
 
Intemeietorul Minisatului "Sfantul Andrei" este profesorul Ioan Sorin Apan. Născut la Târgu-Lăpuş în 1957 şi 

adoptat de Braşov din 1968, Ioan Sorin Apan a fost profesor de fizică şi de religie. A fost membru al Academiei Artelor 
Tradiţionale din România, folclorist, etnolog, pictor de biserici, creator de artă populară şi acordeonist. A rămas în 
amintirea mai multor generaţii de elevi pentru felul în care a ştiut să le schimbe minţile şi sufletele. 

 
În 1998 a înfiinţat la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, alături de regretatul Nicolae Purcărea, un atelier unic de 

creativitate şi spiritualitate tradiţională românească: Minisatul ”Sfântul Andrei”. Aici a încercat să recupereze cultura 
tradiţională rurală prin atelierele şi cercurile de icoane pe sticlă şi lemn, crestături în lemn, ouă încondeiate, ceramică şi 
olărit, ţesut la război, folclor, lecţii de istoria artei, culturii şi civilizaţiei, religie şi sociologie. A participat cu elevii Minisatului 
Sfântul Andrei la Olimpiada Meşteşugurilor Tradiţionale, câştigând Marele Premiu de şase ori. Adesea participanţii la 
activităţile minisatului au avut şansa admiterii la facultăţi de profil fără examen. Trei eleve de aici, sub coordonarea 
profesorului, au câştigat un prestigios premiu cu proiectul ”Icoana pe sticlă din Şcheii Braşovului – simbol identitar”. 
Profesorul mărturisea că „Într-o singură oră, cu toată dotarea existentă a minisatului, pot să schimb un copil care 
dispreţuieşte organic folclorul”. Cu sprijinul părintelui Galeriu, care le-a dat spaţiu pentru repetiţii şi colindat în biserică, a 
înregistrat şi editat un CD de colinde. Minisatul a devenit cunoscut pretutindeni, a colaborat cu Muzeul Satului şi Muzeul 
Ţăranului Român, a fost selectat mereu şi invitat de onoare permanent la ASTRA Film Festival, Caravana ASTRA Film. A 
constituit un partener permanent al Institutului Cultural Român în promovarea tradiţiilor româneşti peste hotare. 
 

Profesorul Apan a iniţiat şi susţinut anual colindatul braşovenilor de Crăciun, Anul Nou şi de Sfintele Paşti, a 
participat cu  membrii Minisatului la procesiunile de Sfânta Maria în Maramureş. Elevii au luat contact cu lumea satului, 
fiind familiarizaţi cu obiceiurile si traditiile de nuntă, şezătoare, Sânziene, seceriş, şi colindat. 
Profesorul Apan a presărat în inimile şaguniştilor dorinţa de a cunoaşte ţara, tradiţiile şi comorile folclorului românesc. 
Deşi a trecut la cele veşnice în anul 2012, ”puii minisatului” au încercat să păstreze vie amintirea domnului profesor şi 
toată moştenirea lăsată şaguniştilor. Astfel, ceata de colindători a Minisatului încheie an de an Serbarea de Crăciun a 
şcolii şi aduce bucuria marii sărbători în casele domnilor profesori. 
Nici meşteşugurile populare nu au fost uitate. Cu ajutorul părintelui profesor Vasile Goian, săptămânal, cercul de 
iconografie este ţinut de doamna Mihaela Apan, iar doamna profesoară Sanda Homănă învaţă elevii şcolii meşteşugul 
crestăturilor în lemn. În perioada premergătoare Sfintelor Paşti, copiii încondeiază ouă, ducând acasă simboluri purtătoare 
de viaţă, care păstrează în taină secretele Cosmosului. 
 

Aminirea domnului profesor, a Minisatului de altădată şi a comorilor moştenite de la bunicii noştri va rămâne vie 
peste generaţii, întrucât Şaguna nu este doar un liceu prestigios, ci şi o ladă de zestre pe care o putem deschide oricând. 
 

Maria Suciu 
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