Laurențiu - are 8 mereu. Îi place să danseze,

„mici și haioși când aleargă ani și îi place culoarea roșu să meargă la școală și
după coadă”. Desenul

închis. Își matematica.

animat preferat este „Alice în

iubește

țara minunilor” pentru că

sora cu care plac dulciurile și culoarea

admiră creativitatea

adoră să se

r o ș i e .

autorului. Artistă din fire,

j o a c e .

Animalele

când va fi mare vrea să

Desenul

preferate

d e v i n ă , b i n e î n ț e l e s , animat preferat este Zorro.

sunt pisicile

cântăreță celebră. „Și cam A re a c a s ă u n p a p a g a l

și câinii. Are

simpatic și „viu”. Vrea să

m u l ț i

asta a fost despre mine.”

Borga Andreea - are 8 ani îi

Condrea Emilia - are 10 ani devină militar când va fi prieteni, „în număr de 38”.
și îi place matematica. m a r e .

M â n c ă r u r i l e Desenele animate îndrăgite

Pasiunea ei

preferate sunt cartofii pai, sunt Barbie, Mica Sirenă și

este dansul.

kebab-ul și tortul.

Trece

în

Jalba Andreea - are 9 ani și

Zorro.
Mihaela Sipinenco - este în

clasa a IV-a,

îi place să se plimbe cu clasa a II-a și iubește

culoarea ei

bicicleta. Adoră să danseze matematica.

preferată

pe scenă, când dansează în Î i

place

fiind vișiniul. Cântărețul o g ra d ă î ș i i m a g i n e a z ă culoarea roz
preferat este Carla’s Dream. adesea că este pe una reală. și să cânte.
Consideră că are prietene Are un câine

Animalul

bune și că nu are dușmani. Îi adorabil pe

preferat

plac filmele în limba n u m e

este calul, îi plac desenele

spaniolă, îndrăgește pisicile Romeo. Se

animate și marea.

l a

Rîșneanu Nicoleta - are 10

tehnologie. Este cuminte, d e s e n e

ani. „Eu privesc Academia

și este pasionată de u i t ă

învață bine și școala este animate, în special la Barbie prințeselor și îmi place
lucrul cu care se mândrește. și Cei trei mușchetari. Are E d u c a ț i a Te h n o l o g i c ă” .
Își iubește mult părinții și îi mulți prieteni foarte buni, o Animalele preferate sunt

30
joace baschet, să danseze și

papagalul și pisica dar cu joace.
toate acestea are un cățel pe
n

u

m

Borga Valeria - are 9 ani și să cânte. Cel mai des se uită

e trece în clasa a III-a. Animalul la Mustang, calul sălbatic și

T a r z a n . Î i ei favorit este câinele. la Zorro. Îndrăgește toate
p l a c e Îndrăgește

animalele. Are un frate mai

matematica, culorile roșu

mic, pe nume Ionuț, cu care

să danseze și și verde. Îi

se joacă mereu. Activitățile ei

să se joace. place să se

favorite sunt coloratul și

Dorința ei când va fi mare u i t e

cititul. Este o fetiță activă,

l a

energică.

este să își construiască o televizor, să
casă cu două nivele.

scrie și să cânte. Își dorește

Bivol Dorin - are 6 ani și va

Gurău Liviu - are 9 ani și să studieze mult, să devină merge la școală în curând. Îi
place să se

trece în clasa a III-a. Îi plac medic.

Rotaru Dumitrița - are 9 j o a c e

pisicile și

cu

are una pe

ani, trece în clasa a IV-a. m a ș i n u ț e ,

nume Mac.

D e s e n e l e să se uite la

Are un frate

animate d e s e n e

mai mare,

p r e f e r a t e animate și

cu care se

sunt Ferma să petreacă timp cu fratele

joacă și se plimbă cu

Henei, Micii lui mai mic. Adoră să

bicicleta. Este un băițel

Ponei

prietenos și foarte energic.

ș i mănânce macaroane. Când

Zorro. Îi place să croșeteze, va fi mare vrea să devină

Pelivan Vlada - are 9 ani și să danseze și să se plimbe. profesor.
trece în clasa a III-a. Îi place Culorile ei favorite sunt roșu,

Gușila Valentin - are 9 ani

culoarea roșie, pisicile și violet și roz. Când va fi mare și trece în clasa a III-a. Îi plac
baschetul. Adoră să cânte și își dorește să fie medic.

culorile roșu și albastru,

Bivol

fotbalul și

Are o soră Olivia - are

să se plimbe

cu care îi 1 0 a n i ș i

c u ro l e l e .

place să trece

în

Are un frate

p e t r e a c ă clasa a IV-a.

mai mare și

timp și să se Îi place să

unul mai

să danseze.
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mic, cu care se joacă uneori.

mașinuțele, să bea cola și să

cu care împarte și bune și

Când va fi mare își dorește

mănânce pizza. Își dorește

rele. Și-ar dori un cățeluș, pe

să devină fotbalist. Este un

să devină actriță și

care să-l îngrijescă, să-l

băiat energic și isteț.

cântăreață de muzică pop.

plimbe și să se joace cu el.

Mereuța

Are mai mulți actori și

Când va fi mare dorește să

Octavian -

c â n t ă re ț i î n d ă g i ț i , d a r

fie vânzătoare.

are 8 ani și

momentan este fan Ariana

trece

Grande.

în

Alii Mădălina - are 9 ani.
Cel mai mult îi place

Țurcanu Beatrice - are 10

educația

ani și trece în clasa a IV-a. Îi

fizică. Îi plac

matematica, pisicile și

place foarte

pisicile și

fotbalul. Preferă să

mult

să

cățeii, are și

mănânce lasagna.

cânte, să

ea unul, pe

Dubița

danseze, să

nume Max.

Marian -

citească și

Are o soră mai mare, de 19

are 8 ani

să se joace

ani, pe nume Natalia.

trece

în

cu prietenii. Adoră să

Titov Daniela - are 7 ani și

clasa a II-a.

petreacă timpul liber cu

trece în clasa a II-a. Îi place să

Îi place să se

fratele ei mai mic, Victoraș.

picteze,

plimbe cu bicicleta, să joace

Materia ei preferată este

portocaliul,

fotbal. Preferă să mănânce

matematica. Dorește să

trandafirii și

salată de fructe. Când va fi

devină învățătoare și în

să

mare își dorește să devină

același timp vedetă.

coarda.

clasa a II-a.
Î i

p l a c

sară

Fesic Carolina - are 8 ani și

P r e f e r

Postica Beatrice - are 9

trece în clasa a II-a. Îi place să

macaroanele, ciocolata cu

ani și trece în clasa a IV-a. Îi

danseze, să cânte și să se

nucă și tortul cu banane.

place să se

joace. Are

Cănd va crește dorește să fie

u i t e

l a

un frățior,

învățătore.

televizor,

pe nume

albul

și

Iulică și o

negrul, să se

surioară,

joace

Magdalena

inginer constructor.

cu
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Participanții la
Tabăra interculturală „Aripi de înger”
- ediția I Grupa Seniori, Republica Moldova
Balan Valeria - are 12

Budac Emilena - are 11

ani și trece în clasa a

ani. O interesează dansul,

șaptea. Materiile ei

pictura și cântatul. Îi place

preferate sunt Limba și

culoarea albastră,

literatura română și

pisicuțele și iepurașii.

Limba engleză. Îi place să

Când va fi mare dorește să

citească, să joace baschet

devină pictoriță și vedetă.

și volei. Dorește să devină

La vârsta de 7 ani a
câștigat locul III la Campionatul Național de

medic sau contabil.
Ulmanu Andreea - este

Șah.

o persoană timidă,

Bivol Alexei - are 11

drăguță, îi place să

ani. Îi place să se joace și

citească și să învețe mult.

să învețe. Materiile lui

Are o familie iubitoare și

preferate

perfectă. Nu îi place să se

matematica și limba

certe și este prietenoasă.

română. Vrea să devină

sunt

Munteanu Daniela - are 11 ani. Este om de afaceri.
pasionată de muzică și dans. Dorește să

Postolache

realizeze multe lucruri

Cristian - are 11 ani

bune. Este o persoană

și trece în clasa a V-a.

prietenoasă și drăguță.

Disciplina lui favorită

Îi place să citească. Are

este Matematica.

o familie drăguță și

Î n d ră g e ș t e t o a t e

iubitoare. Nu-i place să

animalele, dar în

se certe cu nimeni.

mod deosebit cățeii.
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Gurău Cristian - are 13

mâncarea tradiţională, pregătită de mama

ani și este în clasa a VII-a.

ei. Animalele favorite sunt pisicile şi

Îi plac fotbalul și muzica.

iepuraşii. În viitor îşi doreşte să studieze

Are un frate mai mic,

pentru a deveni avocat.

Liviu, cu care își petrece

Zloghin Liuba - are 13
ani. Este pasionată de

timpul și se joacă.

cultură şi de pictură,
materia ei preferată
Gaidamut Daniel -

fiind Educaţia plastică.

are 11 ani. Îi place să se

Când va fi mare îşi

distreze și să se joace.

doreşte să ajungă un

Preferă la școală

medic renumit în lume.

matematica. „Nu m-am

Burlacenco Eugeniu -

decis ce vreau să ajung are 13 ani şi trece în
când o să fiu mare, dar mai am destul timp să clasa a VII-a. Îi plac orele
de matematică, muzică

mă gândesc.”
Duplava Felicia - are

şi educaţie plastică. În

11 ani. Îi place muzica,

timpul liber joacă cu

să cânte și să danseze.

prietenii fotbal sau se

Este implicată în multe

plimbă cu bicicleta. Îi

activități și s-a descris

plac bomboanele şi pizza. Îşi doreşte să

ca fiind o fetiță

devină medic stomatolog.

prietenoasă. Când va fi

Scrob Valentina -

mare vrea să fie vedetă.

are 12 ani. Îi plac

Baidan Elena - are 12

muzica şi dansul.

ani şi trece în clasa

Are doar câţiva

a VI-a. S-a descris ca

prieteni, pentru că a

fiind o fată plină de

fost în trecut

energie, timidă şi

dezamăgită de unii

sensibilă. Materia ei

dintre ei. Este o fată

preferată este Limba

liniştită şi sensibilă.

Franceză. Îi place
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Untilă Natalia - are 14

Untilă Elena - are 13

ani şi este elevă în clasa a

ani. Printre pasiunile ei

VIII-a. Îi place să cânte, să

se numără cântatul,

danseze şi să facă sport.

dansul, actoria şi

A participat la multe

recitatul.

competiţii sportive, care

favorită este Limba şi

au motivat-o să continue

literatura română. S-a

activitatea. Îţi doreşte să

caracterizat ca fiind o

Materia ei

devină jurnalist pentru că oamenii au nevoie fire prietenoasă şi foarte capabilă, veselă și
de informaţii despre tot ce se petrece în jur. cu mult bun simţ.
Făureanu Erica - are

Este o fire deschisă, înţelegătoare şi

11 ani. Materiile ei

prietenoasă.

preferate

Malîşenco Cristian

sunt

- are 14 ani şi este

Matematica, Educaţia

elev în clasa a VIII-a.

plastică şi Educaţia

Este pasionat de

fizică. Îi plac jocurile, să

sport, în special de

se plimbe cu bicicleta şi

fotbal şi susţine

a c t i v i t ă ţ i l e l a c a re

echipa Real Madrid, participă în fiecare săptămână la Casa de
iar jucătorul pe care îl Cultură.
admiră este Cristiano

Sainsus Ecaterina -

Ronaldo. Îşi doreşte să ajungă unul dintre cei

are 11 ani. Îi place mult

mai mari antrenori

istoria, să gătească, să

de fotbal ai lumii.

picteze şi să compună

Borga Constantin

poezii. „Nu-mi pasă că

- are 13 ani şi este

părinţii vor să fiu medic,

elev în clasa a VII-a.

căci eu simt că florile

Are doi fraţi mai

sunt viitorul meu şi nu

mari cu care se uită

seringile, tifonul şi operaţiile.”

la fotbal şi sunt toţi

Pelivan Cristina - are 13 ani şi este în clasa

suporterii echipei

a VIII-a. Îi plac limba română, baschetul şi

Real Madrid.

actoria. Cel mai mare vis al ei este ca după
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terminarea studiilor, să ajungă să locuiască brânză. „Trec în clasa a cincea. Eu mai am o
în Statele Unite ale Americii.

soră și un frate.”

Borga Daniel - are 12

Dan Damaschin - are 14

ani și trece în clasa a

ani. Are o familie

VI-a.

place

primitoare, o soră de un

cântărețul Ian Raiburg.

an și un frate de 17 ani. Îi

După școală îşi face

place mult să joace șah și

temele și se joacă puțin

să rezolve exerciții grele.

pe calculator. De

Când o să crescă doreşte

asemenea, hobby-ul lui

să devină medic deoarece „am capacități și

este colecționarea de păsări.

știu multe”.

Îmi

Gurău Cătălin - are 11

Gaidamut Ion - are

ani. Îi place să joace

13 ani şi trece în clasa

fotbal, să facă sport, să

a VIII-a. Familia lui

danseze și să rezolve

este alcătuită din trei

probleme și exerciții.

membri. Vrea să

Animalul său preferat

devină manager al

este leul. Doreşte să

unui hotel sau

d ev i n ă c o s m o n a u t .

restaurant și chiar să
îşi deschidă propria

Culoarea preferată este verdele.
Nepotu Dragoș - are 10
ani şi este elev în clasa a
IV-a. În timpul liber preferă

afacere. În timpul liber se ocupă cu desenul,
se joacă cu prietenii sau la calculator.
Popa Tudor - are 13 ani şi este elev în clasa a

să

VII-a. Pasiunea lui este

deseneze. Ascultă muzică

fotbalul și îi place să-l

rock.

joace cu prietenii.

Materia

Mâncarea

să

citescă

sau

lui

preferată e limba engleză. preferată este tortul.
Crîșmari Ion - are 10 ani. Tot timpul este vesel
Îi place fotbalul, iubeşte și îi place să facă
animalele și îi place să glume. Vrea să devină
mănânce plăcinte cu bucătar.
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Raileanu Alexandru - are

înţelept. Se consideră o

12 ani şi trece în clasa a

fată responsabilă.

VI-a. Este pasionat de

Carabeţ Elena - are 12

pictură şi culoarea

ani. Îi place să deseneze

preferată este verdele. La

şi să facă lucruri cu

şcoală aşteaptă cu

mânuţele ei. Iubeşte

bucurie

de

animalele, îndeosebi

matematică. Mănâncă cu

pisicile şi căţeii. La

orele

plăcere pizza.

şcoală îi plac disciplinele: Matematică,

Iovu Daniel - are 12 Educaţie plastică şi
ani şi este pasionat de Ştiinţele.
fotbal. Are două surori,

Răilean Dumitriţa -

Magdalena şi Maria. are 11 ani. La şcoală
Este fanul echipei aşteptă cu bucurie
Barcelona. Practică orele de Ştiinţe. Îi
dansurile de 6 ani şi îşi p l a c a c t o r i a ş i
doreşte să devină jurnalismul dar încă
nu s-a hotărât ce

medic stomatolog.
Argint Rodica - are 14 ani
şi este elevă în clasa a
VIII-a. Este pasionată de
dans şi de desen.
Îndrăgeşte limba română
şi îşi petrece timpul cu
prietenii. Îţi doreşte să devină economist.
Este o fată veselă şi
optimistă.
Sainsus Adriana - are 11
ani. Îi place Limba engleză
iar animalul preferat este
ursul panda. Îşi doreşte să
devină un avocat bun şi

meserie va îmbrăţişa. Este o fată
responsabilă și curajoasă.
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Coordonatorii şi colaboratorii
Taberei interculturale „Aripi de înger”
Ediţia I, localitatea Răzeni,
raionul Ialoveni, Republica Moldova
Adrian Rădulescu – animator socio-educativ
Andrei Mariş – coordonator radio
Augusta Jumanca – Vicepreşedintele Forumului
Democrat al Germanilor din Piatra Neamţ
Corina Băhneanu - sociolog
Mihaela Bulai - animator socio-educativ
Preot Mihai Meraru – Parohia „Dragomireşti”jud. Neamţ
Ramona Agaﬁa Roşu – asistent social.
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Tabăra interculturală
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Tabăra interculturală

40
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Tabăra interculturală „Aripi de înger”
Ediţia a XI - a

Săvinești, România
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Întoarcerea la izvorul de lumină
Motto: „Și chiar de nu voi ﬁ un far, ci o candelă, ajunge.
Și chiar de nu voi ﬁ nici candelă, tot ajunge
ﬁindcă m-am străduit să aprind lumina.”
Nicolae Titulescu

Potrivit unui articol publicat de „Economist Intelligence Unit” privind un
rating al sistemelor de învăţământ din diferite ţări europene, România se află pe
locul 31 din 40, după Bulgaria. Se explică astfel nivelul economic şi de educație pe
care îl avem. Iar direcţia spre care ne îndreptăm - dacă luăm în calcul produsele
mass-media care fac rating – este sumbră. Suntem unde suntem şi pentru că
asistăm la continua degradare a calităţii învăţământului nostru. Ocupăm primele
poziţii în Europa când vine vorba de analfabetism sau abandon şcolar.
Mă rog ca oamenii de bun simț din ţara asta să nu renunţe la adevăratele
valori care ne definesc ca „ființe” şi nu ca „forme de viaţă”.
Un om educat este o persoană echilibrată şi raţională greu de manipulat care
poate emite judecăţi pe baza propriilor informaţii.
De aceea trebuie să regândim educaţia şi să reconfigurăm sistemul astfel încât
să-i pregătească pe copiii noştri pentru viitor.
Nu este suficient să-i oferi unui tânăr copia unei icoane după care acesta să
facă o altă copie. El trebuie pus în situaţia de a înţelege valoarea lucrării, de a face
diferenţa între arta
autentică

şi

Kitsch-ul

de

atât

prezent, din păcate,
în viaţa noastră.
N u m ă r u l
„consumatorilor de
artă”

este

infinit

mai mare decât cel
al

creatorilor.

Artistul

nu

mai
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înlocuieşte aparatul de fotografiat. De aceea, rolul lui dar şi al nostru este de a recrea
legătura profundă dintre oameni prin frumuseţe şi emoţie, dincolo de orice bariere
fizice, mentale, etnice, religioase sau geografice.
În funcţie de aptitudinile şi pasiunile lor, le-am propus tinerilor care participă
la tabără să utilizeze gândirea critică, holistică plecând de la întreg spre părţi şi nu
invers; să accepte diferenţele dintre indivizi şi ideile lor; să înveţe prin dezbatere,
dialog şi experienţă directă; să comunice utilizându-și abilităţile de negociere şi de
lucru în echipă, conștientizând faptul că aceasta este mult mai eficientă decât cea
individuală; să accepte critica constructivă.
Promovând învăţarea activă şi modelul de predare și organizare de către
tineri a activităţilor nu facem altceva decât să recreăm condițiile în care copiii
învață în fața blocului de la alți copii programele de lucru pe calculator. Așteptările
noastre au fost depășite însă cu mult de realitate. Tinerii „profesori” s-au dovedit
atât de talentați și de dezinvolți încât au reușit să capteze interesul tuturor celor
prezenți. Se învaţă mai uşor prin experienţă şi cu atât mai uşor prin joacă. De aceea,
latura educaţională şi cea distractivă sunt pentru noi la fel de importante.
Nu mai puţin importantă este relaţia egală între profesor şi tineri, bazată pe
comunicare deschisă şi pe colaborare. Tinerii noştri sunt trataţi cu toată seriozitatea
în calitatea lor de regizori, scenarişti, scriitori, reporteri şi realizatori de emisiuni
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radio şi TV, de artişti sau de sportivi.
Să-i determini însă pe tineri să-şi
accepte condiţia de a face parte din
acest popor, de a-i cunoaşte adevărata
istorie şi de a-i preţui valorile este
pentru mine adevărata provocare. Să
creşti capitalul de activism civic în
rândul tinerilor, în contextul în care
România, în 1999, a avut cel mai scăzut
procentaj din Europa în ce priveşte
încrederea personală,

este copleşitor.

De aceea, în propunerile noastre se
regăsesc documentarele: „Cucuteni, o
civilizație

mai

veche

decât

Mesopotamia”, „Lumea fără România”,
„Neamţ - ţinut al misterelor” dar şi
poveştile de viaţă ale lui Brâncuşi,
Enescu,

părintele

Arsenie

Boca

sau

Bogdan Ota. Dacă nu știi de unde vii, nu vei ști nici încotro să te îndrepți.
Mai încercăm să-i determinăm pe tinerii noștri să înțeleagă cât este de
important să învețe să lucreze asupra gândurilor, sentimentelor, asupra cuvintelor
și gesturilor lor, astfel încât forțele declanșate de fiecare dintre activitățile fizice sau
psihice să producă efecte pozitive atât pentru ei, cât și pentru lume. De noi toți
depinde locul pe care-l ocupăm în univers și tot de noi depinde dacă deschidem
porțile luminii sau pe cele ale întunericului.
Cu certitudine, la judecata de apoi nu

vom fi

întrebați cât de mult am

suferit, ci cât de mult am iubit.
Dacă ne-ați întreba pe mine sau pe colegii mei de ce facem voluntariat în
tabăra „Aripi de înger”, răspunsul ar fi simplu: „Pentru că este nevoie, azi poate
mai mult ca oricând, de întoarcerea la izvorul de lumină.” Și chiar de nu vom fi un
far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu vom fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă
ne-am străduit să aprindem lumina.

Prof. Elena Oboroceanu
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Programul taberei

interculturale de creație „Aripi de înger”
ediția a XI - a
comuna Săvinești, județul Neamț
Miercuri, 17.08.2016
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30

12.30-13.30
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

- Festivitatea de deschidere a taberei;
- Repartizarea participanţilor pe grupe;
- Prelucrarea Regulamentului taberei;
- Să ne cunoaştem;
- Interviuri foto;
- Sugestii de activităţi din partea participanţilor;
- Masa de prânz la Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”;
- Realizarea unui poster al grupei;
- Învăţare: Imnul taberei, Imnul prieteniei;
- Jocuri in/outdoor;
- Plecarea din tabără;

Joi, 18.08.2016
09.00-09.30 - Prezenţa;
- Prezentarea programului de activităţi;
- Prelucrarea normelor de protecţie a muncii;
10.00-11.30 - Lucru pe ateliere: pictură, desen, abilităţi practice;
11.30-12.30 - Masa de prânz la Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”;
13.00-14.30 - „Vacanţa în siguranţă” – întâlnire cu I.S.U. Neamț, doamna plt. maj. Irina Popa;
14.30-15.30 - Cateheză, susţinută de Pr. Petru Munteanu;
15.30-16.00 - Plecarea din tabără;
Vineri, 19.08.2016
09.00-09.30 - Prezenţa;
- Instructaj de protecţia muncii în vederea plecării în excursie;
10.00-17.00 - Excursie la Târgu Neamţ;
Sâmbătă, 20.08.2016
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30

- Festivitatea de deschidere a taberei;
- Repartizarea participanţilor pe grupe;
- Prelucrarea Regulamentului taberei;
- Să ne cunoaştem;
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12.30-13.30
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

- Interviuri foto;
- Sugestii de activităţi din partea participanţilor;
- Masa de prânz la Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”;
- Realizarea unui poster al grupei;
- Învăţare: Imnul taberei, Imnul prieteniei;
- Jocuri in/outdoor;
- Plecarea din tabără;

Duminică, 21.08.2016
09.00-13.30 - Participarea la Sfânta Liturghie de la biserica „Sf. Voievozi” Săvinești;
Luni, 22.08.2016
09.00-09.30 - Prezenţa;
- Prezentarea programului de activităţi;
09.30-10.00 - Cateheză, susţinută de Pr. Petru Munteanu;
10.00-12.00 - Lucru pe ateliere:
- Pictură, desen, abilităţi practice;
- Învăţarea unor paşi de dans popular şi sportiv;
- Acrobaţie;
- Învăţarea unui cântec religios;
- Codul bunelor maniere (la masă);
12.00-13.00 - Masa de prânz la Centrul social-educativ ‚,Popasul Iubirii Milostive”;
13.30-15.00 - Activităţi sportive (în luncă/ parc);
15.30-16.00 - Plecarea din tabără;
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Marţi, 23.08.2016
09.00-10.30 - Prezenţa;
- Cateheză, susţinută de Pr. Mihai Meraru şi Pr. George Soponaru;
10.30-11.45 - Lucru pe ateliere:
- Pictură, desen, abilităţi practice;
- Învăţarea unor paşi de dans şi a unor cântece;
12.00-13.00 - Masa de prânz la Centrul social-educativ ‚,Popasul Iubirii Milostive”;
13.30-14.30 - „Întâlnire cu pompierii” – activitate de informare preventivă;
14.45-15.30 - „Cum acordăm primul-ajutor?” – învăţarea unor manevre simple de acordare
a primului-ajutor;
15.30-16.00 - Plecarea din tabără;
Miercuri, 24.08.2016
09.00-09.30 - Prezenţa;
- Prezentarea programului de activităţi;
- Instructaj de protecţia muncii;
09.30-10.30 - Cateheză, susţinută de Pr. Mihai Meraru;
10.00-15.30 - Vizită la muzeele din Piatra Neamţ;
15.30-16.00 - Plecarea din tabără;
Joi, 25.08.2016
09.00-09.30 - Prezenţa;
09.30-10.30 - Cateheză, susţinută de Pr. Liviu Anton;
10.30-11.45 - Lucru pe ateliere:
- pictură, desen;
- abilităţi practice;
- muzică;
12.00-13.20 - Masa de prânz la Centrul social-educativ ‚,Popasul Iubirii Milostive”;
13.30-15.30 - Pregătirea unui program artistic;
- Selectarea lucrărilor;
- Pregătirea unei expoziţii;
15.30-16.00 - Plecarea din tabără.
Vineri, 26.08.2016
09.00-09.30
10.00 -10.45
11.00-12.00
12.15-12.45
13.00-14.00

- Prezenţa;
- „O rugăciune” la Biserica „Sf. Voievozi” din Săvineşti;
- Repetiţie program artistic;
- Masa de prânz la Centrul social-educativ ‚,Popasul Iubirii Milostive”;
- Festivitatea de închidere a taberei.
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Imnul taberei
Aripi de-aş avea,
Sus în cer eu aş zbura
Să-i mulțumesc lui Iisus
Că El pacea ne-a adus.

Şi-o icoană am zugrăvit
Ca să-I mărturisesc
Cât de mult eu Îl iubesc.
Refren:...

Refren:
Haideți cu mic cu mare
Să-ntindem aripi spre soare
Şi prinşi de mâini fiecare
Să ne bucurăm.
Sub cerul prieteniei
Săvineşti în sărbătoare
Tabăra „Aripi de înger"
Pe toți ne-a unit.
Azi am îndrăznit

Imnul prieteniei
Refren:
Noi credem în prietenie,
Noi credem într-un gând curat
Şi-odat' cu noi o lume ştie
La Săvinești e minunat.
Pentru jocuri şi poveşti
Ne-am adunat la Săvinești
Să petrecem împreună
O întreagă săptămână.
Refren: ...
Chiar de suntem de departe
Din Bacău sau alt oraș
Noi suntem uniţi în toate
La joacă suntem fruntaşi.
Refren: ...

49

Tabel cu participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
Ediția a XI-a, Grupa Piticot
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Tabel cu participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
Ediția a XI-a, Grupa Juniori
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www.haicunoi.com

Hai cu Noi = August 2016
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Tabel cu participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
Ediția a XI-a, Grupa Seniori
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Educația artistică și culturală în
Tabăra interculturală de creație „Aripi de înger”
De 11 ani, Fundația Solidaritate și Speranță Filiala Săvinești în parteneriat cu Fundația
Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț și Parohia Sfinții Voievozi din Săvinești
organizează tabăra interculturală de creație „Aripi de înger”. Inițiativa de a conecta copiii și tinerii
mai aproape de lumea artelor și a culturii aparține pr. Petru Munteanu.
Există o nevoie
recunoscută de a încuraja
tinerii să-și dezvolte o gamă
largă de abilități și interese, de
a-și identifica și hrăni
potențialul și de a încuraja
creativitatea.
Educația artistică ajută
la: aprobarea dreptului omului
la educație și participare
culturală, dezvoltarea
capacităților individuale,
îmbunătățirea calității educației și promovarea exprimării diversității culturale. Iată de ce, tabăra
de la Săvinești oferă un cadru deschis participanților din România și din afara granițelor (anul
acesta, din Republica Moldova).
Programul taberei cuprinde activități diverse, iar cele care contribuie substanțial la
dezvoltarea creativității sau predarea moștenirii culturale sunt: artele vizuale, muzica, teatrul,
dansul, artele media și artizanatul. De aceea, organizatorii au antrenat, pe parcursul derulării
taberei, profesori, artiști plastici, animatori socio-culturali cu o bogată experiență în domeniul
artei și culturii.
Schimbul intercultural, învățarea și dialogul prin activități artistice și culturale au fost
sprijinite de organizațiile educaționale (incluzând muzee, site-uri culturale). În acest sens, toți
participanții la tabără au avut posibilitatea să viziteze, cu acces liber, muzeele din Piatra Neamț,
Muzeul Etno Maria Voicu din Săvinești și Cetatea Neamțului din Târgu Neamț.
Dintre scopurile și obiectivele artistic-culturale ale acestei tabere, enumăr:
- deprinderi, cunoștințe și înțelegere artistică;
- apreciere critică (judecată estetică);
- moștenire culturală (identitate națională);
- exprimare/identitate/dezvoltare individuală;
- diversitate culturală (identitate europeană);
- creativitate;
dar și deprinderi sociale/lucru în grup/socializare/lucru cooperativ, abilități de comunicare,
încântare/plăcere/satisfacție/bucurie, identificarea potențialului artistic (aptitudine/talent). Din
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acest punct de vedere, remarcabil este faptul că unii dintre participanții la tabără din edițiile
anterioare și-au descoperit talentul și s-au orientat spre licee și facultăți cu profil vocațional.
Întreaga echipă de lucru s-a axat pe formarea bazei limbajului artistic (cum ar fi
înțelegerea culorilor, liniilor și formelor în artele vizuale), pe dezvoltarea capacității elevilor de a
judeca critic în evaluarea propriei lor opere sau a altora și pe crearea unei identități culturale.
Înțelegerea moștenirii culturale e promovată prin contactul cu operele de artă, precum și prin
învățarea caracteristicilor operelor de artă produse în perioade istorice diferite și a operelor unor
anumiți artiști.
Promovarea diversității culturale prin arte duce la o conștientizare ridicată a moștenirii
culturale și a genurilor moderne specifice diverselor țări și grupuri culturale (menționez schimbul
de experiență cu participanții din Republica Moldova).
Dezvoltarea exprimării individuale a copiilor prin mijloacele artistice este strâns legată de
bunăstarea lor emoțională. Am observat interes, plăcere, bucurie, satisfacție din partea unora, iar
din partea altora „blocaje emoționale”.
Furnizarea acestor activități extracurriculare în cadrul taberei le dezvoltă tinerilor un
sentiment de siguranță, atât ca indivizi, cât și ca membri ai diverselor grupuri în societate.
Pe lângă activitățile artistic-culturale, toți participanții au fost informați și instruiți de către
reprezentanți ai I.P.J. și I.S.U. Neamț despre cum pot să aibă o vacanță în siguranță.
Dar cel mai important, siguranța noastră se află în recunoașterea credinței și chemarea
ajutorului lui Dumnezeu.
Această „lucrare” minunată (Tabăra „Aripi de înger”) este săvârșită prin providență
dumnezeiască și pentru că Dumnezeu îngăduie descoperirea talanților atât în profesori,
voluntari, cât și în copii.

Ana Tofan, Director al Taberei „Aripi de înger”

55

Copilărie în pași de poveste
În fiecare vară, câte o filă de poveste se scrie aici, la Săvineşti, în Tabăra de creaţie „Aripi de
înger”. Totul are iz de copilărie. Copilăria înseamnă poveste, magie, joc şi iubire! Copilăria, un
tărâm magic!
Cu fiecare vară retrăiesc alături de Tabăra de creaţie „Aripi de înger” o experienţă unică.
Retrăiesc bucuria taberelor din copilărie, atmosfera magică învăluită de poveste şi vise
necuprinse.
În fiecare dimineaţă vibra în aer un neastâmpăr, plin de inocenţă şi candoare, de
nerăbdare de a ajunge în mijlocul celorlalţi. Fiecare celulă fremăta de emoţia descoperirii unei
poveşti noi, de bucuria de a explora noi tărâmuri.
Zilele petrecute în tabără m-au învăţat ce înseamnă o echipă, să ajutăm, să dăruim, să
zâmbim, să iubim. Am învăţat că pentru a putea ajuta cu adevărat trebuie mai întâi de toate să
înţelegi. Şi ca să ajungi să înţelegi, trebuie să înveţi. Să înveţi să iubeşti, să dăruieşti. Un zâmbet, o
bucurie, o zi de neuitat, o poveste...
Nu există prilej mai minunat de dăruire decât să poţi da zi de zi ce ai mai bun în tine. Să
poţi să înveţi cu înţelepciune, cu dăruire, cu iubire şi răbdare pe cei ce vin la tine. Să oferi
necondiţionat dragoste unor copii minunaţi. Să-i înveţi să cuprindă cerul în mâini şi să
călătorească pe norii pufoşi. Să-i înveţi cum să adune razele soarelui şi să-şi croiască un voal de
lumină. Să-i înveţi să simtă, să trăiască, să fie oameni. Dragostea pentru copii este ca o flacără
care nu se stinge niciodată.
Magia celor zece zile de tabără s-a transformat într-un slalom fluid, antrenant, captivant,
într-o descoperire subtilă a unei alte pagini de poveste...

Prof. înv. primar Mona Avram
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Tinerii și timpul liber... petrecut în tabără!
Vara a sosit și avem mai mult timp să ne relaxăm, să ne petrecem timpul liber împreună cu
prietenii, să facem toate lucrurile pe care am dorit să le facem pe parcursul întregului an
școlar/universitar etc. Dar de ce nu am
petrece acest timp liber și într-un mod
productiv, care să ne dezvolte pe nivel
personal... şi de ce nu pe plan
profesional?
Taberele de vară sunt modul
perfect pentru a realiza acest lucru,
implicându-ne ca voluntari în partea de
organizare a acestora sau ca
participanți.
Posibil vă întrebați de ce ar
trebui să faceți voluntariat, și mai ales,
de ce voluntariat într-o tabără?!
Primul și unul din cele mai
importante motive este pentru că aveți ocazia să învățați lucruri noi. Să luăm exemplul Taberei de
creație „Aripi de înger” organizate în fiecare an în Săvinești. Puteți învăța cum să organizați
diverse activități pentru copii cu ajutorul coordonatorilor de voluntari, veți deveni mai organizați
deoarece veți dobândi abilități de management al timpului, veți relaționa mult mai ușor cu cei
din jurul vostru, veți deveni mai deschiși la nou; bineînțeles, vă veți face noi prieteni, și nu în
ultimul rând vă veți simți utili societății pentru că ați ajutat să aduceți zâmbetul pe buze unor
copii care provin din medii defavorizate, această tabără fiind singura lor oportunitate de a
petrece timpul liber într-un mod distractiv pe timpul verii.
Dar, bineînțeles, puteți participa la rândul vostru în calitate de participanți la tabere pe
diverse teme, care variază de la sport la dezvoltare personală. În funcție de lucrurile pe care
dorim să le realizăm în viață sau cele care ne fac plăcere să le facem avem ocazia să dedicăm o
scurtă perioadă din timpul nostru liber acestora. O săptămână petrecută altfel, nu în fața unui
laptop sau televizor, ne poate aduce noi experiențe și transforma viața. Cine știe? Poate veți
descoperi o nouă pasiune pe care o veți urma, poate veți conștientiza cât de important este
sportul pentru o viață sănătoasă și veți deveni împătimiți ai jogging-ului la 6 dimineața, după „n”
ani petrecuți într-un mod sedentar. Totul este posibil.
În concluzie, sfatul meu este să luați parte la o tabără... atât ca voluntari cât și participanți
pentru că este o experiență care vă poate aduce doar beneficii în viață.
„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.

Simona Gherasim
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Cetatea Neamțului
„Vineri, 19 august, atât participanţii, cât şi noi, voluntarii Taberei de Creaţie «Aripi de
Înger» am avut parte de o excursie educaţională la Cetatea Neamţ.
Aceasta este o cetate medievală din Moldova aflată la marginea de nord-vest a oraşului
Târgu Neamţ. Cetatea Neamţ făcea parte din sistemul de fortificaţii construit în Moldova la
sfârşitul secolului al XIV-lea, în momentul apariţiei pericolului otoman. Sistemul de fortificaţii
medievale cuprindea aşezări fortificate (curţi domneşti, mănăstiri cu ziduri înalte, precum şi
cetăţi de importanţă strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ
sau având şanţuri adânci. Cetatea a fost construită la sfârşitul secolului al XIV-lea de Petru I, a fost
fortificată în secolul al XV-lea de Ştefan cel Mare şi distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din
ordinul domnitorului Mihai Racoviţă.
La intrarea în cetate, am fost întâmpinaţi de un ghid care ne-a prezentat în grai pur
moldovenesc istoria Cetăţii şi câteva istorioare medievale (de exemplu: „Stejarul din Borzeşti”,
întrucât în închisoare ne este prezentat hanul buzat al năvălitorilor, ucigaşul lui Mitruţ, care a
sfârşit spânzurat de ramurile acelui copac, rezumatul nuvelei „Sobieski şi românii” scrisă de
Costache Negruzzi care ne prezintă rezistenţa legendară a plăieşilor din cetate la asediul oştirii
poloneze conduse de regele Sobieski din 1691 ), recitându-ne, de asemenea, câteva versuri din
poemul lui Dimitrie Bolintineanu, „Muma lui Ştefan cel Mare” (1857) în care este prezentat
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momentul sosirii lui Ştefan cel Mare la Cetate dupa Bătălia de la Valea Albă (1476). Poezia începe
cu versurile următoare: „Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,/Unde curge-n vale un râu
mititel...”
Intrând pe impresionanta poartă de lemn, am început să descoperim cu ajutorul
imaginilor şi al exponatelor viaţa de zi cu zi a locuitorilor Cetăţii, fiindu-ne prezentate bucătăria,
sala de judecată şi de sfat, magazia, sala armelor, închisoarea, biserica cu hramul „Sf. Nicolae” din
interiorul Cetăţii, monetăria, camera pârcălabului, camera domniţelor, un iatac şi o cameră de
taină.
La plecare, copiii şi-au cumpărat suveniruri şi ne-au spus cât de frumoasă li s-a părut
Cetatea Neamţ, ea fiind o adevărată perlă a Moldovei şi că şi-ar dori să revină cât mai curând
împreună cu părinţii, pentru a le arăta şi lor acest portal spre lumea captivantă a istoriei
româneşti.”

Savin Bianca
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„Nu tremur la cutremur” nici în tabăra de la Săvinești
Zile de vacanță, râsete, jocuri, emoții frumoase, toate devin amintiri plăcute pentru
participanții la Tabăra de creație „Aripi de înger”, desfășurată la Centrul de servicii sociale
„Samariteanul Milostiv” din Săvinești, județul Neamț.
De 11 ani, parohia „Sf. Voievozi” din Săvinești, sub coordonarea părintelui paroh Petru
Munteanu, organizează, anual, o
tabără de creație care și-a propus să
ofere o alternativă educativă și
constructivă la activitățile copiilor din
categorii sociale vulnerabile, ai căror
părinți nu își permit să-și trimită copiii
în vacanță. Timp de 10 zile participanții
la tabără beneficiază de transport,
masa de prânz, materiale didactice,
diplome, cupe şi medalii, buletin de
tabără, jocuri şi jucării toate cu titlu
gratuit.
Primul obiectiv al taberei este acela de a socializa, de a scoate tinerii din casă, de la
computer, de a descoperi frumusețea prieteniei pe care, mai târziu, o pot cultiva în viața lor. Cel
de-al doilea scop al taberei este acela de a învăța din fumusețea cromatică înconjurătoare și de
a-și însuși abilități artistice prin tehnici specifice din domeniul picturii și lucrului manual.
Aflată la a XI-a ediție și în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță – filiala Săvinești
și cu Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț, tabăra de creație „Aripi de
înger” a reunit pe plaiurile săvineștene 215 participanți, copii înscriși și voluntari.
An de an, la tabără au participat tineri din întreaga lume. Și anul acesta, Italia, Cipru,
Germania, Republica Moldova au trimis „reprezentanți” de seamă. Plini de energie, veseli, cu
zâmbetul la purtător, copiii, avându-i alături pe voluntarii experimentați, au avut parte de multe
zile de distracție. De la drumeții și
excursii, jocuri recreative și educative
până la orele de pictură au făcut ca
programul taberei să fie unul interactiv
și distractiv.
Marți, 23 august 2016,
participanții la tabără au primit vizita
reprezentaților Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Petrodava” din
Piatra Neamț, a plutonierului major
Popa Irina, a domnului Doru Olariu și a
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domnului Iulian Rusu, care au venit cu tot
„arsenalul” din dotare, inclusiv mașina de
pompieri. Delegații inspectoratului au
desfășurat o acțiune de informare
preventivă, derulată prin campania
națională „Nu tremur la cutremur”.
Întrebați fiind: „Știți ce-ar trebui să
facem dacă este un cutremur?”, prichindeii
au răspuns în cor: „Ne adăpostim!”.
Printre informațiile primite, tinerii au
aflat cum se pot pregăti pentru un cutremur,
câteva reguli de comportament în timpul unui cutremur și ce ar trebui să facă după terminarea
cutremurului. „Dacă vă aflați în exterior, îndepărtați-vă pe cât este posibil de clădiri, stâlpi și
cabluri de electricitate, copaci sau alte obiecte care vă pot lovi. Dacă vă aflați în interiorul unei
clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări! Nu utilizați liftul! Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă,
lângă un perete de rezistenţă sau sub un obiect de mobilier solid”, le-a explicat doamna Popa
Irina.
În continuarea prezentării, membrii ISU „Petrodava” le-au explicat copiilor care sunt
efectele pozitive, dar și negative, generate de un apel la numărul de urgență 112, după care le-au
permis micilor învățăcei să urce în mașina destinată stingerilor de incendii.
„Atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, mașina pompierilor a stârnit curiozitatea
fiecăruia dintre noi. Reprezentanții ISU ne-au descris fiecare parte a mașinii de intervenție și
ne-au informat cum se procedează în cazul unui incendiu. Bucuria cea mai mare a copiilor a fost
când au primit permisiunea să îmbrace uniforma de pompier. Unii dintre participanți își doresc
să devină pompieri pentru a fi de folos comunității și de a salva vieți. A fost o activitate plină de
informații utile și educative”, a reliefat Agafia Roșu, asistent social în cadrul parohiei
„Sf. Voievozi” și coordonator al activităților de voluntariat.

Brîndușa Dediu
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Amintiri din tabără
În ziua de 24 august 2016, grupa „Junior” de la Tabăra de creaţie „Aripi de Înger”
organizată în parohia „Sfinţii Voievozi” din Săvineşti au mers în vizită la Muzeul de Istorie şi
Arheologie din Piatra Neamţ şi la Casa memorială „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ.
Pentru cei mici, vizita la Muzeul de Istorie a fost o adevărată lecţie de istorie vie, aflând
foarte multe despre istoria neamului român. Domnul muzeograf ne-a prezentat expoziţia
permanentă formată din bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional, ce
prezintă evoluţia comunităţilor umane de pe aceste meleaguri începând cu paleoliticul superior
şi până în epoca contemporană.
La Casa memorială „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ am vizitat expoziţia permanentă ce
cuprinde documente de familie, manuscrise, mobila originală şi obiecte personale ale marelui
scriitor. Şi aici copiii au fost foarte încântaţi de ceea ce le-a fost dat să vadă.
A fost o zi specială în care copiii s-au întâlnit cu plăcere pentru că au învăţat multe lucruri
din cele două vizite, au socializat, au legat noi prietenii şi s-au bucurat de timpul liber petrecut
împreună cu ceilalţi copii.

Realizat de coordonator grupă „Juniori”,
prof. înv. primar Drîngu Carmen
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Talentul de a fi voluntar
O minune de tabară de creaţie s-a inaugurat prima dată în anul 2005 când am deschis
aripile imaginaţiei noastre de voluntari şi participanţi spre o lume a prieteniei şi a unităţii în
credinţă, unde am desenat, cântat, jucat şi rugat la unison cu toţii, cu mic cu mare.
Iată-mă din nou la această tabără după o lungă pauză de 6 ani. Dumnezeu lucrează la
contabilitate uneori şi e cel mai bun organizator al timpului nostru daca ne lăsăm purtaţi de val şi
trăim după voia Sa, dacă ne rugăm şi ne sacrificăm pentru ceilalţi. Motto-ul meu în viaţă este:
Credinţa lucrătoare prin iubire, de la Epistola către Galateni capitolul 5, versetul 6, a sfântului
Apostol Pavel. Un citat din Sfânta Scriptură ce-mi va rămâne pe veci în amintire... căci la
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Agapia unde am învăţat cele mai frumoase reguli de
conduită morală şi creştin ortodoxă mi-am cultivat talentul dăruirii de sine. Şi m-am dăruit
mereu scopurilor caritabile şi filantropice în decursul anilor de liceu şi facultate, ca acum să pun
în practică şi mai bine această calitate de a avea compasiune şi dragoste faţă de aproapele.
Mi-a lipsit această tabără vară de vară, ştiam că aici e mereu veselie şi voie bună, aici
mereu auzi copiii chicotind... ca nişte clinchete de clopoţei, ador zumzetul lor şi fie că reuşesc să
deseneze şi să picteze icoane, fie că nu... ei rămân aceiaşi puri şi minunaţi copii ai noştri, ai
neamului şi ai Dumnezeului nostru care ne oferă atât de multe cadouri, surprize şi binecuvântări
ce nu le apreciem uneori sau nu le observăm. Cred cu tărie că toţi aceşti copii veniţi aici la
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această tabără ne învaţă pe noi cei mai mari ceva... ei sunt buni,
curaţi şi viitorul nostru... au cu siguranţă un talant sau mai mulţi.
Singurul lucru pe care îl facem noi voluntarii este să le facem
cunoscute talentele lor, să-i inspirăm, stimulăm şi încurajăm din
toată inima că vor putea ajunge mari şi buni. Copiii noştri sunt
oglinda noastră, a părinţilor, învăţătorilor, profesorilor şi ne aduc
o stare de bine, de putere continuă să râdem, să ne păstrăm şi noi
tineri pe lângă ei.
Faptul că Dumnezeu a lucrat la vacanţa mea acum, că a
făcut posibil ca eu să vin din nou voluntar aici e o minune pe care
eu o văd, o simt şi mă încarcă pozitiv. Faptul că am părăsit ţara,
emigrând spre Marea Britanie de mai bine de 3 ani, nu-mi oferă o
mare fericire sau stabilitate, mulţumire sufletească... printre străini
tot străin te simţi oriunde ai fi, chiar dacă ajungi să cunoşti cultura
şi limba lor la perfecţie... tot ţi-e dor de casa şi de neamul tău şi de tradiţiile de acasă. Respect
orice neam, religie, cultură, rasă dar tot acasă prefer. Am lucrat ca nanny la început în Marea
Britanie şi mai mult făceam voluntariat la o familie cu probleme, după care am început să lucrez
cu persoane cu nevoi speciale, cu dizabilităţi de tot felul, de toate vârstele. Momentan lucrez cu
adulţi ce suferă de autism şi e greu, recunosc, sistemul lor social nu e foarte strălucit aşa cum
credeam la început şi aşa cum mi s-a prezentat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
din Bucureşti.
La noi în Săvineşti, faptul că îl avem pe părintele Munteanu e un mare dar de la Dumnezeu
şi de la părinţii săi, căci l-au condus spre această cale a dăruirii de sine. Eu personal pe părintele îl
am ca model de viaţă din clasa a V- a de când a venit sa ne predea religia la şcoală, de când m-a
povăţuit să vin la biserică să cânt la cor, de când m-a îndrumat spre şcoala de teologie şi apoi
spre asistenţa socială. Sfinţia sa cu siguranţă a văzut potenţialul din mine, a descoperit un talent
şi de aceea m-a povăţuit elegant spre o cale a desăvârşirii, spre a deveni un samaritean milostiv
şi bun. Încerc, mă străduiesc să învăţ şi eu mai multe de la toţi cei din jurul meu, atât de la această
tabără, cât şi din cercul de prieteni şi colegi de muncă, sau chiar oameni necunoscuţi. Am nevoie
să învăţ mai bine ce înseamnă să ai discernământ şi sper ca pe participanţii de la tabără să-i inspir
şi eu la rândul meu prin sfaturi de bune maniere, prin câteva cunoştinţe de limba engleză, pictură
şi muzică.
Apreciez enorm faptul că am fost invitată de părintele Munteanu la această tabără şi eu îi
mulţumesc că există pentru aceşti copii, pentru oameni, pentru Dumnezeu. Fie binecuvantaţi toţi
cei implicaţi, este o luptă până la capăt şi toţi sunt minunaţi doar pentru faptul că au avut intenţia
de a veni şi a fi curioşi poate, dar sămânţa credinţii poate să încolţească la toţi, Dumnezeu are
căile Sale de a ne arăta căci toţi suntem creaţi buni. Veselie şi voie bună s-avem mereu! Vorba
părintelui Munteanu: Inima sus!

Andreea Dumitrache, voluntar grupa Seniori
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Experienţa voluntariatului
Voluntariatul, din perspectiva mea, este o acţiune nobilă, pe care nu oricine este dispus să
o desfăşoare, dar care oferă mari satisfacţii de ordin spiritual într-o lume care caută din ce în ce
mai mult bucurii materiale. Pot spune, din acest punct de vedere, că, odată devenit voluntar, vei
reuşi să receptezi la intensitate maximă „micile bucurii ale vieţii” şi să te îmbogăţeşti dăruind.
Experienţa ca voluntar în cadrul taberei de creaţie „Aripi de înger”, organizată de fundaţia
„Solidaritate şi speranţă” din Săvineşti, pot spune că mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieţii,
m-a schimbat foarte mult pe plan personal, am învăţat să-i apreciez pe cei din jur, nevoile
acestora să primeze
nevoilor mele, empatia,
a l t r u i s m u l ,
promptitudinea şi
implicarea devenind
principalele valori după
care mă ghidez în
activităţile pe care le
întreprind.
Această tabără
oferă participanţilor
şansa de a-şi dezvolta
deprinderile de ordin
artistic (pictură pe
lemn, pe sticlă, origami,
activităţi teatrale, vizite
la muzeele din Piatra
Neamţ, Târgu Neamţ şi la Muzeul Etnografic din Săvineşti şi chiar ocazia de a înregistra o
emisiune la radio Jurnal Spiritual – să ia contact cu aparatura specifică, să joace rolul de
prezentator, reporter, respectiv invitat) şi, de asemenea, îi ajută să-şi formeze un fizic armonios
prin activităţile sportive la care iau parte şi prin promovarea, în rândurile acestora, a unui stil de
viaţă sănătos. Pe lângă acestea, participanţilor le este oferită o masă caldă din produse naturale.
Ca voluntar în cadrul acestei tabere, am observat entuziasmul participanţilor de a se
implica în activităţile organizate, respectul şi admiraţia cu care ne priveau atunci când îi ajutam
să-şi pună în valoare deprinderile în diferite domenii, bucuria cu care începeau o nouă zi şi
nerăbdarea de a lua parte la programul fiecărei zile.
Am ales să fiu voluntar aici deoarece consider că e o activitate care mi se potriveşte,
dinamismul, implicarea şi capacitatea de a empatiza cu participanţii fiind însuşirile care mă
recomandă în calitatea mea de voluntar.

Sava Pavel
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Tinerii basarabeni au spus „La revedere, tabără dragă!”
Joi, 25 august 2016, Căminul Cultural al comunei Săvinești a fost gazda unui spectacol
emoționant, pregătit de tinerii participanți din Republica Moldova la Tabăra de creație „Aripi de
înger”.
Desfășurată în perioada 17 – 26 august, tabăra organizată de către Parohia „Sf. Voievozi”
din Săvineşti, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala Săvineşti și Fundaţia Împreună pentru
Solidaritate Socială din Piatra-Neamţ reuşeşte, an de an, să adune tineri din Săvineşti şi
localităţile învecinate, inclusiv din Piatra-Neamţ, din Rădăuţi, dar şi din Republica Moldova, Italia,
Cipru.
Timp de 10 zile,
copiii au pictat, au
desenat, au învăţat
rugăciuni, cântece,
s-au familiarizat cu
studioul radio, unde au
realizat o emisiune, au
participat la activităţi
sportive, au fost în
excursii, au vizitat
m u z e e , s u b
supravegherea atentă
şi îndrumarea
p r o f e s o r i l o r
coordonatori.
Tinerii din Republica Moldova și-au luat rămas bun cu o zi înainte de încheierea taberei,
pregătind un program artistic, cu care au reușit să-și surprindă invitații. Printre musafiri s-au aflat
doamna Gianina Ionela Cernescu – președintele Asociației C.R.E.E.D România, domnul Iulian
Adrian Vașnic – secretar general al aceleași asociației și părintele Liviu Anton – de la Parohia
Pângărați Castel.
Surpriza zilei a venit din partea tinerei Marlene Stepp, în vârstă de 27 de ani, din
Germania, care a fost invitatul special al acestei ediții a taberei și a prezentat un moment de
acrobație, spre amuzamentul tuturor. Spectacolul artistic din această zi a marcat granița dintre
cunoaștere și prietenie, prezentând rezultatele activității din săptămâna ce tocmai a trecut, unite
cu promisiunea păstrării unei prietenii trainice și adevărate. Într-o atmosferă caldă, copiii și
voluntarii au cântat, au dansat și au mulțumit în felul lor propriu pentru clipele minunate
petrecute la Săvinești.
„Astăzi ne luăm rămas bun de la tinerii basarabeni, într-un cadru festiv și mulțumim
tuturor participanților și voluntarilor care au făcut ca și această ediție să rămână imprimată în
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sufletele noastre. Ne-am bucurat că am avut în mijlocul nostru și copii din Republica Moldova,
ne-am bucurat de excursii, ne-am bucurat de jocuri și nu în ultimul rând ne-am bucurat de
fiecare persoană pe care am cunoscut-o și cu care ne-am împrietenit”, a declarat Ana Tofan,
directorul Taberei de creație „Aripi de înger” – Ediția a XI-a.
Prezent la festivitate, părintele Petru Munteanu a dorit să adreseze câteva cuvinte celor
adunați în acest moment special la Săvinești: „Suntem într-un moment festiv, un moment
frumos, care ne adună împreună, este momentul în care cei din Republica Moldova ne-au
prezentat un program deosebit și emoționant. Le mulțumim că au venit în mijlocul nostru și
ne-au încântat prin prezența lor în zilele de tabără, pe această cale mulțumim și părinților lor,
care ni i-au încredințat. Această tabără a putut să fie posibilă și datorită susținerii discrete și
constante a celor care sunt alături de noi în proiectele social-educative pe care le desfășurăm.
Mulțumim Consiliului Județan Neamț, Primăriei Piatra Neamț, Primăriei comunei Săvinești,
mulțumim și societăților comerciale diverse, de la Agricola Magazine Bacău până la River
Brokerage Constanța și tuturor celor care au făcut posibilă prezența și activitatea în cadrul
taberei noastre. Vă doresc vacanță frumoasă și să dea Dumnezeu să creșteți în aceste minunate
daruri pe care le-am descoperit la fiecare dintre voi și să le împărtășiți și celorlalți”.
Cu o bogată experiență pe plan social, economic şi cultural, reprezentanții C.R.E.E.D.
România au transmis câteva cuvinte celor prezenți în sala Căminului Cultural din Săvinești:
„Aripile de înger, chiar dacă nu sunt văzute ele se fac simțite, tot efortul voluntarilor, am
înțeles că sunt peste 40 de persoane care se implică aici și ajută. A fi voluntar înseamnă să oferi
ceva, din timpul tău, din energia ta fără să primești bani în schimb. Voi, copii, ați simțit din plin
efectele voluntariatului, atâta timp cât aveți zâmbete, cât aveți amintiri, atâta timp cât vă aduceți
aminte de această tabără, voluntarii pot fi fericiți, știu că și-au atins scopul. Eu când am început să
fiu voluntar aveam un singur gând în minte, să-i ajut pe ceilalți. A trecut un pic de timp până să
îmi dau seama că, ajutându-i pe ceilalți mă ajut de fapt pe mine. Așa am descoperit că pot fi mai
bun, că pot face mai
mult, că a face
voluntariat înseamnă,
pe lângă a învăța la
școală, să mă dezvolt,
să descopăr ce îmi
place. Din partea mea
să aveți toată bucuria,
fericirea, sănătatea
astfel încât să puteți
veni să-l vedeți pe
părintele Munteanu,
să-i fiți alături în toate
activitățile pe care le
face, să vă întâlniți cu

67

prietenii de aici sau din Moldova, să vă vizitați, să lucrați împreună și să creșteți mari și frumoși”, a
subliniat domnul Adrian Vașnic.
„Bine v-am găsit, e o plăcere deosebită să fim astăzi alături de dumneavoastră și îi
mulțumim părintelui Petru Munteanu pentru invitația lansată. Aș fi pierdut foarte mult dacă nu
aș fi fost astăzi aici și realizez cât este de frumos în această tabără. Sunteți foarte norocoși că ați
avut ocazia să fiți voluntari, să participați la activitățile organizate aici. Poate peste ani o să
realizați cât de frumos a fost și o să rămână în amintirea voastră și credeți-mă, este o bogăție și o
comoară ceea ce ați reușit să obțineți zilele acestea. Să purtați cu voi experiența și amintirile de
aici și să vă dea Dumnezeu putere să faceți și voi în continuare la fel”, s-a exprimat doamna
Gianina Ionela Cernescu.
Invitat să susţină ore de cateheză pe perioada taberei, părintele Anton Liviu a fost prezent
și la spectacolul pregătit de tinerii basarabeni, care a adresat câteva cuvinte celor prezenți:
„Astăzi am trăit o bucurie rară, pentru că am avut întâmplarea fericită să avem și să ne bucurăm
de prezența numeroasă a copiilor, mai ales a celor din Basarabia, cărora le mulțumesc pentru
programul lor artistic cu totul și cu totul deosebit, pentru prezența lor frumoasă. Ne bucurăm că
suntem aici, la această tabără în Săvinești, numită «Aripi de înger», copiii sunt de fapt niște îngeri
care ne aduc nouă vestea cea bună și bucuria și dragostea și împlinirea noastră, a părinților,
avându-vă în mijlocul nostru. Mulțumim părintelui Munteanu și celor implicați în această tabără
minunată, pentru lucrurile frumoase pe care le faceți aici”.
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Înainte de înmânarea
diplomelor de participare și a
insignelor cu imaginea-simbol a
taberei, Agafia Roșu, de profesie
asistent social și coordonator
voluntari în cadrul taberei a ținut
să mulțumească echipei
organizatorice pentru susţinerea
oferită pe parcursul zilelor de
tabără: „Îmi sunteți cu toții foarte
dragi, doresc să le mulțumesc
tinerilor voluntari, doamnelor
profesoare care ne-au susținut și
anul acesta, părinților care au avut încredere în noi și ne-au încredințat copiii lor, dar nu în ultimul
rând părintelui Petru Munteanu, care face tot posibilul ca în fiecare an să fie din ce în ce mai
frumos”.
Cu lacrimi în ochi, tinerii basarabeni și-au luat la revedere de la tabăra cea dragă sufletelor
lor.

Brîndușa Dediu

Tabăra de creaţie „Aripi de înger”
ediţia a XI-a
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Clipe memorabile în tabăra de la Săvineşti
Una dintre cele
mai îndrăgite activităţi,
a fost plimbarea
copiilor participanţi la
tabără cu calul. Calul a
fost adus la Săvineşti
m u l ţ u m i t ă
colaboratorilor de la
Clubul Sportiv Ecvestru
‚,Decebal” din Bacău.
Pitbull este un
Holsteiner murg de 16
ani, cu un caracter
blând, fiind ideal pentru
lucrul cu amatorii şi copiii. Calmul calului oferă copiilor şi începătorilor curajul necesar pentru a
face primul pas și a urca în şa pentru prima oară. Călăreţilor mai avansaţi le inspiră încredere în
forţele proprii, purtându-i în şa peste primul obstacol sau arătândul-le primele mişcări de dresaj.
Copiii au aşteptat cu foarte mult entuziasm vizita lui Pitbull, ştiau că îi aşteaptă o activitate
frumoasă şi inedită. De la cei mai mici la cei mai mari, cu toţii au făcut fotografii, s-au plimbat şi
s-au bucurat de prezenţa lui Pitbull. Zâmbetul a fost pe faţa fiecărui copilaş care a avut şansa să îl
cunoască, să îl mângâie şi să se plimbe cu calul, Pitbull. Întâlnirea a avut efectul scontat, toţi copiii
au fost încântaţi, entuziaşti şi au prins mai mult curaj în prorpriile forţe.
Sentimente de bucurie,
de uimire, de trimf au
putut fi surprinse pe
chipurile copiilor, ceea ce
ne motivează să
continuăm activitatea cu
cei mici, să le oferim ori de
câte ori putem mici
plăceri.

Corina Băhneanu
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„În tabăra de la Săvineşti, am învăţat cât de frumoasă este prietenia”
În localitatea Săvineşti din judeţul Neamţ s-a desfăşurat, în periada 17-26 august 2016,
cea de-a XI-a ediţie a Taberei de creaţie „Aripi de înger“. Aceasta a fost organizată de Parohia
„Sfinţii Voievozi“ - Săvineşti, de Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ - filiala Săvineşti şi de
Fundaţia „Împreună pentru solidaritate socială“. În cele zece zile de activităţi, copiii şi tinerii s-au
bucurat de un program
interactiv deosebit.
Copiii şi tinerii din mai
multe zone ale ţării s-au
bucurat, timp de zece zile, în
cadrul activităţilor Taberei de
creaţie „Aripi de înger“, ediţia a
XI-a. Aceasta a fost organizată
cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Părinte
Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi
Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, de Parohia „Sfinţii
Voievozi“ - Săvineşti, ce
aparţine de Protopopiatul
Roznov, judeţul Neamţ, de Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ - filiala Săvineşti şi de Fundaţia
„Împreună pentru solidaritate socială“. Locaţiile din acest an au fost Centrul de servicii sociale
„Samariteanul milostiv“ din Săvineşti, Centrul social-educativ „Popasul iubirii milostive“ Săvineşti şi Căminul Cultural Săvineşti. „Tabăra de creaţie interculturală de la Săvineşti-Neamţ
s-a încheiat cu bine. Am desfăşurat diferite activităţi, atât educative, cât şi distractive. Prin
intermediul acestora, am dorit să le formăm participanţilor un limbaj artistic, să-i învăţăm să
judece critic o operă de artă, să se identifice cu moştenirea noastră culturală, să participe la
schimburi de experienţă cu copii şi adolescenţi veniţi chiar şi din Basarabia. S-a beneficiat de
masă gratuită, de transport şi materiale didactice. Prin implicarea organizaţiilor partenere şi a
Consiliului Judeţean Neamţ, am reuşit să organizăm vizite cu acces gratuit la muzeele din Piatra
Neamţ şi excursii la Târgu Neamţ, cu vizitarea diferitelor obiective turistice“, a amintit Ana Tofan,
directorul Taberei de creaţie „Aripi de înger“.
Copiii din tabără, „adevărate suflete-comori“
Tabăra s-a desfăşurat prin implicarea unei echipe foarte bine organizată şi a mai cuprins
ore de cateheză, susţinute de pr. Petru Munteanu, pr. George Soponaru, pr. George Chiriţa, pr.
Mihai Meraru şi pr. Ciprian Ungureanu. Tradiţionala serbare organizată vineri, 26 august 2016, cu
prilejul încheierii taberei, a cuprins şi o expoziţie cu lucrările copiilor. „Sunt tineri care şi-au
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descoperit în cadrul taberei
talentul pentru pictură, astfel că în
prezent sunt iconografi sau
urmează cursurile unei facultăţi de
arte“, a apreciat Ana Tofan, care a
ţinut să-şi manifeste recunoştinţa
faţă de toţi cei care s-au implicat în
organizarea taberei de la
Săvineşti. Cele zece zile de tabără
au însemnat prilej de bucurie atât
pentru participanţi, cât şi pentru
organizatori. „Această tabără a
adunat copii minunaţi, adevărate
suflete-comori, surse inepuizabile de inspiraţie, de cântec şi de veselie. Mulţumim celor care au
susţinut acest proiect, sponsorilor constanţi şi discreţi ai parohiei noastre. Mulţumim Consiliului
Judeţean Neamţ, care s-a implicat în susţinerea proiectului nostru într-un mod mult mai
consistent, şi nu în ultimul rând părinţilor şi bunicilor care ne-au încredinţat adevăratele comori,
timp de zece zile, în cadrul taberei. Ceea ce se organizează în parohia noastră se dezvoltă în
multe parohii din întreaga ţară. Aceasta este o normalitate a comunităţilor care se adună şi
vibrează la mesajul pe care Biserica noastră caută să-l aşeze în sufletele celor mici. Acest mesaj
este legat de credinţa în Învierea Mântuitorului Hristos“, a remarcat preotul paroh Petru
Munteanu, iniţiatorul şi coordonatorul principal al taberei.
„Mi-a plăcut cel mai mult să pictez“
Bucuria şi satisfacţia copiilor participanţi la tabără a fost deosebită, aceştia apreciind,
printre altele, jocurile interactive, pelerinajele şi atelierele de creaţie. Constantin, 5 ani: „În timpul
catehezelor am învăţat de la preoţi că nu trebuie să ne comportăm urât în situaţiile în care ne
confruntăm cu o problemă gravă. În tabăra de la Săvineşti, am învăţat cât de frumoasă este
prietenia“.
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Radu Gabriel
Oancea, 7 ani: „Mi-a
plăcut cel mai mult să ne
jucăm în parc“.
Călin Alexa, 10 ani,
din Bacău: „Mi-au plăcut
foarte mult destinaţiile
vizitate şi cum s-au
purtat voluntarii cu noi“.
Ana-Maria, 5 ani:
„Mi-a plăcut cel mai
mult să pictez, să
dansez, să spun poezii şi
să mă plimb“.
Nacu Lucas, 7 ani,
din Sărata, judeţul Neamţ: „M-am distrat foarte frumos în această tabără. Mi-a plăcut atunci
când am mers în parc şi când am desenat în timpul atelierelor de creaţie“.
Cele zece zile de activităţi creative şi recreative organizate de Biserică au căutat să
sădească în inimile curate ale creştinilor de mâine dragostea pentru credinţa ortodoxă şi pentru
valorile neamului nostru. Micii creştini îşi vor aminti de zilele de bucurie în care o echipă
deosebită de oameni au oferit tot ceea ce este mai bun şi mai frumos, pentru ca ei, la rândul lor,
să cultive şi să răspândească în jur pacea şi dragostea pentru Hristos şi pentru aproapele.

Constantin Ciofu

Să ne vedem cu bine anul viitor!
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Participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
ediția a XI-a
Grupa Piticot
Anuşca
Archip

A s a v e i

cu

Bucătaru

Anastasia

Alexandru Rebeca „Îmi

„Îmi place să

Eduard „Mă p l a c e

mă joc de-a

joc mereu desenez şi

«unicornii»

cu fratele să mănânc.

să

meu, iar culoarea mea Cel mai mult îmi place să

sora

mănânc pâine cu Nutella.

preferată este roz".

mea".

Culoarea

Anuşca

Avasilicăi

A s a v e i

Alexandra

m

Sofia „Îmi

„Îmi place

preferată

plac culorile

să mă joc cu

este roz".

r o ş u

f ra t e l e

B u rd u l o i

portocaliu. Îmi place să fac m e u , i a r

D a r i u s

dulciuri cu c u l o a r e a

Sebastian

ş i

m

sora mea".

e

a „Îmi place să pictez şi să joc

j o c

este roz".

G i u l i a

p e

I o a n a

Bîrlodeanu c a l c u l a t o r

„Desenul

Matei „Îmi j o c u r i c u

e

place să mă maşini".

t

e

j o c ,

activitatea mea preferată şi
îmi place să mă joc".

a

p r e f e r a t ă fotbal. Mă

Anzini

s

e

s ă

Caia

mănânc, să dorm şi să învăţ. A l e s i a

Asavei Rareş „Îmi place să Am un căţeluş Mickey şi se Patricia „Îmi place cel mai
socializez, să dansez şi să mă u i t ă l a « B e n 1 0 » ş i mult să mă joc cu animalele,
joc".

«Spiderman»".

să fac sport şi să înot".
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să

Comârlă Matei Elias „Îmi

A n d r e e a cânte și să

plac orele de desen, de sport

„Îmi place să danseze, să

şi tot ce am făcut în tabără".

Căruntu p l a c e

o imit pe picteze și să

Elisei

sora mea şi d e s e n e z e

Mihai „Îmi

p l a c pe asfalt cu

place să mă

îmi

j o c

cretă colorată.

dulciurile".

c u

Căruntu

D ă n i l ă «lego» şi cu

R u x a n d ra

Lavinia „Îmi f r ă ţ i o r u l

„Îmi place

place să mă meu, Tudor, iar sportul meu

să desenez

j o c

şi să mă joc

fratele meu

Herciu

cu prietenele mele. Îmi place

şi îmi place

Andrei „Îmi

c u preferat este fotbalul.

să sar în trambulină acasă".

matematica".

Dospinescu Ana Maria

Cobănel

place

să

pictez

şi

Rebeca „Îmi „Îmi place

culoarea

p l a c e s ă

m

m ă

desenul şi p l i m b , s ă
m ă

j o c pictez şi să

mereu".

mă joc".

e

a

preferată este albastru".
Iftode Luca
„Îmi place să

Creţu

joc fotbal şi

Miruna

Dumitrache Ioana să citesc, îmi

Ioana „Îmi

Gabriela

place să mă

place să mă

„Îmi place

joc".

joc şi să

să desenez

Iftode

mănânc.

şi să merg în

Ştefan „Îmi

Jucăriile mele preferate sunt parc".

place

să

figurinele «lego»".

particip la
Comârlă Alession Andrei

activităţi, să

„Îmi place să fac felicitări „Îmi place să colorez şi să mă

mă joc cu

Dascălu Elena Narcisa

mamei, să mă joc şi să merg joc cu prietenii, îmi plac fratele meu şi să mănânc".
la grădiniţă". De asemenea, îi căţeii".
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Iliasa

Nechita

David „Îmi

Te o d o ra

Petrescu

place să

„C e l m a i

Sofia „Îmi

pictez şi să

mult îmi

place

îmi

fac

place să

desenez şi

prieteni. Cel

colorez şi să

cel mai mult

mai mult, ca feluri de

scriu litere la şcoală. Îmi plac

îmi place

mâncare, îmi plac ciorba şi

păpuşile".

rozul".

să

Nistor

Petrovici

Anastasia

Petronela

Leontescu

Maria „Îmi

„Îmi place

M i r c e a

place să

l i m b a

„Sunt vesel

pictez şi să

engleză, iar

şi jucăuş şi

mă joc cu plastilina. Cel mai

culoarea mea preferată este

îmi

mult mă joc cu prietenele

roz. Dansul este activitatea

mele şi cu jucării".

cea mai plăcută pentru

pastele. Culoarea mea
preferată este verdele".

plac

desenele

Oancea

animate".

mine".

u

Podaru

Răzvan „Îmi

Gabriel „Îmi

Nicolas

place să mă

place să mă

„Îmi plac

joc şi să

joc în parc,

elefanţii. Cel

cânt, îmi

culoarea

mai mult

preferată este albastru şi îmi

mă joc cu

place să citesc".

maimuţele, împreună cu

R

Macovei

place în parc".
Mirăuţe

Pătuleanu

Sorinel „Îmi

a

d

f r a t e l e
meu".

să

Vlad „Îmi

colorez şi să

p l a c e

Podaru

mă joc. Am

matematica,

R e n a t o

încercat să

să mă joc cu

„Îmi place

citesc şi îmi

«lego» şi

iarna, ca

place mult. Culoarea

a

anotimp şi

preferată este albastrul".

excursiile".

place

d

o

r

îmi plac leii, maşinile şi
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toate culorile. La şcoală, cel

pictez şi să mă uit la

Radu

mai mult îmi place ora de

televizor".

Gabriel

pictură". În plus, îi plac

Tatu Daria

„C u l o a r e a

desenele

animate,

„Îmi place

m

desenatul, dansul și să

să-mi las

învețe cântece și poezii.

mintea să

avioanele".

e

a

preferată
este albastrul. Îmi place să

Simion Anastasia

plutească.

mă joc cu prietenii, în mod

„Îndrăgesc toate materiile la

Fac parte

deosebit plăcându-mi

fel. Nu am

dintr-un

fotbalul". De asemenea, îi

animal de

club de fete şi dansăm".

place să joace fotbal cu

companie,

To m a

prietenii și cu fratele lui, să

dar îmi plac

Miriam

deseneze și să asculte

hamsterii,

„Iubesc

pisicile şi

pisicile şi

muzică.
Răileanu

mereu mă

câinii".

j o c

c u

Gabriela

Stahie

„Îmi place

D a r i a

pisicuţa

să desenez,

Narcisa

mea Coca. Cel mai mult îmi

să pictez şi

Maria „Îmi

place să desenez."

să vin în tabără. Îmi plac

place

să
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Participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
ediția a XI-a
Grupa Juniori
Aciubotăriţei Cristian luptele, baschetul, fotbalul. sunt din Săvineşti şi îmi place
Constantin „Sunt talentat la Practic luptele de doi ani şi să joc fotbal şi să mă uit la
fotbal şi la

înotul de un an și jumătate. programul «Disney Junior»".

m u z i c ă

Am mai fost

vocală. Sper

la tabără şi

Maria

ca la Tabăra

a fost foarte

B a l i n t

«Aripi de

frumos, dar

„Vre a u s ă

Înger» să

cred că anul

desenăm,

învăţ multe lucruri frumoase acesta va fi

să facem

şi să-mi fac prieteni noi".

şi mai frumos. Îmi doresc a c t i v i t ă ț i

Anăstăsoaie Alin Vasile să-mi îmbunătăţesc modul pe-afară și să facem mici
„Sunt din Roznov, învăţ la de a desena şi să mă distrez". excursii".
L i c e u l

Archip

Beţoaea

Te o re t i c

Florin „Eu

Ş t e f a n

Roznov, am

învăț

la

Constantin

11 ani şi

Ș c o a l a

„Am 11 ani

sunt în clasa

Gimnazială

ş i t re c î n

a V- a B. Am

«

clasa a V-a la

I

.

aflat de tabăra aceasta de la Gervescu». Aștept să vină Şcoala Gimnazială Nr. 1. Îmi
părinţi, este a doua oară excursia, iar până acum totul place să desenez şi să citesc.
când vin în această tabără şi e

foarte

mi-aş dori să învăţ să frumos".
desenez. Pasiunile mele
sunt cântatul şi sportul”.

Ultima mea carte citită a fost
„Colţ Alb”, care mi-a plăcut

Avasilcăi

cel mai mult. La tabără îmi

I n g r i d

doresc să-mi fac cât mai

Andruşcă Tudor „Îmi plac Ş t e f a n i a
foarte mult sportul, înotul, „Am 9 ani,

mulţi prieteni".
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Bucur Alexia Gabriela o şcoală mai distractivă,

Blaga

Georgiana „Pasiunea mea este dansul. exact cum mă aşteptam şi
cum îmi doream să fie".

„Îmi place Iau cursuri
să pictez, să d e

Căciuleanu Teodora „Eu

dans

gătesc, să c o m e r c i a l

învăț

la

cos, vreau de trei ani.

Ş c o a l a

să mă fac patiser".

Am auzit

Gimnazială

Blaga

d e s p r e

«Nicu Albu»

Sebastian

această tabără că este una din Piatra

„Învăț la

distractivă de la diverşi Neamț. Eu

Ș c o a l a

prieteni. Cred că va fi o vreau ca în tabără să mă

Gimnazială

tabără foarte distractivă şi d i s t re z ș i s ă c a p ă t o

« P e t r u

îmi voi face mulți prieteni".

Comarnescu». Eu vreau ca în

frumoasă experiență.

Buhuşanu Alexandru Acesta este primul an în care

tabără să leg prietenii noi și Mihăiţă „Îmi place să joc vin și mi se pare foarte
să le reînnoiesc pe cele

fotbal şi să distractiv".

vechi. De-abia am început,

p i c t e z .

dar sunt sigur că o să fie

C u l o r i l e şi trec în clasa a VI-a la Şcoala

foarte frumos".

m

e

l

Chele Cristina „Am 11 ani

e Gimnazială

Bucătaru

f a v o r i t e Nr. 1. Îmi

Ricardo

sunt roşu şi place foarte

G a b r i e l negru şi desenele mele m u l t
„ S u n t favorite sunt «Tom şi Jerry»".

să

cânt. Am

pasionat de Bursuc Iolanda „Îmi place participat la
fotbal. Îmi să înot, să dansez şi să fac tabăra «Aripi de înger» de la
doresc să devin poliţist când k a ra t e . P ra c t i c d a n s u l vârsta de trei ani şi am fost
voi fi mare. Am mai fost la

sportiv de a n d e a n a t r a s ă d e

tabără şi anul trecut, mi s-a

doi

părut foarte frumos şi

T a b ă r a se desfăşoară aici".

mi-am dorit să revin şi anul

«Aripi de

acesta".

Înger» e un

a n i . activităţile interactive care

loc frumos,
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Chetreanu

care are trei ani. Am mai

Fac germana la şcoală şi mă

A n g e l o

participat la această tabără

bucur să aflu că avem

„Particip la

şi mi-au plăcut în special

profesori de germană şi

Ta b ă r a

excursiile şi drumeţiile în

voluntari din Germania

«Aripi de

lunca Bistriţei".

chiar".

Î n g e r »

Ciobanu

Ciubotaru

pentru a lega noi prietenii şi

L o re n a

M a r i o

pentru jocurile distractive.

Gabriela

A n d r e i

Îmi plac activităţile sportive

„Îmi place

„Mi-a plăcut

dar şi muzica instrumentală

să desenez

mult

la chitară, pe care o practic

şi să pictez.

tabără, sunt

Culorile mele favorite sunt

de o lună".
Chirilă

galben şi roşu, iar desenul

Jasmine

meu animat favorit este

Elena „În

«Luna»".

în

pasionat de fotbal".

Cojocariu
S t e f a n

timpul liber

Ciocârlan Daria Ioana

Octavian

îmi place să

„Am 9 ani, îmi place foarte

„ M i - a u

mă dau cu rolele şi să învăţ

mult să joc

p l ă c u t

să desenez lucruri noi. Am

tenis şi să

copiii, joaca,

început prin a desena lucruri

p i c t e z .

mici, nişte flori şi am ajuns la

Locuiesc în

Custură

a desena animale. Sper să

P i a t r a

Sofia are 8

îmi fac prieteni noi şi să învăţ

Neamţ şi

şi este elevă

să pictez icoane în Tabăra

merg la Şcoala Gimnazială

la Şcoala

«Aripi de Înger»".

Nr. 3. Mi-aş dori să învăţ în

„Gh. Ruset

Ciobanu

această tabără cum să

Roznovanu"

Lavinia

modelez lutul. Am aflat de

din Roznov. Îi place să

Ioana „Am

această tabără de la alţi copii

citească. A venit pentru că a

9 ani şi îmi

care au mai participat în anii

fost anul trecut în tabără şi

place

să

anteriori. Pasiunea mea este

i-au plăcut foarte mult

desenez şi

tenisul, iar obiectul preferat

activităţile desfăşurate şi

să am grijă de fratele meu

la şcoală este matematica.

speră ca şi de această dată

la luncă şi muzeele.“
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să fie la fel

9 ani și învăț la Școala

fac cât mai mulţi prieteni în

de frumos.

Gimnazială „I. Gervescu"

Tabăra «Aripi de Înger»".

Sara David

Săvinești. Îmi doresc să ne

Gâdioi

„Îmi place în

distrăm și în același timp să

Denis „Eu

t a b ă r ă

și învățăm să desenăm".

învăț

la

Filipeanu

Ș c o a l a

pot să interacţionez cu mai

Miruna

Gimnazială

multe persoane şi îmi pot

Ioana „Îmi

« N i c u

cultiva pasiunea pentru

place să am

Albu». Sper să fie foarte

desen".

grijă

frumos și să mă distrez.

pentru că

de

Handaric

animale şi

Dănilă
Lavinia

să mă joc cu ele. Îmi place să

David „Trec

„Îmi place

cânt la pian, pentru că te poţi

în clasa a II-a

să mă joc cu

implica mult şi cred că orice

la Şcoala

fratele meu

copil ar găsi o pasiune în

Gimnazială

şi îmi place să sar în

asta dacă ar încerca. La

Nr. 1. Îmi

trambulină acasă".

tabăra «Aripi de Înger» m-a

doresc ca în această tabără

Drîngu Alexandra „Am 11

atras în special titlul. M-am

să învăţ multe lucruri noi şi

ani și învăț

implicat de asemenea în

să-mi fac mulţi prieteni. Am

la Liceul

toate activităţile şi mi se pare

învăţat aici să fiu cuminte, să

Tehnologic

foarte distractiv".

fiu mai bun şi să socializez.“

«Gheorghe

Galavan

Hanganu

R u s e t

Paul Ştefan

Alice Elena

Roznovanu

„Este prima

„Locuiesc în

». Eu doresc să mă distrez la

dată când

P i a t r a

această tabără, iar până

particip la

Neamţ, am

acum

eu

această

10 ani. Am

cred că este

tabără, despre care am aflat

aflat de tabără acum o

f o a r t e

de pe internet. Îmi place să

săptămână de la mama unei

frumos".

pescuiesc şi să desfăşor

prietene. Îmi place foarte

Enache

activităţi în aer liber. De

mult să desenez, să pictez şi

Andrei „Am

asemenea, îmi doresc să îmi

mai ales să schiţez. Cea mai
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mare pasiune a mea este să

Leoreanu

clasa a IV-a. Îmi place foarte

desenez. Mi-aş dori să învăţ

M a r i a

mult să desenez ponei,

la această tabără să pictez

Anastasia

fluturaşi, pisici şi foarte

icoane şi să modelez lutul".

„Am 9 ani,

multe animale. Am mai fost

învăţ

la

la tabăra „Aripi de înger” şi

„Iubesc să fac creaţii din

Ş c o a l a

mi-a plăcut totul aici şi cred

plastilină şi

Gimnazială «Nicolae

că anul acesta va fi la fel de

s ă p i c t ez .

Apostol» din comuna

frumos.“

Îmi doresc

Ruginoasa dintre Roman şi

Mirăuţe

ca în tabăra

Piatra Neamţ. Am mai fost la

Cristian

«Aripi de

această tabără, de la 6 ani

„Îmi place

Înger» să

vin aici. Îmi plac cel mai mult

să pictez, să

mergem în cât mai multe

la şcoală religia şi sportul.

desenez, să

drumeţii şi excursii şi să

Mi-aş dori să ajung avocat în

scriu şi să mă joc".

învăţăm să facem cât mai

viitor. Îmi place la tabără

Mitrea

multe creaţii".

pentru că desenăm, avem

E l e n a

Leontescu

activităţi sportive, dar mi-aş

Alexandra

Mara „Am

dori să învăţăm să facem şi

„Învăț la

venit

brăţări".

Ș c o a l a

Harabagiu Ioana Ştefania

la

T a b ă r a

Luţa

Gimnazială

«Aripi de

Gabriel

«Daniela Cuciuc» din Piatra

Î n g e r »

„Am 8 ani şi

Neamţ. Eu vreau ca în tabără

pentru a desfăşura alte

îmi place

să fie foarte distractiv și să

activităţi decât cele pe care

foarte mult

am o experiență plăcută".

le desfăşor acasă şi pentru

să gătesc. Îmi doresc ca în

Oancea

că am auzit că e o tabără de

această tabără să îmi fac

Amalia „Îmi

creaţie, iar eu sunt

foarte mulţi

place foarte

pasionată de pictură. Îmi

prieteni".

mult

să

plac activităţile taberei şi

Maftei

pictez, în

sunt foarte mulţumită de

Ana Maria

s p e c i a l

ceea ce am făcut până

„Am 10 ani

animale. Este primul an în

acum".

ş i t re c î n

care particip şi sunt foarte
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entuziasmată, cred că va fi

aer liber. De

felicitări, să joace în piese de

foarte frumos".

asemenea,

teatru și să aibă grijă de

Păduraru

îmi place să

animăluțele găsite pe

Alexandru

pictez. Îmi

stradă.

„Îmi place la

doresc ca în

Puică

tabără, e

t a b ă r a

Luca „Am

frumos şi

«Aripi de Înger» să particip la

10 ani şi

interesant,

cât mai multe activităţi

învăţ

mi-a plăcut să mă joc cu

interactive".

Ş c o a l a

la

Petrescu

Elem. «Giuseppe Ricci»

R ă z v a n

Torrimpietra, Italia. Îmi place

Școala

Ionuţ „Sunt

să mă joc cu alţi copii, să ies

Gimnazială Nr. 3 din Piatra

pasionat de

cu bicicleta şi să îmi fac mulţi

Neamț. Materia lui preferată

k a ra t e ,

prieteni. Îmi place în această

este matematica. În timpul

p r a c t i c

tabără pentru că învăţăm tot

liber îi place să se uite la

acest sport de 3 ani. Sunt

felul de lucruri folositoare.

televizor, să se joace cu lego.

pentru a doua oară

Îmi place să fiu la modă,

Face tenis de 4 ani și joacă cu

participant la această

ador să mă dau cu bicicleta

copii mai buni ca să

tabără. M-au impresionat

şi

evolueze. Este al doilea an în

orele de desen şi activităţile

copiii".
Pătuleanu Sorin are 10 ani
și

merge

la

pennyboardul".
R a d u

care vine la

în aer liber".

D e n i s a

Tabăra de

Petrovici

Mihaela

c re a ț i e

D a n a

„

„Aripi de

Gabriela

n u m e s c

înger" și a

„ A m

o

D e n i s a

venit însoțit

pasiune

Radu, am 9 ani şi iubesc

de fratele lui și câțiva

pentru dans, mă consider o

foarte mult animalele, în

prieteni. S-a descris ca fiind

fire energică. Anul trecut la

special pisicile şi hamsterii.

un copil „sentimental,

tabără mi s-a părut foarte

Sunt mai curajoasă de fel şi

bucuros, iubitor și jucăuș".

frumos şi cred că anul acesta

îmi place să văd ce e mai bun

Păvăleanu Iulia „Îmi place

va fi la fel de frumos şi de

din oameni.“

foarte mult să fac activităţi în

distractiv". Îi place să picteze

M

ă
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Radu Raul

desen, dar aş dori să învăţ

coleg de al meu, şi mi-aş dori

Daniel „Îmi

c â t m a i m u l t e d e s p re

să învăţ cum ar trebui să ne

place să mă

această artă. Am auzit de

comportăm în excursii şi să

joc, să mă

această tabără de anul

avem grijă de noi. Tematica

plimb cu

trecut, doar că nu am avut

acestei tabere este creația,

bicicleta, să

posibilitatea de a ajunge".

iar copiii învaţă să deseneze

fac curăţenie şi să o ascult pe

Ricardo este unul dintre

şi să picteze icoane, după

mami".

ajutoarele de bază în Sf.

care vor anunţa şi mai mulţi

Radu

Altar de la biserica «Sfinţii

copii care ar putea fi

R i c a rd o

Voievozi» Săvineşti, alături

interesaţi să vină la această

„Am 7 ani

de

Petru

tabără. Pasiunea mea este

şi

îmi

Munteanu; el îşi dedică

cântatul şi limbile străine

place să

timpul în slujba Lui

precum engleza şi italiana."

j

c

Dumnezeu cu mare plăcere.

Minicraft,

A menţionat că îşi doreşte să

„Merg la

să stau cu prietenii şi mai

înveţe cât mai multe lucruri

t a b ă r a

ales cu prietenul meu David.

noi la tabără, poezii şi

«Aripi de

Sunt un băiat destul de

cântecele. Ar putea să

Înger» de la

îndrăzneţ".

împărtăşească celorlalţi

3 ani, iar

Rusu

copii din frumuseţea

partea care

Riccardo

participării ca paraclisier la

mă atrage cel mai mult este

Petru „Am

Sf. Altar.

premierea. Îmi place să

o

părintele

Savin Tudor Alexandru

dresez căţei, până şi pe cei

9 ani, sunt

Savin

din Piatra

Romina

vagabonzi.

N e a m ţ ,

„Am 11 ani,

animalele".

merg la Şcoala «Daniela

vin

Cuciuc» din Piatra Neamţ şi

localitatea

sunt în clasa a III-a.

Roznov, învăţ la Şcoala

Simona

Comunicarea este pasiunea

„Gheorghe

-

Andreea

mea. Este prima dată când

Roznovanu" din Roznov. Am

„Am 8 ani,

vin la această tabără chiar

venit în tabăra aceasta

îmi place să

dacă mă pricep puţin la

pentru că am aflat de la un

mă joc şi mă joc cu

Iubesc

din
Sferle

Ruset
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animalele. Animalul meu

dubstep-ul. Îmi place să

Gimnazială

preferat este câinele, pentru

compun rime şi îmi plac

« N i c u

că este drăguţ şi fidel

animalele.

mai

Albu». Eu

stăpânului şi niciodată nu te

participat la tabăra «Aripi de

vreau ca

lasă la greu."

Înger» şi mi-am dorit să

tabăra să se

revin".

ridice la

Siminiceanu Răzvan „Eu

Am

așteptările ei, dar sunt sigur

la

Spumă

Ș c o a l a

E l e n a

Gimnazială

Alessia

Nr. 3. Eu

„Sunt

o

şi trec în clasa a IV-a. Îmi plac

vreau ca

persoană

mult jocurile şi să desenez.

tabăra să fie

bună

N-am mai participat

superbă, și până acum se

răbdătoare. Îmi place să joc

niciodată la tabără. Îmi place

vede că așa va fi".

şotron şi să mă joc pe

să pictez şi

Spătaru

telefon. Culorile mele

să desenez.

Matei „Sunt

favorite sunt roşu, galben şi

E

pasionat de

albastru".

f r u m o s

învăț

şi

muzică, în

Sturzu Matei Alexandru

s p e c i a l

„Am 9 ani și învăț la Școala

că

așa

o

să

fie".

Timofte Luana „Am 11 ani

foarte

aici!“.
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Participanții din
Tabăra de creație „Aripi de înger”
ediția a XI-a
Grupa Seniori
Adochiței Alexandra distractiv și plăcut".
„Hobby-urile mele sunt

Andruşcă Iftinchi Tudor

fotbalul, desenul, pictura „ E l e c t r o n i c e l e s u n t
ș i m u z i c a . I u b e s c pasiunea mea şi jocurile".
activitățile în aer liber

Andrușcă Iftinchi Matei

desfășurate la Tabăra „ I u b e s c s p o r t u r i l e
«Aripi de Înger», care e x t r e m e , c u m a r f i
parcă se termină mult parkour, roofing, bmx freestyle. Îmi place de
asemenea să pescuiesc și să joc tenis de

prea repede”.
Adochiței Petruța

câmp. E a doua experiență a taberei la care

„Pasiunea mea este arta

particip și am rămas impresionat de

de orice tip. Am mai

excursiile și drumețiile desfășurate aici și de

participat și anul trecut la

buna organizare a taberei".

tabără și am fost

Apetrei Elena

entuziasmată. M-am

Teodora „Îmi place

bucurat foarte tare că am avut ocazia să iau

să merg pe role și

parte la o astfel de experiență”.

să cânt atât vocal,

Amăriuței Nikolas Daniel „Sunt vlogger și

cât și instrumental

în ciuda efortului intens pe care-l necesită

la vioară, ca și

această pasiune, ținta

fratele meu. Învăț

mea este să devin actor

la Liceul de Artă

sau producător de filme.

«Victor Brauner» și

La Tabăra «Aripi de

mi-am descoperit

Înger» am mai participat pasiunea pentru vioară odată cu fratele meu
și anul trecut și mi s-a când am început să studiem amândoi la
părut un lucru frumos, acest instrument".
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Apetrei Viorel Ștefan
„Pasiunile mele sunt

sfaturi foarte bune de la voluntari, m-am
regăsit cu copii de la alte tabere".

voleiul și vioara. Învăț la

Coşciug Rodiana „Am

Liceul de Artă «Victor

pasiune pentru dans,

Brauner», unde mi-am

pentru înot, pentru

d ez v o l t a t p a s i u n e a

canto, îmi place de

pentru vioară. Practic

asemenea să fac sport,

această artă de la 7 ani,

chiar mă ocup zilnic de

când am început la îndemnul părinților mei. asta. Fac parte dintr-o
Îmi doresc să performez în acest domeniu".

echipă de dans destul de

Beşliu Igor „Pasiunile cunoscută, unde am învăţat diverse tipuri de
mele sunt înotul, desenul dans. În tabăra «Aripi de Înger» îmi doresc să
şi lectura. Este pentru învăţ lucruri noi, să cunosc oameni noi, să
prima dată când vin la mă integrez şi de asemenea să cunosc
tabără aici şi cred că va fi

talente, pasiuni noi".

foarte frumos. Îmi doresc

Crăiescu Silviu

ca experienţa de aici să fie

Constantin „La Tabăra

memorabilă şi să transmit acasă, în

«Aripi de Înger» am

Chişinău, tot ce învăţ aici".

învățat să desenez îngeri

B o g h e a n

și icoane. Mi-am făcut

Anastasia „Îmi place

foarte mulți prieteni în

foarte mult să gătesc și să

ediția trecută a taberei,

ajut oamenii. Hobby-ul

la care am participat, și sper ca anul acesta să

meu este muzica vocală.

leg tot atât de multe prietenii".

Am venit la Tabăra «Aripi

Florea Daniela „Îmi place să dansez, să

de Înger» sperând că voi înot, îmi place muzica. Am
lega noi prietenii și că voi făcut gimnastică, însă am
descoperi locuri noi".

renunţat şi m-am apucat

Cojocariu Maria Cezara de dansuri. Tabăra «Aripi
„Mi-au plăcut voluntarii de de Înger» mi se pare una
la Colegiul «Calistrat foarte distractivă pentru
Hogaş» şi am primit că se desfăşoară foarte
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multe activităţi în aer liber şi am speranţa că timp în aer liber. Sper să existe întotdeauna
voi petrece un timp frumos alături de o continuitate în tabăra „Aripi de Înger” şi să
oameni deosebiţi, care ne vor învăţa lucruri nu renunţe niciodată în
a încerca să aducă cât

utile.”
Galan Ioana Maria „Am

mai mulţi participanţi".

participat la o tabără

Ignat Vlad Valentin

foarte interesantă. Îmi

„Sunt pasionat de orice

plac desenul şi muzica

tip de sport. Am mai

foarte mult.“

participat la tabără de
două ori până acum,
Gorea Ilie „Îmi place timp în care am învățat lucruri folositoare și
să fac sport, să învăţ toate într-un mod distractiv".
limbi străine şi să mă

Ilișoi Bianca „Sunt

uit la filme. Sunt

pasionată de lectură, îmi

pasionat de gătit, asta

place să citesc foarte mult

fiind activitatea pe care

și de asemenea să joc

mă văd desfăşurând-o

badminton. Sunt sigură că

peste zece ani. În această tabără îmi plac

Tabăra «Aripi de înger» va

activităţile pe care le desfăşurăm împreună

reprezenta o experiență

şi de asemenea joculeţele desfăşurate".
Grosu Mihnea Mihai

interesantă".
Leoreanu Robert

„Deşi sunt participant, îmi

Nicolae

„Mă

place şi munca de

numesc Robert

voluntariat".

Leoreanu și sunt

Harabagiu Vlad Mihai

pasionat de IT și de

„ Î m i

fotbal. Mă consider

place

o fire veselă,

s

glumeață. Îmi place

ă

citesc şi să pictez. Am de asemenea să
venit cu plăcere la tabără pictez. Am aflat de
ca să învăţ să creez lucruri tabără de la mătușa mea și cred că ar fi o
noi şi să petrec mai mult ocazie bună să-mi petrec vara într-un mod
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Luța Maria Viorica

creativ".
Luca Alexandrina „Îmi

„Sunt pasionată de

plac limbile străine,

muzică și îmi doresc să o

pictura şi sportul. Am

studiez la facultate și să

mai participat la tabere,

performez.

în Chişinău şi pot spune

asemenea îmi place să

că este o oarecare

pictez, am ajuns la

diferenţă. Îmi place aici

performanță în cadrul

De

pentru că am desfăşurat mult mai multe unui concurs internațional de pictură. Mă
activitaţi în aer liber, am vizitat mai multe simt atrasă în special de iconografie".
Luța Silviu Vasilică

locuri noi".
Luca Patricia „Am 7 ani şi

„Iubesc informatica,

locuiesc în Chişinău. Îmi

lucrul cu calculatorul.

place foarte mult limba

Îmi place să citesc,

engleză. Este pentru

pentru că lectura mă

prima dată când particip

face să mă simt ca și

aici la tabără şi sper să

cum aș trăi în altă lume

cunosc persoane şi locuri

și mă regăsesc pe mine

noi şi să-mi fac noi prieteni. Vreau să aflu mai în poveste. La Tabăra «Aripi de înger» am
multe despre Piatra Neamţ şi totodată să mă admirat întotdeauna spiritul taberei".
distrez, să îmbin utilul cu plăcutul.“

Luța Teodora „Îmi place

Luța Gheorghe

foarte mult să citesc și

„Pasiunea mea este

să-mi fac noi prieteni.

sportul, îmi place în

Am ales să vin în Tabăra

special badmintonul, la

«Aripi de Înger» pentru a

care am și performat la

mă recrea, pentru a

un concurs județean.

descoperi noi persoane

Am mai participat la

și pentru a mă bucura

Tabăra «Aripi de Înger»

împreună cu alți tineri.”

și am rămas impresionat de toate aspectele

Magalu Andreea „În timpul liber mă ocup

taberei, de la cazare, până la toți prietenii pe cu dansurile, mai întâi am făcut dansuri
care mi i-am făcut".

sportive, apoi contemporane. De asemenea,
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îmi place lucrul manual,

tabără ca să învăț lucruri frumoase și să-mi

confecţionez mai mult

fac noi prieteni".

bijuterii handmade.

Mereuță Iulia Elena „Am

Ceea ce-mi place la

venit la tabără pentru că e

această tabără este că

frumos, e distractiv, pot

promovează învăţatul

să-mi fac noi prieteni, să

prin distracţie".

cunosc cât mai multe
lucruri noi. Pasiunile mele
Magalu Lina „În timpul sunt desenul și voleiul. Nu
l i b e r î m i p l a c e s ă am mai făcut iconografie niciodată și sper să
d e s e n ez î n s p e c i a l învăț asta la Tabăra «Aripi de Înger»".
autoportrete. Îmi

Mîrzenco Vladiana

doresc să încep să fac

„ I u b e s c s ă p ra c t i c

dansuri şi să practic un

sportul şi să învăţ limbi

sport, cum ar fi

străine, învăţ germana,

baschetul. Îmi place

rusa, turca şi engleza.

atmosfera de la tabăra aceasta pentru că toţi

De asemenea, practic

copiii sunt prietenoşi şi se

pentru al şaselea an ore

desfăşoară foarte multe

de pian. Îmi plac

jocuri interesante".

plimbările şi să petrec timpul cu folos. Gătitul

Martici Georgia „În fiecare

este de asemenea o pasiune. Mă bucur că

an particip la tabără, iar

am ajuns aici la tabără pentru că se

când sunt în Italia duc dorul

desfăşoară multe activităţi diferite.

prietenilor de aici".

Nistor Nicolas „Hobby-urile mele sunt

Mereuță Cristina Ioana „Este primul an în p i c t u r a

ș i

care particip la această skateboarding-ul. Îmi
tabără. Am auzit de doresc să învăț să
Tabăra «Aripi de înger» de pictez, întrucât această
la câțiva prieteni care au latură a artei plastice
rămas impresionați de am exersat-o mai puțin
joculețele desfășurate decât realizarea de
aici. Am venit la această schițe în creion. Am
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mai trecut prin experiența taberei odată, fac voluntariat şi mă dedic acestei activităţi
mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit să deoarece îmi plac copiii
şi vreau să ajut.”

revin".
Ocneanu Alina Ioana

Sandu Paula

„Am mai participat la A l e x a n d r a „ S u n t
tabără acum doi ani și mi pasionată de desen şi
s-a

părut

f o a r t e de sport. Când voi fi

interesant. Am legat mare, vreau să devin
prietenii noi, am întâlnit pictor sau învăţător.
persoane din alte țări, chiar și din China. Tot Iubesc să mă plimb prin păduri şi prin
în cadrul acestei tabere mi-am descoperit

diferite

pasiunea pentru confecționarea de brățări.

interesante”.

locuri

Savin Bianca „Tabăra

Sper ca și anul acesta să învăț să
confecționez noi tipuri de

este mereu foarte

brățări".

interesantă, este o

Radu Ana Bianca „Am 13

posibilitate atât pentru

ani și învăț la Școala

participanţi cât şi

Gimnazială Nr. 2 din

pentru voluntari de a-şi

Piatra Neamț. Eu vreau să

dezvolta noi abilităţi şi a

iau premiul de excelență,

lega noi prietenii".

iar până acum e la fel ca în
fiecare an".

Tună Ilinca Alexandra
„Studiez la Colegiul

Romedea Bogdan „Am Național «Calistrat Hogaș»
14 ani şi sunt prezent în și îmi plac foarte mult
această tabără încă din e n g l e z a , g e r m a n a ș i
p r i m a

e d i ţ i e , greaca, pe care o studiez la Comunitatea

transformându-mă însă Elenă. De asemenea, sunt pasionată de
d i n p a r t i c i p a n t î n dansuri grecești, de muzică, atât vocal cât și
voluntar doar de patru instrumental la mandolină. Am auzit de
ani. Îmi place să văd cum în fiecare an tabăra aceasta de la un prieten și mi s-a
activitatea se desfăşoară diferit, fiind lucruri părut foarte interesant. Cred că o să îmi fac o
şi oameni noi, implicaţi şi dedicaţi. Vreau să mulțime de prieteni aici.”
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Ungureanu Dragoș „Am

Visul meu este să urmez medicina. Tabăra

auzit de Tabăra «Aripi de

„Aripi de Înger " reprezintă o bună

Înger» de la un prieten și

oportunitate pentru mine să-mi revăd

m-am gândit că ar fi o

prietenii din Chişinău.

bună ocazie să înlocuiesc
jocurile de pe calculator

Velnicu Ioana „Îmi place

cu activități în aer liber.

mult să fiu de folos la

Îmi place să învăț, iar

bucătărie, îmi place să

aspirația mea este să devin inginer".

desenez şi să lucrez".

Vasiliţa Diana „În
timpul liber îmi place să
fac handmade de cele
m a i m u l t e o r i d i n Zabulic Raluca „Sunt
materiale reciclate. pasionată de desen şi
Învăţ în Cluj-Napoca, doresc să devin arhitect".
însă de origine sunt din
Republica Moldova.
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Impresii voluntari
„Tabăra «Aripi

Şi am venit în Tabăra „Aripi de înger” ca să mă

de înger» este locul

maturizez, să mă transform în bine, să fiu

unde te întâlneşti cu

mai veselă şi mai fericită. Sunt o fată

trecutul. Am mai

sociabilă şi foarte prietenoasă. (Voluntar

participat şi în anii

Bianca Soponaru, Grupa „Piticot”)

trecuţi, dar acum doi

„Sunt profesor de limba engleză la

ani şi anul acesta a

Şcoala Gimnazială «Alexandru Podoleanu»,

fost diferit pentru că

Podoleni, Neamţ.

am fost unul dintre
voluntari şi am privit

Andreea Ursu

Îmi plac copiii, îmi
place să predau, să

tabăra dintr-un alt punct de vedere. Este i n t e ra c ţ i o n e z c u
plăcut să vezi copii dornici să înveţe, copii oameni noi şi să
pasionaţi de pictură. Îmi face mare plăcere descopăr diverse
să particip la această tabără şi recomand caractere. Să fiu
oricărui copil să participe!” (Andreea Ursu)

pentru prima dată la

„Am 20 de ani, aproape 21 pe 1 Tabăra «Aripi de
octombrie, am terminat şcoala în Italia, la înger» reprezintă

Elena Butescu

Roma. Îmi place să pentru mine o adevărată provocare. I really
socializez

c u like challenges. And I also like to meet new

prietenii şi copii. Am people.” (Voluntar „Piticot”, prof. Butescu
venit la Tabăra «Aripi Elena)
de înger» anul
trecut,

„Am 16 ani,

m - a m sunt din Bacău,

î m p r i e t e n i t c u elevă la Colegiul
voluntarii şi cu copiii E c o n o m i c « I o n

Bianca Soponaru

mici şi mari. Anul G h i c a » . S u n t o
acesta sunt pentru a persoană sociabilă,

doua oară şi îmi place mult că mai vin în sensibilă şi iubesc
tabără şi în vacanţă în România. Poate la anul foarte mult copiii.
viitor o să mai vin în Tabăra «Aripi de înger». Am venit în Tabăra

Camelia Herciu
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de creaţie «Aripi de înger» ca voluntar pentru sunt în clasa a XII-a şi
a veni în sprijinul celor mici. Am descoperit vreau să devin pilot
poveşti interesante, mi-am făcut prieteni de avion. Sunt o fire
noi. Este o experienţă care mă maturizează”. curioasă şi de aceea
(Herciu Camelia, voluntar Grupa „Piticot”)

mă aflu în această

„Mă numesc Herescu Silvana, am 15 tabără.” (Mirăuţe
ani şi sunt din Săvineşti. Am venit ca voluntar Ioana)
în această tabără

„Astăzi, copiii

deoarece mie îmi p a r t i c i p a n ţ i î n

Ioana Mirăuţe

place foarte mult să Tabăra de creaţie
desenez, aceasta «Aripi de înger» au avut ocazia să se
fiind o tabără de întâlnească cu domnul Crinu Oglage, un
creaţie, m-am gândit pictor ce prin activitatea de astăzi şi-a
că aş putea ajuta propus să pună în valoare creativitatea şi să
copiii şi i-aş putea scoată în evidenţă bucuria picturii şi armonia

Silvana Herescu

învăţa ce ştiu. Aici, în culorilor din fiecare copilaş. Acesta i-a
tabăra de creaţie învăţat tehnică, dar şi cum să îmbine culorile

este o atmosferă foarte plăcută şi este o pentru un rezultat uimitor. Copiilor li s-a
relaţie foarte frumoasă între copii şi explicat că la baza fiecărui desen stă o schiţă
voluntari, între toţi voluntarii şi între toţi

realizată

copiii. Ne distrăm împreună şi este un mod

perspectivă care

foarte frumos şi plăcut de a-ţi petrece

mai apoi e colorată

timpul. În plus, este senzaţia aceea, foarte

cu

plăcută când vin copii la tine şi te

frumoase culori.

îmbrăţişează şi apelează la tine când au

Copiii au fost

nevoie, te simţi, eu una mă simt «mândră»

antrenaţi într-un

când pot să ajut”.

concurs de pictură şi

„Din orice unghi m-ai privi, sunt tot
Ioana Mirăuţe. Sunt o fată energică,

Carmen Drîngu

cele

în

mai

astfel, fiecare a
urmat cu atenţie şi

prietenoasă, iubitoare. Îmi plac mult copiii şi emoţie sfaturile domnului profesor, cu
vreau mereu să îi învăţ ceva nou. Am 17 ani, speranţa că ei vor avea cel mai frumos
învăţ la Colegiul Naţional «Petru Rareş» şi tablou. Atfel, mulţi copii şi-au descoperit
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pasiunea pentru pictură şi, în acelaşi timp, abilităţile artistice
şi-au dezvoltat spiritul competitiv. «Ne cât şi cele de natură
bucurăm enorm când găsim copii talentaţi, s p o r t i v ă , i a r î n
pentru că pictura este una dintre cele mai acelaşi timp, să se
p u t e r n i c e m o d u r i d e a - ţ i ex p r i m a d i s t r e z e ş i s ă
sentimentele», a spus domnul profesor, practice activităţile
văzând cât de bine se descurcă toţi specifice copilăriei.
participanţii. Deşi fiecare desen a fost unic şi A m a l e s s ă f i u
special, totuşi, au fost alese trei desene v o l u n t a r

aici

Pavel Sava

considerate cele mai bune şi autorii acestora deoarece, în primul
au primit câte un mini-trofeu, aplauze şi rând, doresc să ajut cu ceea ce pot generaţia
aprecieri din partea colegilor. A fost o viitoare şi în acelaşi timp, să-mi ocup timpul
activitate recreativă, interesantă, din care liber.” (Sava Pavel)
copiii au învăţat câte puţin din tainele

„Mă numesc Spulber Alin-Iulian, am

picturii. (prof. Carmen Drîngu, voluntar 18 ani, sunt din Bacău, elev la Colegiul
Naţional de Artă

Grupa „Junior”)
„Mă

n u m e s c «George Apostu», în

Romilă Petronela, c l a s a

a

XII-a.

am 16 ani şi sunt din Pasiunea mea este
Săvineşti. M-am d a n s u l s p o r t i v.
înscris în această V e n i r e a m e a î n
tabără ca voluntar tabăra «Aripi de
deoarece mie îmi înger», ca voluntar,
plac foarte mult este o provocare.

Petronela Romila

Alin Spulber

copiii, îmi place V o l u n t a r i a t u l
să-mi petrec timpul reprezintă activitatea prin care vii în ajutorul

alături de ei şi mi se pare şi o mare celorlalţi oferind dragoste, înţelegere,
oportunitate de a învăţa să comunic şi să mă zâmbet şi căldură sufletească. (voluntar
dezvolt din punct de vedere social.”
„Tabăra «Aripi de înger» reprezintă,

Gupa „Piticot”)
„Am 15 ani, sunt în clasa a X-a la

din punctul meu de vedere, o ocazie perfectă Colegiul Naţional «Petru Rareş» şi sunt
pentru participanţi de a-şi dezvolta atât voluntar la grupa de juniori. Am fost şi anul
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trecut tot în calitate de voluntar şi dat fiind un lucru cu care
faptul că a fost o experienţă foarte peste ani mă voi
frumoasă, am decis să revin anul acesta. Nu m â n d r i :

a m

e singurul loc în care activez ca voluntar, îmi c o n t r i b u i t

la

place foarte mult să dezvoltarea fizică şi
mă implic în multe spirituală a copiilor.
activităţi,

d a r Tabăra «Aripi de

aceasta este printre î n g e r » v i n e î n
preferatele mele. a j u t o r u l
Aici am găsit mulţi n e v o i a ş i
copii

Emilia Toma

celor
şi

Alexandra Sandu

îi

f o a r t e stimulează să-şi descopere aptitudinile”.

prietenoşi

ş i (Alexandra)

receptivi. Fiecare

„Cred că sunt la al III-lea an când

dimineaţă începe cu particip la această tabără. Pentru aceasta
multe îmbrăţişări, zâmbete şi mulţi pupici trebuie să-i mulţumesc părintelui Petru
din partea lor, ceea ce îmi dă energie şi Munteanu că a avut încredere în mine şi mi-a
motivaţie să continui toate activităţile pe acordat această şansă să am grijă de
care mi le-am propus. Mă bucur să văd că sănătatea copiilor. Ei ne învaţă să fim din
participanţii mă îndrăgesc şi sunt deschişi la nou copii, să ne bucurăm de viaţă, să fim mai
toate activităţile pe care le propun. De veseli. În tabără activităţile sunt diversificate,
asemenea, mă înţeleg foarte bine cu ceilalţi i n s t r u c t i v e

şi

voluntari, iar cu unii dintre ei chiar am legat a m u z a n t e
prietenii şi în afara acestei tabere. deopotrivă.
Comunicăm foarte mult şi împreună

Pentru mine,

încercăm să facem ca totul să fie perfect şi ca tabăra a fost ca o
toţi copiii să se simtă bine şi să vină cu familie frumoasă,
bucurie în fiecare zi aici”. (Toma Emilia, veselă, cu oameni
voluntar Grupa „Junior”)
„Am decis să fiu voluntar aici

deosebiţi.
T i m p u l

deoarece timpul petrecut alături de petrecut în tabără

Georgeta Păduraru

participanţi îmi oferă o stare de bine, o trece foarte repede, şi mi-ar face plăcere să
energie specială şi satisfacţia că am realizat mai am putere să revin şi la anul.” (Asistent
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medical principal de farmacie, Păduraru plac copiii, activităţile recreative, animalele şi
muzica. Nu îmi place dezordinea”.

Georgeta)
„Bună, mă numesc Gârţu Roxana, am

„Numele meu este Amarişcăi Luisa şi

16 ani şi locuiesc în Săvineşti. Particip la lucrez în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
tabără încă de la deschiderea acesteia din Piatra Neamţ, la Centrul Social «Împreună».
2005, fiind prima dată participant, iar cu Centrul Social «Împreună» se ocupă cu
trecerea timpului devenind voluntar. Cu reintegrarea socio-profesională a tinerilor
ajutorul acestei tabere am reuşit să îmi proveniţi din centrul de plasament şi a
descopăr şi să îmi

f a m i l i i l o r

dezvolt talentul de a

defavorizate socio-

desena şi de a picta.

economic. Acesta

De aceea, în prezent

este al treilea an

sunt în clasa a X-a la

când revenim cu

Liceul de Artă

mare drag la Tabăra

„Victor Brauner” din

«Aripi de înger», de

Piatra Neamţ. Vin cu

această dată cu un

mare

drag

la

această tabără, de

Roxana Gârţu

număr de 9 copii din
Centrul Social

Luisa Amarișcăi

asta aştept cu bucurie ca în fiecare vară să «Împreună». Copiii au vârste cuprinse între 6
revin să îmi revăd prietenii cunoscuţi aici şi 12 ani şi au primit cu mare entuziasm şi
verile trecute şi chiar să îmi fac prieteni noi”.

interes vestea revenirii în această tabără, în

„Mă numesc Angela Horga, am 27 de care în anii precedenţi au avut prilejul de a
ani şi sunt din Piatra

socializa, de a învăţa jocuri noi şi de a

Neamţ. Am venit în

redescoperi bucuria de a fi copil, într-un

Tabăra de creaţie

colectiv de mari dimensiuni.”

«Aripi de înger»

„Tabăra «Aripi de înger» este locul

împreună cu o

unde se îmbină plăcutul cu constructivul. Am

prietenă care mi-a

venit din Rădăuţi cu un grup de tineri dornici

recomandat să fac

de noi prietenii, de joacă, de bucurie. Aripile

voluntariat.

protectoare ale părintelui Munteanu au

Consider că îmi va fi
util pentru viitor. Îmi

Angela Horga

creat o tabără de neuitat. Revenim cu
plăcere în fiecare an şi o regăsim mereu mai
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atractivă şi mai interesantă. Fiecare zonă a vorbelor, atenţiei, creaţiei şi apartenenței.
Toate acestea au însemnat pentru

României are ceva special de oferit. Piatra
Neamţ,

m i n e

oraş

z i l e l e

pitoresc montan,

petrecute în tabăra

a re n e n u m ă ra t e

,,Aripi de Înger", iar

locuri de petrecere a

fiecare ediție şi-a

timpului cu folos

avut

pentru suflet. Vom

originalitate şi

aprecia totdeauna

spontaneitate.

jertfa părintelui

Tabara a reuşit să

Munteanu de a

Dalia Luţa

aduce bucuria pe

nota

de

adune mulți oameni

Teodora Munteanu

excepționali şi chiar

feţele atâtor copii în fiecare an. Dumnezeu şi mai mulți copii creativi şi veseli. Este o
să-i răsplătească.” (Luţa Dalia, profesor încântare să participi şi să te afli în mijlocul
coordonator grup Rădăuţi)

lor, ştiind că aceste amintiri vor rămâne, iar

„Tinerețe. Copii care caută să tinerii se vor gândi cu plăcere la verile
încropească ceva pornind de la ei înşişi şi petrecute la Săvineşti.” (Munteanu Teodora,
propria lor viziune, avansând mai apoi şi voluntar)
către urmărirea atentă a ceea ce persoanele

„Mă numesc Alexandra Cintia, am 17

din jurul lor creează, fie ele picturi şi desene a n i ş i s u n t d i n
ori energie pozitivă şi prietenie. Arta care Perugia, Italia. În
porneşte de la o idee şi se dezvoltă, devenind România stau în
o lucrare unanimă, fuziunea jocurilor, Ruseni. Am făcut
Şcoala pentru
estetică în Italia.
Am venit în
tabără pentru a face
voluntariat graţie

Alexandra Cintia

unei prietene a
mamei mele.

Bianca Soponaru

Îmi place foarte mult să stau cu copiii,
îmi place să mă joc şi să am grijă de ei.”
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„Datorită proiectului „Cunoaște-ți Republica Moldova)
„Mă numesc Aghergheloae Roxana

țara”, un grup de tineri energici și doritori de

a afla lucruri noi a ajuns în România, Piatra Felicia, am 28 de ani şi sunt din Piatra Neamţ.
Neamț la Tabăra „Aripi de înger” din A m

absolvit

Săvinești. Din prima zi am avut parte de Facultatea de Drept
persoane deschise și foarte receptive.

în 2012 şi Facultatea

Tinerii de

de Psihologie în

peste Prut nu au

2015, ambele la

dus lipsă de zile cu

Universitatea „Al. I.

soare și activități

Cuza” din Iaşi.

diverse ce au

S u n t

d e z v ă l u i t

persoană deschisă,

f r u m u s e ț e a

comunicativă,

orașului Piatra

sociabilă. În timpul liber de obicei citesc, îmi

Neamț. Vizitând
Cetatea Neamț am

Anastasia Beșliu

o

Roxana Aghergheloae

place să mă plimb în natură, iubesc florile şi
ador să privesc ochii inocenţi ai copiilor.
Nu îmi place să rănesc oamenii şi

răsfoit file din istoria poporului român, ceea

ce a colorat excursia. Copiii au fost urăsc când cei din jur consideră că deţin
impresionați de împrejurimile văzute. controlul asupra mea.”
„Mă numesc Horciu Emi, am 19 ani,

We e ke n d - u l l - a m p e t re c u t a c t i v,

plimbându-ne prin ștrand, văzând orașul de proaspăt împliniţi. Principalul meu hobby
la înălțimea telegondolei și vârful muntelui este arta, pornind de la pictură, desen, până
Cozla. Suntem siguri că perioada rămasă ne l a i s t o r i a a r t e i .
va oferi la fel de multe surprize plăcute, Iubesc culoarea,
deoarece Piatra Neamț e un oraș ce merită o m u l , z â m b e t u l
vizitat.

copiilor, muzica

În încheiere am dori să mulțumim bună şi nu în ultimul
organizatorilor pentru calda primire și r â n d m i ş c a r e a ,
dăruire de sine de care au dat dovadă. natura, soarele şi
Adânci plecăciuni persoanei datorită căreia apa.
am ajuns aici, preotul Petru Munteanu.”

Am ajuns să

(Beșliu Anastasia, Responsabil de grup f i u v o l u n t a r î n

Emi Horciu
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această tabără prin intermediul prietenilor din sala piticoţilor şi nu mă pot abţine să nu
pe care îi aveam acum circa şapte ani, trag cu ochiul în săli să văd ce se petrece. Cât
participând la început ca simplu

mi-aş mai dori să pot fi iar copil şi

copil căruia îi plăcea desenul, ca

să mă joc, să creez, să cânt cât mă

mai târziu să ajung voluntar în

ţine vocea aşa cum fac copiii din

cadrul acestei Fundaţii, plecând

tabăra noastră. Juniorii mă

de la simpla idee că vreau să îi

uimesc cu isteţimea şi simţul lor

învăţ ceea ce am deprins în toţi

artistic, dar în ton cu moda, iar

anii precedenţi de la tabără şi

seniorii deja ne dau lecţii de

voluntarii de atunci.

viaţă. Totul e la locul lui doar

Îmi place ceea ce fac aici şi
vreau să continui în acest fel atât

Andra
Emi Avasilcăi
Horciu

timp cât o să am ocazia de aici încolo.”

mulţumită supraveghetorilor şi
voluntarilor noştri care în ciuda

multelor ore petrecute alături de copii îşi

„Al doilea an pentru mine ca păstrează voioşia şi bucuria cu care vin
îndrumător în tabără începe cu veselie şi idei dimineaţa. Ce poate cere un om mai mult
noi. Merg pe holuri în grabă gândindu-mă decât să fie înconjurat mereu de tinereţe,
cum să rezolv unele, altele şi gândurile mele Duh Sfânt şi chipuri minunate.”
sunt întrerupte de cântecele vesele ce se aud Avasilcăi)

(Andra
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Tabel cu voluntarii
Taberei de creație „Aripi de înger”,
ediția a XI-a
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Echipa organizatorică a Taberei interculturale „Aripi de înger”
ediția a XI-a
Coordonator tabără:
Preot Petru Munteanu
Director de tabără:
Prof. Ana Tofan

Coordonatori voluntari:
Prof. Oboroceanu Elena
Agafia Ramona Roşu
Andra Avasilcăi
Corina Băhneanu
Andrei Mariş

Colaboratori:
Doamna Augusta Jumanca - Vicepreşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din
Piatra Neamţ
Domnul Valentin Ciucă - Critic de artă, Piatra Neamţ
Preot Meraru Mihai, Parohia „Dragomirești”, jud. Neamț
Preot Soponaru George, Parohia ortodoxă din Civitavecchia, Italia
Domnul Urdă Culiță, Profesor de sport, Piatra Neamţ
Parteneri media: Ziarul Realitatea, 1 TV Piatra Neamț, TVM Piatra Neamț, EST TV Piatra
Neamț, ABD Reporter
Mulțumiri și partenerului nostru, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț,
care an de an, găzduiește contra cost tinerii participanți la tabăra noastră, din Republica
Moldova sau alte județe ale României.

Mulţumiri speciale sponsorilor noştri care au
susţinut realizarea acestei tabere:
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Staistica taberei interculturale „Aripi de înger” 2016
Aflată la cea de a XI-a ediţie, Tabăra de creaţie „Aripi de înger”, organizată de Fundaţia
Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamţ, în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi
Speranţă – filiala Săvineşti şi Parohia „Sfinţii Voievozi” din Săvineşti, a reunit în acest an, în
perioada 4 iulie-26 august, 339 de participanți, din România, Republica Moldova și Italia, la care
se adaugă cei 64 de voluntari, care au supravegheat și coordonat activitățile derulate în tabără.
Aceeași echipă a pus bazele primei ediții a Taberei interculturale „Aripi de înger” în satul
Răzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova. Activitatea s-a defășurat în intervalul 17-19 august
și au fost incluși 136 de participanți cu vârste
cuprinse între 4 și 14 ani.
Ne bucurăm că am reuşit să aducem împreună
un număr atât de mare de copii, din ţară şi din afara
graniţelor ţării, şi sperăm că au petrecut clipe de
neuitat.
Procentul fetelor participante la tabără
predomină, 56,34%, iar cel al băieților este de
43,66%.
Repartizaţi după vârstă au fost: 4
participanţi de 4 ani (1,18%), 47
participanţi de 5 ani (13,86%), 56
participanţi de 6 ani (16,52%), 28
participanţi de 7 ani (8,26%), 30
participanţi de 8 ani (8,85%), 36
participanţi de 9 ani (10,62%), 29
participanţi de 10 ani (8,55%), 44
participanţi de 11 ani (12,98%), 24
participanţi de 12 ani (7,08%), 15
participanţi de 13 ani (4,42%), 20 participanţi de 14 ani (5,90%), 2 participanţi de 15 ani (0,59%), 1
participant de 16 ani (0,29%) şi 3
participanţi de 17 ani (0,88%).
Din totalul participanţilor, 7 au
fost din Italia (2,06%), 147
participanţi din Republica Moldova
(43,36%) şi 185 de participanţi din
România (54,57%).
Din Almaş (Ro) a fost 1
participant (0,29%), din Ariccia (It) 2
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Tarragona

Ruseni

Săvineşti

Roznov

Roma

Rădăuţi

Podoleni

Piatra Neamț

Philadelphia

Nicosia

Civitavecchia

Chişinău

Bucureș

Berlin

Bacău

participanţi (0,59%), din Bacău
(Ro) 3 participanţi (0,88%), din
Borleşti (Ro) 1 participant
(0,29%), din Bucureşti (Ro) 4
participanţi (1,18%), din
Chişinău (MD) 11 participanţi
(3,24%), din Dumbrava Roşie
(Ro) 5 participanţi (1,47%), din
La Diaspoli 1 participant
(0,29%), din Piatra Neamţ (Ro)
85 paricipanţi (25,07%), din
Podoleni (Ro) a fost 1
participant (0,29%), din
Rădăuţi (Ro) 15 participanţi
(4,42%), din Răzeni (Md) 136
participanţi (40,12%), din Rediu (Ro) 1 participant (0,29%), din Roma (It) 1 participant (0,29%), din
Roznov (Ro) 8 participanţi (2,36%), din Ruginoasa (Ro) 1 participant (0,29%), din Săvineşti (Ro) 60
participanţi (17,70%), din Tolfa (It) 1 participant (0,29%), din Torrempietra (It) 1 participant
(0,29%) şi din Viterbo (It) 1 participant
Stratistica voluntarilor în funcţie de localitatea de domiciliu
(0,29%).
40,00%
35,00%
Voluntarii taberei inerculturale de
30,00%
25,00%
creaţie „Aripi de înger” 2016 au fost în număr
20,00%
de 64, 80% dintre aceştia fiind de gen
15,00%
10,00%
feminin şi 20% de gen masculin.
5,00%
(Ro) Bacău 6.25%, (De) Berlin 1.56%,
0,00%
(Ro) Bucureşti 1.56%, (MD) Chişinău 1.56%,
(It) Civitavecchia 1.56%, (Cipru) Nicosia
4.69%, (SUA) Philadelphia 1.56%, (Ro) Piatra
Ro De Ro MD It Cipru SUA Ro Ro Ro It Ro Ro Ro Es
Neamţ37.50%, (Ro) Podoleni 3.13%, (Ro)
Rădăuţi 1.56%, (It) Roma 3.13%, (Ro) Roznov 4.69%, (Ro) Ruseni 1.56%, (Ro) Săvineşti 28.13%,
(Es) Tarragona 1.56%.

Corina Băhneanu
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Să mai și râdem
1. Soția către soț:
- Dragă, hai să ne luam o mașină, să vedem
și noi lumea!
- Care lume? Asta sau cealaltă?
2. Profesorul către elevi: - Dacă o să luați
note bune, o să ajungeți în Rai. Dacă o să
luați note rele, o să ajungeți în Iad.
Deodată, o voce din clasă se aude: - Dar sunt
șanse să terminăm școala vii?
3. Doi ardeleni tăiau lemne iarna, pe un frig
năprasnic.
- D-apoi, vere, cum de nu ți-ai luat tu șapca
aia cu urechi?
- De când am avut accidentul n-o mai port...
- Ce accident?
- Mi s-a oferit pălincă și eu n-am auzit.
4. La o adunare de familie, mama îi zice
copilului:
- Dragule, de luni, eu și tatăl tău am decis să
ducem un stil de viață sănătos: eu mă las de
slăbit, el de fumat. Dar tu?
- Eu mă pot lăsa de școală.
5. - Măi, tati, zice adolescentul, mai bine
luam un taxi. Nu vezi ce aglomerat e în
autobuz?
- Lasă mofturile! Dacă erai la discotecă ziceai
că-i mișto, că-i atmosferă!

6. La școală:
- Ionel, ți-ai făcut tema?
- Nu.
- Stai jos! Doi! Dar tu, George? Tu ți-ai făcut
tema?
- Păi, știți, mi-a mâncat-o câinele...
- Ce glumă patetică... Stai jos! Doi! Gigel? Și
tu iei aceeași notă a colegilor tăi?
- Păi, să veddeți, ieri a ieșit fratele meu de la
închisoare și...
- Crezi că mă sperii? Stai jos! Opt!
7. La un cabinet stomatologic particular:
- Cum! 300 de lei pentru extracția unei
măsele? Pentru 5 minute de muncă?
- Dacă vreți, vă scot măseaua într-o oră.
8. În muzeu:
- Ce mizerii de picturi mai sunt pe-aici!
Paznicul: - Doamnă, aceasta este o oglindă!
9.Tatăl îi spune copilașului său:
- Uite ce te-ai murdărit, ca un purceluș! Știi
ce e un purceluș?
- Da! Copilul porcului.
Culese de Bogdan Romedea

Cei care doresc să sprijine ﬁnanciar reamenajarea
Școlii Vechi o pot face în contul deschis la:
BRD, Roznov, Jud. Neamţ
SWIFT CODE: BRDE RO BU
IBAN ROL: RO 96 BRDE 280S V257 2107 2800
sau chiar la sediul Școlii Vechi, Săvinești.

Pentru a ﬁ în permanență informat despre stadiul lucrărilor și de
activitățile noastre în cadrul Școlii Vechi, urmărește-ne pe
www.samariteanulmilostiv.ro și www.jurnalspiritual.eu

„Hotărăște-te chiar acum! Poți să devii cel care dorești să devii!"
(www.jurnalspiritual.eu)

