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CUVÂNT ÎNAINTE
Motto:
„Patriotismul nu este numai iubirea
pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de
țară. ” (Mihai Eminescu)
LACU TURCULUI-istorie dincolo de timp
O filă din istoria țării este și istoria localității în care ne-am născut,a oamenilor
care au trait aici și a celor care ,prin existența lor,au scris o pagină în povestea
comunității din care au făcut parte, marcând astfel destine,vieți și caractere dincolo
de timp.
Un sat mic pe harta țării,un trecut mai putin cunoscut,o istorie grea și zbuciumată
,oameni puternici care au știut să razbată peste veacuri și suferință.
Satul Lacu Turcului este așezat la N-E de Bucuresti,odinioară fiind parte a
comunei Gherghița , fosta capitală a țării pe timpul lui Mihai Viteazul.De aici
pornea un drum la Nord ,prin Valenii de Munte ,spre Transilvania.Un alt drum
mergea la Oltenița și de aici , prin Bulgaria, spre Constantinopol, drum care se
numea Drumul Sării,fiindcă de-a lungul lui mergeau carele cu sare de la Slănic și
Telega spre împărăția turcească .
Se învecinează cu vechiul sat Ciumați ,care și-a luat numele de la lagărele
bolnavilor de ciumă din timpul lui Caragea și cu satul Balta Doamnei,care și –a
luat numele de la Doamna lui Matei Basarab.
Formarea satului Lacu Turcului
Din părțile de munte ale județului Prahova veneau mocani cu vitele și le păsteau
la șes pe moșia Gherghita,unii dintre ei petrecând iarna la rudele lor din satul
Ungureni.Cu timpul, și-au făcut colibe și au pus temelia noului sat Lacu
Turcului.Acesta era așezat departe de drumul principal,de teama turcilor.Pe locul
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unde se afla satul era drumul zis ‘’al olacului’’,care venea de la Focșani spre
Buzau,Gherghița,București.Carele aduceau la București vin,miere,fructe,vite etc.
De unde vine denumirea satului Lacu Turcului
În dreptul satului ,din cauza morilor aflate pe râul Ialomița ,se formase cu timpul

o revarsare a albiei râului,unde un turc avea o stupină .Acesta strângea și zeciuiala
vitelor de la săteni pentru împărăția turcească însă,din cauza lipsei sale de omenie
și a faptului că nu era cinstit cu locuitorii, la o vânătoare de rațe a fost împușcat
de un sătean .Cercetările întreprinse de Administrația turcească au dus la
descoperirea trupului său in lacul format din revărsarea râului Ialomița ,acesta
primind denumirea de Lacul Turcului , împrumutată în timp și de sat. Ca
pedeapsă ,satul a fost ars,vitele au fost luate ,locuitorii fiind obligați să se refugieze
prin pădurile ce se întindeau până la marginea Bucurestilor.Dupa anul 1830 au
început să se întorcă în vechea vatră a satului și să reconstruiască așezarile,pentru
care nu plăteau nimic timp de șapte ani.Se îndeletniceau cu creșterea
vitelor,stupăritul,pescuitul.Ca să aibă loc de arat,despădurea fiecare cât avea
nevoie. Pentru alte nevoi,mergeau la Ploiești,căte trei zile pe drum cu carul, cu
merinde în traistă . Își confecționau singuri îmbrăcaminte și încăltaminte și își
procurau hrana;cântau cu flautul dupa oi dar carte nu știa niciunul.
Prima școală se înființează în anul 1893,de către Ioan Kalinderu, în casa
unui sătean ,unde va funcționa timp de 7 ani,primul învățător fiind preotul Dumitru
Popescu .
Un alt locuitor al satului va dona locul pe care se află vechea școală,ridicată
cu cheltuiala Domeniilor Coroanei ‘’Gherghița’’ și inaugurată in 1906 în prezența
Regelui Carol I , a Reginei Elisabeta ,a Principelui Ferdinand și a Principesei
Maria.
Întrucât în anul 1918 se înființează al

doilea post de invățător,iar în 1924,cel de
–al treilea iar clădirea existentă avea doar
locuința pentru director și o sală de clasă,
Stelian Popescu,fiul preotului din sat,va
pune la dispoziție casele parintești ,unde
va funcționa și biblioteca.
CASA NATALA A DOMNULUI STELIAN POPESCU
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Contribuția lui Stelian Popescu la dezvoltarea invațământului în localitate va fi
definitorie.Născut în 1873,va urma școala primară în localitate,apoi va studia la
Liceul ‘’Sfinții Petru și Pavel’’din Ploiesti.Tatal sau,preotul satului, îl va inscrie la
teologie însă acesta o abandonează,la fel ca și Facultatea de Medicina Militară.A
absolvit în schimb cursurile Facultatii de Drept din Bucuresti, având o ascensiune
în domeniu care îi va permite să stabilească relații de prietenie și de colaborare cu
persoane foarte influente ale acelor vremuri(dr Mina Minovici,Patriarhul Miron
Mitrea,Nicolae Titulescu,Iuliu Maniu,Nicolae Iorga). În 1902 devine asociat la cel
mai mare ziar românesc din acea perioada,’’Universul’’,cu puternice legături in
lumea politică,bancară ,juridică . În 1933 donează pentru biserica din Bîra care
fusese distrusă de un incendiu suma de 5000 de lei și alți 5000 de lei pentru
imprimarea unor cărti poștale cu imaginea acesteia,care urmau să se vândă
,fondurile obținute intrând în folosința acesteia .
A dorit să facă din comuna sa natală un
centru model pentru Prahova,motiv pentru
care a donat
casa părintească pentru
biblioteca, fondul de cărți al acesteia, în 1934
punând piatra de temelie a bisericii din satul
natal ,construită pe cheltuiala proprie dar
ridicând
din fondurile personale si
primaria,dispensarul,baia comunală si școala
primară ,acestea fiind inaugurate în 1937.
BISERICA CTITORITA DE STELIAN POPESCU

Va muri în exil,în Spania,dupa ce a fost condamnat de Tribunalul
Poporului în
BISERICA CTITORITA DE STELIAN
1945 pentru ‘’crimă de contribuție la dezastrul țării’’ și îi va fi confiscată
POPESCU
întreaga avere (în realitate,orientarea sa politică,sprijinirea Maresalului Antonescu
și atitudinea sa prorusa vor determina această condamnare ).
În prezent, în clădirea construită de Stelian Popescu în satul Lacu Turcului

învață clasele gimnaziale,reunind elevii din întreaga comună Balta Doamnei.
Director,
profesor Adina Vodă
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PROIECT “PAGINI DE CENTENAR”
Cu prilejul Centenarului Marii Uniri,elevii Scolii Gimnaziale “Sfinții Impărați”,
Comuna Balta Doamnei s-au implicat în perioada

01.11.2018-07.12.2018 în

proiectul “Pagini de Centenar”.Acesta a cuprins mai multe etape:
Încheierea unui parteneriat cu Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova.

Vizita la Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, în cadrul căreia elevii
clasei a V a au asistat la lecția cu tema ”100 de ani de la Marea Unire”.
Desfășurarea concursului cu tema “România centenară”.
Pregătirea de către elevii claselor primare și gimnaziale a unui program
artistic dedicat Centenarului Marii Uniri.
Desfășurarea activității “Noi vrem să ne unim cu țara!”,de către elevii clasei
a V a.
Premierea câștigătorilor și susținerea programului artistic.
"

Profesori coordonatori:
VodăAdina,Bucurică Nicoleta,Petre Simona.
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“100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE”
Marți, 13 noiembrie 2018, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a
debutat prima întâlnire cu elevii, dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
În cadrul lecției din Parteneriatul Educațional, susținut de muzeograf Monica
Cîrstea, cu tema „100 de ani de la Marea Unire”, elevii clasei a V-a, de la Școala
Gimnazială Lacul Turcului, coordonați de doamna profesoară de istorie Bucurică
Nicoleta, au aflat informații despre evenimentele petrecute acum 100 de ani, care
au contribuit la înfăptuirea idealului național.
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CONCURSUL “ROMâNIA CENTENARÃ”
Elevii claselor primare și gimnaziale au fost invitați să participe la concursul
“România Centenară” pentru a sărbători 100 de ani de la Marea Unire de la
1918.Concursul a cuprins mai multe secțiuni:
’’Scrisoare pentru ţara mea’’-creaţie literară;
Desen-‘’România-ţara mea’’(peisaje,simboluri naţionale,tradiţii etc);
Machete,colaje,mulaje –‘’Călător prin ţara mea’’ ( castele,
monumente,harta României etc);
Lucru manual-obiecte tradiţionale;
“Eroul din familia mea” ;
Fotografii de vacanţă –‘’Ţara mea –i un colţ de rai’’.
Concursul a fost popularizat atât în școală cât si în mediul online și a atras atât
elevi cât și părinți ,care au încercat să demonstreze cât de mult își iubesc țara și cât
de mult apreciază tradiţiile și obiceiurile românești.
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MACHETE,COLAJE,MULAJE –‘’CĂlĂtor prin
ŢARA MEA’’

CASTELUL BRAN
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MUZEUL SATULUI

CASTELUL IULIA HAṢDEU
CASĂ TĂRĂNEASCĂ

10

CASTELUL ROṢU DIN HEMEIUṢ,JUD. BACĂU

MĂNĂSTIREA PEṢTERA
IALOMIŢEI

MONUMENTUL UNIRII DE
LA ALBA-IULIA
11

12

13

14

15

OBIECTE TRADIŢIONALE
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“SCRISOARE CÃTRE ŢARA MEA”
Elevii școlii noastre au scris scrisori
pentru România, în care ne-au
împărtăsit gândurile și urările lor la
ceas aniversar:

Cand spun ROMȂNIA, inevitabil îmi apar în minte surasul izvoarelor line ce
hoinăresc prin toata țara, mirosul pădurilor verzi, crestele munților ce răzbat în
depărtari, mirosuri îmbietoare de flori și oameni simpli.
Dulce ROMȂNIE, îți aștern câteva rânduri pe o foaie nesemnificativă, dar destul
de puternice ca să-ți demonstreze iubirea mea pentru tine. Adesea te asociez cu o
crăiasă frumoasă al cărei păr poartă culoarea munților în care se găsesc mici detalii
asemena unor flori. Ochii tăi albastrii identici cu apele curgătoare mă duc cu
gândul la puritate si onestitate. Rochia ta până în pământ de culoarea cerului prin
care răsar mici raze de soare aurii îmi aduce aminte de zilele călduroase de vară,
cand hoinăream pe meleagurile tale. Pantofii tăi negri mă fac să realizez fertilitatea
pământului care susține în continuare atâtea bogății naturale, iar machiajul tău
perfect arată culorile bogate ale roadelor dulci. Tu cu puterea ta le susții pe toate și
le aranjezi pe fiecare în parte. Si apoi, ajungem la noi… oameni ce nu stim a prețui
avuțiile tale. Oameni ocupați cu ale noastre ce uităm de tine, oameni nepăsatori ce
ne amintim de tine doar în zi de sărbătoare. Ȋnsă astazi de ziua ta, vrem să îți urăm
un călduros “La mulți ani!” urmat de niste sincere si umile scuze, pentru că adesea
uităm de frumusețea și bogatia ta, de superbă noastră țară în care se află amintiri
dragi și clipe frumoase ce ne aparțin nouă, poporului tău drag și cu bune și cu
rele.La mulți ani, dragă Românie!
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România este țara în care m-am născut.O țară frumoasă,cu oameni frumosi și
cu locuri minunate.Primavara,verdele îmbracă muntii,vaile și câmpiile în culori
aducătoare de viată.Munții bogati în aur,păduri cu copaci pănă la cer,râuri cu
ape limpezi sunt câteva din minunățiile țării noastre.Oamenii harnici lucrează
ogorul pentru care strămosii nostrii au plătit cu viata.Datinile,portul popular și
țraditiile noastre sunt unice în lume. Sunt mândră că m-am născut în România!
O dată cu venirea Centenarului parcă
putem auzi oastea română,ce pleacă la
război,gata pentru a-și da viața în dar
pentru patria care i-a fost mamă și
tată,invățător și prieten.”Deșteaptă-te
române” și priveste spre viitor,dar
niciodată nu uita de trecut,acesta este
parte din tine,parte din noi,parte din
patrie.
Dragă Românie,azi e ziua ta!La mulți ani!Dă-mi voie să-ți spun că te
iubesc,oriunde aș fi,oriunde aș pleca, oricâte dezamagiri aș aduna!Tu m-ai făcut
ceea ce sunt,iar loialitatea este una dintre cele mai frumoase virtuți!

100 de ani de tine, țara mea iubită!100 de ani de cand ai fost întregită în această
zi minunată!Ziua în care toți românii s-au adunat la Alba-Iulia pentru tine,patrie
minunată!Ziua în care au strigat cu toții:”Traiască România Mare,acum și până
la sfârșitul veacului!”.
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“EROUL DIN FAMILIA MEA”
MMă numesc Petre Emilia și sunt elevă în
clasa a VII a la Scoala Gimnazială Lacu
Turcului.Eroul din familia mea este
străbunicul meu,Petre Petre,născut la data
de 06.06.1913, în comuna Balta
Doamnei.Despre el am aflat de la bunicul
meu care îi știe poveștile.Străbunicul meu a
fost soldat și a luptat în al doilea razboi
mondial. A venit din război agățat de tren
pentru că nu avea bani de bilet.Nu am aflat
multe lucruri despre el,dar cel mai
important este că a scapat cu viață,altfel eu
nu aș mai fi povestit aceste lucruri despre el
acum.Străbunicul meu îmi este un model în
viată pentru că a luptat cu eroism pentru a
ne apăra țara.Sunt mândră de eroul din
familia mea! ( Petre Emilia,clasa a VII a)
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Numele meu este Paraschiv Andrei și sunt
elev în clasa a VI a la Scoala Gimnazială Lacu
Turcului.Seară de seară bunicii mei îmi
spuneau cate o poveste.Ȋntr-o seară mi-au
povestit ceva diferit,despre viața unchiului lor.
Acesta se numea Dumitru Alexandru și s-a
născut în satul Bîra în anul 1918.El se ocupa cu
cresterea animalelor și agricultura. La vârsta
de 26 de ani era soldat pe front și făcea parte
din Diviza 13, Regimentul 41 Artilerie.
A luptat pe frontul de est, Basarabia, Odessa,
Transnistria pana în noiembrie 1944, fiind luat
prizonier la Cotul Donului (Stalingard) de către
trupele sovietice. A fost închis în lagar alături
de mii de soldați români, germani, italieni,
cehi.
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A fost dus cu trenul, a fost înfometat, a primit ca
mâncare doar pâine uscată, apă și pește.
Dupa eliberarea din lagăr, a povestit cum a venit
pe jos de la Odessa. Pe drumul de întoarcere, ca să
nu fie prins, se ascundea în podurile unor case.
Ȋn timp ce era pe front, s-a întalnit cu fratele său
Gheorghe, care se uita că are cămasa murdară, iar
unchiul Alexandru a zis că"asta nu e o problemă,
ci să se roage să ajungă bine acasă”, ceea ce nu s-a
întamplat, el murind pe front.
Sunt mândru ca am un erou în familia mea,
acesta fiind Dumitru Alexandru. Dovadă stau
diplomele și fotografiile pe care le am.
( Paraschiv Andrei,clasa a VI a)
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Eroul din familia mea
Numele meu este Ioniță Luca și sunt elev în
clasa a IV a,la Şcoala Gimnazială”Sfinții
Împărați”,Comuna Balta Doamnei.
Străbunicul meu se numără printre soldații care
și-au apărat patria,cu riscul vieții,în timpul celui
de al doilea război mondial.
Dila Anghel s-a născut la 24 martie 1916.
La vârsta de 25 de ani,în timp ce făcea armata,a
fost înrolat în război.Astfel,străbunicul a stat
departe de casăși familie timp de 8 ani.
Mama își amintește poveștile de pe front
spuse de bunicul,la gura sobei.Eroul nostru a
trecut de multe ori pe langa moarte,cu arma la
piept și sufletul topit de dorul de
casă.Afost”învelit de bombă”,asa cum spunea
el,de trei ori.De fiecare dată Dumnezeu l-a
apărat,scăpând fără răni grave,ci doar cu câteva
zgârieturi.
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Își amintea cu drag de camarazii săi de luptă,povestea nepoților cât de greu a fost
pe front,în bătaia directă a puștii.Bucuria cea mare a avut-o în anul 1945,când
războiul a luat sfârșit.
Revenit pe plaiurile natale și-a continuat viata de zi cu zi,s-a căsătorit,a avut trei
copii.În timpul vieții a fost decorat cu multe medalii.Din nefericire ,o parte din
acestea s-au pierdut în timp,rămânând doar acestea.

Sunt mândru de străbunicul meu!El și-a dobândit titlul de “Veteran de Război”
prin lupta și eroism pe câmpul de luptă,jertfindu-se pentru țarăși neam.Cinste lor!
(Ioniță Luca,clasa a IVa)

CINSTE EROILOR!
23

“ŢARA MEA-I UN COLŢ DE RAI”

AUTOR:
PARASCHIV
ANDREI,cls. A VI a

AUTOR
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“NOI VREM SÃ NE UNIM CU ŢARA!”
Elevii clasei a V a,ai Scolii Gimnaziale Lacu Turcului,au participat în ziua de 28
noiembrie 2018 la activitatea extracurriculară “Noi vrem să ne unim cu țara!”.Sub
îndrumarea doamnei profesoare de istorie Bucurică Nicoleta,ei au descoperit
semnificaţia zilei de 1 decembrie 1918,vizionând prezentări power-point și
participând la dezbateri pe aceasta temă.Au urmarit apoi filme documentare cu
imagini inedite de pe frontul primului război mondial și cu încoronarea
Majestăţilor Ferdinand și Maria.
Elevii au completat apoi un aritmograf,răspunzând la întrebări legate de Marea
Unire. În finalul activităţii elevii au cântat cântece patriotice și au citit scrisori
adresate României la ceas aniversar.
Profesor coordonator,Bucurică Nicoleta
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“ROMâNIA CENTENARÃ” LA FINAL…
Proiectul

“Pagini de Centenar” s-a incheiat printr-un spectacol la care au

participat toţi elevii școlii noastre.Aceștia au susţinut programe artistice
deosebite,alcătuite din cântece,poezii patriotice,scenete istorice și dansuri
populare.La activitate a

fost

invitat special din partea Asociaţiei

Judeţene

„Cultul Eroilor” Prahova, domnul colonel in rezerva Puiu Cujbă.Acesta a predat
doamnei director Vodă Adina, steagul Cultul Eroilor Ṣcolii Lacu Turcului,care va
fi prezent la toate activităţile cu conţinut istoric din școala noastră.
Felicitari tuturor câstigătorilor concursului “România Centenară”!
’’Scrisoare pentru ţara mea’’:Pavalache Raluca,Padurariu Antonia,Ionita
Luca,Dan Stefania,Dinita Andreea,Dumitrache Bogdan,Bratu Diana,Ion
Sebastian.
Desen: Mihai Maria,Ionita Luca,Paun Denisa,Draghici Ruben.
Obiecte tradiţionale:Matei Hadassa,Tudorache Medeea,Ionita Luca,Vasile
Diana.
“Eroul din familia mea”:Ionita Luca,Petre Emilia,Paraschiv Andrei.
Fotografii de vacanţă –‘’Ţara mea –i un colţ de rai’’: Paraschiv Andrei.
Machete,colaje,mulaje–‘’Călător prin ţara mea’’:Paun Elena,Dorobantu
David,Dumitrache
Antonia,

Matei,Pavel

Pavalache

Raluca,Dumitrache

Luca,Stanciu

Alexia,Ardeleanu

Andrei,Olaru

Rares,Stanciu

Roxana,Simion
Andreea,Gheorghe

Alexandru,Spirea

Iulia,Iancu

Alexandru,Vasile

Mihai,Mihai

Cosmin,

Padurariu

Alexia,

Diana,

Maria,Birje

Ionita

Paraschiv

Sorina,Grigore

George,Stanca

Cezar,Iosif

Andreea,Draghici

Maria,Ion

Sebastian,Eremia

Mario,Dragomir

Antonio,Irimescu Elena.
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REBUS
1.Prima provincie unită cu România la
data de 27 martie 1918 la Chișinău.
2.A doua provincie unită cu România la
data de 15 noiembrie 1919 la Cernăuți.
3.Regina în timpul căreia a avut loc unirea.
4.Alianța de partea căreia a intrat România în război în anul anul 1916.
5.Regele României atunci când a avut loc Marea Unire.
6.A treia provincie unita cu ROMANIA la data de 1 decembrie 1918.
7. Localitatea în care a avut loc Marea Adunare Națională.
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