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În tot anul, calendarul consemneazã date
încãrcate de o semnificaþie legitimatã, îmbogãþitã, capabilã sã intre mereu în dialog cu
actualitatea: aniversãri, comemorãri, sãrbãtori
cu rezonanþã istoricã. Ele aparþin memoriei
colective ºi se adreseazã conºtiinþei fiecãrui
membru al societãþii. Fac parte dintr-un patrimoniu spiritual inalterabil, reflectã resurse de

Dunavãþu de Sus, din aceeaºi zonã (singura
care are semilunã pe cruce, construitã în timpul
Imperiului Otoman), ºi biserica rusã [= ucraineanã] din oraºul Tulcea, important obiectiv
religios.
Filiala Tulcea a UUR a organizat o suitã de
evenimente menite sã marcheze douã secole
de viaþã ucraineanã în judeþul Tulcea, a invitat

multe materiale de arhivã ºi s-au efectuat cercetãri pe teren în nordul Dobrogei. Au apãrut,
astfel, o serie de studii ºi articole dedicate Sicei Transdunãrene, formãrii acesteia, conducerii statale de atunci ºi relaþiilor populaþiei
locale cu stãpânirea (Volkov F. K., Arbore Al.
P.). Dar multã vreme nu s-a întreprins o cercetare aprofundatã referitoare la cultura materia-

200 de ani de existenæÅ a
ucrainenilor din judeæul tulcea
adaptare ºi stimuleazã înþelegerea
superioarã a evoluþiei pe scara civilizaþiei, prin respingerea festivismului, prin susþinere ºi nuanþare a
spiritului critic.
Aºa au fost zilele de 7-8 iunie
a.c. în care, la Tulcea, s-au marcat
200 de ani de viaþã ucraineanã. Aºezarea ucrainenilor în nordul Dobrogei este legatã de momentul lichidãrii Sicei Zaporojene de cãtre þarina Ecaterina a II-a a Rusiei în anul
1775. Pentru a se salva de represalii, circa 8000 de cazaci zaporojeni,
cu încuviinþarea Înaltei Porþi, s-au
stabilit în zona Deltei Dunãrii, formând, pentru aproximativ 15 ani, o tabãrã
militarã („Sicea Transdunãreanã“), similarã
celei de pe Nipru, numitã „Zaporozka Sici“.
Majoritatea ucrainenilor din aceastã parte a
þãrii noastre sunt oameni obiºnuiþi, înzestraþi
cu mult bun simþ, politeþe ºi cumsecãdenie
care au contribuit de-a lungul vremii la dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a jude þului Tulcea. Ei au þinut sã onoreze memoria
primilor ucraineni stabiliþi aici, înaintaºilor
care au pus bazele unei tradiþii ce s-a pãstrat
pânã în zilele noastre. Festivitãþile organizate
au oferit prilejul de a demonstra tot ceea ce au
realizat ei aici. Simbolul acestei bogãþii materiale ºi spirituale sunt bisericile care se înalþã
maiestuos în multe localitãþi cu populaþie
ucraineanã. Este suficient sã amintim biserica
din Teliþa care are un aspect atât exterior, cât
mai ales interior deosebit, fãcând parte din
patrimoniul mondial UNESCO.
De asemenea, din patrimoniul cultural na þional ºi din cel local face parte biserica din

un numãr important de persoane din þarã ºi din
Ucraina, iar programul a cuprins mai multe
momente solemne (conferinþã ºtiinþificã internaþionalã, lansare de carte, vizitã la monumentul închinat cazacilor zaporojeni transdunãreni, excursie).
În deschiderea conferinþei, dedicate în
principal strãmutãrii unei pãrþi a cazacilor zaporojeni în Delta Dunãrii au rostit scurte
alocuþiuni Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte
al UUR, Teofil Rendiuk, ministru consilier al
Ambasadei Ucrainei în România, precum ºi primarul oraºului Tulcea, Constantin Hogea, senatorul Octavian Motoc ºi deputatul Vasile Gudu, care au manifestat bucuria de a sãrbãtori
împreunã cele douã veacuri de istorie comunã.
Conferinþa propriu-zisã a fost onoratã de
nume de rezonanþã în domeniul studiilor despre cazacii zaporojeni. Interesul pentru istoria
ucrainenilor transdunãreni este mai vechi.
Încã la sfârºitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea au fost studiate

lã ºi spiritualã a ucrainenilor din
Deltã, unde aceºtia mai existã ca
etnie. A realizat acest lucru prof.
Veaceslav Kuºnir de la Universitatea „I.I. Mecinikov“ din Odesa în lucrãrile sale Ucrainenii de
dincolo de Dunãre (2008) ºi
ªtergarul din regiunea Dunãrii
de Jos (2012).
La Tulcea, au prezentat comunicãri profesorii Veaceslav Kuºnir, Seheda Serhi, Volodymyr
Poltorak, Teofil Rendiuk, Virgil
Riþco ºi alþii, relevând aspecte
interesante ale istoriei ºi etnografiei ucrainenilor din Dobrogea.
Cu prilejul conferinþei, a avut loc lansarea
cãrþii Adaptarea vieþii economice a ucrainenilor din regiunea stepei de sud-vest ºi a Dunãrii de Jos (2012), o realizare ºtiinþificã ºi artisticã remarcabilã a prof. Veaceslav Kuºnir.
Conferinþa s-a încheiat cu conferirea unor
distincþii intelectualilor de marcã din judeþul
Tulcea din partea Consiliului Raional Odesa
(Dumitru Cernencu, Virgil Riþco, Maria Carabin, Iaroslava Colotelo º.a.), cu prilejul aniversãrii a 200 de ani de existenþã a ucrainenilor în judeþul Tulcea.
În cursul dupã-amiezii de 7 iunie a.c., toþi
participanþii la conferinþã s-au deplasat la monumentul închinat cazacilor zaporojeni transdunãreni din Dunavãþu de Sus, depunând
flori.
În ceea ce ne priveºte, nu putem decât sã
urãm noi realizãri tuturor celor care s-au implicat „cu trup ºi suflet“ în organizarea acestei
frumoase aniversãri.
Ion ROBCIUC

Maså rotundå pe tema
„ucraina - stat european“
Din iniþiativa Ambasadei Ucrainei în
România, la 22 mai a.c., s-a desfãºurat
o masã rotundã cu tema „Ucraina - stat
european“, dedicatã perspectivelor integrãrii europene a Statului Ucrainean.
Au participat lideri ai UUR, reprezentanþi ai comunitãþii ucrainene din Bucureºti ºi ai mass-mediei ucrainene din
þara noastrã. Discuþiile s-au axat pe
schimbul de pãreri privind semnarea
Acordului de asociere Ucraina - Uniunea Europeanã la viitorul summit, prevãzut pentru noiembrie la Vilnius, sub
preºedinþia lituanianã a UE.

Comunicat de presã
Asociaþia pentru Dezvoltare Localã „Ivan
Krevan“ din comuna Repedea în parteneriat cu
Agenþia pentru Dezvoltarea de Iniþiative Private din Ivano-Frankivsk, Ucraina în calitate de
lider de proiect ºi Administraþia de Stat IvanoFrankivsk, Consiliul Raional Verchovyna, Asociaþia de Turism a Regiunii Ivano-Frankivsk,
precum ºi Consiliul Local Poienile de sub
Munte, deruleazã în perioada aprilie 2012 aprilie 2014 proiectul „Dezvoltarea localã prin
crearea de condiþii pentru deschiderea unui
punct de frontierã ºi construcþia unui drum în
dreptul localitãþilor Poienile de sub Munte
(Maramureº, România) ºi ªybene (raionul Verchovyna, Ucraina)“, finanþat de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României prin Programul de
Cooperare Transfrontalierã ENPI UngariaSlovacia-România-Ucraina
2007-2013
(http://www.huskroua-cbc.net).
La 18 iunie 2013, localitatea Iaremce din
regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) a gãzduit o
masã rotundã privind perspectivele deschiderii unui punct de
trecere a frontierei de stat româno-ucrainene în dreptul localitãþii Poienile de sub Munte,
judeþul Maramureº.
La întâlnire au participat
domnii Zamfir Ciceu, preºedintele Consiliului Judeþean Maramureº, Liviu Marian Pop, senator în Parlamentul României,
Vasile Berci, deputat, ªtefan
Buciuta, preºedintele Uniunii
Ucrainenilor din România, ambasadorul extraordinar ºi plenipotenþiar al Ucrainei în România, dl Teofil Bauer, preºedintele Administraþiei de Stat din regiunea IvanoFrankivsk, dl Mychailo Vyºyvaniuk, primul
guvernator adjunct, dl Vasyl Plaviuk, reprezentanþi ai instituþiilor administraþiei publice
locale ºi centrale din cele douã þãri ºi reprezentanþi ai societãþii civile.
Participanþii au purtat discuþii despre problematica asociatã deschiderii unui nou punct
de trecere a frontierei între cele douã regiuni de
graniþã ºi au evaluat avantajele ºi perspectivele
de dezvoltare durabilã comunã.
Punctul de trecere a frontierei este planificat
sã fie deschis în dreptul raionului Verchovyna
din Ucraina ºi localitatea Poienile de sub Munte din judeþul Maramureº ºi implicã construirea
unor drumuri de acces la frontierã de pe ambele
pãrþi ale graniþei.
ªeful Administraþiei Regionale de Stat
Ivano-Frankivsk, domnul Mychailo Vyºyvaniuk, a mulþumit reprezentanþilor români pentru interesul arãtat ºi a declarat cã deschiderea
unui punct de trecere a frontierei are o impor-
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Excelenþa Sa Teofil Bauer, ambasadorul
Ucrainei în România, a remarcat faptul cã demersul Ucrainei în aceastã direcþie este în consens cu doleanþele întregii societãþi ucrainene,
iar alþi vorbitori au arãtat cã Ucraina ºi-a
îndeplinit pânã acum condiþiile privind semnarea unu acord de asociere cu UE.
UUR a trimis ºefului statului, Traian
Bãsescu, ºi primului ministru, Victor
Ponta, o scrisoare în care cere sprijin românesc pentru semnarea, la Vilnius, a
Acordului de asociere Ucraina - Uniunea Europeanã. Organizaþia noastrã îºi
exprimã speranþa cã Ucraina se va bucura de acest sprijin din partea României,
pentru cã ambele þãri au relaþii strânse ºi
s-au sprijinit reciproc pe plan internaþional cu nenumãrate ocazii.
Ion ROBCIUC

ÎNTÂLNIRE ROMÂNO-UCRAINEANÃ PRIVIND
DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE TRECERE
A FRONTIEREI ÎN MUNÞII MARAMUREªULUI
tanþã strategicã nu numai pentru dezvoltarea
socialã ºi economicã a regiunii Ivano-Frankivsk ºi a judeþului Maramureº, ci ºi pentru
întãrirea relaþiilor de cooperare dintre Ucraina
ºi România, în general. Noul punct vamal va
avea ca efect valorificarea potenþialului de tranzit al celor douã regiuni de graniþã, îmbunãtãþirea în mod semnificativ a accesibilitãþii staþiunilor montane de la graniþã pentru creºterea
fluxului de turiºti români ºi strãini ºi va crea
noi oportunitãþi de dezvoltare durabilã pentru
comunitãþile de pe ambele pãrþi ale frontierei.
Deschiderea unui nou punct de trecere a
frontierei dintre România ºi Ucraina va stimula

circulaþia persoanelor ºi a mãrfurilor peste frontierã, va reduce timpul ºi costurile de cãlãtorie.
Directorul Agenþiei pentru Dezvoltarea de
Iniþiative Private din Ivano-Frankivsk, dna Oksana Fedorovyci a subliniat faptul cã „deschiderea acestui punct de control va fi un catalizator puternic pentru dezvoltarea economicã
ºi socialã în zonele de frontierã. Conform studiilor economice realizate pânã în prezent, în
primii 5 ani de la deschiderea punctului vamal,
acesta ar putea aduce beneficii economice estimate la aproximativ 115 milioane de euro.
Deschiderea punctului de trecere a frontierei
în zona vârfului Copilaº va duce în mod inevitabil la dezvoltarea rapidã a micilor afaceri,
realizarea de investiþii în construcþia de noi
infrastructuri ºi servicii, ºi în final crearea a cel
puþin 4.000 de locuri de muncã. În prezent se
lucreazã la elaborarea studiilor de fezabilitate
pentru construcþia unui drum de acces la punctul de trecere a frontierei dinspre Ucraina pe
teritoriul raionului Verchovyna. Studiile de fe-

zabilitate pentru accesul din partea româneascã
fiind deja finalizate.
Domnul Liviu Marian Pop, senator în
Parlamentul României a declarat cã deschiderea punctului de trecere a frontierei este o voinþã a comunitãþii locale pe care o reprezintã cu
mândrie în Parlamentul României. De asemenea, a afirmat cã Statul Român este interesat de
un parteneriat cu Statul Ucrainean, dar acest
parteneriat nu trebuie sã rãmânã doar la nivel
declarativ, ci trebuie pus în practicã.
Primarul comunei Poienile de sub Munte,
domnul ªtefan Oncea a subliniat cã decizia de
a deschide un nou punct de trecere a frontierei
depinde în primul rând de voinþa politicã a guvernelor celor
douã state. Potrivit domnului
primar, pe Valea Ruscovei trãieºte o comunitate compactã de
etnici ucraineni care de sute de
ani viseazã sã nu trãiascã la capãtul þãrii, ci sã devinã un centru
de tranzit ºi de dezvoltare a relaþiilor cu toþi ucrainenii din
Munþii Carpaþi.
În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Maramureº, domnul Zamfir Ciceu, considerã cã deschiderea în viitor a
unui nou punct de trecere a
frontierei în dreptul localitãþii
Poienile de sub Munte reprezintã un factor important al dezvoltãrii judeþului Maramureº, astfel încât implementarea cu succes a acestei
iniþiative este crucialã.
Dupã cum s-a arãtat în cadrul discuþiilor,
deschiderea punctului de trecere a frontierei în
Munþii Maramureºului este susþinutã de argumente serioase ºi poate contribui la scoaterea
Maramureºului istoric din izolare geograficã,
devenind în viitor cu adevãrat „centrul
Europei“.
Mai multe informaþii despre proiect pot fi
obþinute de la domnul Vasile Popovici, manager de proiect la telefonul 0720815248 sau prin
e-mail: adl_ivan_krevan@yahoo.com.
Pentru eventuale informaþii ºi sesizãri legate
de Programul de Cooperare Transfrontalierã
ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013, vizitaþi www.huskroua-cbc.net.
Vasile POPOVICI,
manager proiect

curierul ucrainean

Comuna Becicherecu Mic ºi-a
sãrbãtorit Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe, bisericã la care sunt arondaþi ºi cei 118 etnici ucraineni locuitori ai localitãþii.
Alãturi de ucraineni a fost ºi preºedintele organizaþiei locale a UUR,
Þubec Ivan, ºi preºedintele UUR filiala Timiº, Gheorghe Hleba, originar din aceastã comunã, preºedintele
Uniunii Sârbilor, Crstici S., fostul deputat prof.
dr. Popov ºi actualul deputat al sârbilor, Slavoliub Gvozdenovici.
Slujba de la bisericã a fost oficiatã de preotul paroh Milan St., alãturi de preotul ucrainean
Popovici Cristian.
Dupã slujbã am fost poftiþi la o agapã frãþeascã toþi cei prezenþi: sârbi, ucraineni, români,
alãturi de oficialitãþi. Sãrbãtoarea a continuat cu
o seratã dansantã la Cãminul Cultural, la care
a participat tot satul.
A doua zi, sub egida „Dialog intercultural“,
proiect cofinanþat de Consiliul Judeþean Timiº
ºi Primãria Becicherecu Mic, a avut loc întâlnirea „fiilor satului“ la care au fost prezenþi
foarte mulþi invitaþi, printre care amintim: primarul comunei Becicherecu Mic, dl Rusu
Raimond Ovidiu, deputatul ucrainenilor din
România, dl Marocico Ivan, deputatul bulgarilor din România, dl Mircovici Neculai, secretarul Camerei Deputaþilor, domiciliat în
Becicherecu Mic, vecin ºi prieten cu subsemnatul, deputat Tiuch Cãtãlin, ucrainean de
origine, consilier judeþean Radu Rodica Marina, ucraineancã de origine, prim-vicepreºedinte al UUR ºi preºedinte al filialei Timiº a
UUR, dl Hleba Gheorghe, nãscut, crescut ºi
educat la Becicherecu Mic, din pãrinþi ucraineni, originari din Copãcele - Caraº-Severin, iar
bunicii din Ucraina Subcarpaticã, inspectorul
ºcolar, Cîmpeanu Ivan, inspector de specialitate

rea cãruia - am toate motivele sã o spun
- am contribuit ºi noi, ucrainenii prin participarea ºi susþinerea istoriei - scrise ºi
nescrise - materiale, sociale ºi spirituale.
Acest lucru ar fi fost mult mai dificil,
poate chiar imposibil, dacã nu am fi gãsit
acel liant al comunicãrii comune; limbile
materne s-au dovedit a fi, nu o stavilã, ci
principala punte a dialogului la temelia
cãruia s-au situat, de fiecare datã, respectul faþã de cultura ºi tradiþiile fiecãreia dintre
etniile ce ºi-au gãsit exprimarea în colectivitatea localã.
Mã rezum doar sã spun cã, aidoma celorlalte
etnii - în care includ, bineînþeles, ºi pe majoritarii români - ºi noi, ucrainenii, prin personalitãþile date ºtiinþei ºi civilizaþiei bãnãþene, dar
ºi naþionale, am participat la sedimentarea ºi
recunoaºterea ideii de multiculturalism.
Deoarece trãim în judeþul Timiº, ca de altfel ºi aici în comuna Becicherecu Mic, alãturi
de români, germani, sârbi, romi, maghiari,
bulgari ºi alþii, dorim sã adoptãm aceeaºi strategie de solidaritate etnicã pe care o manifestã aceºtia.
Pentru a ne fi mai bine pe viitor, pentru a
ne bucura de mai multe drepturi ºi, spre a
ajunge mai uºor la cei ce au posibilitatea sã
ne ajute, haideþi, dragii mei, sã fim mai solidari ca oricând ºi sã ne bucurãm de ceea ce
putem realiza cu toþii împreunã.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu“.
În încheiere, dl primar al comunei Beciche recu Mic a oferit diplome tuturor participanþilor, o cupã de ºampanie, o gustare tradiþionalã þãrãneascã, spre deliciul tuturor ºi dorinþa
ca astfel de întâlniri sã se repete cât mai des.

Sãrbãtoare
mare în Timiº

ucraineanã, Þubec Ivan, preºedintele organizaþiei locale, alãturi de biroul organizaþiei locale a
UUR, consilierul local Iagher Mihail, reprezentantul maghiarilor din Becicherec, preotul
Bonaventura Duma, reprezentantul germanilor,
Subin Milan, reprezentantul sârbilor, dl Muºat
Gheorghe, consilier local, reprezentantul românilor din Becicherec, prof. Luminiþa Cojocaru,
fostã directoare a ºcolii din Becicherecu Mic,
Alin Cãrnariu, comandantul Postului de Poliþie,
dl Alin Hîldan, secretarul Consiliului Local,
Radu Ciprian Pop de la Radio Timiºoara, Anton
Barbely, reputat ziarist, fotoreporteri, alãturi de
alþi locuitori ai comunei prezenþi în sala Bibliotecii Comunale, unde ne-a primit cu multã
dragoste, dna Bobeº Marinela, director, care ºi-a
lansat, cu aceastã ocazie, cartea „Fabule“.
A avut loc o importantã donaþie de carte din
partea Uniunii Ucrainenilor din România - 100
de volume ºi din partea Radio Timiºoara 150 de
volume, cãtre Biblioteca „Dimitrie Þichindeal“
din comuna Becicherecu Mic.
„Dialogul intercultural“ a fost deosebit de
interesant, fiecare dintre cei prezenþi ºi-a prezentat etnia din care face parte, tradiþia, cultura,
portul, iar primarul ºi deputaþii au rãspuns între-
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bãrilor ce le-au fost adresate, dupã ce, la rândul
lor, au susþinut interesante alocuþiuni.
Dl Þubec Ivan - decanul de vârstã - a împlinit 81 de ani, drept pentru care UUR i-a înmânat o frumoasã plachetã de recunoºtinþã. A
reþinut atenþia tuturor cu istoria sosirii ucrainenilor în Becicherec. A povestit viaþa grea ºi vitregiile pe care le-au îndurat, inclusiv faptul cã
nu au fost primiþi sã-ºi continue studiile, fiind
etichetaþi ca ruºi bolºevici.

Apoi a pomenit despre ucrainenii ce au
deþinut funcþii de conducere dupã naþionalizare,
ºi anume: Hleba Gheorghe - primar ºi apoi
preºedintele Cooperaþiei, Decun Dumitru ºi
Þubec Ioan ºefi ai unor formaþiuni politice, ing.
Cernicica Vasile - director, Þubec Dumitru maistru, Bilan Ioan - colonel
de poliþie, jurist, Þubec Ioan ºef de post, oameni de afaceri,
muzicieni etc.
Discuþiile au fost frumoase, timpul parcã a stat în loc,
era la mijloc viaþa noastrã a
tuturor, copilãria, ºcoala, trecutul ºi prezentul, familia,
profesia, îndeletnicirea fiecãruia.
Moderator al acestui dialog a fost dl Iura Hleba, care a
þinut urmãtorul discurs:
„Onoratã asistenþã,
Ca fiu al satului, la fel ca
majoritatea dintre dumneavoastrã, vã adresez
un cald salut din partea Uniunii Ucrainenilor
din România.
Mulþumesc gazdei noastre primitoare în persoana dnei Bobeº Marinela, iar în calitate de
coorganizator, vã mulþumesc tuturor pentru
participare la acest eveniment ce se înscrie în
ºirul ce exprimã cutumele democraþiei de care
beneficiem cu toþii.
Înainte de a-mi exprima mulþumirea de a
reprezenta etnia cãreia îi aparþin, tuturor celor
prezenþi, indiferent de naþionalitate, ori credinþa
în Dumnezeu, vã adresez „Hristos a înviat“.
Suntem o etnie a cãrei prezenþã pe meleagurile timiºene ºi ale Banatului dateazã de peste
un secol. Atunci când s-au aºezat aici, familiile
celor plecaþi din vatra strãbunã - din Maramureºul istoric ºi din Ucraina Subcarpaticã, în
afara românilor majoritari, s-au întâlnit cu alte
etnii, fiecare dintre ele cu limba, tradiþiile ºi
obiceiurile proprii, pe care s-au strãduit sã ºi le
menþinã ºi sã le ocroteascã. Am fãcut-o ºi noi,
cu eforturi, în ciuda unor vicisitudini cãrora cu
toþii am plãtit tribut. Important este însã cã, la
ora actualã, despre acest spaþiu geografic al
României se spune - ºi pe bunã dreptate - cã se
caracterizeazã prin multiculturalism, la susþine-

Iura HleBa,
preºedintele filialei Timiº a UUR
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luGojul - un model de respect interetnic
Este cunoscut faptul cã Banatul a fost ºi este
o zonã multietnicã, alãturi de români, aici
aflându-se sârbi, germani, maghiari, ucraineni,
slovaci ºi alte naþionalitãþi. ªi tot Banatul este
un exemplu de convieþuire, de toleranþã ºi respect reciproc între toate aceste etnii.
Cultura, obiceiurile, tradiþiile populare ale
acestora, deºi oarecum distincte, de multe ori
s-au influenþat reciproc, astfel cã, în prezent, se
vorbeºte de un multiculturalism specific regiunii. Toate acestea au contribuit pozitiv la dobândirea unui grad
superior de civilizaþie ºi bunãstare,
fapt oglindit ºi în binecunoscuta zicalã
cã „tot Banatu-i fruncea!“ ºi, pe drept
cuvânt, aºa este.
În comparaþie cu alte etnii, ucrainenii s-au stabilit în Banat mai târziu,
cu peste un secol în urmã, începând cu
anul 1905 dar, prin felul lor de a fi, ºiau câºtigat repede respectul populaþiei
autohtone, încadrându-se, spre cinstea
lor, întru totul în marea colectivitate
bãnãþeanã.
În Banat, municipiul Lugoj ocupã
un loc important din punct de vedere
istoric, economic, cultural ºi educaþional. Acest oraº este un centru cultural ºi pentru ucrainenii din zonã ºi
mai ales pentru comunitatea ucraineanã localã.
Ca o dovadã a celor spuse trebuie arãtat faptul
cã aici se aflã impunãtoarea Bisericã ortodoxã
ucraineanã „Sfântul Volodymyr“ care are o
vechime de peste douã decenii, fiind construitã
dupã Revoluþia din Decembrie 1989. Important
este ºi faptul cã tot la Lugoj, în cadrul Colegiului Naþional „Iulia Hasdeu“, funcþioneazã ºi o clasã în care se studiazã
limba ucraineanã.
În acest municipiu, situat pe malurile Timiºului, apar sãptãmânal douã
publicaþii „Actualitatea“ ºi „Redeºteptarea“ (editatã sub egida Fundaþiei
Europene Drãgan). În spiritul democraþiei, al respectului reciproc între
români ºi naþionalitãþile conlocuitoare, inclusiv cea ucraineanã, aceste
douã jurnale publicã ºi articole referitoare la viaþa, îndeosebi cea culturalã,
a comunitãþii ucrainene. Astfel, pentru
exemplificare enumerãm câteva dintre
titlurile apãrute în ultima vreme:
„Ucrainenii din Lugoj au sãrbãtorit
hramul bisericii „Sfântul Volodymyr“,
„Ucrainenii din Lugoj l-au omagiat pe
Taras ªevcenko“, „La Lugoj spiritul
ucrainean dãinuie!“, „Tradiþii multiculturale de Paºte în Banat“, „Comemorarea
eroilor români, ruºi ºi ucraineni“ („Actualitatea“) sau „Ucrainenii ºi sârbii se pregãtesc de
Crãciun“, Biserica ucraineanã din Lugoj sãrbãtoreºte douã decenii de la înfiinþare“ ºi altele
(„Redeºteptarea“).
Respectând tradiþia publicaþiilor din zonã ºi
reflectând atitudinea democraticã a Guvernului
în ceea ce priveºte spiritul de respect reciproc,
de multiculturalitate, în cuprinsul articolelor
însoþite de fotografii s-au fãcut multe referiri la
evenimente deosebite care contribuie la continuarea tradiþiilor, dezvoltarea spiritualitãþii
comunitãþii ucrainene nu numai din Lugoj, ci ºi
din judeþul Caraº-Severin, Copãcele, Cornuþel,
Zorile ºi altele. Iatã spre exemplu câteva aspecte relatate în aceste articole. În articolul „Patru
aniversãri ale comunitãþii ucrainene“ este vorba
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despre comemorarea marelui poet Taras ªevcenko în sala Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu“ din Lugoj în cadrul Zilelor Culturii
Ucrainene la care au participat ºi formaþii artistice din ªtiuca, Petroasa Mare, Criciova, Bîrna
ºi bineînþeles Lugoj. Se face referire ºi la sãrbãtorirea înfiinþãrii Grãdiniþei ucrainene în cadrul
Grãdiniþei nr. 1 din Lugoj sau a Formaþiei de
dansuri „Zelenyi barvinok“.

În articolul „Tradiþii multiculturale de Paºte
în Banat“ se aratã „... la Galeria Pro Arte manifestarea tradiþiei multiculturale de Paºte în
Banat, etapã a unui parteneriat ce îºi propune
promovarea diversitãþii particularitãþilor etnice,
cultivarea dorinþei de cunoaºtere, descoperire ºi
transmitere în timp a valorilor colective tradi-

þionale, formarea unor atitudini civice corecte.
Zonã de frontierã culturalã ºi religioasã a spaþiului bãnãþean, oferã un peisaj etnic variat (români, maghiari, germani, ucraineni, rromi), o
societate marcatã de diversitate, plurilingvism,
toleranþã naþionalã ºi religioasã, un teritoriu de
care Lugojul îºi leagã intrinsec identitatea ºi
devenirea istoricã“ fãcându-se referire ºi la obiceiurile specifice comunitãþilor etnice bãnãþene
în preajma Sãrbãtorilor Pascale inclusiv la cel
al ucrainenilor de a sfinþi bucate ºi masa, în
ziua de Paºte.
În articolul „Comemorarea eroilor români,
ruºi ºi ucraineni“ se face referire la cei cãzuþi
pentru apãrarea oraºelor Lugoj ºi Timiºoara în
septembrie 1944 în conformitate cu Acordul
european semnat de România cu privire la eroii
strãini cãzuþi pe teritoriul României, activitatea

fiind organizatã de Asociaþia Militarilor Rezerviºti ºi în Retragere din Lugoj - „Lt. erou Petru
Laþcu“ ºi de Uniunea Ucrainenilor ºi se menþioneazã cã: „Aceastã acþiune comunã românoucraineanã din judeþul Timiº reprezintã un
model de convieþuire între naþionalitãþi în
Banat“, ea desfãºurându-se la Mormântul Eroilor de Rãzboi din Parcul Gãrii din Lugoj.
În articolul „Ucrainenii din Lugoj au sãrbãtorit hramul Bisericii „Sfântul Volodymyr“ se aratã cã „La acest mare
festin al ucrainenilor au participat ºi
reprezentanþi ai altor culte, preotul
greco-catolic Marius Petru Pop, cancelarul Curiei Eparhale de Lugoj,
precum ºi preotul reformat ªtefan
Hyged, cetãþean de onoare al Lugojului, precizându-se cã, „pe lângã
feþe bisericeºti, au participat ºi alte
oficialitãþi locale, inclusiv primarul
Francisc Boldea“. Cu aceastã ocazie
P. On. Ilie Albiciuc, protopopul ortodox ucrainean de Lugoj, este citat cu
afirmaþia: „Cine doreºte sã vadã cum
predominã spiritul ecumenic, discriminarea etnicã ºi a cultelor neexistând, sã vinã la Lugoj. Lugojul este
un model de viaþã între etnii ºi confesiuni, o pildã pentru toatã lumea.“
Remarcabil este faptul cã în articolele publicate în aceste douã jurnale sunt precizate ºi personalitãþile importante care participã la diferite
evenimente, reprezentanþii Ambasadei Ucrainei
la Bucureºti, domnul ªtefan Buciuta, preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Gheorghe Hleba, preºedintele UUR din judeþul Timiº,
conducerea Vicariatului Ortodox
Ucrainean, doamna Iaroslava Colotelo, consilier superior în Ministerul
Culturii, oficialitãþi locale ºi judeþene,
primarul Lugojului, domnul Francisc
Boldea, consilieri locali ºi judeþeni,
domnul Ioan Covaci, preºedintele organizaþiei UUR Lugoj, doamna Mihaela Bumbuc, preºedinta Organizaþiei
de Femei a UUR Lugoj ºi alþi reprezentanþi ai comunitãþii ucrainene.
Este evidenþiatã ºi prezenþa domnului Ivan Marocico, deputat al UUR în
Parlamentul României, care a declarat:
„Mã bucurã nespus de mult faptul cã
atât în þarã, dar în mod special la
Lugoj, ucrainenii sunt bine integraþi în
comunitate ºi, cu toate cã nu avem
acelaºi sânge, împreunã cu românii
formãm o familie solidã, foarte frumoasã“, declaraþia fiind fãcutã la
Lugoj, la 9 martie a.c., cu ocazia omagierii marelui fiu al poporului ucrainean, poetul Taras
ªevcenko. Tot cu aceastã ocazie, domnia sa a
mai declarat: „Sãrbãtorirea poetului nostru
naþional Taras ªevcenko a avut loc în toatã þara,
dar pentru mine, aceasta de la Lugoj a avut o
încãrcãturã emoþionalã ºi afectivã ceva mai
aparte“ („Actualitatea“, nr. 826 din 15-21 martie 2013).
În încheiere, remarc ºi urmãtorul fapt, semnificativ, cã pe una dintre ilustratele care se
referã la municipiul Lugoj este reprezentatã ºi
biserica „Sf. Volodymyr“, ceea ce întãreºte afirmaþia cã municipiul Lugoj este un model de
respect interetnic, o pildã de urmat.
Iarema ONeªCIUC
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CONCURS DE RECITARE A POEZIEI UCRAINENE - ETAPA NAÞIONALÃ
Onorat prezidiu,
Stimaþi invitaþi ºi dragi participanþi la
Concursul naþional de recitare a poeziei
ucrainene

Guvernul României sprijinã ºi încurajeazã
studiul limbilor materne, prin oferirea cadrului
legislativ ºi financiar, favorabil dezvoltãrii
identitãþii fiecãrei etnii.
Dumnezeu ne-a dãruit una dintre cele mai
frumoase ºi armonioase limbi ale lumii, înþeleciunea poporului inscripþionatã în cuvânt.
Limba ucraineanã se vorbeºte în toate colþurile
lumii unde locuiesc ucraineni. ªi putem fi mândri de asta. In continuare aº dori sã aduc în discuþie un enunþ citit undeva pe internet: în fiecare an în lume dispare câte un popor pentru
cã dispare o limbã. Haideþi sã ne unim forþele
ºi sã facem în aºa fel, încât limba ucraineanã sã
nu disparã niciodatã. Haideþi sã fim ºi sã
funcþionãm ca o echipã!
În ziua de azi, existenþa unor echipe de
înaltã performanþã este un imperativ. Existenþa
unor echipe de dascãli de mare eficacitate
poate însemna pentru învãþãmântul cu predare
în limba minoritãþilor ºi deopotrivã pentru
învãþãmântul românesc în întregul lui, un pas
înainte ºi certitudinea realizãrii la un nivel
onorabil a menirii pe care o avem. În momentul
în care echipele ºi membrii lor încep sã-ºi redirecþioneze propria activitate spre îndeplinirea
unor scopuri comune în condiþiile respectãrii
unui set de valori unanim acceptate, instituþia
în care fiinþãm ºi activãm îºi îmbunãtãþeºte calitatea actului de învãþãmânt, îºi creºte eficienþa
ºi eficacitatea în ceea ce priveºte realizarea
scopului nostru comun: Modelarea viitorului
societãþii româneºti prin investirea excepþionalã în cea mai valoroasã resursã existentã oamenii.
Aºadar nu ne rãmâne decât sã fim în continuare o echipã care are puterea de a depãºi
orice obstacole ºi care are capacitatea de a se
adapta la o situaþie economico-socialã nu tocmai fericitã. Acest deziderat îl putem realiza cu
siguranþã prin calitatea actului de învãþãmânt
pe care îl oferim, precum ºi prin abilitatea cu
care vom reuºi sã facem faþã provocãrilor la
care suntem supuºi, fãrã sã facem rabat de la
profesionalism ºi dãruire.
Concursul de anul acesta se aflã la a VII-a
ediþie, fapt ce confirmã importanþa ºi necesitatea, în acelaºi timp, a unui astfel de concurs,
care pe lângã faptul cã este o mare provocare,
o competiþie care confirmã un nivel de pregãtire

superior, o recunoaºtere pe o scarã ierarhicã de
valori, ne apropie de identitatea noastrã, identitate pãstratã prin cultivarea limbii materne, a
culturii poporului nostru, a tradiþiilor ºi obiceiurilor preluate de la strãbuni. Participarea
ºi pregãtirea pentru concurs reprezintã un salt
în progresul continuu, iar rezultatele, nu neapãrat exprimate în premii, ci mai ales raportate la
cele precedente (ºi aici mã refer la participanþii
din judeþele în care studiul limbii materne nu
are o tradiþie la fel de îndelungatã ca în judeþele Maramureº sau Suceava), pot constitui un
punct de referinþã în ceea ce priveºte concretizarea muncii depuse. Ceea ce vreau sã subliniez este faptul cã toþi elevii participanþi la
acest concurs sunt câºtigãtori, indiferent de
premiile obþinute, deoarece motivul participãrii
la acest concurs este sentimentul apartenenþei
la etnia ucraineanã ºi dragostea pentru limba,
literatura ºi cultura poporului ucrainean. În
acest context, vreau sã mulþumesc tuturor dascãlilor, elevilor ºi pãrinþilor acestora pentru
pãstrarea, cultivarea ºi perpetuarea cuvântului
ucrainean ºi sper cã rezultatele obþinute sunt pe
mãsura muncii ºi a efortului depus de voi ºi de
dascãlii voºtri.
Mã alãtur tuturor cuvintelor frumoase spuse
azi despre dascãli, despre cei care au iniþiat ºi
organizat aceastã acþiune, despre toþi factorii
implicaþi în pãstrarea ºi promovarea limbii ºi
culturii ucrainene în România, în special reprezentanþilor Uniunii Ucrainene din România,
dlui preºedinte al UUR, ªtefan Buciuta, dlui
preºedinte al UUR - filiala Maramureº, prof.
Miroslav Petreþchi, reprezentanþilor Consulatului Ucrainei la Suceava, Excelenþelor Sale
consulul general Vasyl Boieciko ºi dnei Nadia
Boieciko, dlor Igor ºi Snijana ªevciuc, precum
ºi dnei inspector pentru limba ucraineanã la
IªJ MM, prof. Simona Malearciuc.
Onorat prezidiu, stimaþi invitaþi, dragi participanþi, mã bucur cã am avut deosebita onoare sã-i felicit pe toþi cei implicaþi în aceastã
prestigioasã acþiune.
Mulþumesc ºi mult succes tuturor!

Am asistat cu bucurie, în perioada 7-9 iunie Educaþiei, Inspectoratului ªcolar Maramureº,
a.c., la una dintre cele mai importante acþiuni administraþiilor publice centrale ºi locale, a
culturale organizate de Uniunea Ucrainenilor ajuns la cea de-a VII-a ediþie.
Rolul acestui concurs este acela de a
implica elevii ºi cadrele didactice de
naþionalitate ucraineanã în procesul de
promovare a identitãþii, culturii ºi
tradiþiilor etnice prin versuri, deoarece
poezia este asemenea picturii, trebuie
sã fie impresionantã dar nu ostentativã,
ceva ce-þi pãtrunde în suflet, dar nu te
ºocheazã ºi nu te uimeºte prin ea însãºi,
ci prin subiectul ei.
Toate aceste trãsãturi ale unei poezii
au fost etalate de cãtre participanþii din
toate judeþele în care elevii ucraineni
studiazã limba ucraineanã maternã ºi
care au obtinut premiul I la etapa
judeþeanã a concursului de recitare a
poeziei ucrainene, ºi anume: Arad,
Botoºani, Caraº-Severin, Maramureº,
Satu Mare, Suceava, Timiº.
Dl Miroslav Petreþchi ºi dna Elvira Codrea
Concursul a debutat cu deschiderea
din România ºi anume Concursul de recitare a oficialã, care a avut loc la 7 iunie 2013, la Casa
poeziei ucrainene, concurs care, cu implicarea de Culturã din Sighetu Marmaþiei.
directã a comitetului filialei Maramureº a UUR
La deschiderea concursului au participat dl
ºi, implicit, a preºedintelui filialei, domnul Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la
Miroslav Petreþchi, cu sprijinul Ministerului Suceava, dl Covaci Ion, redactor-ºef al ziarului

„Vilne slovo“, dna Elvira Codrea, consilier al
MEN, dna Valentina Bilþ, inspector de limba
românã, dna Simona Malearciuc, inspector de
specialitate, dl Pralea Spiridon, reprezentant al
Primãriei Sighetu Marmaþiei, dna Liuba
Horvat, secretar general al UUR, dl av. Vasile
Moiº, membru de onoare al UUR, dna Irina
Covaci, redactor la „Vilne slovo“, dl Roman
Petraºuc, redactor la „Vilne slovo“, dl Nicolae
Miroslav Petreþchi, consilier economic al UUR,
dl Mihai Traista, secretar al redacþiei „Naº
holos“, dl Victor Semciuc, preºedintele filialei
Botoºani a UUR, dl Vasile Pasenciuc, trezorier
al filialei Maramureº a UUR, Opriºan Elek,
preºedintele organizaþiei locale UUR Rona de
Sus, dl Ion Ruscovan, viceprimar al comunei
Rona de Sus, dna Ileana Dan, vicepreºedintele
organizaþiei de femei a UUR, reprezentanþi ai
filialelor ºi orgaizaþiilor locale ale UUR, consilieri locali din partea UUR, învãþãtori, profesori, elevi ºi localnici.
Oaspeþii ºi participanþii la Consursul de
recitare a poeziei ucrainene - etapa naþionalã,
au fost întâmpinaþi la intrarea în salã cu tradiþionala pâine ºi sare.

În numele secretarului de stat al Direcþiei
Generale Învãþãmânt în Limbile Minoritãþilor
din cadrul MEN, György András Kiraly, ºi al
meu personal, vã salut pe toþi ºi vã asigur de
înalta noastrã consideraþie!
De asemenea, doresc sã vã transmit din partea dnei director de cabinet dr. Eva Nagy, regretul cã nu a putut sã dea curs invitaþiei de a participa la aceastã prestigioasã întâlnire din
motive obiective, însã doreºte sã vã asigure de
tot sprijinul domniei sale ºi al DGILM, în demersurile pe care le întreprindeþi pentru promovarea învãþãmântului în limba minoritãþii
ucrainene.
Rolul limbii în formarea personalitãþii ºi
pãstrarea identitãþii este substanþial. Limba
este o oglindã magicã, un mijloc inepuizabil de
comunicare. Limba reflectã experienþa de viaþã
a omenirii începând din antichitate ºi pânã în
prezent. Limba reflectã nu numai ceea ce se
vede la suprafaþã, dar ºi ceea ce este subtil,
esenþa interioarã a lucrurilor, nu doar lumea
materialã, ci ºi cea spiritualã, o lume perfectã,
în care se reflectã valorile unui popor, folclorul,
tradiþia, ideile, cultura. A stãpâni bine, pe
lângã limba de stat, adicã limba românã, ºi pe
cea maternã, înseamnã a fi de douã ori om, a
stãpâni douã culturi, douã lumi spirituale, a
avea o privire mai vastã asupra lumii, cu alte
cuvinte înseamnã a fi mai bogat. Nu ar trebui sã
uitãm ºi sã neglijãm faptul cã limba maternã nu
se poate moºteni mecanic, ca orice alt bun; ea
trebuie învãþatã, iubitã ºi îmbogãþitã în mod
constant, pentru cã limba maternã reprezintã
cea mai de preþ comoarã a fiecãrui om.
Învãþarea limbii ucrainene în România este
deja o tradiþie. Oficial, a fost introdusã ca urmare a Reformei educaþiei din 1948. În tot
acest timp a trecut prin diferite etape. O îmbunãtãþire notabilã a posibilitãþilor de învãþare a
limbilor materne a avut loc dupã Revoluþia din
decembrie 1989, când þara noastrã s-a angajat
în realizarea reformelor democratice în toate
sferele de activitate socialã. În procesul amplu
de modernizare a sistemului de învãþãmât,
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prof. Codrea elvira,
consilier la Direcþia Generalã Invãþãmânt
în limbile Minoritãþilor din cadrul MeN

(Continuare în pagina 6)
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(Urmare din pagina 5)
Cu toate cã, din motive obiective, preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl ªtefan Buciuta, nu a putut sã fie prezent la manifestare, domnia sa a transmis invitaþilor ºi participanþilor un cuvânt de salut în care le-a urat un
cãlduros bun venit, a felicitat organizatorii ºi
i-a încurajat pe recitatori ºi profesori.
Deschiderea s-a încheiat cu un program
artistic oferit de corul „Vocile Ronei“ din Rona
de Sus ºi de micii dansatori ai ansamblului de
dansuri „Sokoly“, sub îndrumarea doamnei
profesor Geta Petreþchi.
În data de 8 iunie a.c., la începerea propriuzisã a concursului a fost desemnatã comisia de
jurizare, formatã din: Ivan Covaci - preºedinte;
Simona Malearciuc - vicepreºedinte; Liuba
Horvat - secretar; Mihai Traista - membru, Roman Petraºuc - membru.
Elevii au fost punctaþi pentru impresia artisticã, dicþie, citirea unui text în limba ucraineanã
la prima vedere etc.
Dupã lungi dezbateri membrii comisiei au
acordat urmãtoarele premii:
Clasa I: Petraºuc Irina, Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ Suceava - premiul
I; Iavorovschi Maria, ªcoala Gimnazialã
Valea Viºeului-Maramureº - premiul II.
Clasa a II-a: Semeniuc Alexandra,
ªcoala Gimnazialã Valea Viºeului-Maramureº - premiul I; Prisãcaru Cosmin,
ªcoala Gimnazialã Bãlcãuþi-Suceava premiul II; Carpa Georgian, ªcoala Primarã Dud-Arad - premiul III; Dumbravã
Andreea, ªcoala Primarã nr. 3 Botoºani menþiune.
Clasa a III-a: Berfela Aniºoara, ªcoala
Gimnazialã nr. 4, Poienile de sub Munte premiul I; Terelea Iasmina Alina, ªcoala
Gimnazialã Cornuþel-Caraº-Severin - premiul II; Buciuta Maria, ªcoala Gimnazialã ªtiuca-Timiº - premiul III; Pintea Carmen, ªcoala Gimnazialã Dud-Arad - menþiune.
Clasa a IV-a: ªoiman Nataºa, ªcoala Gimnazialã Bãlcãuþi-Suceava - premiul I; Popovici
Melisa, ªcoala Gimnazialã Rona de SusMaramureº - premiul II; Mihãilescu Mãdãlina,
ªcoala Primarã nr. 3 Rogojeºti-Botoºani - premiul III; Turcin Denisa, ªcoala Gimnazialã
Darova-Timiº - menþiune; Bobic Ana, Colegiul
Naþional „Constantin Diaconovici Loga“Caransebeº - menþiune.
Clasa a V-a: Clemcovici Anastasia, ªcoala
Gimnazialã Crãciuneºti-Maramureº - premiul I;
Holovciuc David, ªcoala Gimnazialã ªtiuca Timiº - premiul II; Pop Denisa, ªcoala Gimnazialã Cornuþel-Caraº-Severin - premiul III;
Hutopilã Ana Maria, ªcoala Gimnazialã „Ion
Pãun Pincio“ Mihãileni-Botoºani - menþiune.

Un conflict interetnic local
În România, minoritãþile etnice se bucurã de
drepturi ºi libertãþi. Dupã 1990, s-a observat o
revigorare în ceea ce priveºte sprijinul statului
român, prin instituþiile sale, în vederea pãstrãrii, dezvoltãrii ºi afirmãrii identitãþii minoritãþilor naþionale, ceea ce a dus la o mai bunã
conservare ºi promovare a specificului etnic
cultural.
Una dintre instituþiile statului cu care colaboreazã frecvent minoritãþile o reprezintã Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI),
instituþie care promoveazã dialogul interetnic ºi
iniþiativele din domeniul educaþiei multiculturale.
În ultima perioadã, se poate observa o deschidere ºi o cooperare a autoritãþilor în ceea ce
priveºte colaborarea cu minoritãþile naþionale.
Totuºi, câteodatã mai apar ºi anumite neînþe-
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Dna Elvira Codrea ºi dl Vasyl Boieciko
Clasa a VI-a: Costiuc Cezara, ªcoala Gimnazialã Bãlcãuþi, Suceava - premiul I; Lavicza
Andreea, ªcoala Gimnazialã Rona de SusMaramureº - premiul II; Clipei Naomi, ªcoala
Gimnazialã Darova-Timiº - premiul III; Lazorec Bianca - ªcoala Gimnazialã „Ion Pãun
Pincio“ Mihãileni-Botoºani - menþiune.

Aspect din salã
Clasa a VII-a: Onujec Svetlana, ªcoala
Gimnazialã Valea Viºeului-Maramureº - premiul I; Coriciuc Veronica Ioana, ªcoala Gimnazialã Cãlineºti-Cuparencu, Suceava - premiul
I; Petric Anamaria, ªcoala Gimnazialã ªtiucaTimiº - premiul II; Sufaru Diana, ªcoala Gimnazialã „Ion Pãun Pincio“ Mihãileni-Botoºani premiul III; Simona Ariana, ªcoala Gimnazialã
Cornuþel-Caraº-Severin - menþiune; Holdiº
Denisa, ªcoala Gimnazialã „Gellert ªandor“
Micula-Satu Mare - menþiune.
Clasa a VIII-a: Godânca Diana, ªcoala
Gimnazialã Valea Viºeului-Maramureº - premiul I; Nichifuriuc Georgiana, ªcoala Gimnazialã Bãlcãuþi-Suceava - premiul II; ªmecicaº Marta Tania, ªcoala Gimnazialã Bârna,
Timiº - premiul III; Dumbravã Ana Maria,

legeri. Astfel, la mijlocul lunii mai, în localitatea Tîrnova din judeþul Arad a izbucnit un
conflict interetnic local între minoritarii ucraineni ºi conducerea localã. Un grup de etnici
ucraineni, în frunte cu Gavrilã Miculaiciuc,
preºedintele filialei Arad a UUR, a intrat în
greva foamei, ca o ultimã formã de protest faþã
de abuzurile administraþiei locale.
Cu toate eforturile depuse pentru aplanarea
conflictului de cãtre liderii ucraineni din Bucureºti (Ion Marocico - deputat în Parlamentul
României), de dl Hleba Gheorghe - preºedintele filialei Timiº a UUR ºi conducerea
Prefecturii din Arad (prefect Cosmin Pribac),
nu s-a putut ajunge la o înþelegere între ambele
pãrþi. Datoritã rezultatului negativ, acest litigiu
a ajuns la apogeu, dupã ce o delegaþie de 18
membri ucraineni din cei 28 aflaþi în greva
foamei, s-a deplasat la Bucureºti în vederea
prezentãrii problemei la Ambasada Ucrainei.
În scurt timp, în urma discuþiilor purtate ºi
cu reprezentantul guvernului, care la rândul sãu
l-a informat pe primul ministru, s-a decis tri-

ªcoala Gimnazialã „Ion Pãun Pincio“
Mihãileni-Botoºani - menþiune.
Clasa a IX-a: Haureleac Veronica, Liceul
Pedagogic „Taras ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº - premiul I; Ciobaniuc Mariana
Nadia, Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ SiretSuceava - premiul II; Turcin Dochia, Colegiul
Naþional „Iulia Hasdeu“ Lugoj, Timiº - premiul
III; Þubec Claudiu, Liceul „Decebal“ Caransebeº -menþiune.
Clasa a X-a: Traista Emanuela, Liceul
Pedagogic „Taras ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei-Maramureº - premiul I; Grigoraº Andreea,
Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ Siret-Suceava premiul II; Benzar Ionela Nicoleta, Colegiul
Naþional „Iulia Hasdeu“ Lugoj, Timiº - premiul
III; Pop Marius, Liceul „Decebal“ Caransebeº menþiune.
Clasa a XI-a: Popovici Beatrisa, Liceul
Pedagogic „Taras ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei-Maramureº - premiul I; Gorduban Irina,
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ Suceava premiul I.
Cu fiecare ediþie a concursului, am constatat
cã participã un numãr tot mai mare de elevi, cu
o pregãtire tot mai bunã, iar concurenþa a
devenit mult mai acerbã, nu de puþine ori
punând juriul în dificultate.
De asemenea, îmbucurãtor este faptul
cã organizatorii au reuºit sã implice în
aceastã etapã ºi elevii claselor I-IV, elevi
care au posibilitatea sã se obiºnuiascã cu
scena ºi, implicit, ajung la vârste fragede
sã recite poeziile marilor poeþi ucraineni la
un nivel înalt, iar participarea lor la etapa
naþionalã a concursului de recitare a
poeziei ucrainene îi poate face câºtigãtori.
Ca de obicei un rol foarte important în
desfãºurarea concursului îl au cadrele didactice care cu iscusinþã, pricepere ºi rãbdare se ocupã de pregãtirea elevilor pentru
a face faþã cu brio probelor de concurs.
Uniunea Ucrainenilor din România, ca
în fiecare an, a acordat premii participanþilor la
etapa naþionalã a Concursului de recitare a
poeziei ucrainene.
Consulatul general al Ucrainei la Suceava, a
înmânat premii tuturor participanþilor la cea dea VII-a etapã naþionalã a Concursului de
recitare a poeziei ucrainene. Totodatã, consulul
general al Ucrainei la Suceava, dl Vasyl Boieciko, i-a premiat pe dl Miroslav Petreþchi,
prim-vicepreºedintele UUR, ºi pe dl Ivan Covaci, redactorul-ºef al ziarului „Vilne slovo“, cu
premii ºi medalii pentru activitatea acestora,
depusã de-a lungul anilor în slujba comunitãþii
ucrainene.
Nicolae Miroslav PeTReþCHI,
consilier economic UUR

miterea grupului de control al primului ministru în localitatea arãdeanã.
Conflictul a fost declanºat în urma unor
neînþelegeri privind veridicitatea proprietãþii
asupra terenurilor din localitatea Tîrnova, dintre localnicii protestatari ºi conducerea localã.
Menþionãm cã, anul trecut, un grup de 28 de
elevi ucraineni de la ªcoala din Tîrnova s-a
transferat la ºcoala din localitatea Tãuþ pe motivul discriminãrii locale.
Acest conflict rãmâne unul izolat, deoarece
pânã în prezent nu au existat astfel de probleme, iar micile neînþelegeri, dacã apãreau, în
general, erau rezolvate cu sprijinul ºi colaborarea autoritãþiilor locale competente. De regulã, autoritãþile sunt deschise, cooperante în astfel de cazuri ºi iau mãsuri pentru rezolvarea lor.
Credem c[ în urma evaluãrii situaþiei de cãtre
corpul de control al primului ministru, se vor
identifica soluþii pentru rezolvarea problemelor
apãrute în acest caz izolat.
Roman PeTRaªUC
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Între 24 ºi 26 mai
2013, la Cluj-Napoca a
avut loc cea de-a VI-a
ediþie a manifestãrii internaþionale „Zilele culturii slave“, organizatã
de Departamentul de
ediþia a VI-a
limbi ºi literaturi slave a
24-26 mai 2013
Facultãþii de Litere din
Cluj-Napoca
cadrul
Universitãþii
România
„Babeº-Bolyai“, în parteneriat ºi cu sprijinul
financiar al Uniunii Ucrainenilor din Româniafiliala Cluj, în colaborare cu Centrul Cultural
Rus al UBB ºi având ca partener media TVR
Cluj. Evenimentul desfãºurat pe parcursul a trei
zile a inclus: Simpozionul internaþional „Dialo-

Cea de-a VI-a ediþie a
„Zilelor culturii slave“ la
Cluj-Napoca

oraºului Abakan - Tatiana Kadolo (Rusia), cere - Radu Mârza (România), Din istoria
Conotaþii ideologice ale lexicului împrumutat cercetãrii slavisticii la ªcoala Superioarã din
în dicþionarele ucrainene de cuvinte de origine Nyiregyháza - Cs. Jónás Erzsébet - Bárány
strãinã - Olga Katsimon (Ucraina), Formarea Erzsébet (Ungaria), Sintagmatica morfemelor
competenþelor integrative ale studenþilor pe în neologismele de derivare din vorbirea rusã
baza programelor modulare de contemporanã - Larisa Ratsiburskaia (Rusia).
învãþare a limbii strãine - Emil Du Secþiunea „Dialog intercultural“ a cuprins
mitru (România), Cuvintele realii urmãtoarele comunicãri: Idea ksztalcenia
sau traducerea elementelor cul- miedzykulturowego (nie tylko) slowian na przyturale - Teodora-Marta Boboc kladzie projektu „Jestem stad!“- Jerzy Kowa(România), „Eu-ul“ în limbajul ar- lewski (Polonia), Aspecte umoristice în pretistic al scriitorului - Nina Huiva- darea limbii poloneze pentru români ºi a limbii
niuk (Ucraina) ºi Iryna Kevliuk române polonezilor - Malgorzata Tomasz(Ucraina) - Particularitãþi pragma- kiewicz (România/Polonia), Centrul cultural
tice de funcþionare a frazeologis- rus ºi perspectivele dezvoltãrii dialogului intermelor somatice în textele stilului cultural - Judit Bartalis (România), Amintiri
publicistic (cu referire la frazemele despre anii studenþiei în Leningrad (Sanktcu componentul oco /glaz).
Petersburg) - Ioan Semeniuc (România), Între
La secþiunea „Literaturã ºi cul- oglinzi paralele - Andra Bruciu-Cozlean (Roturã“ au fost susþinute prelegeri cu o mânia), Scurt istoric al slavisticii în universitematicã diversificatã: Romanul lui tatea clujeanã - Onufrie Vinþeler (România),
Longus în traducerile în limbile sla - Poetica. Schiþe de poezie ucraineanã din Ro ve - Inessa Makar
Cuvântul de salut rostit de cãtre dl prodecan al Facultãþii (Ucraina), Dialectica
de Litere - UBB, conf. univ. dr. Dorin Chira
vieþii ºi a morþii în creaþia lui Oles Honchar gul slaviºtilor la începutul secolului al XXI- Mihaela Herbil (România), Întru lea“, diverse manifestãri cultural-artistice ºi o chiparea diferitului în traducerile
excursie în împrejurimile oraºului.
artistice ca problemã a spirituaÎn deschiderea simpozionului, cuvintele de litãþii: M. Lermontov ºi A. Kunansalut au fost rostite de cãtre dl prodecan al baev - Kuralay Urazaeva (KazahFacultãþii de Litere, conf. univ. dr. Dorin Chira, stan), Lumea stihiilor în creaþia lui
prim-vicepreºedintele Uniunii Ucrainenilor din Konstantin Balmont - Diana Tetean
România, dl prof. univ. dr. Ion Robciuc, ºi, (România), Destinul scriitorului în
bineînþeles, gazda evenimentului, ºefa Depar- Rusia postsovieticã. „Eroul“ lui
tamentului de limbi ºi literaturi slave, dna lec- Vladimir Makanin - Cecilia Matitor univ. dr. Katalin Balázs.
ciuc (România), Boris Poplavski Comunicãrile în plenul ºedinþei au fost ciudatul poet al „generaþiei neobDl Ion Robciuc îºi prezintã în plen comunicarea
susþinute de doi reputaþi lingviºti, Ion Robciuc servate“ - Axinia Crasovschi (Ro(România) - Etimologii slave (ucrainene) în mânia), Neorealismul: versiunile
Dicþionarul etimologic al limbii române ucraineanã ºi rusã ale interpretãrii ºtiinþifice mânia de la simbol la postmodern - Pavel
(DELR) ºi Marius Ilie Oros (România) - Crono- contemporane - Snezhana Zhigun (Ucraina), Romaniuc (România), Pavlo Romaniuc '60 logia relativã a împrumuturilor slave din limba Dostoievski recitit de Mircea Eliade - Claudia Ion Petrovai (România), Cãzãcimea - forþa de
românã. Lucrãrile ºtiinþifice au condus la Chircu (România), Imaginea spectatorului în nestãvilit ºi contradicþia spiritului rus - Marius
numeroase discuþii interesante, la care au luat dramaturgia lui Iaroslav Vereshchak - Semeniuc (România) ºi Manualul de logicã al
parte majoritatea participanþilor, personalitãþi Liudmyla Bondar (Ucraina) ºi Tânãra aristo- lui F. K. Baumeister ºi rolul sãu în formarea
marcante ale unor universitãþi prestigioase din cratã în tradiþia literarã a secolelor XVIII-XIX limbajului ºtiinþific în þãrile Europei de Est þarã ºi strãinãtate.
- Ramel Gafarov (Rusia).
Serghei Vakulenko (Ucraina).
A urmat prezentarea comunicãrilor, care s-a
În cadrul celei de-a treia secþiuni, „LingMultitudinea ºi diversitatea temelor abordate
desfãºurat pe parcursul zilelor de 24 ºi 25 mai visticã. Teoria ºi practica traducerii“, au fost pe parcursul celor douã zile au dus atât la
în cadrul urmãtoarelor secþiuni: „Lingvisticã“, dezvoltate ºi dezbãtute urmãtoarele teme: Obo - rezolvarea numeroaselor probleme legate de
„Literaturã ºi culturã“, „Lingvisticã. Teoria ºi seala la români. Observaþii referitoare la influ- slavisticã, cât ºi la naºterea, în urma discuþiilor
practica traducerii“ ºi „Dialog intercultural“. În enþa slavã asupra limbii române (pe baza ALR). de la finalul secþiunilor, a altor noi subiecte de
cadrul secþiunii „Lingvisticã“ au fost abordate Harta 102 (sânt obosit) - Adrian Chircu (Româ- discuþii, care îºi vor gãsi rezolvarea în cadrul
teme precum: Probleme actuale ale studierii nia), Hipocoristice ºi diminutive la ucrainenii viitoarelor conferinþe dedicate studiilor de slacontrastive a slavonismelor bisericeºti în limbi- din Maramureº - Ioan Herbil (România), Va - visticã, probabil, unele dintre acestea organile contemporane literare ucraineanã ºi rusã - riante ale sintaxemelor în traduceri ucrainene zate la universitatea clujeanã.
Liudmyla Tkach (Ucraina), În legãturã cu de- paralele ale unuia ºi aceluiaºi text - Lara
ªi evenimentele cultural-artistice s-au þinut
numirea omului în funcþie de preferinþele ºi Kuchurian (Ucraina), Frazeologisme ucrainene lanþ în cadrul celei de-a VI-a ediþii a „Zilelor
abaterile sexuale (pe materialul neoseman- ce conþin lexeme referitoare la pãrþi ale corpu- culturii slave“. Astfel, în seara zilei de 24 mai,
tismelor în sociolectele rus ºi polon) - Gustav lui omenesc - Cristina Silaghi (România), la Galeria Reményik Sándor din Cluj-Napoca,
Michal Akartel (Polonia), Observaþii în legã- Elemente slave în vocabularul limbii engleze - s-a derulat un program cultural organizat de
turã cu limba documentelor mãnãstirii Svjato- Dorin Chira (România), Despre traducerea lui Centrul Cultural Rus al UBB, ce a reunit o exMichajlovskij din Kiev - Mychailo Kondor „Habarnam“ în limba românã - Sanda Misi- poziþie fascinantã de email, picturã ºi fotografie
(Ucraina), Românismele în sursele lexico- rianþu (România), Locul frazeologismelor în pe tema „Nordul Rusiei“ (unde au expus:
grafice ale limbii ucrainene de la sfârºitul seco- procesul de predare a limbii ruse ca limbã Anastasia Vdovkina, András Egri, Tünde Kolului al XIX-lea - prima jumãtate a sec. al XX- strãinã în învãþãmântul superior - Katalin máromi ºi Vasili ªcerbinin) ºi un moment muzilea - Nicoletta Holovach (Ucraina), Tradiþie ºi Balázs (România), Câteva observaþii asupra cal de excepþie din repertoriul slav al Corului
inovaþie în reprezentarea lingvisticã rusã ºi predicatului în limbile românã ºi rusã - Daiana „Voci Transilvane“ (dirijor: Adrian Corojan).
polonã a îngerului - Ewa Stras (Polonia), Cuibus (România), Poveºti cehe, poveºti sloModalitãþi de nominaþie a emporonimelor vace pentru copii români. Probleme de tradu(Continuare în pagina 8)
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„Maratonul“ formaÆiei de dansuri
„Veselka“ al filialei iaçi a uur
Ca urmare a seriozitãþii, implicãrii ºi profesionalismului de care dã dovadã îndrumãtorul
formaþiei de dansuri populare ucrainene „Veselka“ a filialei Iaºi, dra Rodica Fãliºteanu, ºi a
devotamentului ºi dãruirii în prgãtire de care
dau dovadã tinerii dansatori, ansamblul nostru
este tot mai prezent la acþiunile organizate în
Iaºi, dar ºi în alte judeþe din þarã ºi nu numai.
Amintim cã în ultima perioadã am avut trei

solicitãri de a participa cu ansamblul nostru la
diferite concursuri ºi festivaluri în Grecia,
Anglia ºi Ucraina, dar din lipsã de fonduri ºi
din alte motive obiective nu am putut onora
aceste invitaþii.
Numai în luna mai a.c., membrii ansamblului nostru au participat la trei acþiuni organizate
în Iaºi ºi la Bacãu, dupã cum urmeazã.
În perioada 17-19 mai 2013 doi membri ai
filialei, Postolache Alina ºi Popa ªtefan au participat, la Colegiul Naþional de Artã „George
Apostu“ din Bacãu, la cea de-a XVI-a ediþiei a
concursului „Primãvara artelor“, alãturi de alte
18 echipe din mai multe judeþe din þarã, de unde
s-au întors cu premiul II pentru dansul ucrainean „Berezneanka“. Concursul s-a desfãºurat
(Urmare din pagina 7)

în trei secþiuni: muzicã, artã vizualã ºi coregrafie. Juriul a fost alcãtuit din cadre didactice
de specialitate din învãþãmântul artistic superior ºi liceal, din personalitãþi ale dansului. Din
spusele drei Rodica Fãliºteanu, care se ocupã
de pregãtirea ansamblului, la adresa celor doi
tineri membrii juriului au avut aprecieri elogioase ºi în unanimitate au subliniat faptul cã
sunt tineri cu mult talent ºi cu un viitor strãlucit
în acest domeniu. Concursul Naþional „Primãvara artelor“ reprezintã pentru elevi o rampã de
lansare a talentelor pe drumul unor cariere
artistice de excepþie, iar pentru profesori un valoros schimb de experienþã. Organizatorii ºi-au
propus atragerea unui numar cât mai mare de
elevi din ºcoli ºi licee în activitatea de creaþie,
pentru formarea ºi dezvoltarea unor competenþe
specifice din domeniul cheie - sensibilizarea
culturalã ºi exprimarea artisticã prin intermediul artelor plastice ºi decorative, design ºi arhitecturã, muzicã ºi coregrafie.
În paralel, în ziua de 18 mai 2013, formaþia
de dansuri „Veselka“, care participã al doilea an
consecutiv la acest eveniment, a prezentat un
scurt program de dansuri populare ucrainene la
Muzeul memorial „Poni-Cernãtescu“, în cadrul
acþiunii „Noaptea Europeanã a Muzeelor“, fiind
recompensat cu diplomã de excelenþã. Eveniment internaþional iniþiat de Ministerul Culturii
ºi Comunicãrii din Franþa ºi patronat de Consiliul Europei, UNESCO ºi Consiliul Internaþional al Muzeelor, Noaptea Europeanã a Muzeelor s-a desfãºurat sâmbãtã, 18 mai, ºi la Iaºi,
unde reprezentanþii muzeelor au pregãtit un
adevãrat itinerar cultural cu mottoul „Muzeele
(Memorie + Creativitate) = Schimbare socialã“.
Reuºitã de excepþie pentru oraºul Iaºi, la
nivel naþional. Astfel, dupã derularea unei noi
ediþii a evenimentului Noaptea Muzeelor, toate
instituþiile din cadrul Complexului Muzeal
Naþional Moldova Iaºi, respectiv, muzeele
Unirii, Mihail Kogãlniceanu, Poni-Cernãtescu,
Palatul de la Ruginoasa ºi Muzeul Viei ºi
Vinului din Hârlãu au fost vizitate de foarte
multe persoane, conform statisticii la nivel
naþional, de 21.250.
„Plast“, organizaþie care a jucat un rol important în istoria perioadei prezentate în film. O
delegaþie a acestei organizaþii a fost prezentã ºi
la Cluj-Napoca: dl Andrij Rebryk (preºedintele
Organizaþiei Cercetaºilor din Ucraina - Regiunea Transcarpaticã), care ne-a ºi oferit
detalii interesante legate de realizarea filmului,
dna Hanna Tokach ºi dl Volodymyr Tokach.
În cea de-a treia zi a manifestãrii, oaspeþii

În dupã-amiaza zilei de 25 mai, în cadrul
programului cultural organizat de Uniunea
Ucrainenilor din România, pe scena amfiteatrului „M. Eminescu“ (a Facultãþii de Litere) au
evoluat Corul „Vocile Ronei“ ºi ansamblul de
dans „Sokoly“, ambele din Rona de Sus, judeþul Maramureº (conduse de Geta Petreþchi).
Un moment important l-a constituit vizionarea în premierã în
România a filmului documentar
„Pãmântul de argint. Cronica
Ucrainei Carpatice 1919-1939“
(2012) în regia lui Taras Khymych,
producãtor - Taras Choliy. Filmul,
o incursiune în istoria mai puþin
cunoscutã a Ucrainei Carpatice din
perioada 1919-1939, a fost realizat
de studiourile de film „Invert
Pictures“, la cererea „Centrului
Ucrainean de Vest pentru Cercetãri
Istorice“, iar partener media de
promovare în România a acestuia a
fost TVR Cluj. În Ucraina, premiera filmului a avut loc în 2012,
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de
„Sokoly“ pe scena amfiteatrului „M. Eminescu“
la înfiinþarea Organizaþiei Naþio(Facultatea de Litere)
nale a Cercetaºilor Ucraineni -
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La 20 mai 2013, formaþia noastrã de dansuri
a participat la spectacolul „Interferenþe“- un
spectacol de artã coregraficã, teatru ºi modã,
organizat la Colegiul Naþional de Artã „Octav
Bãncilã“, în cadrul acþiunilor de promovare a
colegiului, la care au fost invitaþi profesori ºi
elevi de la ºcolile din Iaºi.
Dar maratonul activitãþilor la care va participa ansamblul „Veselka“ nu se încheie aici.
Primãria Municipiului Iaºi, universitãþile
ieºene, Teatrul naþional, Opera, Filarmonica de
Stat Moldova ºi alte instituþii din oraº, organizeazã în mai multe locaþii din Iaºi, în perioada 14-24 iunie 2013, Festivalul Internaþional al
Educaþiei, bazat pe activitãþi interactive care se
înscrie într-un concept nou, acela de „educaþie,
culturã ºi artã în aer liber“ ºi mai ales „educaþie
prin entertainement“ Organizatorii au invitat la
acest festival ºi formaþia noastrã de dansuri
„Veselka“, în ziua de 19 iunie 2013, care va
evolua pe o scenã amenajatã în faþa Teatrului
Naþional „Vasile Alecsandri“ ºi va prezenta o
suitã de dansuri populare ucrainene.

În perioada 16-19 iunie a.c, la Iaºi, va avea
loc Forumul economic transfrontalier al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Pentru oaspeþii, care
se aºteaptã sã vinã din þarã ºi din strãinãtate
(Ucraina ºi Republica Moldova) Consiliul
Judeþean Iaºi a pregãtit un program deosebit de
frumos ºi atractiv, în cadrul cãruia va evolua ºi
formaþia noastrã de dansuri „Veselka“.
Victor HRIHORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
noºtri au beneficiat de o excursie în cetatea
anticã Potaissa (Turda), unde, pe lângã vizitarea
oraºului, au putut admira frumuseþea naturalã a
salinei (atestatã într-un act din 1 mai 1271, deºi,
se spune cã exploatarea sãrii a început odatã cu
ocupaþia romanã în Dacia). Era locul ideal pentru o recreere dupã cele douã zile de dezbateri
ºtiinþifice ºi un mod inedit de a socializa la 112 m

adâncime, într-un adevãrat muzeu de istorie a
mineritului în sare.
Aducem mulþumiri Uniunii Ucrainenilor din România pentru sprijinul
financiar acordat în organizarea ºi desfãºurarea evenimentului, în special
dlui preºedinte ªtefan Buciuta, dlui
Ion Robciuc - preºedintele Comisiei
pentru culturã a UUR ºi dlui Ioan
Ardelean - preºedintele filialei Cluj a
UUR ºi îi felicitãm pe organizatorii
evenimentului: lector dr. Katalin
Balázs, lector dr. Judit Bartalis, lector
dr. Cristina Silaghi ºi lector dr. Ioan
Herbil. Nãdãjduim cã astfel de evenimente ºtiinþifico-culturale vor mai fi
organizate în oraºul de la poalele
Feleacului ºi în viitor.
Mihaela HeRBIl
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În cadrul Proiectului
educaþional de parteneriat
între ªcoala Gimnazialã
din Rona de Sus ºi Primãria comunei Rona de Sus
s-a fãcut inaugurarea Bibliotecii ºcolare din aceastã comunã. Acþiunea s-a
desfãºurat cu prilejul Zilei
Internaþionale a Cãrþii pentru Copii ºi a sãptãmânii „Sã ºtii multe, sã fii
mai bun“. Coordonatorii acestui proiect educaþional sunt profesoarele Ana Boiciuc, Marinela Traista, Ramona Creangã ºi Carla Diolog.
Biblioteca ºcolii a funcþionat înainte de
Revoluþie, fiind condusã de înv. Irina Fetico
pânã în momentul când s-a pensionat dupã anii
1990 (în prezent nu mai este printre noi). De la
dânsa a fot preluatã de înv. Liliana Petrovai, care a lucrat ca bibliotecarã peste
16 ani. Odatã cu reparaþiile capitale ale
ºcolii, biblioteca a fost închisã. Anul trecut învãþãtoarele ºcolii au depus un efort
susþinut ºi au amenajat-o într-o nouã
salã, cu prof. Ana Boiciuc pe post de
bibliotecarã.
ªi iatã sala de bibliotecã a fost pregãtitã pentru deschidere. Volumele de
cãrþi în limba românã ºi ucraineanã au
fost aranjate pe rafturile din salã. Pe mese erau aranjate cãrþi noi ºi reviste pentru copii dãruite de UUR, care a finanþat
tipãrirea lor. Lãudabil este faptul cã
mulþi dintre autori ai acestor cãrþi s-au
nãscut ºi au terminat ºcoala generalã la
Rona de Sus. Tot pe mese au fost puºi mulþi fluturaºi cu citate despre cãrþi ºi bibliotecã.
Panglica de la intrarea în sala de bibliotecã a
fost tãiatã de directoarea ºcolii Loredana
Luºcan ºi primarul comunei.

fesat în ea toatã viaþa. Dl primar a urat noii bibliotecare
succes în activitate, iar elevilor
sã citeascã cât mai multe cãrþi.
Prof. Maria Opriºan a prezentat elevilor cartea sa ºi a povestit despre istoricul bibliotecii din comunã ºi din ºcoalã.
Înv. Ileana Dan a vorbit
despre importanþa cãrþii în
viaþa ºcolarului, apoi a prezentat autorii cãrþilor,
în ucraineanã ºi românã, care s-au nãscut ºi au
fãcut ºcoala la Rona de Sus: profesorii Ioan
Fetico, Mihai Nebeleac (plecaþi dintre noi),
Paul Romaniuc, Marta Bota, Mihai Traista, Ana
Traista-Ruºti, Maria Opriºan, Ileana Dan,
Odarca Bout, Ioan Semeniuc, Vasile Cureleac,
Ioan Herbil, Eudochia Lauriuc. Profesorul P.
Romaniuc a povestit elevilor cum a citit
cãrþi din bibliotecã ºi a citit o poezie
scrisã de el.
Au luat cuvântul cadrele didactice
din ºcoalã. Pe fundalul melodiei „Limba noastrã“, elevii claselor a II-a, a III-a
ºi a IV-a au recitat poezii în limba românã ºi ucraineanã dedicate acestui
eveniment. Apoi noua bibliotecarã, Ana
Boiciuc, a organizat un joc pe grupe de
copii: „Coºuleþul cu întrebãri“, a anunþat orarul bibliotecii ºi a iniþiat o provocare pentru copii: primii 50 de elevi
care se vor înscrie la bibliotecã vor primi câte un semn de carte.
În încheiere, au fost adresate mulþumiri invitaþilor, iar copii au primit
dulciuri.
Îi doresc mult succes noii bibliotecare, iar
copiilor sã se bucure de cãrþi!
Ileana DaN

inaugurarea bibliotecii
çcolare la rona de sus

eroi au fost, eroi sunt încã
3Este în tradiþia locuitorilor din
comuna Dãrmãneºti, judeþul Suceava, ca de Înãlþarea Domnului
(Ziua Eroilor), sã depunã coroane
ºi flori la Monumentul Eroilor.
În comunã existã douã asemenea monumente, unul în satul
Dãnila închinat celor cãzuþi în cele
douã rãzboaie mondiale. Monumentul a fost comandat ºi plãtit de
baronul Kapri pentru a cinsti memoria fiului sãu, Iosif Kapri, cãzut
chiar în prima zi a intrãrii României în cea de-a doua conflagraþie
mondialã. Monumentul era situat
în vecinãtatea ºcolii, cu timpul a
fost deteriorat, iar dupã 1989, a
fost refãcut complet ºi se aflã în cimitirul satului Dãnila. În momentul de faþã pe monument sunt inscripþionate 62 nume de eroi, îm-

Invitaþi speciali au fost autorii cãrþilor din
aceastã comunã: prof. pens. Maria Opriºan, înv.
pens. Ileana Dan ºi prof. de limba ºi literatura
ucraineanã, scriitorul Paul Romaniuc, cadrele
didactice de la aceastã ºcoalã ºi elevii.
În cuvântul sãu de la deschiderea festivitãþii,
dna director Loredana Luºcan ºi-a exprimat
marea bucurie pentru inaugurarea bibliotecii

ºcolare, cât ºi pentru faptul cã participã la ea
fosta ei învãþãtoare, Ileana Dan, ºi fosta ei dirigintã, prof. Maria Opriºan, actuale autoare de
cãrþi care au învãþat în aceastã ºcoalã ºi au pro-

Veterani din ce în ce mai puþini

preunã cu
cãpitanul
I o s i f
Kapri.
Al doilea monument este cel din
satul Mãriþei (Centru administrativ
al comunei Dãrmãneºti) care a fost
inaugurat cu mult fast la 7 decembrie 1999 în prezenþa unui sobor de
preoþi, a militarilor, marilor oficia-

litãþi judeþene ºi din Bucureºti, a
multor locuitori din comunã, dar ºi
din localitãþile învecinate.
Mulþi dintre urmaºii celor menþionaþi pe monument au promis cã,
în fiecare an, de Ispas, vor veni la
monument spre a-i pomeni pe cei
cãzuþi. Dar de la promisiune ºi
pânã la fapte... Totul a rãmas în
seama ªcolii Gimnaziale din Mãriþei. Elevii depun flori, cântã cântece patriotice, iar din când în când
se mai gãseºte cineva care aduce
colaci, iar preoþii oficiazã slujbã de
pomenire. Se închinã câte un pahar
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de sufletul celor care au cãzut în
acele rãzboaie pustiitoare. Fie-le
þãrâna uºoarã!
La eveniment mai participã doitrei veterani care se mai pot deplasa. Dacã dupã revoluþie, în comunã

existau peste 300 de veterani, printre care ºi singura femeie veteran,
de o vârstã cu M.S. Regele Mihai,
Domnica Misiuc, din Mãriþeia
Micã, azi mai sunt doar 11, toþi
nonagenari.
Se cuvine sã-i nominalizãm:
Vladimir Bilec, Dumitru Divisievici, George Slusariuc (Mãriþei),
George Chidoveþ, Grigore Cuºnir,
George Sauciuc, Nicolae Ventuneac
(Dãrmãneºti), Vasile Rebenciuc
(Cãlineºti-Enache), Nicolae V. Pauliuc (Dãnila), Dionisie Mazureac,
Gheorghe Tcaciuc (Mãriþeia Micã).

În localitatea Cãlineºti-Vasilache, din pãcate, nu mai existã
niciun veteran.
Mai amintesc faptul cã autorul
proiectului monumentului din Mãriþei este inginerul Nicolae Driºcu,
din Mãriþei, între timp trecut ºi el
la cele veºnice.
O sumã substanþialã pentru construirea monumentului a fost donatã de dl ªtefan Bodnariuc, din
Mãriþei, stabilit în Germania.
Eroi au fost...
De ziua eroilor, sã vãrsãm o
lacrimã de recunoºtinþã.
Kolea KURelIUK
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În organizarea Centrului Cultural Municipal
„George Coºbuc“ ºi a Primãriei din Bistriþa,
duminicã 2 iunie 2013, s-a desfãºurat cea de-a
XIII-a ediþie a Festivalului Etniilor Pfingstfest.
Totul a început dintr-un mare dor… dorul
saºilor, plecaþi peste hotare în þara strãmoºilor,
de locul în care s-au nãscut, au copilãrit ºi au
trãit ani din viaþã. În fiecare an, de Sãrbãtoarea
Rusaliilor, saºii se întorceau în satul Livezile. În
jurul unei mese cu mâncare tradiþionalã depãnau amintiri, cântau, ascultau muzicã sau
dansau. Aceastã bucurie le umplea sufletul ºi
atunci din preaplinul stãrii lor de bine au hotãrât
sã dea ºi altora, sã-i facã ºi pe alþii pãrtaºi la
aceastã sãrbãtoare. Aºa s-a nãscut festivalul,
desfãºurat pentru început la Livezile, sat aflat la
7 km de municipiul Bistriþa. Începând din 2009,
organizarea festivalului a fost preluatã de Cen trul Cultural Municipal „George Coºbuc“ din
Bistriþa. ªi, astfel, la confluenþa dintre primãvarã ºi varã, bistriþenii au parte de o sãrbãtoare
a frumuseþii culturii diverselor etnii din
România.
În acest an, la Pfingstfest au evoluat: ansamblul de dansuri þigãneºti „Romafest“ din Mureº,
ansamblul de dansuri greceºti „Efthimos“ din
Braºov, ansamblul de dansuri sãseºti „Gemein-

La mijlocul lunii mai, ºcoala din Cacica
a fost gazda Concursului naþional de valorificare a obiceiurilor ºi tradiþiilor aparþinând
minoritãþilor naþionale „Împreunã în diversitate“, ediþia a IV-a, concurs organizat de
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din
Suceava în colaborare cu Inspectoratul ªcolar al judeþului Suceava ºi cu UUR - filiala
Suceava, sub egida Ministerului Eduscaþiei
Naþionale.
De la doamna inspector de limba ºi literatura ucraineanã, Lucia Mihoc, coordonatoarea proiectului, am aflat cã „... acest concurs s-a adresat tuturor elevilor provenind din
rândul minoritãþilor naþionale, pe douã categorii
de vârstã: I - 10-14 ani ºi II - 15-18 ani. Concursul s-a desfãºurat pe douã secþiuni:
1. Secþiunea de fotografie, unde au fost
aºteptate fotografii ce respectã urmãtoarele
teme: obiceiuri ºi tradiþii (sãrbãtorile de iarnã în
familie/localitatea mea (de ex:
cina din Ajun, colindãtorii, slujba
religioasã etc.); obiecte tradiþionale (de ex: costume tradiþionale
vechi, autentice, vase, ºtergare cu
motive populare, ouã încondeiate,
diferite obiecte, instrumente muzicale specifice etniei, podoabe
tradiþionale etc.); obicei de nuntã/botez; tradiþia de Paºti);
2. Eseu pe tema „Preþuim
comorile noastre“. Eseul trebuia
sã conþinã 2-3 pagini în format
doc. redactarea s-a fãcut bilingv în limba maternã ºi în limba
românã. Acesta putea fi însoþit de
o prezentare power point de maximum 20 slideuri (poate conþine imagini comentate referitoare
la eseu ºi alte informaþii sugestive).“
Concursul s-a bucurat de o largã participare
în ce priveºte lucrãrile trimise. Fizic, puþini dintre concurenþi au fost prezenþi pentru a-ºi prezenta lucrãrile, din motive obiective. La ediþia
din acest an, juriul ºi toþi cei prezenþi în
Cabinetul multicultural al ºcolii din Cacica au
vizionat fotografii ºi au aflat informaþii despre:
polonezii din Cacica (eleva Iris Kufner, profesor îndrumãtor Gheorghe Andronic), ucrainenii
din Cacica (elev Lucian Nicolaiºen, profesor
îndrumãtor Maria Precupan), masa tradiþionalã
de Sfintele Paºti la ucrainenii din Bucovina
(elev Sergiu-Ionuþ ªmighelschi - Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Dosoftei“, profesor

Suceava la
Pfingstfest 2013

sam“ din Satu Mare, ansamblul de dansuri maghiare din Cluj. Bistriþa
a participat la festival cu
ansamblul de dansuri
„BN Ritm“, ansamblul
de dansuri sãseºti „Regenbogen“, ansamblul
de dansuri maghiare
„Vadrozsa“. Judeþul Suceava a fost reprezentat
la Festivalul Etniilor de ansamblul de dansuri
ucrainene „Kozaciok“ din Bãlcãuþi ºi de ansamblul de dansuri poloneze „Solonczanka“ din
Soloneþul Nou.
Parada formaþiilor a avut loc pe traseul Domus-Pietonalul „Liviu Rebreanu“ - Scenã,
acolo unde au fost aºteptate de fanfara Garnizoanei Bistriþa ºi de oficialitãþile prezente la
eveniment.
Binecuvântarea acþiunii a venit din partea
pãrintelui profesor, Nicolae Feier: „Sunteþi
deosebit de frumoºi... pãstraþi-vã tradiþiile ca pe
darul cel mai de preþ primit de la înaintaºi.
Splendoarea stã în multiculturalitate... în cunoaºterea celui de lângã noi... în încercarea de a
ne depãºi unii pe alþii în bine“.
Festivalul a fost deschis de cãtre primarul

oraºului, Ovidiu Teodor Creþu. „Avem bucuria
sã ne întâlnim la o nouã activitate culturalã de
pe bogata agendã a Centrului Cultural. Etniile
din România au ocazia sã-ºi manifeste spiritul
creativ, sã-ºi arate dragostea faþã de tezaurul
moºtenit de la înaintaºi. Pluriculturalitatea, multietnicitatea, multiconfesionalitatea Bistriþei se
manifestã din plin astãzi“.
Un bun venit participanþilor ºi publicului de
pe pietonal a adresat ºi directorul Centrului
Cultural Municipal „George Coºbuc“, Dorel
Cosma.
Ansamblul „Kozaciok“ din Bãlcãuþi participã de 4 ani la aceastã manifestare de tradiþie
pentru plaiurile bistriþene. Din delegaþia care a
însoþit ansamblul ucrainean au fãcut parte: Boreslaw Petraºuc, Narcisa-Elena Plecan ºi Petruªtefan ªoiman.

„Maidancik“ - îndrumãtor prof. Nicolae
Nicolaiºen ºi „Muguraºii“- îndrumãtor
prof. Mihaela Bãlãcean.
Se cuvine amintit faptul cã sala unde
s-a desfãºurat Concursul naþional „Împreunã în diversitate“ - Cabinetul multicultural - a luat fiinþã în urma derulãrii, în
anul 2008, a proiectului Eco ªcoala Cacica, proiect finanþat de Guvernul României
ºi de Banca Mondialã. Potrivit coordonatoarei de proiect, prof. Maria Precupanu,
„Obiectivul general al acestuia este valorizarea potenþialului spiritual, multicultural, prin activitãþi de colaborare ºcoalãcomunitate în cadrul unui centru intercultural.
Prin derularea în ºcoalã ºi în comunitate a acestui subproiect am dorit sã oferim ºanse egale
pentru copiii mediului rural, sã ne amintim de
rãdãcinile culturale ale fiecãrei etnii, sã reînviem ºi sã promovãm cultura, tradiþiile ºi obiceiurile celor patru etnii care convieþuiesc în înþelegere ºi toleranþã
în aceastã localitate“.
De la consilierul educativ al
ºcolii din Cacica, prof. Gheorghe
Andronic, dumnealui ocupânduse ºi de buna desfãºurare a concursului din punct de vedere tehnic, am aflat despre multitudinea
de activitãþi ce se desfãºoarã în
cadrul ºcolii. Amintim cele mai
reprezentative dintre ele: participarea unui echipaj de la ºcoala
din Cacica (ca reprezentant al zonei Moldova) la concursul „Diversitatea, o ºansã în plus spre
viitor“ unde a obþinut locul I; implicarea în proiectul de mediu „Salvaþi Papucul Doamnei“,
desfãºurat la Iaºi; continuarea cu succes a parteneriatului cu Gimnaziul nr. 3 din Wolbram Polonia, în urma cãruia copii polonezi vin la
Cacica, iar copii din Cacica le întorc vizita anul
urmãtor. Este încã vie în amintirea participanþilor activitatea de anul trecut din Polonia,
când copiii din România, Polonia ºi Ungaria au
pornit împreunã „Pe urmele legendelor“.
Deºi sistemul de învãþãmânt trece printr-o
crizã profundã, ca întreaga societate româneascã, de altfel, existã oameni dedicaþi profesiei, care încearcã sã rãzbatã în ciuda tuturor
problemelor ivite în cale. Astfel de oameni sunt
ºi cei ale cãror nume s-au regãsit în articolul de
faþã.

Împreunã în
diversitate
îndrumãtor Lucia Mihoc), Hramul bisericii din
Bãlcãuþi (eleva Mãdãlina Odoviciuc, profesor
îndrumãtor Anca ªtiubianu), Bucovina (echipaj
format din Diana Maidaniuc ºi Ancuþa ªocaliuc
de la Colegiul Tehnic „Laþcu-Vodã“ Siret, profesor îndrumãtor Antoaneta Chideºa), tradiþii ºi
obiceiuri în satul Bãlcãuþi (eleva Diana-Andreea Ursachi, Colegiul Naþional „Eudoxiu

Hurmuzachi“ din Rãdãuþi, profesor îndrumãtor
Georgeta ªtefan), tradiþii ºi obiceiuri din
Sãptãmâna Patimilor în Ulma (eleva Alexandra
Cega, Colegiul Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ din Rãdãuþi, profesor îndrumãtor, Geor geta ªtefan). Informaþii despre ruºii-lipoveni au
prezentat elevii de la Colegiul Tehnic „Mihai
Bãcescu“ din Fãlticeni - Elisabeta Filip ºi Constantin Tudosã - îndrumaþi de profesor Valentina Nazanov ºi eleva Claudia Euteiov de la
Colegiul Tehnic din Rãdãuþi, îndrumatã de profesor Alexandrina Coca.
Juriul concursului a fost format din: prof.
Lucia Mihoc, preºedinte, prof. preot Nicolae
Nicolaiºen, prof. Lãcrãmioara Grigorciuc ºi
prof. Petru ªoiman.
Au susþinut un program artistic grupurile
Paginã realizatã de Convalia HReHORCIUC
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ZILELE ªCOLII DIN RONA DE SUS

Sãrbãtoarea „Zilele ºcolii din Rona de Sus“,
ediþia a III-a, a deschis noi orizonturi de cunoaºtere ºi de comunicare.
prof. drd. Paul ROMaNIUC

ºcoalã, numitã „ªcoala Rusca“,
împlinind astãzi 240 de ani. Prima
sãrbãtorire a „ªcolii Rusca“ a avut
loc în anul 2008, în prezenþa primului Ambasador Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Ucrainei în Româ-nia, Excelenþa Sa dl Leontie Sanduleak. Cu aceastã ocazie, UUR a
montat pe frontispiciul ºcolii o placã
comemorativã.
Astãzi, ªcoala Gimnazialã din
Rona de Sus a cãpãtat alt aspect,
fiind în reconstrucþie totalã, având
De la stânga la dreapta: directorul ºcolii - dna Loredana un nou colectiv de cadre didactice
Luºcan, pãrinte paroh - dl Gheorghe Albiciuc, directorul calificate, tinere, cu proiecte noi la
ºcolii din Rona de Jos - dna Ileana Scarlat, primarul
vremuri noi. La conducerea ºcolii se
comunei - Ioan Romaniuc, consiler al Ministerului
aflã, de trei ani, tânãra ºi entuziasta
Educaþiei- dna Elvira Codrea, inspector de specialitate al directoare - dna Loredana Luºcan,
Inspectoratului ªcolar Maramureº - dna Simona Malearciuc
fiica satului. De la venirea sa la conRona de Sus este una dintre cele mai vechi ducerea ºcolii, în fiecare an, la sfârºit de ciclul
aºezãri, cu populaþie majoritar ucraineanã din de învãþãmânt, se organizeazã „Zilele ºcolii din
Maramureº. Despre aceasta stã mãrturie ates- Rona de Sus“, cu o tematicã specificã progratarea documentarã din 1360. Totodatã, în Rona melor ºcolare. ªi astfel, în acest an pãrinþii, elede Sus a fost construitã, în anul 1773, prima vii, cadrele didactice, invitaþii de onoare din
partea Inspectoratului ªcolar Maramureº ºi a Ministerului
Educaþiei,
sponsorii - toþi au
avut prilejul de a cunoaºte un cumul de
activitãþi, pe ateliere
sau pe scena Cãminului Cultural, desfãºurate în ºcoalã, în
decursul anului ºcolar 2012-2013.

IMNUL ÇCOLII DIN RONA DE SUS

Ultimul clopoþel la Colegiul
Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret
Vineri, 31 mai 2013, Colegiul
Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret ºi-a
sãrbãtorit absolvenþii claselor a XIIa A, B, C, D, E, F, G, H ºi a XIII-a
A, B,C SAM.
Diriginþii acestor clase în ordinea
alfabeticã sunt profesorii: Busuioc
Simina, Panciuc Iuliana, Melniciuc
Maria, Moraru Emil Toma, Olar
Aspazia, Duduþã Carmen, Þinteanu
Liliana, Horobeþ Maricica, Teleagã
Silviu, Bordeianu Stelian, Dobrincu
Floriþa.
Absolvenþii, prin grija pãrinþilor
ºi a diriginþilor, au venit la acest
eveniment festiv îmbrãcaþi în fru moase robe ºi toci, personalizate în
funcþie de specializarea clasei.
Din cauza condiþiilor atmosferice nefavorabile, sãrbãtorirea
ultimului clopoþel la Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret nu s-a
putut desfãºura la baza sportivã, ci
la Casa de Culturã „Mihai Teliman“
din Siret, recent renovatã complet,
iar absolvenþii în þinuta mai sus
menþionatã, au mãrºãluit prin oraº
spre Casa de Culturã pe fondul
melodiei „Ani de liceu“ ºi „Trecea
fanfara militarã“, melodie interpretatã de regretatul cântãreþ de muzicã
uºoarã Dan Spãtaru. Evenimentul a
fost organizat special pentru absolvenþii promoþiei 2012-2013. Au fost
prezenþi la acest eveniment profe-

sorii colegiului, pãrinþii absolvenþilor, elevii claselor IX-XI, precum ºi un numeros public din oraº.
Festivitatea a fost deschisã de directorul Colegiului Tehnic „Laþcu
Vodã“ din Siret, profesoara Doina
Puiu, care adresându-se absolvenþilor a spus:
„Dragi absolvenþi, a venit ºi ziua
ultimului clopoþel, zi pe care aþi
aºteptat-o cu nerãbdare. Sunteþi toþi
frumoºi, zâmbitori ºi grãbiþi sã începeþi o nouã etapã din viaþa voastrã,
care debuteazã cu examenul maturitãþii. Dar acum opriþi-vã puþin spre
a vã lua cu adevãrat rãmas-bun de la
ceea ce au însemnat cei patru ani de
educaþie la Colegiul Tehnic „Laþcu
Vodã“, trageþi adânc aer în piept ºi
luaþi-vã un rãgaz pentru a vã privi
bine unii pe alþii, gândiþi-vã la ce a
fost mai frumos în anii de liceu, as cundeþi amintirea acestora undeva,
în adâncul sufletului, iar ce a fost
mai rãu, lãsaþi în urmã.
Aºa cum fiecare profesor îºi lasã
amprenta în sufletul elevului ºi voi,
dragi absolvenþi, veþi rãmâne în
inima noastrã ºi suntem convinºi cã
veþi face cinste liceului, indiferent
unde vã vor purta apele învolburate
ale vieþii. Ce au însemnat pentru voi
aceºti ani? Stresul unei teze, bucuria
primei ºi ultimei zile de ºcoalã,
emoþia primului sãrut, sau dezamã-
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Se dedicã aniversãrii a 240 de ani de la
înfiinþarea primei ºcoli ucrainene din Maramureº „RUSCa ŞCOla“ - 1773
Castel fãrã de preþ - e ºcoala-n Rona,
Veniti, veniþi cu drag s-o preamãrim,
Ea e fãclia vieþii, e coroana,
Veniþi, veniþi cu flori, ca s-o slãvim.
REFREN:
Aici e Cartea Sfântã-a vieþii
ªi paºii mei de început,
Aici e pragul tineretii,
Lanþul iubirii, ne-ntrerupt...
Iubirea mea de ºcoalã - e o candelã,
Arde în noi mereu, neîntrerupt,
Cãci ºcoala mea-i o floare-o citadelã,
Aici ºi viaþa mea a-nceput.
REFREN
Rona de Sus are o scoalã,
Cu dascãli harnici, iubitori,
Venim la ea, ca-ntâia oarã,
Cu inimi mari: buchet de flori.
REFREN
Paul ROMaNIUC

girea unei despãrþiri. Peste ani, toate
acestea vã vor fura un zâmbet sau un
oftat de melancolie la gândul „ce
bine era“.
Vã mulþumim pentru performanþele ºcolare, pentru cã uneori ne-aþi
fãcut sã râdem când aþi dovedit o ingeniozitate nemãsuratã la fãcut
glume ºi vã asigurãm de recunoºtinþa noastrã, dragã promoþie 2013!
Sã nu uitaþi niciodatã cã „Laþcu
Vodã“ este mai mult decât un liceu,
este o instituþie, o familie!“
Din partea absolvenþilor promoþiei 2013 a luat cuvântul Irina
Ionuþã, care a mulþumit conducerii

promoþie, au mulþumit profesorilor
pentru strãdania ºi pentru profesio nalismul lor dovedite în aceºti 4-5
ani la catedrã. „Am învãþat de la
profesorii noºtri atât de multe lucruri ºi acum ºtim încã unul: faptul
cã numai învãþând ºi muncind în
continuare vom putea asigura desãvârºirea ºi succesul nostru în viaþã.
Noi suntem mândri cã ne-aþi fost
profesori ºi totodatã suntem mândri
cã suntem absolvenþii Colegiului
Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret“.
A continuat acest frumos eveniment pentru absolvenþii Colegiului
Tehnic „Laþcu Vodã“ cu înmânarea,

colegiului, diriginþilor ºi profesorilor „pentru munca lor neobositã
depusã la catedrã în cei 4-5 ani pentru ca noi sã acumulãm cât mai multe cunoºtinþe ºi priceperi necesare
pentru viitorul nostru.“
În continuare, cele douã absolvente din clasa a XII-a B, profil
ªtiinþele naturii, Fraseniuc Ana ºi
Pieszczoch Emanuela-Olivia, cu
aceeaºi medie de absolvire, ºefe de

de cãtre diriginþii claselor, a diplomelor de absolvire, precum ºi a
diplomelor ºi premiilor pentru cei
mai buni dintre ei.
Festivitatea organizatã cu prilejul
sãrbãtoririi ultimului clopoþel s-a
încheiat cu predarea „Cheii succesului“ de cãtre absolvenþii promoþiei
2013 elevilor claselor a XI-a.
Jeaneta MaIDaNIUC
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lansarea cårÆii „Hatmanul ivan Mazepa“
La Centrul Cultural Informaþional al
Ambasadei Ucrainei la Bucureºti a avut loc, la
data de 20 martie 2013, lansarea cãrþii „Hatmanul Ivan Mazepa, cunoscut ºi necunoscut“
(1639-1709), lucrare laborioasã realizatã de dl
Teofil Rendiuk, doctor în ºtiinþe istorice, diplomat, ministru consilier la Ambasada Ucrainei
din România.
Aceastã carte de circa 500 de pagini, realizatã în condiþii tipografice de excepþie, este scrisã
în limba ucraineanã ºi tradusã în limbile
englezã, polonã, francezã ºi românã. În afarã de
text, ea cuprinde ºi 35 de fotografii cu portretele
lui I. Mazepa în diferite perioade ale vieþii sale,
ale domnitorului Þãrii Româneºti, Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) cu care a întreþinut
relaþii politice, diplomatice economice ºi cultural-spirituale, Palatul de reºedinþã al lui C.
Brâncoveanu de la Mogoºoaia, Evanghelia
tradusã în limba arabã, realizatã de spezele lui
Ivan Mazepa ºi al cãrei unic exemplar se aflã în
Arhiva Academiei Române, biserica Sfântul
Gheorghe din Galaþi unde a fost înmormântat
Mazepa la 2 septembrie 1709, precum ºi alte
fotografii din Galaþi ºi împrejurimi pe unde s-ar
putea afla osemintele acestuia.
În prezidiu au luat loc dnii Teofil Rendiuk,
Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România, redactor-ºef al
revistei „Curierul ucrainean“, doamnele Maria
Hosting, consilier al primului ministru al
României pe probleme de învãþãmânt ºi culturã,
ºi Silvia Zabarcencu, scriitoare, membrã a
Uniunii Scriitorilor din România.
Luând cuvântul dl T. Rendiuk a amintit cã, la
22 februarie 2013, dl Teofil Bauer, ambasadorul
Ucrainei în România, s-a întâlnit cu trei urmaºi
ai foºtilor ofiþeri ucraineni care, în perioada
1914-1921, ºi-au adus contribuþia la independenþa primei Republici Populare Ucrainene
(1917-1923), gãsind în cele din urmã adãpost în
România ca refugiaþi politici dupã ce
armata ucraineanã sub conducerea hatmanului Symon Petliura a fost înfrântã
de trupele armatei bolºevice la finele
anului 1920. În memoria pãrinþilor celor
trei urmaºi, care s-au reunit la Centrul
Cultural Informaþional al Ucrainei la
Bucureºti, dna Olga Andrici Porochivska (jurnalistã ºi scriitoare), dl Emilian
Manciur (ambasador, diplomat) ºi dl
Mihai Pocorschi (general de brigadã (r),
inginer) s-a realizat o expoziþie de fotografii amenajatã în holul Centrului
Cultural Informaþional.
În continuare dl T. Rendiuk a arãtat
cã volumul „Hatmanul Ivan Mazepa“
începe cu o prefaþã pe care este înscris
mottoul marelui poet naþional al Ucrainei, Taras ªevcenko: „Pomeniþi-i pe
cinstiþii hatmani unde le sunt mormintele...“
Lucrarea a fost elaboratã pentru a marca împlinirea a 370 de ani de la naºterea ºi 300 de ani
de la moartea hatmanului Ucrainei, Ivan Mazepa.
Ivan Mazepa a fost ales hatman al Ucrainei
de cãtre Rada cãzãceascã la 25 iulie 1687 în
locul hatmanului I. Samoilovici care alãturi de
armata moscovitã condusã de V. Galiþin a suferit o înfrângere la Perekop în campania dusã
împotriva tãtarilor.
Cartea se referã la relaþiile hatmanului I.
Mazepa cu domnitorii Moldovei ºi Þãrii Româneºti din acea perioadã, scoþând în evidenþã
legãturile strânse ºi permanente pe care le-a
avut cu domnitorul Þãrii Româneºti, Constantin
Brâncoveanu.
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Aceastã lucrare este structuratã pe 4 capitole:
I. Primele contacte ale hatmanului Mazepa
cu Moldova ºi Þara Româneascã ºi evoluþia lor
pânã în anul 1708.
II. Perioada moldavã a vieþii lui Mazepa,
moartea sa în 1709 ºi înhumarea la Bender.
III. Reînhumarea corpului neînsufleþit al lui
Mazepa la Galaþi ºi pãstrarea memoriei istorice
despre hatmanul ucrainean în România.
IV. Legende ºi mituri legate de figura lui I.
Mazepa în Moldova ºi România.
Dl Ion Robciuc a arãtat cã a avut onoarea sã
traducã cartea dlui T. Rendiuk intitulatã „Hatmanul Ivan Mazepa - Moldova ºi România“, ce
a fost publicatã ºi în revista „Curierul ucrai-

nean“. Domnia sa a spus cã I. Mazepa face
parte din pleiada de hatmani ai Ucrainei precum Bogdan Hmelnyþkyi, Iuri Hmelnyþkyi, P.
Doroºenko care au luptat, începând de la jumãtatea secolului al XVII-lea, pentru independenþa Ucrainei.
În acest scop, I. Mazepa a întreþinut legãturi
strânse cu Polonia, Suedia în vederea separãrii
Ucrainei de Rusia þaristã. În anul 1708, a trecut
de partea regelui Suediei, Carol al XII-lea,
împotriva lui Petru cel Mare, þarul Rusiei.
Dupã înfrângerea de la Poltava (1709) a fost
nevoit sã se refugieze împreunã cu Carol al XIIlea, pe teritoriul Imperiului Otoman, la 30 iunie
1709, respectiv, în oraºul Bender.
La mumai cca douã luni, din cauza efortului

depus în lupta împotriva trupelor moscovite,
având ºi o vârstã de 70 de ani, s-a îmbolnãvit ºi
a murit în oraºul Bender, unde a fost înhumat la
22 august 1709. Trupul lui a fost dus la Galaþi
ºi reînhumat la mãnãstirea Sfântul Gheorghe, la
2 septembrie 1709, fiind însoþit de cazacii sãi
credincioºi.
Doamna Maria Hosting a arãtat cã poporul
român cinsteºte memoria hatmanului ucrainean
Ivan Mazepa care ºi-a gãsit sfârºitul pe teritoriul Moldovei, iar osemintele lui se aflã pe teritoriul României, undeva la Galaþi. România va fi
alãturi de cercetãtorii ucraineni ºi-i va sprijini
în cercetarea arhivelor din Bucureºti, dupã ce se
va conveni cu autoritãþile statului român.
În cuvântul sãu, dna Silvia Zabarcencu l-a
prezentat pe dl T. Rendiuk, pe care îl cunoaºte
de aproape 15 ani ºi cu care a colaborat la
redactarea buletinului informativ al Ambasadei
Ucrainei în România, ca pe un om-enigmã, un
as în arta diplomaticã, doctor în ºtiinþe istorice,
în prezent ministru-consilier la Ambasada
Ucrainei în România.
Cartea domnului T. Rendiuk „Hatmanul
Ivan Mazepa“ a fost elaboratã pe baza cercetãrilor ºi a dovezilor istorice, arãtând totodatã împrejurãrile ºi locul morþii hatmanului I. Mazepa, precum ºi aventura post-mortem a osemintelor în perimetrul Varniþa-Bender-Galaþi.
Dl Rendiuk a avut curajul, rãbdarea ºi iscusinþa de a scormoni în arhivele din Ucraina,
Polonia, Moldova, România, scoþând în evidenþã jocuri de culise (încheieri ºi ruperi de
alianþe, trãdãri) ale þarului Rusiei, Petru I, ºi ale
sultanilor turci Soliman al II-lea, Ahmed al IIlea, Mustafa al II-lea ºi Ahmed al III-lea, care
au cârmuit Imperiul Otoman în perioada când I.
Mazepa era hatmanul Ucrainei.
În continuare, dna Zabarcencu a arãtat cã
Ivan Mazepa era unul dintre feudalii cei mai
bogaþi din acea perioadã a Europei (împroprietãrit cu dãrnicie de þarul Petru I), care
pânã la urmã a fãcut alianþã cu regele
Suediei, Carol al XII-lea, pentru a se scutura de jugul moscovit. Din nefericire,
trupele aliate au fost înfrânte la Poltava, în
anul 1709, iar cei doi împreunã cu un
detaºament de cca 4500 de cazaci s-au
retras în oraºul Bender, aflat sub controlul
Imperiului Otoman. De remarcat cã unul
dintre polcovnicii lui Mazepa era moldovean pe numele de Danilo Apostol.
În final, dna Zabarcencu a spus despre
T. Rendiuk: „indiferent dacã cartea scrisã
de autor este o ficþiune literarã sau cercetare ºtiinþificã, ea vorbeºte despre persoana în cauzã mai mult decât ne închipuim“.
Au mai luat cuvântul dnele Iaroslava
Colotelo, Doina Ghiþescu, dl Mihai Po corschi º.a. care în câteva cuvinte au apreciat lucrarea domnului Rendiuk despre
hatmanul Ivan Mazepa.
În final, dl Rendiuk a dãruit cu multã
dragoste cartea cu dedicaþie fiecãrui participant
la acest important eveniment cultural.
Apoi a rulat un film despre Ivan Mazepa,
comentat de autor.
În concluzie, apreciez cã în primul trimestru
al anului 2013, dl T. Rendiuk a însufleþit activitatea Centrului Cultural Informaþional al
Ucrainei la Bucureºti prin numeroase manifestãri culturale pe care le-a organizat cu ajutorul colaboratorilor sãi, reuºind cu pricepere ºi
farmec personal, sã atragã cât mai mulþi cetãþeni români de etnie ucraineanã ºi nu numai.
Mihai POCORSCHI
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Prezentarea cårÆii „chestiunea refugiaÆilor
de peste nistru“ (1919-1936) de Vadim Guzun
La Centrul Cultural Informaþional din Bucureºti al Ambasadei
Ucrainei din România, din iniþiativa domnului Teofil Rendiuk, ministru-consilier al Ambasadei, la 12
aprilie 2013, a avut loc lansarea
cãrþii sus-menþionate al cãrui autor
este domnul Vadim Guzun, directorul pentru Europa de Est ºi Asia
Centralã în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
Din prezidiu au fãcut parte dl
Teofil Rendiuk, care a condus
aceastã manifestare culturalã, dl
Vadim Guzun precum ºi urmaºii
foºtilor ofiþeri ucraineni, luptãtori
pentru independenþa Republicii
Populare Ucrainene în perioada
1919-1921: dna Olga Andrici, fiica
colonelului Hnat Porochivskyi,
membrã a Uniunii Ziariºtilor din
România, dl Emilian Manciur, fiul
lt. colonelului Pavel Manciur, ambasador, profesor la Facultatea de
Comunicare ºi Relaþii Publice ºi
subsemnatul, Mihai Pocorschi, fiul
maiorului Naum Pocorschi, general
de brigadã (r), inginer diplomat.
Dl Teofil Rendiuk i-a prezentat
pe cei din prezidiu, urmaºi direcþi ai
foºtilor ofiþeri ucraineni, care nu ºiau dezamãgit pãrinþii, absolvind
studii superioare, îndeplinind cu
cinste sarcinile ce li s-au încredinþat
în perioada lor de activitate în þara
unde s-au nãscut - România, dar
fãrã a uita patria pãrinþilor lor Ucraina. În prezent, cu toate cã au o
vârstã înaintatã, continuã sã scrie
articole etc. despre unele evenimente istorice, literar-culturale din
prezentul ºi trecutul României ºi
Ucrainei.
Pentru a cinsti memoria pã-

rinþilor lor, Ambasada Ucrainei
din România a organizat o ex poziþie în care sunt expuse atât
fotografiile pãrinþilor lor când
au fost militari, precum ºi o fotografie cu cei trei urmaºi, rea lizatã cu prilejul întâlnirii cu
domnul Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei în România.
Dl Vadim Guzun a expus un
amplu referat, bine documentat
privind imigraþia ucraineanã în
România interbelicã, aducând
diferite exemple care se regãsesc în cartea sa. De asemenea,
a spus cã este pe cale sã termine
ºi o altã lucrare care va continua
sã trateze acelaºi subiect pe baza documentelor ce se gãsesc în
diverse arhive din þarã ºi strãinãtate. Lansarea celei de-a doua
cãrþi va avea loc tot la Centrul
Cultural Informaþional al Ambasadei Ucrainei din România
peste câteva luni.
În continuare, dl Rendiuk a dat
cuvântul urmaºiilor foºtilor ofiþeri
ucraineni omagiaþi care au povestit
ceea ce ºtiau despre activitatea taþilor lor în Ucraina ºi România, dupã
ce au primit azil politic, cu aprobarea Regelui Ferdinand al României.
Din oraºul Bãlþi (Basarabia),
centrul de adunare a refugiaþilor,
aceºtia au fost trimiºi în lagãrele de
la Braºov, Oradea Mare ºi în cele
din urmã la Fãgãraº. Au fost încartiruiþi în cazãrmile ºi castelele din
oraºele respective, li s-au asigurat
cazarea ºi hrana, precum ºi o soldã
lunarã atât pentru ofiþeri, cât ºi pentru soldaþi. Comandantul refugiaþilor ucraineni a fost numit de
cãtre autoritãþile militare române

colonelul Hnat Porochivskyi, tatãl
dnei Olga Andrici. Refugiaþii aveau
permisiunea sã lucreze suplimentar
la diverse fabrici, uzine ºi ferme
agricole din zonã.
Dupã desfiinþarea lagãrelor care
impuneau cheltuieli mari necesare
întreþinerii miilor de refugiaþi, în
iulie 1923, au fost repartizaþi sã
lucreze la diverse fabrici de cherestea, zahãr etc. în toate zonele din
România.
În anul 1930, li s-au eliberat
paºapoarte Dr. Fr. Nansen de cãtre
Liga Naþiunilor Unite. Aveau voie
sã se mute ºi sã lucreze ºi în alte
localitãþi numai cu aprobarea autoritãþilor române autorizate.
Mulþi dintre ei au plecat în alte

þãri, alþii au murit de diverse boli,
iar cei rãmaºi s-au cãsãtorit cu cetãþene din România cu care au avut
copii.
Dupã terminarea rãzboiului ºi
ocuparea României de cãtre armata
sovieticã în anul 1944, mulþi au fost
ridicaþi de NKVD, printre care ºi
tatãl dnei Olga Andrici, precum ºi
tatãl dlui E. Manciur ºi duºi în
lagãrele din fosta Uniune Sovieticã,
unde au decedat departe de famiile
lor rãmase în România. ªi urmaºii
lor au avut de suferit o serie de consecinþe nefaste.
Subsemnatul în intervenþia mea
la manifestarea culturalã respectivã
am precizat cã tatãl meu, Naum
Pocorschi, cu toate cã nu a fost ridicat de NKVD, a fost supus de cãtre
securitatea românã unei urmãriri
permanente, arestãri ºi interogatorii
din anul 1949 pânã în anul 1983
când a decedat, fiind înmormântat
în comuna Jurilovca, judeþul Tulcea, unde a dus o intensã activitate
de organizare a ºcolilor ruse ºi
ucrainene în judeþul Tulcea, fiind
apoi profesor, bibliotecar, iar spre
sfârºitul vieþii a înfiinþat muzeul
etnografic „Razelm“.
Publicul prezent la aceastã manifestare culturalã a aplaudat
fiecare intervenþie a celor prezenþi
în prezidiu, dupã care dl Teofil
Rendiuk i-a invitat pe participanþi
sã viziteze expoziþia de fotografii,
organizatã în holul Centrului Cultural Informaþional al Ambasadei
Ucraiei din Bucureºti în legãturã cu
foºtii ofiþeri ucraineni omagiaþi,
precum ºi cu fiii acestora.
Mihai POCORSCHI

la orizont… înfråÆirea între douå
festivaluri muzicale pentru copii
De ºase ani, la Cernãuþi se desfãºoarã
Festivalul Internaþional de artã vocalã ºi instrumentalã „Mrii pro zirky“ sub egida Centrului
Bucovinean de Artã pentru renaºterea ºi dezvoltarea culturii tradiþionale românesti, condus
de jurnalistul ºi profesorul Iurie Levcic. Înaintea acestuia, la Oneºti, ºi-a început activitatea
Festivalul Internaþional de muzicã usoarã pentru copii „Ti Amo“ ajuns anul acesta, la vârsta
„majoratului“ sau, la ediþia a XVIII-a, desfãºuratã în zilele de 20-26 mai 2013, la Casa de
Culturã a Sindicatelor din municipiul trotuºean.
Ucraina, participantã constantã la activitãþile
artistice, reunite sub simbolul Trofeului Internaþional Apollo Musik Oneºti (TI AMO), organizat de Primãria municipiului ºi manageriat,
fãrã întrerupere, de cãtre profesorul Theodor
Adobricãi, directorul Casei de Culturã, s-a
numãrat, ºi de data aceasta, printre concurenþi.
Aceºtia au sosit din 14 þãri, printre care Italia
(coorganizatoarea manifestãrii), Suedia, Rusia,
Serbia, Turcia, Letonia, Georgia, Bulgaria,
Malta, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, chiar ºi îndepãrtata Japonie.
Reprezentanta Ucrainei, Ana Maria Kalan-

curierul ucrainean

cea, interpretând cântecul „Bucovina mea“, a
obþinut Premiul pentru cel mai bun aranjament
muzical, acesta echivalând cu o poziþie merituoasã în cea mai valoroasã grupã (copii între
12 ºi 14 ani). Însã realizarea cea mai importantã a participãrii sale la manifestãrile oneºtene
din acest an o reprezintã faptul cã a devenit
imboldul - aproape hotãrâtor - de a transforma
„Ti Amo“ în partenerul Festivalului cernãuþean
„Mrii pro zirky“. La toamnã, cu prilejul celei
de-a ºasea ediþii a acestui festival, urmeazã a fi
semnat acordul între cele douã manifestãri
muzicale de cãtre Theodor Adobricãi (Oneºti)
ºi Iurie Levcic (Cernãuþi). Se va naºte, astfel, un
nou proiect de colaborare culturalã românoucraineanã, la care - credem - ar fi avantajos sã
adere ºi câteva filiale ale UUR, bunãoarã, cele
din judetele Suceava ºi (sau) Iaºi.
…ªi acum, câteva cuvinte despre reprezentanta Ucrainei la Festivalul „Ti Amo“ din acest
an. Ana Maria Kalancea provine din satul
Ostretia, de lângã Cernãuþi, unde învaþã, fiind
elevã în clasa a VI-a. Concomitent cu ºcoala, ea
urmeazã cursurile de canto ºi artã vocalã, ca ºi
Karina Paskar, reprezentanta Ucrainei la ediþia

precedentã a festivalului oneºtean, la
Centrul bucovinean
de artã din Cernãuþi.
Aici, ea a fost adusã,
cu doi ani în urmã,
de bunica sa, Maria
Purici, care, observând aptitudinile Ana Maria Kalancea
muzicale ale nepoala Oneºti
tei, a hotãrât ca ele
sã fie dezvoltate ºi perfecþionate în studioul
Centrului. În scurt timp, fetiþa de 12 ani a început sã se afirme prin rezultate remarcabile la
diferite concursuri din Ucraina, cât ºi la unele
peste hotarele ei, obþinând, numai în cursul
anului trecut, 8 premii ºi diplome de laureat.
Dupã Oneºti, va participa la festivaluri din
Georgia, Italia ºi Macedonia. În repertoriul sãu,
alãturi de cântece româneºti, sunt incluse piese
folclorice ºi de estradã în limba ucraineanã,
cum a fost ºi cântecul „Moia Bukovyna“, cu
care a impresionat auditoriul oneºtean
Paul ªOUCalIUC
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Semnificaþia unui gest
Spre sfârºitul lunii august a anului trecut, la ceasul începerii culesului în vii, când ciorchinii mãnoºi
prind culoarea plãcutã a ambrei ºi
gustul de tãmâioasã, iar frunziºul
copacilor începe sã batã în arãmiu,
când miriºtile uºurate de roada
bogatã aºteaptã sã fie întoarsã în
brazde ca sãlaº sãmânþa viitoarelor
recolte, când satisfacþia truditorilor
pãmântului este sporitã de belºugul
hambarelor, când harnicele gospodine încep preparatul murãturilor,
al zacuºtelor, magiunului ºi bulionului, e semn cã se apropie sezonul
nunþilor cu dar bogat ºi alai de lãutari, sãrbãtori de tradiþie în satele
româneºti. Într-o astfel de vreme,
noi, un grup de intelectuali, majoritatea cadre didactice animaþi de
puternice sentimente ale cunoaºterii de sine, de neam, de glia strãmoºeascã am plecat din Rãdãuþi
într-un periplu de 3 zile spre a cunoaºte, la el acasã, viaþa românului
basarabean.
Basarabia, acest strãvechi meleag românesc, care stãruie ºi
acum ca o lacrimã neºtearsã pe
obrazul neamului nostru ºi va mai
stãrui, probabil, încã multã vreme,
a constituit drept monedã de
schimb între marile imperii ale lumii. Acum, când ºi-a ridicat privirile spre Europa, marele prieten de
la Rãsãrit, îºi întinde din ce în ce
mai mult conul de umbrã asupra ei.
Lacrimile ºi dorul nestins al Basarabiei au fost cântate de Ion
Aldea Teodorovici ºi în versurile
nemuritorului bard basarabean
Grigore Vieru, panteonul sufletului
românesc.
„Podul de flori“ de la Prut, care
s-a vrut o punte reînnodatã pe vecie între fraþi de acelaºi neam, au
rãmas simple amintiri, deºi sârma
ghimpatã a fost înlãturatã de la
nedreptele hotare, rugina ei coclitã
continuã sã stãruie încã în conºtiinþa noastrã. Am trecut hotarul de la
Prut prin punctul Lipcani pe o
vreme câinos de rece ºi ploioasã.
Lumea din jurul nostru este o
imensã ºi inepuizabilã carte de
învãþãturã din care am putea afla
absolut orice, dacã ne-am strãdui
sã-i desluºim semnele. Din lume
fac parte oameni de tot felul. Despre o categorie de oameni am scris.
Acum voi folosi antiteza ºi voi
scrie despre oameni, prin faptele
cãrora, prin comportamentul lor, se
face elogiul unor valori precum
binele, bunãtatea, munca, hãrnicia,
generozitatea, cumpãtarea, modestia, cinstea, onoarea, responsabilitatea faþã de oameni, încrederea în
forþele proprii. Vasile Gorban este
un om fãrã prea multã carte, mãrunþel, slab, dar are o voce caldã, în
ochii lui se simte o stranie frumu seþe, o bucurie inocentã. Din prima
cãsãtorie au rezultat 5 copii. Dupã
ce mama copiilor a murit, dupã un
oarecare timp, acesta ºi-a unit des-
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Gazdele noastre, soþii Vitalie ºi
Elena ªtirbu, ne-au primit cu toatã
cãldura sufleteascã specificã neamului nostru. Îi cunoscusem în România cu ocazia desfãºurãrii lucrãrilor celui de-al 33-lea Congres al
Asociaþiei Învãþãtorilor din România ºi al cadrelor didactice române
de peste hotare care a avut loc la
Buºteni. Meritã cu prisosinþã a
arãta atmosfera caldã ºi deschisã
cu care am fost înconjuraþi de cãtre
gazdele noastre pe parcursul întregii perioade în calitatea noastrã de
oaspeþi.
Doamna învãþãtoare, Veronica
Moscaliuc, inimoasa organizatoare
ºi ºefa grupului nostru, în calitatea
sa de preºedintã a Asociaþiei Învãþãtorilor „George Tofan“ din Rãdãuþi, a avut o lãudabilã iniþiativã
de a desfãºura în localitatea Larga,
unde am poposit iniþial, o sãrbãtorire comemorativã a celor 100 de
ani de la naºterea eminentului truditor pe ogorul ºcolii, dascãlul
Haralambie Burdujan, care a vãzut
lumina zilei aici ºi s-a stins departe
de ai sãi dupã o rodnicã ºi lungã
activitate de apostolat prin ºcolile
din judeþul Suceava, unde de altfel,
ºi-a trãit ºi ultimele clipe ale existenþei sale pãmânteºti, simþindu-se
mereu „strãin în þarã strãinã“, precum repeta adesea. Comemorarea
a avut loc la liceul român din localitatea Larga în prezenþa unei rude
apropiate a acestuia.
Materialul comemorativ a fost
prezentat de cãtre doamna Veronica Moscaliuc, mult apreciat de întreg auditoriul, primit cu adâncã
emoþie de ruda dascãlului. Cu
aceastã ocazie s-au pus bazele înfrãþirii unui liceu din Rãdãuþi cu liceul românesc din localitatea
Larga.
Gazdele noastre animate de dorinþa de a ne face ºederea cât mai
plãcutã, ne-au alcãtuit un bogat
program de vizitare ºi cunoaºtere a
unor locuri istorice de mare rezonanþã sufleteascã. Am poposit ast-

Omenia
tinele cu o vãduvã, având ºi ea 2
copii. Din mariajul lor au rezultat
alþi 2 copii. Vasile este atât de harnic, încât din truda mâinilor lui a
întreþinut numeroasa familie. O
parte din copii sunt deja la casele
lor. Dar el îi ajutã în continuare. Iar
cele 2 fete (din a doua cãsãtorie)
spun cã tatã (vitreg) mai bun n-au
vãzut. El e priceput în construcþii
din lemn. Oricine îl solicitã la
lucru, el îl serveºte pe fiecare, dar
trebuie sã te înscrii din timp pe lista sa pentru cã e atât de solicitat,
încât cu greu îl „prinzi“. Preþul
lucrãrilor executate este rezonabil,
chiar sub preþul pretins de alþi meseriaºi. Maria Torac - o vãduvã în

fel ºi în satul Pererîta, locul de
baºtinã al poetului Grigore Vieru.
Am beneficiat de serviciile unui
ghid de excepþie în persoana
doamnei Maria Burea, inspector
ºcolar al raionului Briceni.
Din Pererîta am plecat cu sufletul înnegurat de tristeþe vãzând aspectul deplorabil al mormântului
mamei poetului ºi al casei pãrinteºti.
Am vizitat mãnãstiri ºi aºezãminte monahale precum ºi cetãþi ca
Soroca ºi Hotin de pe malul Nistrului pentru care am primit dispensã pentru accesul pe teritoriul
ucrainean.
La aceastã cetate am întâlnit un
ghid cu o inimã mare, cât tot neamul românesc care ne-a istorisit cu
emoþie toatã istoria acestei fortãreþe zidite de ctitori moldoveni.
Impresionat de interesul manifestat
de noi ghidul a intervenit sã nu mai
plãtim taxa obiºnuitã de vizitare a
acestui complex turistic cu vestigii
nepieritoare din istoria zbuciumatã
a acestor locuri ctitorite de voievozi moldoveni. Am nimerit în
Basarabia exact de Ziua Independenþei þãrii, independenþã pe care
România a recunoscut-o prima.
Mãnãstirea Cãpriana ne-a fascinat cu complexul de biserici care o
alcãtuiesc. Aici am asistat ºi la un
ceremonial religios dupã care am
servit ºi masa prin amabilitatea
conducerii mãnãstirii.
Mãnãstirea dispune de terenuri
agricole, iazuri de peºte, pãduri,
ateliere de confecþionat obiecte de
cult etc., de asemenea, de un post
de poliþie propriu cu sediul în incinta Complexului mãnãstiresc.
Cu microbuzul închiriat de la
firma de transport Nicolãescu de la
Rãdãuþi ºi cu ºoferul Lucescu Mi hai am strãbãtut prin Basarabia o
distanþã de 1000 de km.
La mãnãstirea Hâncu unde am
ºi dormit o noapte am asistat la un
emoþionant gest al unui tânãr, care
aflând cã suntem români din Suceava de lângã Putna lui ªtefan cel
Mare s-a apropiat sfios de doamna
Moscaliuc cu douã lumânãrele în
mânã, rugând-o sã le punã la mormântul marelui voievod.
Gestul lui m-a emoþionat atât de
profund, încât mi-au dat lacrimile

pur ºi simplu ºi m-au fãcut sã aºtern pe hârtie aceste rânduri.
O altã întâmplare tot atât de
emoþionantã am trãit-o la Chiºinãu
în piaþa mare a Sfatului lângã statuia lui ªtefan cel Mare.
Aici noi, tot grupul, am fãcut
poze dupã care ca o expresie a dragostei noastre de neam ºi þarã, am
intonat cântecul „ªtefan, ªtefan
dom' cel Mare“. Turiºtii strãini
aflaþi în preajmã ne-au fotografiat
interesându-se de unde venim ºi ce
legãturã avem cu locul unde ne
aflãm. Bineînþeles cã le-am satisfãcut curiozitatea dupã care ne-am
vãzut de program. Pe tot parcursul
traseului pe care ne-am deplasat a
domnit o atmosferã de destindere
ºi de mulþumire sufleteascã de care
am rãmas copleºiþi cu toþii.
Din goana maºinii am admirat
cu mult interes livezile intensive de
pomi fructiferi plantaþiile îngrijite
de vii, câmpurile arate cu grijã, întinse pe mari suprafeþe ºi nefragmentate de haturi ca pe meleagurile noastre.
Din grupul nostru de excursioniºti alcãtuit, în majoritate, din cadre didactice au fãcut parte urmãtorii: doamna Veronica Moscaliuc, organizator ºi conducãtor de
grup, soþii Artemizia ºi Mihai
Gheorghi, soþii Garoafa ºi Petru
Barbuþã, Vasile Nemþoc, soþii Niþuca ºi Ioan Burciu, Silvia Lucescu,
Vasile Cernãuþeanu, Mircea Coroliuc, Silvia Cantemir, Silvia Irinciuc, Doru Hriºcã, Radu Vizitiu,
inginerii ªtefan Rotaru ºi Dumitru
Grigorean, Natalia Mãriuca.
Atât la liceele din Larga ºi Briceni, cât ºi la alte unitãþi de învãþãmânt ºi ºcoli administrative vizitate am fost întâmpinaþi cu cãldurã
ºi cu inima deschisã de cãtre
gazdele noastre.
La masa de adio am cântat ºi am
lãcrimat împreunã. Atmosfera în
permanenþã a fost dominatã de o
largã deschidere sufleteascã cum
numai între fraþi de acelaºi sânge ºi
de acelaºi neam se poate manifesta. Aºteptãm cu nerãbdare ºi emoþie îndreptãþitã vizita de rãspuns a
fraþilor noºtri basarabeni.

vârstã de peste 85 de ani, a avut
parte de un mare ajutor din partea
lui Vasile Gorban. Dupã potopul
abãtut asupra Brodinei în 2008,
casa Mariei era afectatã, iar acoperiºul trebuia înlocuit. 8 zile a muncit zi-luminã, împreunã cu fiul sãu.
La terminarea lucrãrii, Maria a
rãmas „mutã“ de gestul acestor oameni, pentru cã ei nu i-au luat niciun ban.
Nu numai acest gest a fãcut
Vasile Gorban, dar de la el nu scoþi
nici cu cleºtele despre vreun bine
fãcut.
Am aflat despre aceastã binefacere de la Maria Torac care mi-a
spus „Dvs. faceþi ca Gorban“!
Întrebând-o ce a fãcut, ea mi-a
povestit. Când acest om mi-a cerut
ajutorul în completarea unor acte
importante ºi m-a întrebat cât
costã, i-am rãspuns cã tot atât cât a

costat lucrarea lui la casa Mariei.
Am avut plãcerea sã stau mai mult
de vorbã cu el în privinþa binefacerii ºi cu mare satisfacþie am aflat
cã el se mulþumeºte cu puþin, nu
cumpãrã obiecte inutile sau extravagante, pentru el sãnãtatea constituie un factor important pentru
atingerea mult râvnitului sentiment
de fericire ºi cã viaþa se desfãºoarã
fãrã probleme, cã este iubit ºi preþuit de copii, este fericit când poate
ajuta pe cei din jur sau pe cei
apropiaþi pentru cã „rãmânem în
sufletele celorlalþi doar cu ceea ce
am dãruit ºi fãptuit“. În rest, goanã
dupã vânt ºi deºertãciune.
Fiecare moment în care te
bucuri sau apreciezi, mulþumeºti,
admiri, binecuvântezi, râzi sau
iubeºti, îþi dã putere ºi viaþã.

Mihai GHeORGHI

artemizia GHeORGHI
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istoria etniei cinsteçte existenÆa fiinÆei noastre de azi
Se zice în popor cã omul sfinþeºte locul. Mã
gândesc cã ºi locul „sfinþeºte“ omul. Fiecare fiinþã îºi trãieºte propriul loc în care a vãzut pentru
prima datã lumina zilei. Asta face parte din tezaurul nostru ancestral. Locul naºterii miºcã în noi
o emoþie de început pe care sufletul ºi-a ales-o din
veºnicie ºi e atât de intensã, încât poate molipsi
totul ºi pe toþi în jurul nostru.
Toate încercãrile de a surprinde o motivare
univocã a acþiunilor umane legate de locul naºterii ºi a profilului omenesc de mai târziu s-au
dovedit pânã acum nesatisfãcãtoare, problematica
continuã a fi mai departe una deschisã. Existã,
fãrã îndoialã, premise, argumente biologice sau
teologice capabile sã desluºeascã unele mecanisme preponderente pentru determinarea comportamentului, însã o izbândã teoreticã purtând în
ea un caracter definitiv convingãtor, care sã
rezume dinamica personalitãþii umane pe o
anume arie geograficã marcatã la rândul ei,
bineînþeles, de trecerea timpului, se lasã încã aºteptatã. Poate, singure, în felul lor, ºtiinþele paranormale au rãspunsuri mai seducãtoare.
Pentru ca adevãrata energie a lumii sã ne poatã
însoþi calea cunoaºterii acestei telurice taine, ar
trebui ca aceasta sã ne surprindã, sã ne gãseascã
de parcã ne-am naºte în chiar clipa aceasta.
De ce oamenii sfinþesc locul? Pentru cã vor sã
acapareze aceastã energie formatoare, ceea ce
este posibil. Locul naºterii ne redã credinþa ca sã
fim ºi noi o unealtã vie a lucrãrii acestei forme de
energie. În plus, ne dã prilejul sã învãþãm prin
dragostea semenilor ce au precedat momentul
venirii noastre pe lume, rostul existenþei într-o
colectivitate. Anii trec repede, iar la cumpãna dintre ani ne întrebãm ce fel de seminþe am semãnat
în anul care a trecut, ce roade de la ele am cules
ºi ce ne propunem sã semãnãm cu firea noastrã, în
paralel cu întrebarea adiacentã: ce fel de an va fi
cel în care am pãºit. Existã zone pe teritoriul þãrii
în care toate comunitãþile naþionale colaboreazã
cu rodnicie, cu entuziasm fãcãtor de noi valori
materiale ºi spirituale, contribuind astfel la progresul general al societãþii româneºti din zilele
noastre.
Deci locului ales, hãrãzit, trebuie sã-i aparþinem integral, cu toatã fãptura noastrã. Un batalion divizat nu reuºeºte sã facã faþã atacurilor de
pe câmpul de luptã, iar cum bine ºtim din experienþa cea de toate zilele „viaþa e o luptã“. Toþi
îndeplinim un scop prin crearea noastrã, ce se
numeºte dragoste de viaþã ºi nu micã ne e mirarea
vãzând cã lucrurile stau mai bine decât ne-am fi
aºteptat.
Cele mai bãtrâne aºezãri ale ucrainenilor de pe
actualul teritoriu al þãrii dateazã cam din prima
Anul de graþie 2013, coincide cu
jumãtate de mileniu de când mintea
luminatã a marelui ºi viteaz conducãtor, apãrãtor al creºtinãtãþii
europene, domnul Moldovei, ªtefan
cel Mare, azi ºi cel Sfânt, a poruncit
ºi s-a zidit o minunãþie a arhitecturii,
unicat mondial, mãnãstirea Voroneþ,
cu mila lui Dumnezeu într-un timp
miraculos de numai trei luni de zile.
Acest eveniment epocal ºi unic în
viaþa mea, m-a dus ºi la prezentarea
ctitoriei locale, de peste douã secole
din satul Dãrmãneºti.
Biserica, ctitorie de suflet din
satul Dãrmãneºti, a fost ziditã în
anul 1783 de cei mai vestiþi meºteri
lemnari locali, în acest þinut plin de
pãduri din Bucovina noastrã.
Acest lãcaº de luminã spiritualã
este pomenit în toatã lumea prin
bunãvoinþa unui arhitect italian de
origine ortodoxã, care acum patruzeci de ani poposea în comuna noastrã ºi al cãrui ghid am fost eu personal. Acest arhitect a realizat un

jumãtate a veacului al XIV-lea. Tradiþia ospitalitãþii la români n-a murit ºi nici nu poate sã
moarã vreodatã. Prezenþa ucrainenilor pe teritoriul României se certificã precum o expresie a
bunei convieþuiri cu poporul în care trãim. De-a
lungul timpului, ei au dus o viaþã paºnicã, ºtiind
de la predecesori cã trebuie sã împãrþim lumea
din jur cu persoanele pe care trebuie sã le iubim.
Viaþa creativã a unei etnii conlocuitoare tocmai
acest adevãr creºtinesc l-a cultivat sub diferite
aspecte, contribuind, din toate punctele de vedere,
la progresul României.
Participarea unei etnii presupune existenþa a o
seamã de niveluri de organizare onticã, care
reclamã înainte de toate, fiecare, o asociativã
formã de înþelegere ºi, poate - de ce nu? - chiar ºi
un mod deosebit de gândire deosebitã, cel puþin,
suntem treziþi la realitate de pãstrarea raportului
adecvãrii acesteia la habitusul existenþial, cel de
toate zilele. Cu alte cuvinte, natura personalitãþii
umane ºi îndeosebi motivaþiile ei urmate de acþiuni întreprinse „la faþa locului“ în care se gãseºte pot sã aparã diferit înfãþiºate altor persoane
conlocuitoare, fãrã ca aceste modele de înþelegere, variate în sinele lor, sã epuizeze fondul
problemei. Când þinem cont de acest principiu al
toleranþei, lucrurile ºi problemele comune capãtã
un sens ºi mai adânc.
Deci prezenþa ucrainenilor în România trebuie
înþeleasã ca o expresie a bunei convieþuiri cu
poporul în mijlocul cãruia trãim hãrãziþi, aºa, de
la Dumnezeu. Despre icoana vie a afinitãþii vorbim cu adânc respect faþã de înaintaºii noºtri care
au cultivat ºtiinþa legãturii de suflet cu pãmântul
ºi cerul patriei. Cu cât ne plasãm mai departe sentimentele de recunoºtinþã pe care trebuie sã le
încercãm, de la mic la mare, faþã de toþi aceºtia,
cu atât ifosele societãþii aºa-zis moderne ies în
faþã încercând sã ne abatã gândurile. În asemenea
momente de încercare, simþirile tradiþionale
primesc binecuvântarea de a se apropia ºi mai
mult de inimile noastre. Aºa descoperim cã ºi
regãsirea poate fi la fel de interesantã precum
cãutarea rãdãcinilor noastre.
Arta convieþuirii renaºte mereu, sub forma
unui alt om, a unor noi speranþe, a unor visuri noi
ºi nouã ne revine sarcina sã le descifrãm ºi sã le
transpunem în fapte de viaþã. Ataºamentul faþã de
societatea cãreia îi aparþinem, constituie - suntem
cu toþii convinºi - un criteriu fundamental de
apreciere a valorii pe care o are în acest înþeles
fiecare individ, privit ca persoanã singularã.
Esenþial este, în aceeaºi privinþã, ca idealurile pe
care ºi le propune o anumitã societate într-un
moment istoric dat, sã fie pentru toþi membrii sãi
reprezentative. Or, noi ucrainenii din România

ctitorie
l u M i n a tÅ
frumos ºi valoros album al construc þiilor populare laice ºi bisericeºti din
Bucovina ºi Maramureº. Albumul a
apãrut în anul 1972 la Roma, iar
arhitectul italian de origine rusoucraineanã l-a difuzat în mai toate
þãrile lumii.
Profesorul-arhitect KaramazinKovalski, cãci despre el este vorba,
aratã cã construcþiile au fost reali zate dupã un sistem al formelor tra diþionale vechi, influenþate de baro cul Europei Occidentale.
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beneficiem întru totul de o asemenea situaþie optimalã. Este tocmai ceea ce oferã garanþia realizãrii
practice a dezideratelor pe care ni le exprimãm ºi
a sarcinilor asumate în comun.
În acest cadru de efervescenþã, apare extrem
de semnificativ ºi interesul cu totul particular pe
care conducerea noastrã o manifestã faþã de conservarea identitãþii etnice. A pãstra limba maternã, a nu uita tradiþiile, a pãstra preceptele credinþei, într-un cuvânt a ne pãstra ucraineni - iatã
deziderate pentru prezent ºi viitor. La noi, tradiþiile generaþiilor mai vârstnice ºi entuziasmul pe
care l-au investit ele, entuziasm care continuã sã
le însufleþeascã ºi astãzi - sunt preluate de cea mai
mare parte a generaþiei tinere. Acest patos al
dãruirii este marcat ºi de numeroasele evenimente
de suflet, cum ar fi spectacolele cultural-artistice,
expoziþiile de carte ºi presã în limba ucraineanã,
mesele rotunde. Apoi, strãdaniile de a amplifica
relaþiile noastre cu marile organizaþii ucrainene
de peste hotare, prin participãri la importante
reuniuni ale Congresului Mondial al Ucrainenilor
[SKU], de asemenea, întãrirea legãturilor cu
Congresul European al Ucrainenilor ºi cu
Consiliul Ucrainean Mondial de Coordonare
[UVKR] - toate aceste aspecte de efuziune etnicã
contribuie în ansamblul lor la îndeplinirea marilor
obiective care în alte coordonate de restrângere ar
rãmâne circumscrise sferei multor dorinþe neîmplinite.
Conºtiinþa trãirilor noastre într-un context de o
asemenea extindere ne încarcã cu emoþie ºi cu
grija unei serioase rãspunderi. De modul în care
generaþia mai tânãrã se va integra în aceste mãreþe
deziderate ºi angajamente, de modul cum vom ºti
sã promovãm tineretul, depinde succesul
eforurilor noastre prezente. Preluarea ºtafetei ºi
continuarea cursei va fundamenta adeziunea
etniei noastre la consfinþirea realizãrilor de obiective etice, culturale, artistice - a participãrii cu
toatã fiinþa la dezvoltarea societãþii noastre.
Ceea ce se cere, în continuare, este consecvenþa în opþiunile noastre, la care ne angajãm cu
abnegaþie ºi fermitate. Când ne iubim etnia ºi credem din adâncul sufletului în ceva, ne simþim cei
mai mândri ºi mai puternici oameni din lume.
Transmiterea de la generaþie la generaþie ºi traducerea în fapte a acestui simþãmânt comun, sub
aspect concret, aplicativ, constituie o preocupare
majorã. Marile realizãri ºi fertile prin efectele lor,
nu se îndeplinesc niciodatã decât în stãri de
trezvie în cadrul unei actualitãþi sociale ºi culturale imediate ºi de perspectivã istoricã.

Evoluþia barocului la bisericile
din lemn, cum este ºi cazul celei din
Dãrmãneºti, „se poate explica, scrie
autorul, prin mai multe aspecte, sub
cel al planului, ca ºi al construcþiei
pe verticalã, precum ºi sub aspectul
ei de la acoperiº“.
Pereþii bisericii sunt din lemn
masiv, lipit cu lut, iar învelitoarea în
patru ape este din ºindrilã cu o
streaºinã de circa un metru ce a protejat-o bine în decursul vremii de
toate intemperiile naturii.
La început, biserica avea o singurã încãpere, cea din faþa altarului,
însã creºterea numãrului de credincioºi din satele Dãrmãneºti ºi Mãriþeia Mare a impus lãrgirea ei cu
încã o camerã, ajungându-se la forma ei actualã.
De o deosebitã frumuseþe este ºi
Iconostasul realizat odatã cu zidirea
bisericii din lemn de tei pictat pe
pânzã cu gips, fapt ce i-a conferit o
mare rezistenþã ºi un aspect deosebit
de frumos.

Mihai MaTeICIUC
Epitaful este ºi el pictat pe pânzã
în ulei cu culori ce-ºi pãstreazã ºi
astãzi întreaga lor prospeþime.
Policandru cu mai multe corpuri
etajate e o lucrare bine meºteºugitã,
fiind din aramã ce-i dã o strãlucire
mai ales la luminã.
Clopotniþa are la bazã un patrulater, iar înãlþimea e de zece metri
ºi-i conferã masivitatea. Acoperiºul
clopotniþei este tot în patru ape cu o
cruce masivã ce o armonizeazã cu
arhitectura bisericii.
Trebuie sã menþionez, cã de
„Înãlþarea Domnului“ de ziua „Eroilor“ biserica va sãrbãtori 230 de ani
de existenþã spiritualã ºi sper cã
autoritãþile locale vor marca cum se
cuvine acest eveniment cultural de
mare valoare sufleteascã pentru toþi
credincioºii din localiatea Dãrmãneºti.
prof.Victor COzaRIUCCOSSaRIS
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1 iunie, ziua intenaÆionalå a copilului
La 1 iunie, Ucraina ºi întreaga lume, sãrbãtoresc Ziua Internaþionalã a Copilului.
Instituitã de Organizaþia Democraticã Internaþionalã a Femeilor în 1949, Ziua Copilului a fost sãrbãtoritã pentru prima datã în
1950. Iniþiativa acestei organizaþii a fost susþinutã, practic, imediat de ONU.
În Ucraina, Ziua Copilului este marcatã din
anul 1998.
În prezent, zeci de þãri din întreaga lume,
printre care ºi Ucraina, organizeazã ample
manifestãri cu scopul de a atrage atenþia opiniei publice asupra problemelor minorilor ºi
asupra necesitãþii protejãrii drepturilor lor.
De Ziua Copilului, premierul Ucrainei,
Mykola Azarov, i-a felicitat pe copii ºi pe pãrinþii lor. În mesaj se aratã faptul cã aceastã zi
are menirea de a aminti cã societatea poartã
rãspunderea pentru educaþia ºi protecþia generaþiei viitoare, pentru respectarea drepturilor

copilului, combaterea exploatãrii muncii copiilor, apãrarea lor de violenþã fizicã ºi psihologicã, rezolvarea problemelor orfanilor ºi pentru
asistenþa medicalã a copiilor.
„Ucraina este una dintre primele þãri care a
ratificat Convenþia privind drepturile copilului
ºi care perfecþioneazã în mod activ legislaþia
naþionalã privind drepturile copiilor în conformitate cu standardele internaþionale“, a menþionat premierul.
Tot el a spus cã în vederea îndeplinirii
iniþiativelor sociale ale preºedintelui Ucrainei,
Guvernul creeazã condiþiile necesare pentru
dezvoltarea copiilor, îmbunãtãþirea situaþiei
materiale a familiilor cu copii, pentru protecþia
lor socialã, ceea ce contribuie la garantarea
respectãrii drepturilor ºi intereselor legitime
ale copiilor.
Politica statului are ca prioritate grija faþã
de copiii care au rãmas fãrã ocrotirea pãrinþi-

Mesajul preºedintelui Ucrainei
cu prilejul Zilei Copilului
Dragi copii,
Stimaþi compatrioþi,
Sãrbãtorim în fiecare an la început de iunie Ziua Copilului, sãrbãtoare care este nu numai una naþionalã, ci ºi internaþionalã cu o istorie
de peste o jumãtate de secol.
Copiii sunt comoara noastrã cea mai de preþ, viitorul ºi speranþa þãrii.
Principala obligaþie a familiei, ºcolii, organelor puterii de stat ºi a opiniei publice este aceea de a asigura un nivel adecvat de educaþie ºi
respectarea drepturilor copiilor, de a avea grijã de formarea competenþelor ºi de respectarea intereselor lor.
Avem o mare responsabilitate faþã de copii, faþã de copilãria ºi
viitorul lor fãrã griji. Tocmai de aceea, între iniþiativele sociale se numãrã ºi crearea condiþiilor necesare pentru dezvoltarea deplinã ºi pe toate
planurile a fiecãrui copil ca ºi pentru rãmânerea lor în familie.
Sincere mulþumiri tuturor acelora care ºi-au închinat viaþa educãrii
tinerei generaþii: pãrinþilor, pedagogilor, antrenorilor ºi lucrãtorilor din
sfera socialã. Cuvinte de stimã deosebitã oamenilor care se ocupã zi de
zi de copiii care au rãmas fãrã tutelã pãrinteascã ºi care au cea mai mare
nevoie de atenþia, cãldura ºi dragostea noastrã.
Doresc tinerilor cetãþeni ai Ucrainei ºi tuturor celor ce au inima
deschisã faþã de copii ºi faþã de problemele lor multã sãnãtate, bunãstare ºi realizarea tuturor planurilor ºi visurilor lor.

Preºedintele Ucrainei a semnat unele documente
care prevãd mãsuri suplimentare de garantare
a apãrãrii drepturilor copiilor
Preºedintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci, a semnat o serie de documente care prevãd mãsuri suplimentare menite sã asigure o mai bunã
garantare a protecþiei drepturilor copiilor.
Astfel, în vederea sprijinirii respectãrii drepturilor ºi intereselor legitime
ale copiilor, ºeful statului a semnat decretul „Mãsuri suplimentare privind
asigurarea garantãrii drepturilor ºi intereselor legitime ale copiilor“.
Decretul cuprinde o serie de sarcini pentru organele puterii de stat
centrale ºi locale care vizeazã îmbunãtãþirea asistenþei medicale acordate copiilor, protecþia socialã a familiilor cu copii, calitatea educaþiei
din instituþiile de învãþãmânt extraºcolare, precum ºi protecþia drepturilor copiilor certaþi cu legea.

lor ºi faþã de cei care au nevoie acutã de sprijin din partea statului, a mai menþionat premierul Azarov.
„Soarta copiilor, apãrarea drepturilor ºi
a demnitãþii lor umane sunt principalele
lucruri care trebuie sã uneascã întreaga
societate ucraineanã. Fiecare dintre noi trebuie sã þinã minte cã nu existã copii strãini,
cã toþi copiii reprezintã viitorul þãrii“, a subliniat acesta. Totodatã, adresându-se copiilor, Azarov le-a urat ca în inimile lor sã nuºi facã loc nicicând dezamãgirea ºi nepãsarea. „Credeþi în forþele proprii, umpleþi-vã
viaþa cu fapte bune ºi interesante, cu impresii vii. Fie ca sã se transpunã în viaþã toate
planurile voastre, sã vi se deschidã noi
posibilitãþi de autorealizare ºi de dezvoltare
creatoare. Trebuie sã ºtiþi cã societatea
devine mai bunã datoritã vouã“, a menþionat
premierul.

În vederea întãririi protecþiei drepturilor ºi intereselor legitime ale
copiilor adoptaþi de cetãþeni strãini care trãiesc în afara graniþelor
Ucrainei, ºeful statului a dat dispoziþii privind „Perfecþionarea activitãþii
de monitorizare a respectãrii drepturilor copiilor, înfiaþi de cetãþeni strãini care trãiesc în afara graniþelor Ucrainei“.
În scopul instaurãrii unui mod sãnãtos de viaþã al copiilor, organizãrii
timpului lor liber ºi educãrii lor fizice, preºedintele a dat dispoziþii
privind sprijinirea desfãºurãrii, în 2013 ºi în anii viitori, a întrecerilor de
fotbal în rândul copiilor ºi organizarea meciurilor de fotbal finale pe
stadionul central al Centrului Internaþional al Copiilor „Artek“.
Cu prilejul Zilei Copilului, preºedintele Viktor Ianukovyci a acordat
distincþii de stat unor persoane care lucreazã în domeniul protecþiei drepturilor copilului, îndeosebi medicilor pediatri, asistenþilor maternali, pedagogilor, educatorilor din instituþiile preºcolare, lucrãtorilor din cadrul
centrelor de reabilitare socio-psihologicã a copiilor ºi al centrelor de reabilitare socialã pentru invalizi, educatorilor din internate ºi reprezentanþilor unor organizaþii civice care acþioneazã în interesul copiilor.

ªeful statului a dat dispoziþii privind perfecþionarea
modului de monitorizare a respectãrii drepturilor
copiilor înfiaþi de persoane strãine
Preºedintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci, a dat dispoziþii Guvernului
sã perfecþioneze activitatea referitoare la monitorizarea modului de
respectare a drepturilor copiilor înfiaþi de cetãþeni strãini care trãiesc în
afara graniþelor Ucrainei ºi sã asigure o protecþie eficientã a drepturilor
ºi intereselor lor legitime.
Potrivit acestui document, prim-ministrul Mykola Azarov trebuie sã
asigure, pânã la data de 1 iulie, rezolvarea problemei suplimentãrii
numãrului limitã de funcþionari ai instituþiilor diplomatice ale Ucrainei
care sã asigure urmãrirea eficientã în Statele Unite ale Americii, Italia,
Franþa ºi Spania a modului de respectare a drepturilor copiilor înfiaþi de
cetãþeni strãini care trãiesc în afara graniþelor Ucrainei.
În afarã de acesta, Guvernul trebuie sã analizeze eficacitatea monitorizãrii modului de respectare a drepturilor acestor copii, realizate de
instituþiile diplomatice ale Ucrainei în strãinãtate ºi sã prevadã mecanisme viabile prin care sã fie descoperite cazurile de încãlcare a drepturilor
lor, sã fie asiguratã o protecþie corespunzãtoare a unor asemenea copii,
inclusiv prin repatrierea acestora în Ucraina.
Preºedintele i-a dat ministrului de externe Leonid Kojara sarcina de
a lua mãsuri în ve-derea perfecþionãrii de cãtre instituþiile diplomatice
ale Ucrainei, a evidenþei consulare a copiilor, cetãþeni ai Ucrainei, înfiaþi de strãini ºi care trãiesc în afara graniþelor Ucrainei.

Paginã realizatã de Ion ROBCIUC
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