Povestea Clubului Mirror GreenIMPACT Răucești
Pe 14 septembrie 2017, cu zâmbete de emoție pe față, toți copiii interesați ne-am prezentat, la prima
întâlnire dornici să aflăm noutăți, așa cum scria în afișul de promovare: Ce e nou la „Orizont“? Este
Clubul Green IMPACT. Dacă ACTIV vrei să fii, N-ar strica la noi să vii… Am fost încântați de glasul
dulce al doamnelor lideri, doamna profesoară de fizică și chimie de la Liceul Tehnologic Oglinzi –
Ana Filip și doamna bibliotecară a Bibliotecii Comunale Răucești – Gabriela Vrînceanu, ce au
prezentat scopul acestui club, și anume acela de a descoperi și promova comorile patrimoniului
cultural și local din comunitate și cum am putea împreună să ducem la bun sfârșit dorințele
strămoșilor. Ce nume putea să aibă grupul nostru decât ceva care să ne reprezinte satul Oglinzi –
singura localitate cu acest nume frumos, care se pare vine de la numele unor „heleșteie“ cu apa
limpede ca cristalul în care se oglindea tot ce era în jur? Ne-am gândit la Mirror (oglindă), am votat
democratic iar clubul nostru se numește „Mirror GreenIMPACT Răucești“, un nume răsunător între
salcâmii îmbietori și teii bătrâni la umbra cărora așteptau eroii basmelor, curioși să vadă ce se va
întâmpla pe parcurs. Și uite așa Mirror GreenIMPACT Răucești a luat ființă. Zilele treceau, iar gândul
că se vor petrece mari aventuri și că vom avea parte de multă distracție ne cutreiera mințile. Am
realizat zeci de variante pentru afișele și ecusoanele care să ne reprezinte pe noi, pe grupul nostru, pe
personalitățile noastre, am început cu jocuri și povești, am discutat diverse lucruri interesante, am mers
în vizită la autoritățile locale, la obiectivele frumoase din comunitate să vedem ce am putea descoperi
și promova noi, pentru a atrage cât mai mulți turiști în zona Neamțului. Dar iată că la activitățile
obișnuite s-au adăugat și două zile cu activități de service-learning, în care am fost vizitați de două
doamne drăguțe care au venit tocmai din Piatra Neamț, cu scopul de a ne da sfaturi și sugestii,
doamnele Simona Gherasim și Ștefania Timofte. Am votat ca proiectul nostru de voluntariat în folosul
comunității să fie un festival de folclor, care să aducă la lumina rampei tot ce este frumos și autentic,
adică muzică, dansuri populare, port tradițional. De atunci a început MAREA AVENTURĂ, și anume
descoperirea și promovarea comorilor satului, pe care am ales să le facem exact ca niște eroi
reprezentanți ai darurilor oferite de către Dumnezeu, unui cămin numit Oglinzi, un cămin al oamenilor
care s-au dovedit a fi respectuoși și cu inimă mare după ce și-au împărtășit viețile pline de aventuri și
clubului, un cămin al animalelor cu ochii ca oglinda, un cămin al naturii cât vezi cu ochii. Am plănuit
multe și ne-am bucurat de timpul petrecut împreună. Am zâmbit și ne-am relaxat ascultând poveștile și
glumele fiecăruia dintre noi, astfel am ales să organizăm o șezătoare care să aibă loc la școală pe data
de 3 martie, o șezătoare interactivă numită „Dor de primăvară și tradiții“, la care să auzim și alte
povești, în afară de cele de la bunii noștri bunei. Am îmbrăcat cu toții straie populare, straie care le
încântau sufletele tuturor gospodarilor care munceau de zori în ziua șezătorii și care îi bucurau inima
Ilenei Cosânzeana, care ne-a oferit cu drag această idee. Ne-am pregătit frumos la școală iar sala, plină
de motive tradiționale, eroi ai basmelor, costume populare și expoziția de fotografii vechi, poate chiar
de o sută de ani, a reușit să le aducă aminte invitaților, oameni de seamă ai comunei Răucești, imagini
din tinerețe. Am prezentat costumele tradiționale, am vorbit despre sărbătorile primăverii care erau
respectate pe vremuri, am dansat și ne-am bucurat de bucate tradiționale. A venit la șezătoarea noastră
și doamna Geanina Fedeleș, președinte al Asociației Ținutul Zimbrului, care ne-a vorbit despre
importanța acestei eco-destinații din zona noastră care este în Top 100 de destinații din Europa, ne-a
pus o prezentare power-point cu proiectele în care sunt implicați și la care putem participa și noi. De
altfel am fost implicați în acțiuni de voluntariat: Ana are mere pentru zimbri, Noaptea zimbrilor etc.
Așa am mai realizat ceva că… se apropia marele festival cu care să ne mândrim de comorile satului
nostru... Festivalul „Folclorul – comoara satului“, care avea să aibă loc pe 20 mai 2018, în Parcul
Tineretului Oglinzi, un loc verde de unde se vede România adevărată. Am muncit în echipă, am depus
mult efort și am realizat bannere, invitații, mape de promovare a localității, special pentru marea zi,
parcul a fost înfrumusețat și pregătit și ziua a și venit. Sute de oameni au venit pregătiți pentru
sărbătoare, în straie populare. Ne-au onorat cu prezența și alte cluburi GreenIMPACT și anume de la

Bîra, Hârlău și Vînători-Neamț, fiecare cu dansurile și tradițiile lor. Am întâmpinat invitații cum se
cuvine la Liceul Tehnologic Oglinzi, cu pâine și sare și muzică de fanfară, am vizitat expozițiile de
fotografii vechi, expozițiile de produse tradiționale: covoare, ștergare, carpete, costume populare, după
care s-a ținut parada costumelor populare, cu fanfară, cântece și veselie, cai frumos înșeuați până în
Parcul Tineretului Oglinzi, toți admirând frumusețea portului nostru popular. Ajunși la scena nouă,
special amenajată, s-au pus toți sătenii pe dansat cu multă veselie și mândrie de neam, exact ca niște
români adevărați, au apreciat tradițiile românești prezentate pe scena festivalului și au fost mulțumiți
cu adevărat de munca în echipă a clubului Mirror GreenIMPACT Răucești, chiar ei afirmând asta,
ziariștilor care au luat și interviuri la fața locului.
Dar aventura nu s-a terminat... Pentru că împăraților din basmele noastre nu le-au plăcut
niciodată obiectele de prost gust, au avut ideea de a pleca cu toții alături de noi într-o vânătoare de
comori anti-kitsch. Am fost la Pensiunea Agroturistică Miruna, unde am fost întâmpinați cu cireșe și
sirop de brad, la muzeul satului și la muzeul comunei Răucești, unde am descoperit și alte costume,
covoare, ștergare și unelte vechi de sute de ani și apoi la Biblioteca Comunală Răucești, locul unde își
petrece timpul doamna lider al grupului Gabriela Vrînceanu. Aici am cercetat monografiile despre
satele din comună, am căutat cântece vechi, cuvinte dispărute și am găsit nenumărate piese autentice.
Toate aceste locuri reprezintă cu adevărat comuna, de aceea noi membrii grupului am ales să căutăm
comori anti-kitsch chiar aici. Ne-am întâlnit cu multe persoane de seamă care ne-au vorbit frumos și
ne-au înveselit. Am găsit anti-kitschuri perfecte care ne-au bucurat atât pe eroii basmelor, cât și pe noi
membrii grupului și pe doamnele lideri, de asemenea. Pe 17 iunie aproape toți am mers la VînătoriNeamț ca să participăm la inaugurarea traseului turistic „Prin pădurea de foioase“ al membrilor
grupului Green Impact de la Vînători-Neamț în Parcul Natural Vînători-Neamț – locul reprezentativ
din destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului. Ne-am întâlnit cu multe persoane deosebite, printre care
și mentorul echipei noastre, doamna psiholog Liliana Bulgagiu, care ne-a fost aproape pentru orice
problemă care s-a ivit pe parcursul anului. A fost joc și voie bună, distracție și multă veselie. Am
răspuns prezent și la Bîra, unde colegii noștri de la GreenFamily și-au lansat cărticica cu „delicii din
rețetele bunicii“, am avut parte și aici de experiențe minunate din care să ne inspirăm pentru vacanța
binevenită și meritată după un an de muncă.
A urmat al doilea proiect GreenIMPACT, un proiect de antreprenoriat verde, pe care l-am
numit „Învățăm de la bunici“. Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm comorile tradiționale din
comunitate învățând de la bunicii noștri cum să coasem, să țesem, să confecționăm măști (și alte
suveniruri) și să le promovăm la festivaluri și spectacole tradiționale de datini și obiceiuri de iarnă și
nu numai, fiind convinși că, din palmele bunicilor noștri curge seva tradițiilor pe care noi le vom duce
mai departe, din generație în generație, asigurând o continuitate firească, prin realizarea de produse
originale, lucrate manual, cu materiale și modele autentice comunității noastre. Membrii clubului
Mirror GreenIMPACT au învățat să inventarieze patrimoniul natural și cultural al zonei, să contribuie
la conservarea, protejarea și valorificarea lui, să înțeleagă principiile unor activități economice cu
impact minim asupra mediului, să folosească creativ și sustenabil resursele din comunitate, să își
dezvolte simțul antreprenorial. Acest lucru a fost pe remarcat de toți cei prezenți la Gala „Tineri în
Acțiune pentru Ecoturism“ care a avut loc la Suceava. Cred că prin activitățile clubului am contribuit
la dezvoltarea gustului pentru frumos și autentic, am trezit în sufletul copiilor admirația pentru
strămoși, i-am educat e în spiritul respectului pentru valorile noastre tradiționale și i-am determinat să
înțeleagă cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Implicare, mobilizare, participare,
acțiune, comunitate, tineri, într-un cuvânt... IMPACT… MIRROR GreenIMPACT Răucești.

Impresii ale unui membru al clubului GreenIMPACT Răucești
De când m-am înscris în Clubul GreenIMPACT, acesta a fost pentru mine permanent o doză de
inspirație și învățare. Experiențele de care am avut parte la club m-au ajutat să-mi înving temerile, să

vorbesc publicului despre sentimentele mele și să fiu mult mai sociabil. Aici am aflat cât e de
interesant atunci când lucrezi în echipă și când ne ajutăm reciproc și colaborăm între noi. Am ieșit
victorios și în lupta cu sentimentele provocate de problemele mele personale, datorită întâlnirilor
săptămânale cu prietenii mei, membri ai clubului. M-am bucurat atunci când am întâlnit persoane
speciale la diferitele evenimente la care am participat și de la care am avut mereu ce învăța. Am reușit
să-mi descopăr mai bine pasiunile și personalitatea, mi-am dezvoltat multe capacități mintale,
emoționale și anumite valori, valorile IMPACT, iar partea cea mai importantă a fost că am
conștientizat că pot schimba ceva în bine pentru comunitatea noastră, eu, un puști de doar 13 ani,
alături de doamnele lideri și colegii mei. Mulțumesc tuturor pentru această experiență de voluntariat și
Fundației Noi Orizonturi pentru această ocazie deosebită!
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