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Coronița de Sânziene - foto Fodoca Cezar
Colegiul Tehnic  „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

Oameni frumoși, întâmplări interesante, 

obiceiuri uitate, povești noi și vechi, locuri 

cunoscute sau tainice, eroi de legendă, 

trecut și prezent, se întâlnesc și creează un 

tărâm de poveste, ce așteaptă cu 

nerăbdare să fie descoperit și arătat lumii.

“Din Țara Silvaniei: oameni și legende” 

este o colecție de imagini și istorioare 

adunate cu grijă de către tineri cu drag de 

locurile în care au crescut, unde îi așteaptă 

cu nerăbdare bunici ce îi întâmpină cu 

brațele larg deschise și merinde făcută 

după vechi tradiții sălăjene. 

“Sălajul Interactiv II- Descoperim noi 

povești! ”, derulat cu sprijinul Tenaris 

Silcotub, de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Sălaj Plus în parteneriat 

cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău 

și Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, 

și-a propus, și a reușit, să îi determine pe 

tinerii exploratori să descopere și să 

exprime, în felul lor, modul în care ar 

prezenta locurile frumoase din care vin 

unor vizitatori sosiți pe plaiurile locale și 

să îi ajute să (re)construiască punți de 

legătură cu bătrânii locurilor, nerăbdători 

să-și transmită perlele de înțelepciune, 

tainele ascunse și cunoștințele străvechi 

mai departe. Eforturile noastre, ale 

tuturor, se regăsesc în “Din Țara Silvaniei: 

oameni și legende”.
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În aceste vremuri tulburi este greu să ne mai 
găsim identitatea, să mai aruncăm câte o privire 
înapoi, însă nu realizăm că un popor care nu-și 
identifică istoria, valorile naționale este ca un 
copil care nu-și cunoaște părinții.

Antrenamentul de uitare la care este supus 
poporul român astăzi, face ca gândirea și inima să 
se rotească pe loc și, din această rotire în gol, 
paradoxal, o dată cu trecutul, dispare și viitorul. 
El, omul de azi, pedalează într-un prezent 
continuu. Datoria noastră ca cetățeni este de a 
promova valorile naționale, patriotismul 
neînsemnând doar iubirea pământului pe care te-ai 
născut, ci și iubirea trecutului fără de care nu 
există iubire de țară.

Un om reprezentativ pentru țară și județul Sălaj 
este Iuliu Maniu. “... Pe mine nu reușesc să mă 
intimideze, eu de la calea mea nu mă abat, eu 
hotărârile mele nu mi le schimb, eu ce cred că 
este bine pentru ţară și pentru neam, asta fac.” 
Probabil că acest citat al său definește deja ceea 
ce înseamnă individul Iuliu Maniu. Un om dedicat 
nouă, dedicat acestei țări, iubitor de neam, iubitor 
de țară.

S-a născut în 8 Ianuarie 1873 în Bădăcin județul 
Sălaj, fiu al lui Ioan și al Clarei Maniu. Acesta și-a 
petrecut copilăria la Șimleu Silvaniei și Bădăcin, 
urmând studiile primare la Blaj, iar liceul în 
Zalău. A efectuat studii universitare la Cluj, 
Budapesta și Viena, unde a devenit doctor în drept 
în anul 1896.

O mare personalitate, un adevărat erou al 
poporului, considerat un întemeietor al României, 
liderul de necontestat al românilor ardeleni și 
opozantul oricărei forme de dictatură, un destin

pentru România. Cel care înfiinţase la 30 
octombrie 1918, la Viena, Consiliul Naţional al 
Românilor din Transilvania, și apoi, după ce în 2 
decembrie 1918 devenea președintele Cosiliului 
Dirigent al Transilvaniei, și-a dus până la capăt 
rolul său hotărâtor pentru unirea Ardealului cu 
Vechiul Regat al României, iar în continuare, prin 
social-politic luminata și, naţional, înţelept 
integratoarea fuziune în 1926 a Partidului 
Naţional Român din Transilvania cu Partidul 
Ţărănesc al lui Ion Mihalache din Vechiul Regat, a 
fost părtaș la crearea în România Mare a unei 
forţe durabile de inspirare și punere în practică a 
democraţiei parlamentare, pe temeiurile eticei 
creștine, ale cerinţelor de dreptate socială și ale 
apărării intereselor naţionale, cu neabătută 
asumare de riscuri și sacrificii, a fost întemniţat, 
unde a și decedat în 5 februarie 1953, fiind apoi 
aruncat într-o groapă comună anonimă din 
Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului 
Sighet, unde se afla trist-vestita închisoare.

Iuliu Maniu a fost și este în continuare o 

inspirație pentru acest popor, îndeosebi pentru 

sălăjeni. A lăsat în urma sa o casă memorială la 

Bădăcin, un loc al cărui prag trebuie călcat, dacă 

nu de mare parte din români, măcar de 

majoritatea sălăjenilor. Niciodată nu va fi posibilă 

ștergerea culturii naţionale, a literaturii, artei, a 

religiei, a tradiţiilor folclorice și muzicale, a 

istoriei vreunui popor. Lumea ar fi mai săracă fără 

diversitatea culturilor naţionale. Astfel, în mod 

organic ni se impune această iubire de țară și ar 

trebui să ne oprim din autodistrugere, încercând 

să ne cunoaștem istoria poporului și să o 

promovăm. Un prim-pas a fost făcut chiar acum. 

Ați făcut cunoștință cu Iuliu Maniu.
Casa memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin

Ilustrație de Cheregi Bianca (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) Text de Iancu-Sălăjanu Ana (Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău) 

Iuliu Maniu - Un destin pentru România
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În mijlocul orășelului Șimleu Silvaniei, ascunse 

printre clădiri, ruinele Cetății B thory, stau 

mărturie tăcută a trecerii vremii și a măreției unei 

familii de care se leagă strâns istoria Transilvaniei 

și a Europei. Nu departe, pe Măgura Șimleului, 

ruinele unei alte cetăți mai vechi ne amintesc de 

importanța amplasării construcțiilor cu rol de 

apărare în strategiile militare, încă din cele mai 

vechi timpuri.

Din ansamblul monumental de altădată, atestat 

pentru prima oară în 1351, se păstrează doar 

poarta principală, pe latura de vest, zidul de 

incintă al aceleași laturi, zidul de incintă sudic și 

estic, care se termină în turnul circular sud-estic, 

bastionul patrulater și cel circular pe colțul nord-

estic al fortificației, precum și fragmente din 

zidul de incintă nordic. 

Cetatea a fost locul în care s-a născut Ștefan 

B thory, principe al Transilvaniei și unul din cei 

mai importanți regi ai Poloniei, despre care 

legendele spun că a ucis un balaur nu cu forța 

brațelor, ci cu cea a minții, drept pentru care pe 

blazonul familiei stau 3 colți. Misterul despre cum 

inteligența a înfrânt forța brută se dezleagă încet, 

doar pentru cei ce poposesc aici.

á

á

Orașul Șimleu Silvaniei, așezat la poalele 

Măgurii, nu și-a pierdut farmecul pe care-l avea 

odinioară, prezentând o arhitectură bine 

conservată.

Devenit târg în anul 1429 și cunoscut sub 

denumirea de „Oppidum Șomllyo”, Șimleul 

prezintă o istorie medievală strâns legată de 

familia B thory, familie princiară, care a jucat 

roluri importante în istoria transilvăneană. În 

epoca modernă, orașul a jucat un rol important 

politic, economic și cultural, prin existenţa 

instituţiilor economice și culturale, prin 

activitatea unor cărturari de prestigiu care 

urmăreau realizarea unităţii culturale și politice a 

românilor.

„Holocaustul” este poate cea mai importantă 

lecţie de etică, ştiinţă politică sau filosofie 

umanistă care ar trebui predată în școli și 

universităţi, iar acum acest muzeu al ororii a 

devenit practic un brand turistic pentru Șimleu 

Silvaniei!

Muzeul Memorial al Holocaustului din 

Transilvania de Nord este o lecţie dură de istorie 

pe care o învăţați în câteva minute. Biserica 

evreiască din oraș găzduiește acum un muzeu 

unicat în nordul Transilvaniei!

á

Ilustrație de Șireag Alexandra (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) 

Cetatea Báthory

Cetatea Báthory Șimleul de altădată
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Peisaj la Moigrad

Câți dintre noi nu am cunoscut vestitul lădoi pe 
care ne punea bunica să așteptăm până e gata 
mămăliguța sau pătura cu lapte? Și câți nu am 
fost curioși să vedem ce ascunde bunica sau 
mătușa în lădoiul cu capacul greoi și frumos 
sculptat de parcă era lada cu multe comori din 
legende.       

 În căutarea unui lădoi cu zestre, demn de 
lăudat, am luat la pas ulițele satului, nu pentru că 
nu aș fi găsit „minunea” la prima casă, ci pentru 
că îmi plăcea să-mi amintesc frânturi din 
copilărie când creșteam copăcel în bătătura 
bunicii Maria din satul Bocșa de pe ulița Creaca, 
uliță veche cum îi spuneam pentru că nu prea 
erau copii de joacă, ci mai mulți oameni vechi, 
bătrânii satului. Crescută în preajma nanelor cu 
porecle ca Mâțoaia, Pârgălăoaia, Mierloaia, 
Iepuroaia am ajuns să cred în lucruri fermecate, 
numai de mâinile lor știute și vrăjite: peretare cu 
mioare, ciobănei, chipuri de îngeri, căluți, păuni, 
pisici, ștergaruri agățate la blide care mai de care  
mai colorate și împodobite de nu știai ce e mai 
atrăgătoare ștergura sau blidul cu flori viu 
colorate. Și în mintea mea de copil credeam că 
toate acele florițe erau luate din grădină și presate 
apoi cusute cu măiestrie de nanele vorbărețe. 
Asta, poate, pentru că fiecare dintre nanele dragi 
aveau grădinuță cu flori și se întreceau în a-și 
face rost de sămânța cea mai deosebită. 

În casa bunicii se adunau mândrele „nane” care 
mai de care mai nealcoșe cu dibăcia lor în ale 
țesutului și cusutului și să le vezi pe toate în 
acțiune, îți era mai mare dragul: Mierloaia aducea 
tortul, Iepuroaia avea socola, Mâțoaia își dădea cu 
părerea despre mersul suveicii și despre țesătură,

iar eu de dragul bunicii dădeam la socolă până îmi 
făceam bășici pe degete. Bunica mă alinta și mă 
răsplătea cu o bucățică de etamină pe care era 
cusut în chilin și în cruce cel mai frumos model 
cum nu mai „e altul“ sau cu un “dubleț „ 
aburind, copt în cuptor sau fiert în oala de lut.

Dar să le vezi pe aceleași „nane” când se 
întreceau în ale cusutului, era altă magie. Un 
spectacol de neuitat în care râsete și glume 
amestecate cu ofurile lor însoțeau cusătura, la 
care trebuia să nu dea greș că una era pentru 
popa, alta pentru altar, alta pentru fata de măritat 
și altele erau alea de la prapori. Eu mă uitam 
fascinată la ele și abia le pricepeam vorba, nu 
înțelegeam mare lucru din vorbele lor de duh, dar 
mă simțeam băgată în seamă când trebuia să bag 
ața în ac, sărmanele- ori că nu vedeau bine, ori se 
prefăceau de dragul meu.

 Și toate aceste gânduri, trăiri și simțiri ale 
copilăriei mele m-am căznit să le păstrez în 
lădoiul de zestre alături de muzeul de peretare, 
ștergările „pictate” și colorate, țesute cu ațe 
împletite, le păstrez și acum cu grija și cu dorința 
din ochii bunicii ca o promisiune făcută vieții: că 
nu o să uit niciodată ulița copilăriei, nanele 
șugubețe care unele dorm deja somnul țărânii și 
zestrea din lădoaiele lor ferecate, încă deschise 
doar celor care simt și trăiesc bocșenește, în 
spiritul tradiției născută .

Lădoiul cu zestre

Text de Pușcaș Adria - (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău) 
Prof. coordonator Remeş Viorica

foto Alin Ghirean

6 7



Balta Cehei, sau Tăul Uileacului, ascunde urmele 
unei dispariții misterioase. Se spune că în acest 
loc, în vremuri demult trecute, era un sat. Nu știe 
nimeni cum și de ce satul a fost acoperit de ape, 
dar în zilele liniștite și însorite, vaietul prelung al 
clopotului bisericii de sub ape se aude cum își 
caină soarta. 

Copiii locului știu de la bunici și de la părinți că 
nu e bine să te apropii de tăul făr' de fund, care 
nu seacă nici pe cea mai aprigă secetă, deoarece 
aici sălășluiesc creaturi înfricoșătoare ce abia 
așteaptă să-și găsească companie pentru vecie!

Probabil înțelepții au născocit aceste povești 
pentru a-i ține pe cei mici departe de șerpii de 
apă și broaștele râioase ce-și fac veacul prin 
stufărișul de pe lângă baltă.

Sau poate, de mergi într-o zi și asculți cu băgare 
de seamă, vei auzi și tu vaietele celor care înoată 
cu peștii.

Conform tradiției, Sânzienele plutesc în aer sau 
umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, 
cântă și dansează, împart rod holdelor, umplu de 
fecunditate femeile căsătorite, înmulțesc 
animalele și păsările, umplu de leac și miros 
florile și tămăduiesc bolile și suferințele 
oamenilor.

Florile de sânziene culese în ajunul sărbătorii de 
Sânziene sunt împletite în coronițe. Fiecare 
membru al familiei are o coroniță care este 
aruncată pe acoperișul casei în timp ce i se strigă 
numele. Conform acestei tradiții, în funcție de 
zona de acoperiș unde se oprește coronița, se 
poate descoperi care dintre membrii familiei va 
avea cea mai îndelungată viață.

În inima satelor sălăjene, fetele strâng flori de 
Sânziene pentru a le pune sub pernă, în noaptea 
premergătoare sărbătorii, în credința că își vor 
visa ursitul. De asemenea, fetele își fac coronițe 
din Sânziene pe care le lasă peste noapte în 
grădini sau în locuri curate. Dacă dimineața 
găsesc coronițele pline de rouă, este semn sigur 
de măritiș în vara care începe.

Gospodarii încearcă să afle care le va fi norocul 
la animale, tot cu ajutorul florilor de Sânziene, în 
seara din ajunul sărbătorii agață cununi de 
Sânziene la colțul casei orientat către răsărit și 
dacă, a doua zi, în coronițe este prins păr de la 
anumite animale, sau puf/pene de la păsări, 
consideră că anul va fi bun mai ales pentru 
acestea.

Sărbătoarea Sânzienelor mai este cunoscută în 
popor și sub denumirea de Amuțitul Cucului. Se 
crede că dacă cucul încetează să cânte înainte de 
Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă.

Text de Fodoca Cezar 
(Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău) 

Coronița de sânziene

Ilustrație de Torge Adelin - (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) 
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Grăitor în satul meu

…… Nu  știu alții cum sunt, dar eu, când mă 
gândesc la tradițiile populare românești, la 
costumul meu popular, păstrat cu sfințenie în 
cufărul primit de mama de la bunicii ei, îmi vin în 
minte anii mei de pruncie, anii de grădiniță, de 
școală, spectacolele la care am fost  părtaș și în 
care jucam rolurile importante,  și parcă-mi saltă 
și acum inima de bucurie!

Și doamne, frumos era pe atunci…! 

Rememorând acele clipe, mă opresc asupra 
unuia dintre rolurile interpretate de mine, în 
cadrul unei nunți țărănești pusă în scenă, pe când 
eram de-o șchioapă, și anume, GRĂITORUL 
nunții.

Și totuși, ce era un grăitor? Și răspunsul la 
întrebarea mea l-am găsit la baciul Petrea 
Iulișchii, grăitorul satului nostru, mărturia vie a 
vremurilor de demult,  care, în ciuda vârstei 
înaintate, 87 de ani, mi-a adus câteva lămuriri cu 
privire la întrebarea mea.

Începându-și istorioara sa cu celebrele cuvinte: 
,, D-apu fătu meu..pă vreme me, era altfel, amu 
lume-i strâcată dă cap!,, începe a-mi povesti 
despre nuntă:

,,Pă vreme nostă să mergea în pețit, în chișleji, 
ș-apoi părinții viitorilor miri mereu pă vedere, să 
înțelejeu dă zestre, dă nuntă, apoi mirii își cotau 
nănași, stabileu data nunții și începeu pregătirile. 
Aveu mare zolă, că doră, tătătăt să făce acasă. 
Umblau câte doi chemători și vestească nuntă, cu 
bote gătate cu flori, cu cununi dă flori pă umăr și 
cu câte o iagă cu palincă îmnerită, zâcând:

Noroc bun , vă deie Dumnezău!

Ne-o trimis…….(zâce porecla)

Și vă temăm la nuntă.

Și fim cu tăți împreună,

La-un pahar dă voii bună.

D-or fi zece, tăte-or trece

Și mai bini ne-om petrece

Șiratău-i joi sara,

Iară nunta sâmbăta…

Dăspre șiratău aș pute să-ți povestesc mult și 
bine, da și ne întoarcem la ale noste….. În zua 
nunții la casele mirilor, e mare larmă, să adună 
neamurile, apropieții, chemătorii, nănași și 
grăitorul.

Acum intră în scenă grăitorul, care are rolul de a 
conduce întregul demers al nunții.

,, Apoi fătu-meu, să porne dă la casa mirelui,  i 
se cere acestuia iertăciunii:

Mult iubită adunare
Vă rugăm dă ascultare
Dă la mic până la mare,
Dă la cel cu țâța-n gură
Pân la cel cu barba sură.
Celor adunați li să umpleu ochii dă lacrimi, iară 

grăitorul își continua zâcere:
Ia-ți măi mire zua bună, 
Dă la tata, dă la mumă, 
Dă la fir dă busuioc
Dă la fetele dân joc,
Dă la flori dă cărăjele,
Dă la veri și dă la vere
Și ți-l pune la muiere!
Înainte dă plecare
v-aș ruga sa,mi dați ascultare
cinstitul mire……..(îi spune numele)
dimineață s-o sculat, fața sa și o spălat,
 părul și l-o teptănat.
Și-o pus gând dă însurat.
Și înainti d-a pleca
Sărută-o pă maică-ta
Și îi ceri ei iertare
Dac-o fost cu supărare
Sărută-l pă tatăl tău,
Că te-o apărat dă rău,,
După ce mirele dă mâna cu părinții și-i sărută, 

să pornește după mireasă, nu înainte de a se 
spune o rugăciuni. Muzica cânta, aveu doar 
hedeadă și tobă, muierile dăscântau, iar la casa 
miresei ne aștepta oaste aleasă. Să zice iertăciune 
miresii:

Cinstitul nost mniri, 

Azi ne-o dat nouă dă știri,

Că i-i vreme dă-nsurat,

Mândră floare și-o aflat.

Oaste mare-o adunat

Și cu toții am plecat

Ca să găsim florioară,

A mirelui soțioară

Apoi, la unele nunți, să prezentă în fața 
nuntașilor, spre distracția lor, câte o mireasă 
hâdă, bătrână, iar mirele trebuie să o refuze și să 
ceară mireasa adevărată…era tare mult răs și voii 
bună, muierile iuieuu și dăscântau, care mai dă 
care, parcă să luau la întrecere cele dân ceata 
mirelui, cu cele dân ceata miresei, fluturat dân 
zadii și dân pole dă gândeai că aveu cuștiriți.

După ce să arăta mireasa adevărată, grăitorul 
începe iertăciune:

Ie-ț mireasă zua bună,

Dă l-a ta măicuță bună,

Dă la iarba dă sub cruce,

Dă l-a tău tătucă dulce.

Dă la struț dă busuioc,

Dă la feciorii dân joc.

D-o fost buni, ori d-o fost răi,

Tu ț-ai petrecut cu iei.

Înainte d-a pleca,

Noi, mireasă, te-om ruga,

Dă mâna cu mama ta.

Și-o sărută cu dulceață,

Că mult te-o ținut în brațe.

Hai măicuță, și mă iartă,

Dacă ț-am greșit vreodată.

Mă îndrept spre tata meu,

Că m-o apărat dă rău.

Dacă ț-am greșit vreodată,

Iartă-mă tătucă dragă!

Si-ți mai dau o sărutare,

Înainte dă plecare.

După cerutul mireseii muzicanții zâc un cântec 
anume, Rosmarin în colțul mesei, ochii tuturor 
varsau lacrimi, dă gândeai că erau la petrecanie, 
nu la nuntă, apoi fătu meu, să porne cătă biserică, 
nu înainte dă a striga grăitorul:

Noi merem la cununie,

Dumnezău cu noi să fie!!!

Ș-apoi pă drum mireasa mere prima cu cei doi 
chemători, apoi mirele, cu două domișoare, 
nănașii, neamurili mai apropietii, socrii mici, 
socrii mari și tăt alaiu.. Oamenii stăteu pă la porți 
și vadă nunta, iar nuntașii îi serveu cu palincă, în 
timp ce muierile dăscântau dă mama focului.

La beserică, popa îi cununa, le pune cununile pă 
cap, le dăde pișcoturi cu mneri dă albină, apoi le 
țâne o predică, pă care bini ar fi fost ca mirii s-o 
și ducă la împliniri.

După cununie, când ieșeu mirii din biserică, 
muzicanții cântau La mulți ani, apoi băgau una pă 
picior și jucau nuntașii în fața besericii.

Apoi mereu la locul unde avea loc nunta, dă 
regulă la cort făcut dă gazde, sau în casele 
oamenilor, dacă nu era o nuntă mare.
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Grăitorul începe cu versul Zâce-așe pân gura 
me… ș-apoi începe prezentare nunții, pentru cei 
care nu o participat la primele etape, apoi 
dezleagă masa cu o rugăciuni, încheind cu urare:

Iar noi să zâcem cu tății ,ca Dumnezău Sfântul 
să le deie noroc!!!Nuntașii tăți strâgau: Noroc! 
Noroc!

Grăitorul mai intervene cand să serveu felurile 
dă mâncare: supă fiartă pă găină dă casa, teoaște 
bune cu carne, conț cu  mămăligă dă hiribi și la 
urmă colac cu nucă. În ulceli era vin roșu dân 
gospodăriile oamenilor, pălinca era în sticle albe 
și să vadă cât îi dă veche și dă galbănă…

Cătă dimineață să cinsteau mirii.  Grăitorul lua 
în mână o găleată dă tablă zincată nouă și cu 
nănașu mare umblau pă la nuntași după cinste. 
Banii, care nu erau așe mulți, să puneau în 
vedere, găleată, iar unii nuntași dădeau câte un 
ciont plin cu carne pă el, o tichineauă dă păsulă 
uscată, câte un colac mândru împletit.

Și așe să încheie nunta cătă cântatu cocoșilor.

Am stat și l-am ascultat cu atenție sporită pe 
baciul Petrea Iulișchii, grăitorul nostru, 
minunându-mă, cum la vârsta dumnealui, poate 
să relateze până și cel mai mic detaliu al 
tinereților dânsului, însă ceea ce m-a marcat cel 
mai mult, a fost faptul că, sprijinindu-se într-un 
baston, cu ochii plini de lacrimi, s-a îndreptat 
spre un lădoi, din care a scos un caiet învechit, 
mi-a arătat cum și-a notat toate versurile pe care 
mi le-a spus mie, apoi mi-a arătat două fotografii 
și punându-mi-le în mână mi-a spus cu voce 
tremurândă: ,, Și Ioan Bocșa, marele cântăreț, m-
a căutat și a stat de vorbă cu GRĂITORUL Petrea 
Iulișchii.

Sunt mândru că sunt concetățean cu astfel de 
oameni, sunt mândru că, în anii mei de pruncie, 
am jucat rolul GRĂITORULUI și, poate cine 
știe….aș putea să-i calc pe urme baciului Petre…. 

Text de Palcea Cristian Gabriel (Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos) 
Prof. coordonator: Palcea Adina

Grăitor în satul meu

Ilustrație de Mladin Cristina (Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou)

Fata Căt nii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, 
Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, 
Eva, Dorobanțul, Degețelul și Sfinxul, stâncile 
sculptate de acțiunea vântului, a ploii și a zăpezii 
au devenit personaje fantastice în legendele 
localnicilor.

Situată la aproximativ 10 kilometri de 

ă

orașul 

Jibou, în satul Gâlgău Almașului, Grădina Zmeilor 
este una dintre cele mai frumoase și mai 
interesante rezervații naturale din Transilvania.

Cine ajunge în apropiere, are ocazia de a 
surprinde farmecul neîntrecut al acestui colț de 
basm al Sălajului și de a se lăsa purtat într-un 
tărâm unde poveștile trecutului prind viață !

Grădina Zmeilor
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Primele exploatări miniere în Bazinul Bobota-

Sărmășag au început în anul 1906, perioadă în 

care exploatarea cărbunelui s-a realizat cu 

ajutorul oamenilor, manual, iar cărbunele 

exploatat era purtat din subteran cu ajutorul 

cailor. Iluminarea zonelor exploatate era făcută cu 

ajutorul lămpilor de carbid.

Aceste exploatări au predominat pe vremea 

Austro-Ungariei, ei au început exploatările în 

această zonă. 

Cu timpul, ca orice ramură a industriei, 

mineritul s-a dezvoltat datorită mecanizării 

exploatărilor, astfel s-au introdus în lucrările 

miniere din subteran noi tehnologii de lucru, atât 

pe parte de siguranță a muncii cât și pe parte de 

exploatare. Un rol important în această 

mecanizare a avut-o influența și cunoștințele 

mult mai avansate în minerit ale rușilor. Multe 

dintre echipamentele de lucru au fost importate 

sau realizate în fabricile românești pe baza 

proiectelor rusești. Astfel, în puținele mine care 

încă funcționează în zilele noastre, se mai pot 

întâlni asemenea utilaje învechite. Unul dintre 

motivele închiderii multor mine a fost lipsa de 

investiții noi și utilajele mult prea învechite, 

unele ajungând la 40-50 de ani vechime.

Mina Sărmășag este situată în Nord-Vestul țării, 

în județul Sălaj, comuna Sărmășag. Aceasta s-a 

ocupat cu exploatarea lignitului, lignitul fiind 

unul dintre cărbunii inferiori ce se exploatează la 

noi în țară și se folosește la încălzirile centrale 

casnice, precum și la centrale termo-energetice 

din Oradea și Zalău, aceștia fiind consumatorii 

principali de lignit.

Mina Sărmășag a avut pe raza județului Sălaj, și 

nu numai în județul Sălaj, mai multe puncte de 

lucru printre care amintim: Mina Ip, Zăuan, 

Chieșd, Voivozi, Zăghid. În perioada comunistă, 

când mineritul era una dintre ramurile principale 

ale economiei, cărbunele fiind numit și aurul 

negru al pământului, Mina Sărmășag avea un 

efectiv de 4000 de muncitori, iar exploatarea 

lignitului se făcea la adâncimi cuprinse între 100 

și 150 de metri, aceasta fiind adâncimea la care 

coborau și muncitorii pentru a scoate la suprafață 

resursele.

Mina Sărmășag, pe lângă exploatările subterane 

care erau sectoare de bază, mai avea și exploatări 

la suprafață, acestea fiind denumite cariere de 

cărbune de unde, cu ajutorul excavatoarelor și al 

camioanelor, se exploata și se transporta 

cărbunele la punctul de încărcare și livrare CFR.

Activitatea de bază fiind mineritul, cei mai mulți 

muncitori erau mineri, însă pentru asigurarea 

desfășurării activității, erau necesare și forțe de 

muncă pentru întreținerea, repararea și 

transportul pieselor de schimb în subteran, astfel 

erau atelierele electrice care se ocupau cu 

rebobinarea motoarelor electrice și repararea 

oricăror probleme electrice survenite în procesul 

de producție, erau ateliere mecanice care reparau 

utilajele care sufereau avarii în subteran, erau 

sectoare de suprafață care asigurau transportul 

cărbunelui  din subteran până la punctele de 

livrare cu ajutorul magistralelor de benzi de 

transport cu bandă și personalul TESA care 

desfășura activitățile de birou în cadrul 

întreprinderii.

Odată cu căderea comunismului în anul 1989, 

mineritul a trecut printr-o perioadă grea datorită 

politicelor guvernelor anterioare care, treptat, au 

înlăturat subvențiile de la stat către minerit, fapt 

care a dus încetul cu încetul la închiderea minelor 

mai mici, acestea devenind nerentabile din punct 

de vedere economic pentru stat. Astfel, s-a ajuns 

ca în anul 2014 activitatea întreprinderii miniere 

Sărmășag să se oprească, fapt care a dus la 

pierderea locurilor de muncă ale multor familii și 

necesitatea de reconversie profesională a 

oamenilor.

În urma închiderii și abandonării carierei, 

perimetrul carierei s-a umplut cu apa rezultată 

din precipitații și infiltrații de apă prin straturile 

de nisip rezultând astfel un luciu de apă de 

aproximativ 45 hectare, adâncimea maximă a 

lacului format fiind de 35 de metri (adâncimea 

variază între 15 și 35 de metri.)

Ruinele trecutului

Text de Budai Andreea (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) 
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”Fiecare loc de pe pământ are o poveste a sa, 
dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și 
trebuie și un dram de iubire ca s-o înţelegi.” 
(Nicolae Iorga)

Pornind de la vorbele înțelepte ale marelui 
istoric român, mi-am amintit de existența unui 
monument impresionant prin frumusețe, dar și 
prin povestea minunată pe care o cunosc de la 
tatăl meu.

Locul care mi-a atras atenția se află în partea de 
Nord-Est a satului Jac, pe valea Lencii și poartă 
numele de PIATRA LATĂ.

Imaginea întipărită în mintea mea la prima 
vizită, în martie 2012, îmbină misterul și 
curiozitatea. Constituit dintr-un bloc mare de 
piatră de aproximativ 25 metri înălțime și 15 
metri lățime cu un perete vertical înspre Est, 
monumentul se încadrează perfect în peisajul 
mirific de pe valea Lencii. Pentru a potența 
misterul, în mijlocul peretelui vertical există o 
încăpere de mici dimensiuni ( aproximativ un 
metru cub) la care se ajunge cu greu, utilizând 
echipament special.

Cunoscut în sat ca PIATRA LATĂ, monumentul 
are o altă denumire, căci datează din perioada 
ocupației romane. Denumirea oficială este 

Mithraeum” și ținând cont de forma obiectivului 
și de locul în care este situat se poate presupune 
că acesta ar fi putut fi folosit și ca loc de refugiu 
în perioada antică și în cea medievală. Piatra 
extrasă din această zonă a fost utilizată pentru 
fortificarea castrelor romane.

Pe lângă misterul și farmecul datorate vechimii, 
PIATRA LATĂ ascunde o legendă a cărei 

protagonistă a fost fiica unui boier. Ilonka –

”

acesta era numele 

de pe PIATRA LATĂ. Pentru a spori tragismul 
momentului, tatăl acesteia și-a incendiat conacul 
părăsind definitiv acele locuri. Baronul Wesselenyi 
a vândut toată valea unor familii de români care în 
memoria fetei care s-a jertfit au numit noua 
colonie . Din perioada aceea datează o 
casă veche de peste o sută de ani care a rămas 
parcă pentru a susţine legenda tristei Ilonka.

Un loc fascinant, un loc misterios care îmbină 
istoria și legenda cu pitorescul zonei, PIATRA 
LATĂ rămâne o mărturie peste ani a dârzeniei 
neamului nostru.

fetei – s-a sinucis aruncându-se 

”Leanca“

Un loc legendar - Piatra Lată

Text de Taloș Daria (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) - Prof. coordonator Popa Mihaela Ilustrație de Kiss Andreea  (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău)

Complexul Arheologic Moigrad-Porolissum

Pe vechiul oraș Porolissum, împăratul Traian a 
construit această fortăreață cu scopul de a bloca 
trecerea dinspre Munții Carpați spre Dacia 
Porolissensis. Pentru un roman, Porolissum era 
sinonim cu capătul lumii, iar aici începea unul 
dintre cele mai lungi drumuri care duceau la 
Roma!

Cu sau fără ghid, puteți explora vechiul oraș și 
veți descoperi sensul fiecărui colțișor datorită 

reconstituirilor și a explicațiilor de pe panourile 
informative așezate cu grijă lângă fiecare obiectiv. 
Cu ajutorul acestora puteți deveni roman pentru o 
zi și este ușor să vă faceți o idee despre ce 
însemna viaţa la capătul lumii romane.

Anual, sunteți invitați să vă bucurați de o 
experiență unică, de a retrăi istoria, prin cel mai 
important festival de reconstituire istorică antică 
din România, Porolissum Fest!

16 17Ilustrație de  Tolnai Barbara 
(Școala Gimnazială „Szikszai Lajos” Șamșud)



Aidoma unei gazde primitoare, biserica de lemn 

cu care se mândresc localnicii din Fildu de Sus, 

cucerește prin frumusețe, zveltețe prin încadrare 

în peisaj și prin liniștea din jur, satul fiind departe 

de șosea. Construit în anul 1727, acest locaș de 

cult se numără printre cele mai bine păstrate 

biserici de lemn din județul Sălaj. 

Nota de unicitate îi este dată de turnul foarte 

ascuțit, care atinge 40 de metri, un aspect mai 

puțin cunoscut fiind faptul că la mijlocul secolului 

XIX, în urma unor lucrări de modificare, biserica 

a fost mărită. Turnul are patru turnulețe, ceea ce 

înseamnă că satul a avut la vremea respectivă, 

drept de judecată. Biserica are fundație ridicată 

din piatră și este acoperită cu șindrilă. Pictura a 

fost realizată în 1856 și este foarte bine 

conservată, dar pictorul a rămas necunoscut.

Chiar dacă județul Sălaj păstrează cele mai 

multe biserici de lemn din țară, biserica de lemn 

de la Fildu de Sus este una dintre cele mai 

frumoase.  

Costumul popular românesc reprezintă veșnicia 
și individualitatea unei etnii, existând costume 
tradiționale diverse, specifice fiecărei regiuni din țară.

Costumul popular femeiesc este format din:

- cămașă sau ie (spăcel) - nu foarte lungă în 
talie, croită din pânză învăluită (bumbac cu 
cânepă), cu cusături deosebite, broderie pe piept și 
mâneci ample, care se termină cu pumnășei

- laibăr sau pieptar - purtat peste spăcel

- poale (pindeleu), croite din pânză învăluită, din 
trei clini, rezultând astfel, poale largi, albe, 
ornamentate mai aproape de partea lor de jos cu o 
vrâstă aleasă în război, cu motive florale colorate

- zadie sau catrință, tivită în partea de jos - care 
poate fi simplă sau în perechi

- năframă, care poate fi purtată și peste spăcel

- murună, cunună impozantă, purtată pe creștet, 
obiect de podoabă care oferă costumului o 
spectaculozitate aparte

- opinci sau cizme

Costumul bărbătesc este alcătuit din:

- cămașă, croită pă stani - din pânză ţesută în 
casă, scurtă și ornamentată la guler, umeri și 
pumnari

- gaci - prinși la brâu cu curea

- cioareci din pănură albă

- laibăr negru - purtat peste cămașă

- clop (sau cușmă, iarna) - element component 
principal al costumului, care poate fi împletit din 
paie sau cu pană  

- opinci sau cizme

Text și ilustrație de Ciul Ioana  (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) Ilustrație de Mogoș Maria Lorena  (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău)

Biserica de lemn din Fildu se Sus Portul popular
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Ilustrație de Vasilache Malvina  (Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou)

  Grădina Botanică 
„Vasile Fati” din Jibou

Localnici și turiști din toată lumea se bucură 

deopotrivă de experiența unei plimbări sau de 

momentele de reîncărcare cu energie pozitivă 

trăite în acest cadru verde, inundat de răcoare și 

liniște.

    O zi petrecută în Grădina Botanică „Vasile 

Fati” echivalează cu o călătorie în jurul 

Pământului: descoperiți mii de specii de plante 

de pe toate meridianele lumii, lăsați-vă cucerit 

de splendoarea grădinii japoneze, explorați 

jungla amazoniană și pădurile tropicale, 

scufundați-vă în adâncul mării și al oceanului, 

admirați vestigiile vechiului parc din jurul 

castelului medieval – fostă reședință a Baronului 

Wesselenyi și deveniți mai bogat în cunoștințe 

din domeniul botanic.

    Indiferent de sezonul în care aveți ocazia de 

a vizita grădina, nu uitați de parcul Zoo, special 

amenajat; dacă plantele nu par să observe 

oamenii, animalele se bucură întotdeauna de 

vizitatori!

Grădina Botanică „Vasile Fati‟ din Jibou

Text și ilustrație de Benche Natalia 
(Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) 

Cu secole în urmă, meleagurile almașe au 
adăpostit vetre de sihăstrie cu călugări învăţaţi și 
cu viaţă plină de smerenie.

Se povestește că la marginea pădurii din satul 
Păduriș vieţuiau doi călugări renumiţi pentru harul 
lor duhovnicesc. Credincioșii le împărtășeau 
necazurile, le cereau sfatul și ajutorul în rugăciune.

Printre cei care au venit la acești sihaștrii a fost și 
o femeie foarte bogată, cu o deformare a coloanei 
vertebrale, motiv pentru care localnicii o numeau 
‘’Strâmba’’. Femeia a apelat la ajutorul călugărilor 
pentru însănătoșirea fiicei sale, grav bolnavă, la 
care până atunci nu găsise vindecare la nici un 
medic sau preot. A promis călugărilor că-i va 
răsplăti dându-le toată averea sa. Făcându-li-se 
milă, aceștia au acceptat să o ajute, însă nu doreau 
ca răsplată decât o mănăstire unde să se roage, 
întrucât făceau acest lucru în pădure. 

Rugăciunile celor doi monahi au vindecat-o pe 
tânără, iar călugării care în acea perioadă erau în 
trecere, deoarece nu aveau unde să stea și umblau 
mereu, s-au stabilit în sfântul locaș care până și azi 
poartă numele întemeietoarei ‘’Strâmba’’.

Legenda mănăstirii – Strâmba
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Biserica de lemn din Chieșd se află în localitatea 

omonimă din județul Sălaj și se presupune că a 

fost ridicată în secolul al 18-lea. Biserica este 

cunoscută pentru altarul său rotund. Biserica se 

află pe noua lista a monumentelor istorice sub 

codul LMI: SJ-II-m-A-05038.

Chieșdul este unul din satele cu cea mai veche 

mențiune documentară din părțile Crasnei. 

Tradiția orală spune că biserica de lemn a fost 

construită cu trei secole în urmă, la circa 300 de 

metri de locul actual, de unde ar fi fost mutată pe 

butuci de lemn, fără a fi demontată. Operațiunea a 

durat doi ani, timp în care slujbele se făceau în 

locul unde se afla biserica.

Absida, caz foarte rar la bisericile de lemn, are 

contur semicircular, rezultat din cioplirea arcuită 

a celor cinci rânduri de bârne ce se prind cap la 

cap în cheotoare de tip cârlig .

În anul 1916 biserica a fost renovată, învelitoarea 

de șindrilă fiind înlocuită cu tablă galvanizată. În 

naos s-a adăugat corul  susținut de patru stâlpi 

fusiformi, cu capiteluri cioplite în forma unor 

trunchiuri de piramidă inversate, cu baze 

paralelipipedice. Scara de acces la cor este în naos. 

” “

” “

Bolta semicilindrică a încăperii este făcută din 

scânduri groase, prinse de cele trei arcuri 

exterioare prin cuie de lemn. Deasupra 

pronaosului se ridică turnul clopotniță cu foișor și 

patru turnulețe. Pereții exteriori și ancadramentul 

ușii de intrare sunt decorate cu motivul 

frânghiei.

Deasupra intrării în naos se păstrează 

următoarea inscripție: “În toată această lume fie 

binecuvântat numele lui Dumnezeu. Ca oriunde 

vor fi unul sau doi adunați întru numele meu de 

pre tot locul sfânt. Zugrăvitu-s-a această sfântă 

biserică în zilele înălțatului împăratului nostru ... 

și stăpânirii sale Domnului Bob Ioan prin mâinile 

noastre cele de prea păcătoșilor robi Dumnezeu 

Țiple Pop Ioan Zugravul din cinstita ... de 

Dabacina numită ... în 1796’’. Anul este trecut atât 

cu cifre arabe cât și chirilice. În biserică sunt și 

câteva icoane pe lemn de valoare, datând din 

secolul al XVIII-lea.

Biserica de lemn din Chieșd

Ilustrație de Roman Dan (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău) Text de Roman Dan (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău) 

Biserica de lemn din Chieșd
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Budai Andreea (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) - Ruinele trecutului - pg.14

Cheregi Bianca (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) - Casa memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin - pg.2

Ciul Ioana (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) - Biserica de lemn Fildu de Sus - pg.18

Fodoca Cezar (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău) - Coronița de sânziene - pg.9

Iancu-Sălăjanu Ana (Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău) - Iuliu Maniu - un destin pentru România - pg.3

Kiss Andreea (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) - Porolissum Moigrad - pg.17

Mladin Cristina (Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou) - Grădina Zmeilor - pg.13

Mogoș Maria Lorena (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) - Portul popular - pg.19

Palcea Cristian Gabriel (Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos) - Grăitor în satul meu - pg.10

Pușcaș Adria  (Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău) - Lădoiul cu zestre - pg.7

Roman Dan (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău) - Biserica din Chieșd - pg.22

Șireag Alexandra (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) - Cetatea Báthory și Șimleul de altădată - pg.4

Taloș Daria (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău) - Un loc legendar - PIATRA LATĂ - pg.16

Tolnai Barbara (Școala Gimnazială „Szikszai Lajos” Șamșud) - Legendă - pg.16

Torge Adelin (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) - Legenda Bălții - pg.8

Vasilache Malvina (Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou) - Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou - pg.20
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Mulțumim profesorilor care s-au implicat în acest proiect și care au fost călăuzele elevilor în periplul lor prin Țara Silvaniei.

Muzeul Județean
de Istorie și Artă Zalău

Inspectoratul Școlar
al Județului Sălaj

Mirel Matyas, "Hoinar prin Sălaj"
Sebastian Olaru, Agerpres

Marius Morar, "Magazin Sălăjean”
Alin Ghirean, A.P.I. Zalău


