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Două evenimente 
îmbinate perfect 
într-o singură locație 
- curtea Liceului 
Tehnologic ”Barbu 
A. Știrbey” din 
Buftea. Când și … ce 
anume? Sâmbătă, 
24 septembrie, un 
”Târg de toamnă” 
caldă și roditoare și 
”Povești din vremuri 
de demult” - un 
eveniment cultural 
educativ pregătit de 
Primăria orașului 
Buftea și Consiliul 
Județean Ilfov, prin 
Centrul Județean 
pentru Conservarea 
și Promovarea 
Culturii Trandiționale.

Carmen ISTRATE

Așadar, o zi plină de 
soare, oameni frumoși, 
copii, multe ateliere, vo-
ie bună, bucate gustoa-
se, pe acorduri de muzică 
medievală. 

”Târgul de toamnă” a 
început pe la ora 10.00, 
în curtea liceului, în ju-
rul grădinii pedagogige, 
amenajată în această pri-
măvară prin proiectul Ver-
de Citadin (finanțat prin 
Platforma de Mediu pen-
tru București). Elevii au 
pregătit pentru public ate-
liere menite să promove-
ze un stil de viață suste-
nabil. Au gătit sandvișuri 
și plăcinte, au pregătit 
smoothie-uri delicioase, 
de fructe și legume și fo-
losind ierburile aromati-
ce plantate de ei în grădi-
na unității de învățământ, 
ne-au prezentat ”depo-
zitul” cu resturi alimen-
tare gata pregătite pen-
tru a deveni compost, au 
conceput câteva hrănitori 
pentru păsări, din mate-
riale reciclabile sau reuti-
lizabile. Ne-au ”dezvălu-
it” informații despre uti-
lizarea semințelor în di-
verse activități, dar și se-
crete legate de grădinări-
tul în funcție de fazele lu-
nii. Nu au lipsit delicioasa 

fasole cu ciolan, gătită la 
ceaun, murăturile, iar la 
desert, elevii au pregă-
tit clătite pufoase umplu-
te cu dulcețuri de casă și 
popcakes.

Și, pentru a fi și mai 
animată atmosfera, de 
la ora 12.00 au început 
”Poveștile din vremuri de 
demult”. Pomii au fost 
decorați cu scuturi medi-
evale, s-au organizat zo-

ne speciale pentru lupte-
le cu spade/săbii, pentru 
tras cu arcul cu săgeți, iar 
în cortul intitulat ”Cufărul 
actorilor”, cine a dorit să 
probeze o costumație me-
dievală a fost bine primit. 

Au fost multe domnițe 
și cavaleri, pe picioare-
le lor sau pe picioroange, 
care s-au asigurat perma-
nent că totul decurge fă-
ră incidente, că niciun co-

pil nu rămâne nepictat 
pe față. De la Ciolpani au 
fost aduse și expuse spre 
vânzare oale, ulcele și 
străchini de lut, s-au îm-
pletit pe loc, pentru do-
ritori, coșuri din răchită, 
 s-au confecționat papuci 
și mănuși, la atelierul de 
împâslit lâna. 

Am mai găsit biju-
terii handmade din pie-
le, icoane minunat rea-

lizate pe sticlă de către 
artiștii Centrului Județean 
de excelență Ilfov, sub în-
drumarea prof. Mihnea 
Badea, dar și instrumente 
muzicale medievale vechi, 
cu coarde ciupite și de su-
flat, din colecția persona-
lă a lui Ștefan Milutinovici. 

Nu au lipsit ateliere-
le de caligrafie, heraldi-
că sau gravură și nici ce-
le de creat obiecte de lut. 

Și nici jongleriile cu po-
iuri sau demonstrațiile cu 
instrumente de percuție 
sau foarte mult aprecia-
tul spectacol al baloanelor 
uriașe de săpun.

Pe un ecran alb a fost 
proiectat filmul românesc 
“Brâncuși din eternitate”, 
în regia lui Adrian Popo-
vici, iar formația de muzi-
că medievală și renascen-
tistă Nomen Est Omen, 

aflată pentru prima dată 
la Buftea, a delectat pu-
blicul, în două reprize, cu 
un repertoriu bogat de 
”muzică veche nouă”.

Univers plin de 
povești, istorie, 
obiceiuri populare

Un univers plin pe 
povești și legende vechi, 
un spațiu în care istoria 

s-a îmbinat interesant cu 
lumea miturilor popula-
re, dar și cu preocupări-
le de actualitate ale ele-
vilor din oraș. Cam asta 
ar fi pe scurt descrierea 
atmosferei zilei de sâm-
bătă, din curtea ”liceului 
de lângă gară”, el însuși 
o clădire cu o vechime de 
aproape 100 de ani, gân-
dită de prințul Știrbey mai 
întâi ca școală secundară 

”pentru țăranii, lucrătorii 
și funcționarii din comu-
nă, precum și din alte sa-
te și chiar pentru orășeni”.  

“<<Povești din vre-
muri de demult>> sub-
liniază importanța rolului 
culturii pentru promova-
rea identității naționale, 
asigurarea coeziunii eco-
nomico-sociale și crește-
rea calității vieții locuito-
rilor prin acces la valori-
le culturale. Scopul pro-
iectului este să diversifi-
ce oferta culturală și să 
ofere noi modalități de 
valorificare a potențialu-
lui local existent, stimu-
lând consumul cultural 
ca opțiune pentru petre-
cerea timpului liber pen-
tru publicul larg/ turiști”, 
ne-a declarat Alexandrina 
Niță, directorul Centrului 
Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Ilfov. 

”O zi cu iz medie-
val la liceul nostru în ca-
drul <<Târgului de toam-
nă>>. Un bun prilej pen-
tru cei mici și mai mari de 
a învăța și altfel istoria. 

Au fost numeroase  ate-
liere de lucru și activități 
care au fost bine primite 
de către cei prezenți, ceea 
ce ne arată că acest eve-
niment trebuie să devină 
o tradiție”, a concluzionat 
Olivia Ignătescu, direc-
torul Liceului Tehnologic 
”Barbu A. Știrbey”.

actualitate actualitate
Două evenimente 
îmbinate perfect, 
care pot să devină o 
tradiție locală Toamnă și istorie, la Liceul ”Barbu A. Știrbey” Buftea


