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La ini]iativa profesorului Traian Rus, de la [coala general` din 

Oar]a de Sus, dar mai ales la cererea copiilor, s-a ini]iat între anii 

2002–2004 un atelier de ]esut. Atelierul a fost ]inut, în primii trei, 

ani de c`tre o femeie din sat, Maria Morar, care i-a înv`]at pe copii 

s` pun` r`zboiul de ]esut [i mai apoi s` lucreze. Dup` cei trei ani, 

în care atelierul a fost sus]inut de Funda]ie, copiii s-au organizat 

singuri, astfel c` au început s` se înve]e unii de la al]ii s` ]eas` 

[i au preluat atelierul, pentru înc` vreo câ]iva ani. În anul 200�, 

fiindc` [coala din Oar]a era una mic`, a fost pe punctul de a fi 

desfiin]at`, îns` pasiunea profesorilor [i, credem noi, chiar [i entu-

ziasmul elevilor în organizarea pe care au f`cut-o singuri la atelierul 

de ]esut, au salvat [coala de la comasarea cu cea din Oar]a de Jos. 

A fost o ac]iune care, iat`, a contribuit la coeziunea unui grup de 

copii [i dasc`li în jurul valorilor locale.  

În 2009, la {coala de Arte [i Meserii din S`li[tea de Sus a fost 

creat` o „clas` de patrimoniu”. Cincisprezece copii, din clasa a II-a 

pân` într-a X-a, au fost implica]i în activit`]i care ]in de patrimo-

niul cultural local. Au fost tratate trei teme: monumente, locuri 

OARţA dE sUs şi 
sĂLIşTEA dE sUs
ATELIERUL dE ţEsUT 
şi „CLAsA dE 
PATRIMONIU”

  judeţul Maramureş
Șăliștea de Sus: 

Biserica de lemn Sf. Nicolae 
a Nistoreștilor (sec. xvii), 

Biserica de lemn Sf. Nicolae 
din Buleni (1736), casa de 

lemn sec. xvii

Săliștea de sus și Oarța de Sus, un sat mare și un sat 
mic, amândouă bogate în patrimoniu material și ima-
terial. Începând cu anul 2002, Fundația IUGA a orga-
nizat activități de predare a patrimoniului către copii 
în colaborare strânsă cu instituțiile locale: Școala 
generală din Oarța de Sus, Școala de arte și meserii 
Mihai Eminescu, Casa de Cultură din Săliștea de Sus. 

 Oarța de Sus: biserica 
de lemn Sf. Arhanghel din 

Ortiţa (1798) și siturile 
arheologice: Ghiile Botii, 

Oul Făgetului, Mânzata, 
Măgura, Făget, Ograde 

datate din eneolitic până în 
sec ii d.Chr.
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de memorie [i me[te[ugurile 

tradi]ionale: cojoc`rit, ]esut 

covoare [i cergi, confec]ionare 

de bu]i din lemn, confec]ionare 

de sumane [i c`me[i 

tradi]ionale. Au fost organizate 

vizite ghidate, la monumen-

tele istorice din comunitate, 

precum [i la alte obiective de 

patrimoniu din jude]: Muzeul 

]`r`ncii din Dragomire[ti, 

bisericile – patrimoniu UNESCO 

– din {urde[ti, Bude[ti, 

Plopi[, Muzeul Memorial 

Vasile Lucaciu, instala]iile de 

tehnic` ]`r`neasc` de pe Valea 

Cos`ului. Au fost [i concursuri 

de crea]ie plastic`, literar` 

[i artistic`, scurte cercet`ri 

despre me[te[ugurile înc` 

vii, particip`ri la sesiuni de 

comunic`ri având ca obiectiv 

valorificarea patrimoniului 

material [i imaterial. La rândul 

lor, copiii au fost implica]i în 

realizarea unui ghidaj pentru 

al]i copii, veni]i în vizit` în 

comunitatea lor. Astfel, au 

dobândit [i exersat calitatea 

de gazde cum se cade, gata s` 

împ`rt`[asc` musafirilor din 

frumuse]ile casei lor, satul cu 

toate bog`]iile lui. Ce bine ar fi 

dac`, în fiecare sat, ar exista cel 

pu]in o „clasa de patrimoniu” 

în fiecare genera]ie! � a.s.




