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 RESTITUIRI...
           

ÎNVĂŢĂTOR LAMBRINOC IONEL

Se împlinesc  185 de ani de învățământ în comuna noastră. Au  fost ani 
de împliniri, de zbateri. Au fost ani de dăruiri ale  unora din cele mai fru-
moase emoții, de dăruire cu asupra de măsură  din prinosul cunoștințelor 
dascălilor. Au fost ani de sacrificii, nu de puține ori, pentru mulți (și elevi 
și profesori). 

Din dorința de a cinsti pe măsură activitatea înaintaților noștri, elevi 
sau dascăli, din dorința de a orienta activitatea actuală și viitoare a școlii 
spre aceleași standarde am inițiat anul acesta în parteneriat cu Primă-
ria, cu Casa Corpului Didactic Brăila, cu organizațiile neguvernamentale 
”Andra and Live” și ”Clubul Părinților și al Elevilor” și cu căminul cul-
tural din comună  Proiectul Educațional: ”185 de ani de învățămâmt la 
Gropeni”

Ne propunem, prin acest număr al revistei noastre să rememorăm câ-
teva dintre momentele, emoțiile frumoase trăite și de elevii și de dascălii 
Școlii Gropeni. 

În documentarea întreprinsă pentru realizarea proiectului, o surpri-
ză deosebită ne-a făcut-o un fost dascăl al școlii, învățătorul Dobrescu 
Lucian, om pe care l-am cunoscut, l-am apreciat și mi-a influențat într-
o anume măsură devenirea. Domnia sa a avut bunătatea să ne trimită o 
pagină dintr-un ziar (”Scânteia Tineretului”), din anul 1964, consacrată, 
în întregime, Școlii Gropeni, sub semnătura ziaristului și scriitorului de 
notorietate, Mihai Caranfil ( 1934-1997).

Întreaga pagină se citește fără răsuflare. Din ea se desprind dăruirea, 
altruismul, abnegația, spiritul de excepție al unui colectiv de cadre didac-
tice, despre care și astăzi foști elevi vorbesc cu admirație. 

Am spicuit doar câteva rânduri și le-am  înșirat în paginile revistei 
noastre, sub titlul „Mărgăritate sub colbul timpului”.

Privind, retrospectiv,  peste timp, privind  în apele sufletelor foștilor 
elevi și dascăli cel mai adesea regăsești bucuria anilor  trăiți împreună. 
Aceasta dă măsura valorii muncii depuse și de o parte și de alta.

 Câteva crâmpeie din aceste gânduri le-am adunat spre a fi restituite 
celor ce vin!                               
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AM CULES DESTINE.....

 DOBRESCU LUCIAN
Învățător al Școlii Gropeni între anii 1963-1966

Am aparținut și voi aparține, în amintire, Școlii. 
Secvența ”Gropeni” a durat puțin dar ce mult a însemnat pentru mine, 

ca tânăr dascăl!
Voi vorbi mereu despre un spirit al acestei școli, despre o anumită 

inteligență specifică acestui climat, despre luciditatea pe care am deprins-
o aici din lumina albă a soarelui de șes și despre melancolia pe care am 
descifrat-o în peisajul Dunării, care lenevește la dreapta satului în baltă. 
(Atunci nu era ”Insula Mare a Brăilei”).

M-am înduioșat... dar ce oameni minunați am întâlnit. O pleiadă de 
absolvenți ai facultăților didactice care s-au prins în Hora Școlii din Gro-
peni fiind prezenți în viața satului și chiar a țării la televiziune sau peste 
hotare (Festivalul Tineretului de la Sofia).

M-am străduit, alături de toți colegii dascăli, să semănăm fapte pentru 
a culege obișnuințe, Să semănăm obișnuințe pentru a culege caractere, să 
semănăm caractere și am cules destine. Destine pe care cei prezenți, azi, în 
școală le cunosc mai bine.

10 dec 2013                           

       



ADEVĂR 

5

Numărul 8, Mai 2014

A vorbi despre şcoală, pentru mine, 
este echivalent cu  urcuşul şi escalada-
rea celui mai înalt pisc al unui munte, 
de unde ecoul strigătului: „Şcoala te 
face mare !…” se propagă peste munţi 
şi văi răspunzându-mi şi acum: „Şcoa-
la este tot ce vezi şi tot ce auzi… Şcoala 
este viaţă... ”.

Primul contact cu şcoala nu poate fi 
uitat niciodată…

Îmi amintesc şi acum de prima zi de 
şcoală, din luna septembrie 1982, când 
o copilă de doar şase ani pe atunci, am 
păşit timidă şi plină de emoţii pragul 
Şcolii, dornică să-mi împlinesc visele, 
eleva Roşca Ionica Diana.

Câtă emoţie, câtă curiozitate, câtă 
nelinişte, câte gânduri şi câte întrebări 
în faţa marelui necunoscut ce se deschi-
deau în faţa mea.

Preluată şi ”prelucrată” ca-ntr-
o uzină cu foc continuu de inimoasa 
învăţătoare care avea farmecul de a face 
totul cu dăruire, Mihaela Gheorghe am 
învăţat ce înseamnă ordinea, disciplina 
şi     responsabilitatea. 

Clasele V-VIII le-am urmat cu profe-
sori din cadrul Şcolii Gimnaziale Gro-
peni, profesori măreţi la sfat, care au 
urmărit să dezvolte imaginaţia şi crea-
tivitatea, care au promovat principiile 
şcolii adevărului şi a porţilor deschise 
spre viitor, fiind adepţii unui principiu 
de mult uitat: „Prea multă indulgenţă 
şcolară duce la un fel de inflaţie de va-
lori.”

Am avut profesori care ne-au învăţat 
din şi cu inimă nu numai din cărţi. Prin 
atitudine şi devotament ne-au invitat 
precum spunea Antim Ivireanu “să vă 
deschideţi urechile inimilor voastre”. 

Îmi amintesc cu plăcere de „bucu-

ria împlinirii” pe care o simţeam atunci 
când dascălii îmi rosteau numele, cu 
ocazia festivităţilor de premiere şi răs-
foiesc cu drag, alaturi de copilul meu, 
cărţile primite în dar, însoţite întotdeau-
na de diplome de merit.

Anii de şcoală sunt ani unici, cu o 
unică menire, aceea de a ne înălţa în 
zborul nostru pe mai departe, de a ne 
da siguranţă, încredere, adevăr şi toa-
te acestea numai prin dascălii noştri pe 
care i-am avut deosebiţi şi cărora le da-
torăm totul.

S-au împletit ca într-o simfonie: res-
ponsabilitatea cu adolescenţa, cu serio-
zitatea cu creaţia, cu arta pentru că fi-
ecare disciplină în felul ei era artă, cu 
momentele dificile, de netrecut, cu re-
zolvările, cu rezultatele mai mari sau 
mai mici, cu nobleţea, cu frumuseţea 
şi în final cu adevărul tuturor acestora, 
pentru a se crea armonia de care are ne-

ŞCOALA TE FACE MARE… 
 ROŞCA IONICA DIANA CUSTURĂ

Expert contabil Curte de Conturi a României.
Fostă elevă a școlii între anii 1982-1990 
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voie orice om, în această lume.
Dar viata işi urmează cursul, am dat 

examen  de admitere şi am absolvit Li-
ceul Economic ”Ion Ghica”, Brăila, în 
perioada 1990-1994, după care am stu-
diat la Facultatea de Stiinte Economice, 
din cadrul Universitaţii „Al. I. Cuza” 
Iasi, în perioada 1994-1998, dobândind 
competenţe în domeniul finanţelor şi al 
contabilităţii, pentru ca, mai târziu să 
urmez studii postuniversitare privind 
managementul financiar în administra-
tia publică, la Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice din cadrul Universităţii „Danu-
bius”, Galaţi, în perioada 2006-2008.

Această perioadă a fost minunată..... 
Mi-a oferit multe oportunităţi şi m-am 
implicat în tot ceea ce înseamnă ”a fi în 
tot şi în toate”,  ”a fi ceea ce eşti”, …

În această etapă a vieţii am fost for-
mată şi responsabilizată urmând nobi-
la chemare a personalităţii umane: „ne 
naştem ca să devenim!”, identificând 
care sunt cerinţele şi exigenţele vieţii şi 
cum pot răspunde acestor provocări, iar 
bogăţia de cunoştinţe acumulată a fost 
”zestrea” cea mai preţioasă pe care am 
folosit-o încă de la debutul carierei mele 
ca economist şi pe care am şlefuit-o şi 
completat-o în timp, devenind cea mai 
importantă valoare din „cartea de vizită 
a identităţii mele”.

Numai perseverând, într-o continuă 
învăţare şi formare profesională am 
ajuns, să ocup funcţia de director econo-
mic, în perioada 2007-2010, la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii 
de Dezvoltare Sud Est, planificând şi 
coordonând managementul financiar al 
acestei instituţii, care acţionează la ni-
vel regional, în domeniul implementării 
asistenţei financiare comunitare acorda-
te României de către Uniunea Europea-
nă.

Armonizând studiile si experienţa în 
domeniul financiar contabil de peste 10 
ani, cu reuşita unui examen complex, 
începând cu anul 2010, îmi desfăşor ac-
tivitatea în cadrul Curţii de Conturi a 
României, această entitate fiind defini-
tă prin Constituţia României ca repre-
zentând ”instituţia supremă de control 
financiar asupra modului de formare, 

administrare şi întrebuinţare a resurse-
lor financiare ale statului şi sectorului 
public”.

Prin profesionalism, atitudine inde-
pendentă şi transparentă, particip în ca-
litate de auditor public extern la efectu-
area de acţiuni de control şi audit, prin 
elaborarea unor rapoarte de calitate, 
conforme standardelor internaţionale 
în materie, pentru a satisface interesul 
public manifestat cu privire la resursele 
financiare ale statului.

Am rămas un profesionist contabil 
responsabil care caută, găseşte şi nu se 
mulţumeşte. Şi numai şcoala m-a învă-
ţat să fiu aşa, iar viaţa mi-a confirmat zi-
cala: „Ai carte, ai parte…”

Astfel, începând cu anul 2011 am 
dobândit calitatea de expert contabil, 
membru al Corpului Experţilor Conta-
bili şi al Contabililor Autorizaţi din Ro-
mania, organismul reprezentativ al pro-
fesiei contabile din România.

Este momentul recunoştintei faţă de 
cei care au îmbrăţişat meseria de călă-
uză a celor mai curate şi mai pline de 
energie plăsmuiri.

 Şi ce poate fi mai greu decat să faci 
dintr-un copil întruparea idealului pe 
care insăşi natura i l-a sădit in suflet iar 
bucuria e când reuşeşti sa plăsmuieşti 
un om adevarat, un model pentru 
urmaşii lui.

Şcoala este cea care te ajută să faci 
faţă ca om într-o societate a cunoaşterii, 
a competiţiei şi a competenţei. Şcoala te 
învaţă cum să fii deschis, disponibil şi 
cum să parcurgi acel drum misterios de 
tainic „de la humus la flore”, neuitând 
niciodată să trăieşti frumos!...

Şi aşa cum nimic nu poate fi întâm-
plător, Stimaţi dascăli, vă mulţumesc 
pentru anii în care am avut şansa să vă 
fiu elevă la Şcoala Gimnazială Gropeni, 
întâlnirea şi cunoaşterea noastră de 
atunci au devenit azi sărbători ale răs-
punsurilor noastre la chemarea ce ne-a 
făcut-o şi ne-o face pururi Veşnicia. 
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Şcoala. Unul dintre cuvintele 
cele mai dragi mie. Pentru mine, 
dragostea pentru şcoală înseamnă 
dragostea pentru a învăţa.  

Îmi place să cred că în fiecare 
zi trăim un basm. Venim la şcoală 
şi, împreună cu colegii, păşim pe 
câte un tărâm. 

La prima oră ne trezim pe 
un tărâm unde ne împresoară 
numerele. O voce fermă care, din 
când în când, mai presară şi câte o 
glumă începe să ne prezinte magia 
lor. Sub îndrumările primite 
desluşim o lume ordonată, o lume 
în care numerele se potrivesc între 
ele, după fel şi fel de reguli, mai 
frumos ca într-o poezie.

La ora următoare, pe un alt 
tărâm, o voce caldă ne conduce 
printre cuvinte. Deprindem 
treptat să le potrivim cât mai 
bine pentru a exprima limpede 
gîndurile noastre, pentru  a place 
celor la care ajung.

Şi tot aşa, fiecare lecţie devine 

un basm, un basm ce dorim să nu 
se mai sfârşească ...

Şi dacă Făt Frumos a învins 
de fiecare dată zmeul şi noi cu 
ajutoarele cele mai de nădejde care 
ne zâmbesc zilnic de la catedră 
vom cuceri toate aceste tărâmuri...

 CREDINȚA
PIROȘCĂ LAVINIA

Clasa a V-a B
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Cu emoţie si bucurie imi amintesc 
de anii petrecuţi aici. Aveam doar 21 de 
ani şi multe vise atunci, în 1971,când 
mi-am început activitatea la Şcoala Ge-
nerală Gropeni.

Eram încrezătoare în visele mele, şi 
visele mele au devenit realitate pentru 
că am cunoscut oameni minunaţi, fie-
care unic în felul sau, hotărâţi să facă 
fapte deosebite. Acestea s-au dovedit 
mai târziu, când generaţii întregi au 
fost bine pregătite pentru viaţă.

Împreună cu alti modelatori ai su-
fletelor am fost mândri de succese şi 
tot împreună am reuşit să trecem peste 
momentele mai dificile.

În lungul drum de 40 de ani, din-
tre care 15 ani la Şcoala Generală 
Gropeni,m-am străduit să găsesc “che-
ia de aur” cu care să deschid porţile 
minţii şi ale sufletelor micuţilor, dor-
nici de a descifra tainele cărţilor.Am 
fost brutarul care schimba aluatul din 
patru în patru ani. Pentru a ieşi o pâine 
bună a fost nevoie de multe frământări 
şi multă pasiune. Şi, da, au ieşit pâini 
bune şi chiar foarte bune.

Îmi dau seama de acest lucru când 
pe stradă aud:”Bună ziua, doamna 
învăţătoare. Vă mulţumesc pentru ce 
m-aţi învăţat”.

Asemeni înaintaşilor noştri, am fost 
cei care am pus sămânţa în sufletele co-
piilor iar acesta a dat roade mai târziu. 
Merită să fim mândri! NU?

Eram tineri, entuziaşti, pasionaţi de 

ceea ce făceam. Împreună  am modelat 
suflete, am cântat, am dansat, am ”ju-
cat teatru” pentru noi, pentru şcoală, 
pentru comună.

  Aici m-am format ca OM, aici 
m-am perfecţionat ca învăţătoare şi 
mi-am înţeles menirea pe care n-am 
trădat-o niciodată în cariera mea. 
Mulţumesc colectivului din care am fă-
cut parte pentru aceasta ! Mulţumesc 
comunei Gropeni care m-a adoptat ca 
fiică iar eu am spus PREZENT la toate 
responsabilităţile!  Noi,dascălii, sun-
tem oameni de menire, care devenim 
nemuritori prin foştii noştri elevi.

Au fost anii tinereţii noastre, ani 
frumoşi, ce nu se pot uita!                                     

ANI DE ÎMPLINIRI, 
ANI DE BUCURIE ! 

MIHAELA GHEORGHE
Fost profesor al școlii, între anii 1971-1987
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MĂRGĂRITARE SUB COLBUL TIMPULUI... 
MIHAI CARANFIL 

 (1934-1997)

...........................................................
Poate că satul Gropeni nu este chiar 

locul ideal de muncă şi de viaţă pentru 
un tânăr profesor. Şi totuşi aici au venit 
să-şi exercite profesiunea nu unul, ci 
mai mulţi absolvenţi – oameni cu vita-
litatea, cu neastâmpărul cu dorinţa de 
distracţie,  cu setea de cultură şi strălu-
cirea tinereţii. Au venit aici, deşi fieca-
re dintre ei ar fi avut posibilitatea să-şi 
”aranjeze” altfel situaţia, să se aciue-
ze într-un fel sau altul la oraş. Cei mai 
mulţi dintre ei ( în total sunt şapte noi 
absolvenţi) au ca loc de baştină frumo-
sul oraş Brăila. 

Ar fi desigur, exagerat să crezi că ei 
s-au dus în comuna Gropeni ca profe-
sori la zeci de km de oraş, într-un sat ca 
toate satele de pe malul Dunării, dintr-o 
admiraţie faţă de peisajul idilic al satu-
lui, pentru aerul curat şi pentru liniştea 

patriarhală a vieţii de la ţară . Şi totuşi 
ceva i-a determinat să primească fără 
şovăire repartizarea pentru Gropeni şi 
să fie prezenţi la posturile lor din prima 
zi a anului şcolar. 

Deşi satul nu are o situaţie aparte 
este, cu toate acestea, este util să ştim 
câte ceva despre el. Ne vorbeşte direc-
toarea adjunctă a şcolii, ...Marilena Ve-
lescu, învăţătoare în sat din anul 1944: 

”Când am venit eu aici, satul era 
parcă un loc de la capătul pământu-
lui. Uliţele erau îngropate în noroaie 
veşnice, casele erau mici, învelite cu 
stuf, şi mai ales vara, satul părea pus-
tiu.  

De toamna până primăvara nu se pu-
tea ieşi din sat. Nu exista şosea. Țăranii 
”tibeicari” trăiau mai mult în baltă, se 
ocupau de creşterea animalelor. Aveau 
şi pe acolo bordeie, un fel de a doua 
casă… 

Copiii de la 7-8 ani îşi urmau părinţii 
în baltă şi erau puşi să păzească viţeii. 

La recensământul din 1948 erau în 
sat sute de analfabeţi, dintre care mulţi, 
adolescenţi şi copii, care depăşiseră vâr-
sta primelor clase. Şcoala funcţiona în 
camere închiriate şi într-un local vechi 
în care ploua. Erau câte 80 de şcolari 
într-o clasă. Promovau câte 30-40, de 
câţi ne puteam ocupa. Erau sute şi sute 
de copii şi numai opt învăţători... Co-
piii din clasa a VII-a ne mai ajutau la 
clasele I şi a II-a ... 

Şcolile aveau o asemenea stare, încât 
o dată, la o oră de limba română a că-
zut din pod un şoarece pe caietul unui 
elev… 

.....................................................
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Frigul de acasă şi cel de la şcoală, 
subalimentaţia (era imediat după răz-
boi - copiii veneau la şcoală cu porumb 
fiert şi cu turte de mălai), plus paludis-
mul (eram în zona ţânţarilor de baltă) 
făceau ravagii printre copii. Veneau 
dimineaţa la şcoală şi după o oră, două 
îl vedeai pe câte unul că îşi lasă capul 
pe bancă şi începe să se scuture de fri-
guri … 

- Ce ai băiatule? Îl întrebam 
- Mă doare capul, tovarăşă, şi mi-e 

cald …
Salariul învăţătorului la preţurile 

pieţii din 1944 era cât preţul a jumătate 
de kilogram de mălai. 

Nu aveam manuale. Au fost ani, 
când i-am învăţat pe copii să citească 
după câte o revistă … 

......................................................
Asta a fost la început, imediat după 

război. Pe urmă, situaţia a început în-
cetul cu încetul să se schimbe…satul a 
început să renască. 

În sfârşit despre stadiul la care s-a 
ajuns e destul să vezi că aproape toa-
te casele sunt noi, mari luminoase, că 
lumina electrică e prezentă şi-n casele 
oamenilor şi pe uliţi, e destul să vezi 
înfăţişarea copiilor noştri şi mai ales 
şcoala asta nouă, cu etaj, modernă ca 
o şcoală de oraş … Ei! Au trecut anii, 
viaţa s-a schimbat… dar munca dască-
lului tot nu-i uşoară … suntem şi noi 
mai mulţi dar şi copii sunt peste o mie 
… iar învăţământul se face la alt    ni-
vel … 

...........................................................
Începi să înţelegi, aşadar de ce un 

tânăr profesor crescut în anii noştri, 
educat în spiritul preţuirii răspunderi-
lor sale, a primit .... a veni aici şi  a-şi 
dărui capacitatea şi cunoştinţele mun-
cii pentru transmiterea ştiinţei de car-
te, a culturii şi educaţiei, celor peste o 
mie de copii – feciorii foştilor tebeicari.

Trăind alături de ei câteva zile, 
am început să-i cunosc pe tinerii 
absolvenţi, să le cunosc gândurile, pre-
ocupările, condiţiile de muncă şi de 
viaţă, am cunoscut raporturile stabili-
te între ei şi copii, între ei şi celelalte 
cadre didactice, între ei şi sat. 

Dimineața profesiei
Veniseră în sat puţin speriate, puţin 

îngrijorate pentru viaţa pe care aveau 
s-o înceapă. Veneau într-un loc în care 
nu cunoşteau pe nimeni, într-o lume 
care îşi închipuiau că le e străină. De 
la autobuz au venit cu geamantanele  
direct la festivitate şi s-au aşezat cu ti-
miditate acolo unde şi-au închipuit că 
stau învăţătorii şi profesorii. Vorbea 
directorul şcolii, dar ele nu izbuteau 
să reţină ce spune. O singură frază au 
auzit-o bine :

- Şi ne bucurăm  că în mijlocul nos-
tru avem, începând din această clipă, 
încă două profesoare pe care le primim 
cu dragostea şi cu preţuirea noastră. 

Şi în clipa ceea, un grup de pionieri 
le-au pus în braţe buchete mari de flori 

Aşa a început prima lor zi de ca-
tedră. Au mers în şcoală cu geaman-
tanele şi cu florile … şi pentru că nu 
s-au despărţit zile în şir de florile ace-
lea, copiii le mai aduc şi astăzi flori, 
bucheţele cu flori care le aşteaptă pe 
catedră, aproape de fiecare dată când 
intră în clasă. 

...........................................................
E al doilea an de când Anton Samso-

nic, profesorul de naturale este pentru 
legumicultorii celor două cooperative 
agricole de producţie din sat ”profeso-
rul” lor.

La cursurile de legumicultură, anii 
I, II, ale învăţămâîntului agrozooteh-
nic de masă, în tot cursul iernii, Sam-
sonic a predat aproape seară de seară 
lecţii. Abia plecau acasă elevii de-a 
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VI-a sau de-a VIII-a şi în bănci luau loc 
părinţii ori fraţii lor mai mari. Samso-
nic lua atunci alt catalog, îşi aducea in 
clasă arsenalul lui de materiale explica-
tive şi – mic de statură dar cu un spi-
rit viu, neastâmpărat- intra în mijlocul 
ţăranilor şi începeau atunci frumoasele 
seri despre care vorbesc acum cursanţii 
lui. Vocaţia pentru munca didactică, ta-
lentul lui la desen ( acasă pereţii găzdu-
iesc mica lui expoziţie de pictură), pa-
siunea pentru ştiinţele naturii, darul de 
a vorbi cursiv, explicit şi cu eleganţă, 
cultura căpătată prin pasiunea pentru 
lectură – toate aceste valenţe înghesui-
te în acelaşi om se dezlănţuiau în serile 
acelea şi făceau din orele de curs nişte 
incursiuni de-a dreptul pasionante 
în lumea fantastică a biologiei ca şi în 
practica legumiculturii – parte pe care 
o completau cu experienţa lor - ţăranii.

............................................................
Soţia lui Samsonic, Zinaida (Zina) 

profesoară de limba română, în serile 
în care soţul era la orele de curs pentru 
învăţământul agro-zootehnic mergea la 
cercul ei de citit   ( uneori, era iarnă, ve-
neau s-o însoţească pe drum ţăranii din 
cerc) şi acolo, într-o casă, la gura sobei, 
ea le citea frumos, cu intonaţii de po-
veste din câte o carte. Pe urmă discutau 

În câte o seară, scena căminului cul-
tural se umplea de aparate, planşe, de-
sene, ecrane, cărţi, eprubete, sticle şi 
sticluţe … Asta însemna că aici şi-a în-
tins ”împărăţia” profesorul de fizică şi 
chimie … Țăranii – participanţi la serile 
ştiinţifice – îl găseau pe Ionel Stanciu 
aranjându-şi ”arsenalul” … Pe urmă în-
cepea … 

- Ei, astă seară, cum am stabilit de 
data trecută , să vedem ”ce este ato-
mul?”…

Ce este atomul, de ce ninge, de ce 
fulgeră şi plouă, ce este şi ce se petrece 
în Cosmos, ce rol a avut munca în dez-
voltarea omului … - iată doar câteva 

din întrebările pentru al căror răspuns 
veneau şi umpleau sala căminului cul-
tural, în serile acelea, oamenii satului.

Dar pentru că şi serile literare orga-
nizate aici cu tineretul aveau nevoie de 
o latură tehnică (proiecţii, ilustraţii so-
nore înregistrate pe bandă de magneto-
fon). Ionel Stanciu de astădată ”tehni-
cian” era acolo şi îşi ajuta colegele (cele 
trei profesoare de limba română).

În sfârşit, tot pe scena căminului cul-
tural se desfăşoară spectacolele … Unul 
dintre cele mai bune spectacole – spun 
oamenii din sat – a fost cel cu piesa „Ti-
tanic vals„ de Tudor Muşatescu. Oame-
nilor le-a plăcut  piesa poate şi pentru 
că i-au recunoscut greu pe interpreţi – 
şi asta e un semn al bunei interpretări, 
al integrării interpreţilor în lumea pie-
sei şi a personajelor sale. 

”O, dar ştiţi ce mă bucură mult de 
tot? – spune râzând Ileana Petcan. După 
ce am jucat în piesă, o femeie la care 
m-am dus acasă, mama unui elev de-
al meu, mi-a spus : ” Doamne, tovarăşă 
profesoară, zău dacă te-am cunoscut… 
Aşa de bine ai jucat că nici nu mi-a ve-
nit să cred că eşti dumneata. Erai alt 
om, zău aşa…” Mulţi părinţi de-ai co-
piilor îmi spun acum în glumă pe nu-
mele personajului din piesă…

Cu ”Titanic vals” am cutreierat ”în 
turneu” toate împrejurimile. 

În sfârşit, Constantin Ştefan, profe-
sorul de limba rusă, mai volubil, mai 
dinamic, este secretarul organizaţiei 
U.T.M.  al comunei, este admiratorul de 
dansuri a căminului cultural …

Nu e vorba, la urma urmei, de 
”obligaţii”, ci şi de plăcere, de ceea ce 
este pasionant într-o asemenea acti-
vitate. Pentru că dacă oamenii din sat 
vin cu interes şi urmăresc captivaţi 
serile de la căminul cultural, asta e şi 
spre satisfacţia celor care le-au oferit 
ţăranilor asemenea bucurii.
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Am impresia că anii au trecut în zbor iar 
clipele s-au strecurat ca o părere pe lângă 
mine. Ce aș putea spune acum? Amintirile 
se îngrămădesc de-a valma și îmi este tare 
greu să aleg doar una singură. Mă uit pe 
pozele strânse într-un album. Clipe de ne-
uitat așezate cronologic ca într-o bibliotecă 
a amintirilor. Am să dau frâu gândurilor 
frumoase despre primii mei ani de școală. 

Cred că cea mai dragă amintire din cei 
opt  ani de școală generală o am chiar din 
prima mea zi de școlăriță. Ca și acum, și 
atunci sufletul îmi era năpădit de emoții pe 
care nu le puteam stăpâni. Stăteam în cur-
tea aceea mare a școlii, îmbrăcată în  uni-
formă, și duceam un ghiozdan mare-mare, 
în care nu aveam decât penarul. Cărțile ne 
așteptau pe bancă, în clasă. Îmi aduc amin-
te și acum de frumosul abecedar, primul 
pas în lumea literelor. Apoi îmi amintesc 
de prima carte de povești pe care am reușit 
să o citesc singură. Am fost foarte mândră 
de mine: reușeam să înțeleg singură o parte 
din învățăturile acestei lumi, fără ajutorul 
părinților.

Timpul a trecut. Zi de zi plecam la 
școală mai încrezătoare și mai fericită. Une-
ori vacanțele păreau lungi și chiar așteptam 
școala. Am trecut, alături de colegi, prin 
tot felul de evenimente și întâmplări: unele 
bune, altele mai puțin bune. Noi ne distram 
foarte mult și în pauze și în timpul ore-
lor. De multe ori s-a întâmplat să ne facă 
observație profesorii pentru ca râdeam sau 
nu eram atenți la ore. Cu toate astea știam 
să învățăm și să ne ajutam unul pe altul 
atunci când nu înțelegeam câte ceva din ce 
ni se preda. Era o competiție între noi care 
sa fie cel mai bun, dar în același timp  exis-
ta și o prietenie strânsă. În fiecare zi ne bu-
curam să ne întâlnim la școală, să învățăm, 
să ne petrecem pauzele împreună. Chiar 
dacă uneori noi ne mai certam, reușeam să 

trecem peste cele întâmplate deoarece între 
noi exista o relație de colegialitate sinceră. 
Împreună cu colegii am format o echipă, am 
reușit să urmărim și să atingem obiective 
comune. Dar mai presus de orice am învă-
țat să ne ajutăm reciproc la bine și la greu 
și să împărtășim bucurii.

Și, dacă așa arăta clasa noastră aceasta 
s-a datorat ”actorilor-păpușari” care, de fi-
ecare dată, au știut ața cea mai potrivită de 
care să tragă… 

Și astăzi parcă mai simt trăsătura ace-
lor ațe… De aceea am lăsat, în inima mea 
un loc aparte rezervat numai dascălilor. În-
cepând cu domnul învățător. Fără ajutorul 
lor evoluția mea de la copilărie la adoles-
cență ar fi fost dificilă. Acești oameni deo-
sebiți, profesorii, m-au ghidat pas cu pas. 
Uneori a fost nevoie de o vorbă bună, alte-
ori de severitate.  De fiecare dată am simțit 
că devin mai bună, mai înțeleaptă, că mai 
urc o treaptă.                                                  

CLIPE DE NEUITAT
ANA-MARIA  ANGHEL

Fostă elevă a şcolii între anii 1997-2005 
Profesor învățământ preșcolar, Grădinița nr 11
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Când zâmbetul îți luminează chipul la 
amintirea unor crâmpeie de viață, sufletul 
își deschide cămara în care-și tăinuiește 
„tinerețea fără bătrânețe” și bucuriile 
trăite cândva, ca să-ți dea puterea de a 
continua.

Este ceea ce simt și acum, când mă 
gândesc la anii ’77-’80, petrecuți, ca 
dascăl, în școala de la Gropeni- ani ce 
m-au marcat profund în toate privințele!

Emoțional -aici am descins de pe 
băncile facultății din Iași, într-o mirifică 
zi de 1 septembrie și, după o călătorie 
„zdruncinată” cu „rata lui nea Anghel”, 
după un drum plin de hârtoape, până la 
„ulița I”, pe care se afla „impunătoarea” 
instituție de cultură, tocmai când mă 
pregăteam la ce este mai rău, am avut cea 
mai uluitoare surpriză plăcută: am fost 
întâmpinată cu căldură de niște oameni 
care s-au dovedit a fi într-adevăr minunați, 
cei ce aveau să-mi fie colegi, nu mai puțin 
de zece ani!

Socio-profesional – aici  am învățat să 

fiu „omul de la catedră”, am făcut primii 
pași siguri în cariera didactică, fiind 
susținută de cei pe care, cu sinceritate, 
fără a-i eticheta - departe de mine 
gândul acesta!- i-aș numi doar : joviala 
și volubila doamnă Zaharia, simpaticul 
domn Florescu, venerabilii soți Păncescu, 
blânda doamnă Donescu, serioasa doamnă 
Anghel, emblematicele domnișoare Done 
și Dobrotă, tipicarul domn Ștefănescu, 
„aeriana”, dar inspirata artistă Cireașă.

Împreună cu ei am reușit să „bat”, 
zilnic, an de an , toți acei kilometri 
până „la grădină”, să rezist frigului de 
noiembrie pe hectarele câmpului la care 
era „impotent” tovarășul Bogoiu, să 
îndur cu demnitate umilințele din partea 
activiștilor de partid ce veneau, după orele 
prânzului, ghiftuiți, să ne verifice prezența 
și normele… Atâtea lecții de viață din care 
am învățat că numai împreună, ca într-o 
familie, solidari putem supraviețui fără să 
ne pierdem esența umană…

Aici mi-am recăpătat dexteritatea din 
copilărie, de a mă cățăra pe garduri, din 
necesitatea „voluntar-obligatorie” de a  
aduna frunze de dud pentru mesele zilnice 
ale viermilor de mătase, pe care trebuia 
să îi creștem  și care ne întâmpinau 
cu nerăbdare încă de la ușă în fiecare 
dimineață …

Aici am căpătat experiența educării 
întâiului meu elev cu CES ( Anghel Costel 
) și „am sădit” dragostea pentru limba lui 
Voltaire în „grădinile” primelor generații 
de învățăcei (mai târziu, la liceu, le-am 
fost profesor nepoților unora dintre ei).

Sentimental- aici am legat prietenii 
trainice cu – din nefericire, greu încercata 
de soartă - familia Corleancă, , „gureșa” 
Gicuța , „nebunatica” Stanca (Mihalcea) 
- „sarea și piperul” ieșirilor „la baltă”, 
exemplara familie Pintiliescu și mai ales 

REMEMBER
BUZATU LIDIA

Fostă profesoară a școlii între 1977- 1987
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cu famlia Lambrinoc - doi oameni frumoși 
și buni ca pâinea lui Dumnezeu, care 
te întâmpină oricând cu ușa casei și cu  
inimile deschise, cu care poți împărtăși 
bucurii și necazuri și pe care i-am simțit 
zămisliți, ca mine, din același aluat, din 
prima mea zi  la Gropeni, când m-au 
invitat la ei, „la bloc”!!!

Și cum să nu mă  las îmbrățișată de 
căldura acestor unice aduceri-aminte, când 
știu că am avut norocul și binecuvântarea 
de a cunoaște asemenea ființe extraordinare 
și de a profesa o meserie atât de nobilă, mai 
ales acum, la amurg, în prag de pensionare 
???!!!                                                            

Acum, când ceasul arată clipa 
despărţirii şi destinele noastre îşi iau 
zborul spre înalt, am fi dorit, dragi pro-
fesori, să vă spunem în cuvinte măiastre 
ceea ce nu v-au spus alte generaţii îna-
intea noastră. 

Din păcate, limba română este prea 
săracă în sintagme şi expresii care să 
redea cu fidelitate recunoştinţa pe care 
o simţim astăzi pentru dumneavoastră 
pentru dragostea cu care v-aţi aplecat 
asupra neliniştitelor suflete care, în urmă 
cu opt ani, păşeau pe porţile şcolii. Vom 
încerca însă, utilizând crâmpeie de soa-
re şi miresme de flori, să vă mulţumim 
pentru eforturile dumneavoastră. 

Ne-ţi ajutat să descoperim în spatele 
bastonaşelor care nu se lăsau modelate 
cu niciun chip o lume în care odată ce 
ai pătruns deveneai rege peste cuvinte. 
Aţi făcut ca ca semnul ”+” sau ”-”. ”X” 
sau ”:” să capete sens, pentru ca să pu-
tem aduna vise, scădea dezilizii, înmulţi 
speranţe şi împărţi bunătate.

Au venit, apoi, orele de fizică şi-am 
învăţat să punem în balanţă bucuria 
noastră, a părinţilor noştri şi a dumnea-
voastră şi ne-am străduit să vă facem 
fericiţi prin rezultatele noastre. 

Ne-am bucura să ştim că stă în echi-
libru!

La geografie, am învăţat că nu este 
nevoie să ai bani pentru a călători  pe 

mapamond. Era suficient să vă auzim 
glasul pentru ca să ştim că vom desco-
peri încă un tărâm. 

Pentru că ne-aţi însoţit în călătoria 
noastră patru ani în jurul Pământului, 
vă mulţumim!

La chimie, am deprins să ameste-
căm substanţe şi am descoperit că viaţa 
este un amalgam de acidităţi care nu 
are farmec decât dacă este piperată din 
abundenţă cu săruri.

Orele de biologie ne-au ajutat să 
descoperim pe noi înşine şi să ne aple-
căm cu respect asupra a tot ce înseamnă 
viaţă.

CUVÂNT LA DESPĂRȚIRE
CIOCHINĂ ECATERINA,

șefă de promoție, 15 iunie 2013
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La istorie, am învăţat să ştergem de 
colb ale voievozilor fapte şi să fim ală-
turi de Pericle Hanibal, Mihai Viteazul...

Şi pentru că prea multă învăţătură 
uneori ”strică”, am cântat, am desenat, 
am dansat, ne-am antrenat după puteri-
le noastre luându-ne la întrecere cu gân-
dul, cu vântul şi cu aspiraţiile noastre.

Să nu uitaţi, înainte de toate am fost 
copii!

Iertaţi-ne pentru zburdălnicia noas-
tră, pentru neastâmpărul nostru, pen-
tru că uneori am încurcat formula de 
calcul a volumului la cub cu cea a pris-

mei, pentru 
că i-am atribuit lui Caragiale operele lui 
Creangă, pentru că l-am făcut pe Tutan-
kamon contemporan cu Mihai Viteazul,  
că am considerat Vârful Omu un deal 
mai mic, că am spus că pisica are cinci 
picioare, iar oglinda nu reflectă decât 
chipul nostru. Ne-am fi dorit să învăţăm 
zi de zi dar, ştiţiş socoteala de acasă... 
nu se potriveşte mereu.

Sperăm că vă veţi aminti doar de 
clipele frumoase trăite împreună şi ne 
bucură dacă vom rămâne în inima dum-
neavoastră alături.

“Cunoscînd istoria, eroii, tradiția, 
ne facem mai sociabili, mai altruiști, 
mai iubitori de om si viață”

Nicolae Iorga

Rădăcinile adânci ale acestui neam, 
crescut în frica lui Dumnezeu, se da-
torează, în primul rând, apostolilor şi 
învăţătorilor săi, fără de care veacurile 
ar fi rămas mute şi întunecate. Dacă ro-
mânii n-ar fi avut astfel de luminatori 
de cale, Întunericul ar fi invins Lumina, 
iar noi am fi rătăcit bezmetic prin isto-
rie, căci fără înfiorarea Doinei şi fără rit-
mata dăltuire a spiritului şi, apoi, a scri-
sului, nu am fi fost astăzi decât unelte şi 
vite de povară, sub comanda altor naţii.

 Ne-a fost dat nouă, românilor, să be-
neficiem de-a lungul veacurilor de pro-
fesori şi dascăli adevaraţi, care au per-
petuat românismul, adică inteligenţa, 
mesteşugul şi Spiritul nativ al acestei 
naţii, însuşiri alese . Şi totuşi, în ciuda 

tuturor vicisitudinilor vieţii, oamenii de 
la catedră (în marea lor majoritate) şi-
au păstrat verticalitatea,  şi-au îndepli-
nit datoria către discipolii lor, din rân-
dul cărora nu puţini au recitat Mioriţa 
la Berlin, Roma, Washington... Bătut şi 
biciuit de toate vânturile şi ideologii-
le, din Est şi din Vest, dascălul român 
pulsează prin veacuri, hrănindu-ne fiii 
si fiicele cu miracolul cuvântului scris 
sau vorbit, descifrindu-ne taina cerului, 
a numerelor şi literelor şi obligându-ne 
să sorbim puritatea izvoarelor limbii şi 
istoriei românesti. El ne-a învăţat ros-
tul şi rostuirea pe acest pamânt. El ne-a 
dat nouă, românilor, împlinirea şi ne-a 
curăţat de spaimele neştiinţei.

Astfel de dascăli sunt acum în Şcoala 
Gimnazială-Gropeni, adevăraţi disci-
poli care-şi respectă profesia, elevul, 
părintele, comunitatea. 

Sunt oameni adevăraţi! 
În această şcoală, am întâlnit profe-

sori care SLĂVESC, an de an, foştii das-

TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE 
ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ – GROPENI

NISIPEANU MARIA RODICA
Profesor formator, Casa Corpului Didactic Brăila
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căli şi foştii elevi, plecaţi pretutindeni, 
în ţară sau dincolo de hotarele ei. Cer-
cetează, caută, se informează, pe unde 
pot şi pe unde nu pot, pe unde călăto-
resc, pe unde se află “gropenenii”, foştii 
elevi ai şcolii. Îi caută, ii contactează şi 
le adresează invitaţia de a se întâlni la 
Şcoala în care au învăţat cândva, de a-şi 
revedea locurile natale, uliţele dragi pe 
care se îndreptau spre şcoala.

Câtă bucurie poate avea “un om” 
atunci când este chemat la o asemenea 
întâlnire de suflet!  Ce emoţie poate trăi 
cineva atunci când citeşte numele co-
legilor de clasă, dirigintele, profesorii 
care le-au dat, cândva, ceva din lumina 
cunoaşterii lor! Oricare ar rosti, tremu-
rându-i vocea: cât mă bucur, Doamne, 
că am găsit o fereastră în lumea aceasta!

Dascălii din această şcoală, prin 
activităţile extraşcolare desfaşurate, îm-
bină armonios tradiţia cu inovaţia, con-
tribuind astfel la formarea personalităţii 

elevilor pe care îi educă. Fac aceste lu-
cruri cu responsabilitate, cu seriozitate,  
cu dăruire şi, mai ales, cu speranţa că 
urmaşii lor vor face la fel. Dascălii cu 
mai multă experienţă îi ajută, îi iniţiază 
pe cei tineri, care, cu drag, au îmbrăţişat 
această nobilă carieră, să ducă mai de-
parte  extraordinarul  suflu civic, aceas-
tă nobilă misiune de a-şi slăvi înaintaşii, 
de a-şi vedea roadele muncii lor, de 
ani şi ani. Este un element esenţial al 
civilizaţiei.

Cinste acestui brav colectiv de ca-
dre didactice de la Şcoala Gimnazia-
lă- Gropeni,care  trebuie să devină un 
exemplu pentru  dascălii din toată ţara, 
întru cinstirea foştilor dascăli şi elevi!

Veţi fi admiraţi  de întreaga ţară pen-
tru ceea ce faceţi !

Mergeţi mai departe, tot aşa!
Felicitări !

Sunt în viaţa drumuri de urmat cu 
zecile sau poate sutele…..le gândeşti şi 
apoi te răzgândeşti, neştiind pe care să 
apuci să-ţi fie bine…. Sunt lucruri pe 
care le faci, conştient sau nu,  oricât de 
greu vor cântări peste ani, când destinul 
tău se va baza doar pe tine, pe ceea ce 
au construit alţii din tine, când au pus 
la temelia ta - “cărămidă cu cărămidă” -  
sfaturi, lecţii de viaţă, ore întregi şi zile 
dedicate să poţi fi un om bun….. 

Sunt lucruri cu care te vei mândri 
peste ani şi pe care, poate, vei dori să le 
împărtăşeşti cu cei din jurul tău – amin-
tiri minunate în care tu ai fost o parte a 
unui întreg vis!

CĂLĂUZE
FLORENTINA SANDU ( ADETU)

Director General,   Firma: Instal Sting Serv SRL, București
fostă elevă a școlii între anii 1992-2000. 
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La momentul potrivit, lasă-i să te 
ajute pe cei ce vor să o facă, să te în-
veţe, să te şlefuiască ca pe o bucată de 
lemn din care se naşte o amuletă fru-
moasă, iar când va veni timpul, ajută-i 
în schimb arătându-le recunoştinţa….. 
Sunt oameni care se vor bucura de suc-
cesul tău şi vor fi mândri că au adău-
gat şi ei o treaptă scării pe care ai urcat 
drum anevoios….

Sunt lucruri care odată nu ne făceau 
plăcere, însă, peste ani, din acele lucruri 
rămân amintirile…şi a depins de noi să 
le facem amintiri frumoase….

Sunt lucruri care au depins de ei, 
de călăuzele noastre…. Fiecare dintre 
călăuze a deschis o poartă, un drum, o 
cale…. De celelalte lucruri, de opţiunile 
pe care le avem, de felul în care alegem 
să fim,  suntem singurii răspunzători 

ÎNCEPUTURI... 
CRISTEA MARIAN, 

Clasa a V-a B

Mi-aduc cu bucurie aminte de primii  
paşi făcuţi în viaţa de şcolar...

Era o toamnă caldă, cu un soare dul-
ce şi cu mirosul frunzelor zâmbind mo-
gâldeţelor ce se îndreptau şovăitor spre 
clădirea care, mie, mi se părea asemeni 
palatelor din poveştile bunicului. Sufle-
tul îmi era stâns la gândul despărţirii de 
grădiniţă şi de teama de necunoscut...
Dar glasul tatei îmi dădea curaj...Acolo, 

în acea clădire imensă, aveam să devin 
„om mare”...

Şi am păşit în clasa scăldată în lumi-
na mângâietoare a toamnei, dar şi încu-
rajat de glasul învăţătorului meu.M-am 
aşezat sfios în prima bancă de la geam 
şi am aşteptat, cu teamă, să sorb primele 
boabe de învăţătură. Aşteptările mi-au 
fost  îndeplinite : adevărate mărgăritare 
ale ştiinţei mi-au fost sădite în suflet şi 
în minte de domnul învăţător, şi, acum, 
de  domnii profesori. 

Din când în când mă cuprinde un 
gând straniu. Încep să cred că pe măsu-
ră ce învăţ tot mai multe lucruri şi mai 
multe  îmi rămân de învăţat.Sunt hotă-
rât să le aflu pe toate.

În această şcoală, alături de oameni 
minunaţi, am început să învăţ adevăra-
tul sens al vieţii: să nu încetezi nicicând 
să-ţi doreşti să fii cel mai bun!
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Cum se numeau bătrânii aceia buni, care tot veneau 
pe la noi când eram mic?

Dar ceilalți doi, bărbatul cel încruntat și femeia cea 
harnică, pe care-i vedeam des prin casa noastră și care la 
început nu arau așa bătrâni ? 

Cum se numea clădirea aceea în care-am învățat eu ? 
Cum se numeau lucrurile pe care le-am învățat eu ? 

Marin Sorescu - Iona

Nu-mi amintesc nimic din acea zi de sep-
tembrie. Dacă ploua sau dacă era soare, dacă 
norii erau albi sau cenuşii, dacă ma strângea 
cămaşa la gât ori dacă mă deranja ghiozda-
nul din spate. Nici feţele colegilor mei în acea 
zi sau dacă stăteau cuminţi în băncile lor. 
Nu-mi mai amintesc mirosul podelelor sau 
cum arătau primele mele cărţi de şcolar. Nici 
măcar acea lună septembrie... Nimic din ce 
s-a întâmplat în acea zi nu-mi stăruie în min-
te. Aş putea spune că am mers spre scoala de 
mână cu mama şi că inima sta să-mi spargă 
pieptul. Că învăţătoarea era blândă si avea 
ochii verzi. Că am deschis plin de curiozitate 
cartile noi şi frumoase şi că am ramas vră-
jit pentru toata viata. Că am iubit şcoala din 
prima zi. Dar aş minţi... 

Privind în urmă văd doar un drum lung, 
lung, fără capăt, şerpuit pe alocuri, unde ob-
stacolele au fost mari, îngust şi ezitant unde 
mi-am pierdut încrederea, dar, de multe ori, 
drept şi frumos. Merg pe el de când mă ştiu, 
pentru că, sigur, în şcoala am început să mă 
ştiu. Drumul acesta a devenit viaţa mea...

Nu-mi amintesc nimic din prima zi de 
şcoală, dar îmi amintesc multe din celelalte 
zile de şcolar. Zile in care podelele miroseau 
greu a motorină. Zile în care clasele se um-
pleau cu fum de cărbuni. Zile care miroseau 
a salcâm sau a baltă. Zile în care tremuram 
pentru testarea la matematică, ori plângeam 
după teza la română, zile în care, fără să ştiu 
cum se cheamă, pieptul mi se umplea de un 
aer albastru si sonor, iar pe şira spinării, că-
tre dreapta, ca o mancarime, simţeam cum o 
aripă mică sta să crească...

Îmi amintesc zile în care făceam prostii. 
Drumuri spre casă, lungi, pe uliţe desfun-
date. Cireşe în pârg. Vânturile bălţii sub 
sălcii. Zile lungi cu soare torid. Zile in care 
timpul ne ajungea să spunem tot şi aveam 
destul să îi ascultam şi pe ceilalţi . Zile în care 
cunoşteam precis numele prietenilor. Vise. 
Zile în care ştiam ce vrem să ne facem când 
vom fi mari. Nopţi electrice când adormeam 
cu cartea pe piept în cântecul greierilor.

Lecţii cu tâlc, profesori devotaţi. O neîn-
treruptă şi neîndoită deschidere către şcoală. 
Revăd oameni frumoşi, pe care ceaţa me-
moriei îi zugraveste cenuşii ca sfinţii biseri-
cilor rupestre. Colegi şi profesori, cu vieţi si 
poveşti ce se împletesc într-un viu şi neobo-
sit mozaic. Prieteni şi prietenii. Cosiţe. Bilete 
strânse în palma plină de sudoare. 

Pe toate acestea mi le amintesc, ca pe o 
lumina vie, pe care o port în suflet şi care mă 
va însoţi toată viaţa. Ca pe o licoare vrajita 
din care sorb uneori, cand mancarimea de 
pe şira spinării dispare. Redevin atunci un 
şcolar rârâit şi curios ce-şi caută drumul spre 
şcoala...

 ALMA MATER
                                                                         LAURENȚIU LAMBRINOC                                                                              

Profesor la Colegiul Național Matei Basarab
Fost elev al școlii între anii 1985-1993
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”PROFESORUL ESTE CINEVA 
CARE VORBEŞTE ÎN VISUL UNUI COPIL ” -  W. H. Auden 

                                                                            ȘERBAN MĂDĂLINA
                                                                              Clasa a VIII-a B

Impresiile mele despre primii ani 
de şcoală? Oare ce aş putea să aştern 
mai repede pe hârtie, când atâtea lu-
cruri îmi năvălesc în minte?

Pe mine, şcoala m-a cunoscut prin 
2006...

Până atunci, eu doar o vedeam zi 
de zi, mergând spre grădiniţă şi îl au-
zeam pe tata zicând:”  vei merge şi tu 
la şcoală”...., plin de subînţeles... Nu 
mai ştiu dacă atunci îl credeam sau nu, 
dar cert este că, în prima zi de şcoală, 
am fost speriată, rătăcindu-mă în clă-
direa  care mi s-a părut imensă şi cu 
prea multe uşi, iar eu n-am mai găsit 
ieşirea până acum. 

Dincolo de aceste ziduri ale şco-
lii, am descoperit că există oameni, că 
există muncă, există satisfacţii, dar şi 
nemulţumiri...

Aici, am făcut cunoştinţă cu mires-
mele cuvintelor, unele necunoscute 
până atunci...am putut culege fructul 
cel mai dulce, învăţătura...Am învăţat 
că înţelepciunea e mireasma cărţii...
Şi am aflat că parfumul sincerităţii şi 
al sufletului trebuie răspândit cu deli-
cateţe în jur...Deşi balanţa nu este în-
todeauna echilibrată, înclin să cred că 
cei de aici, fie elevi, fie cadre didactice, 
iubesc ceea ce fac  pentru elevi, şcoala 
reprezintă, dincolo de instituţia care îi 
ajută să devină valori pentru societate, 
prietenii de joacă şi de năzdrăvănii.

Şcoala mi-a deschis porţile cu dra-
goste.Ea îmi veghează copilăria şi îmi 
călăuzeşte paşii. Aici am legat cele mai 
frumoase prietenii şi alături de colegii 
mei petrec clipe de neuitat. Port în su-
flet mulţumire pentru doamna  învă-
ţătoare şi profesorii care mă îndrumă, 
care mă ajuta să înţeleg necunoscutul 
ce mă înconjoară. De asemenea, şcoala 
mă învaţă să deosebesc binele de rău, 
să fiu cinstită şi responsabilă pentru 
faptele mele .

Când viaţa mă va purta departe de 
cea de elevă, voi purta cu mine aceş-
ti ani care vor sta pe calea neuitării şi 
care mă vor ajuta să devin un om ade-
vărat.
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GÂNDURI PENTRU ȘCOALA DE LA GROPENI, 
ÎN AN ANIVERSAR

                                                   TINCUȚA DONE RĂDUNĂ
                                   Fostă profesoară  a școlii între anii 1975-1990 

Motto:
”Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. 
 Aici orice gând e mai încet
 Și inima-ți zvâcnește mai rar” 
                          ( Lucia Blaga) 
Am răsărit în această aşezare de pe 

buza Dunării, chiar în mijlocul ei şi 
fac parte dintr-o comunitate specială, 
cu legi scrise în suflete, în inimi şi în 
conştiinţe. ”Sunt fată de la Gropeni”- mă 
mai recomand şi acum într-o propoziţie 
ca într-un săltăreţ vers popular...

Amintiri... cele mai frumoase amin-
tiri ... Stau şi mă gândesc la paginile 
incomparabile ale mersului meu prin 
timp şi am tot mai mult convingerea că 
multe din aceste pagini privesc anii de 
şcoală.

Mă văd cu ochii minţii, mică şi ne-
însemnată, într-o bancă neprietenoasă, 
nefiresc de încăpătoare, pentru nişte 
pui de om ... Învăţătoarea mea, Maria 
Guţaga, cânta ceva cu iz de comenzi 
(voi să faceţi ce vă spun eu prin cântec):

         ..............................
       ” În picioare, drepţi,
          Ochii toţi la mine.
         Mîinile pe piept ... ”
 Doamna ne-a remarcat pe cei ce 

am înţeles şi m-am bucurat că eram 
printre ei.

 Îmi mai amintesc de bucuria de a 
învăţa câte ceva din limba rusă, din cla-
sa a IV-a cu o basarabeancă de-a noas-
tră, Lidia Dăscăliţa, câte ceva din lim-
ba  franceză, cu directorul şcolii, Spiru 
Albu.

 Nu ştiu câţi dintre ei mai sunt în 

viaţă dar ştiu că au trecut în lumea um-
brelor şi prima mea profesoară de limba 
română, Didina Broască... şi alte ilustre 
umbre. Respectul pentru ele mă obligă 
la un gând pios.

 Au trecut ani mulţi de atunci ...  
Întorcându-mă în timp, realizez că cel 
mai mult m-a afectat lipsa de încredere 
a celor care contau şi atunci intervenea 
dorinţa mea, niciodată mărturisită, de 
a-mi duce gândul la capăt. Plecând de 
la creanga unui  vis, căutam un  luminiş 
care să-l pună în valoare. 

 M-am înscris ( cu sfială) la Şcoala 
Pedagogică din Galaţi, la secţia ”Edu-
catoare”. S-a întâmplat să fiu admisă 
şi, după un an, s-a mai întâmplat să fiu 
transferată la ”Învăţători”.

 Drumul de după absolvire, n-a 
fost fără obstacole, pentru că n-ar fi dus 
nicăieri. Dar ajutorul de SUS, precum 
şi înţelepciunea de a nu pierde nicio-
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dată măsura deznădejdii, m-au ridicat. 
Viaţa, în cele mai idealizate cazuri, nu 
este numai un şir de succese, o sănătate 
de fier, o poveste de dragoste, fără nori 
şi furtună. Copilul fără căderi, omul 
fără scăderi, viaţa fără dureri, nu sunt 
doar ficţiunile noastre personale, fiind-
că, dacă nu cazi, n-ai de unde să te ri-
dici. Însă căderile, scăderile şi durerile, 
sunt doar ficţiunile noastre personale, 
trecătoare şi pun în evidenţă, încă o 
dată, nemărginita fericire şi frumuseţe 
a vieţii pe care o trăim.

 Modelul meu de profesoară de 
limba română din liceu, Argentina Ma-
ria Răpiţeanu, care m-a ”descoperit”, 
m-a luat de mână şi m-a urcat în turnul 
de fildeş. Am urmat, prin decizie per-
sonală, Facultatea de Limba  Romînă – 
Limba Franceză,  fiind ( şi rămânând) 
un pasionat cititor de literatură română 
şi unuversală. 

Şi, dacă n-a fost întotdeauna uşor, 
am norocul unor părinţi care mi-au stat 
alături la bine şi la greu, fiindcă ( nu-i 
aşa ?) copiii nu ne aduc numai bucu-
rii. Atunci satul m-a primit cu bucurie 

părintească, mi-a încredinţat educaţia 
fiilor lui şi mi-a făcut onoarea de a-mi 
încredinţa şi conducerea şcolii.

Timpul trecea, devenisem mamă, 
şi-mi canalizam toată energia şi voinţa 
pentru creşterea ”aripilor” băiatului 
meu.

”Să ne fie copilul c-o treaptă mai domn,
Câtă muncă în plus, și ce chin, cât ne-

somn!”
 (Adrian Păunescu)
 Şi iată că s-a ivit o oportunitate 

pe care n-am putut s-o ratez. Am pără-
sit satul cu şcoala lui, pentru una din 
oraş ... De-abia atunci am înţeles cât de 
mult îmi lipsesc şcoala care m-a format, 
oamenii de care m-a legat sfoara de 
tinereţe.

  Acum sunt împlinită. Mă hră-
nesc cu mulţumirea lucrului bine făcut 
şi-mi doresc ca viitorul să mă găsească 
în lumină şi în înţelepciune, pentru ca, 
atingându-l, să mă bucur de cei care mă 
iubesc.

                                     

LA MULȚI ANI, 
IUBITĂ ŞCOALĂ!      

  MARIAN FLORESCU,
Fost director şi profesor al şcolii între anii 1976-1990

Au trecut mulţi ani, aproape patru-
zeci, de când am poposit pentru prima 
dată în comuna Gropeni, străveche va-
tră de pescari, transferat - graţie unui 
concurs de împrejurări - ca director al 
şcolii de aici. Veneam după o scurtă 
ucenicie într-o şcoală mai mică, situată 
tot în lunca Dunării, animat de dorinţa 
că împreună cu noii mei colegi să dăi-
nuim din copiii comunei oameni vred-
nici pentru timpurile pe care le trăiam, 
cât şi pentru cele viitoare. Şi trebuie să 
mărturisesc cu sinceritate că era o vre-
me când îi învăţam pe copii cu elanul pe 

care ţi-l dă tinereţea, bucurându-ne de 
stima şi aprecierea lor şi a părinţilor. În 
timp, am căpătat convingerea fermă că 
dragostea pentru învăţătură pe care le-o 
insuflăm elevilor noştri venea din dra-
gostea pentru şcoală. Elevii noştri erau 
copiii noştri, iar locul primitor ce se nu-
mea şcoală sau clasă împrumuta ceva 
din căldura casei fiecăruia. Era căldu-
ra ce venea din inimi sincere şi deschi-
se, din minţile luminate ale slujitorilor 
şcolii care trezeau aprinderi de văpăi în 
cugetul şi viaţa micilor şcolari.  
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Şcoala din comuna Gropeni a ajuns 
la o vârstă memorabilă, depăşind cu 
mult  graniţa unui secol agitat, ceea ce 
reprezintă o performanţă extraordina-
ră, care merită din partea noastră toa-
tă consideraţia, cu atât mai mult cu cât 
nu sunt multe instituţiile de învăţământ 
care pot invoca tradiţia în sprijinul lor. 
În conturarea personalităţii şcolii pe 
care am slujit-o cu entuziasm şi devo-
tament aş menţiona şi excelenţa. Dacă 
am răsfoi un album omagial, am citi 
numele celor care, de-a lungul veacului 
de existenţă, au clădit reputaţia acestei 
instituţii. Nume care au depăşit cu mult 
graniţa recunoaşterii comunităţii loca-
le. Uneori nume transformate în renu-
me. Generaţii întregi instruite pe bănci-
le acestei şcoli au dus numele comunei 
Gropeni în lungul şi latul ţării.

O dovadă a consecvenţei pe linia 
performanţei este riposta eficientă pe 
care colectivul profesoral a dat-o mereu 
asaltului mediocrităţii, şcoala reuşind 
mereu să-şi aducă contribuţia la conso-
lidarea culturală şi igienizarea morală a 
comunităţii în mijlocul căreia fiinţează. 
De evidenţiat şi startul bun pe care 
şcoala îl asigură celor care-i trec pragul, 
de pe băncile ei ridicându-se elevi care 
au reuşit în viaţă, devenind oameni care 
fac cinste acestor locuri.

Sunt perioade din existenţa tumul-
toasă a acestei şcoli, pe care la ceas ani-
versar le rememorăm. Îmi amintesc o 
perioadă când comuna se mândrea cu o 
grădiniţă pilot pentru unităţile şcolare 
de profil din lunca Dunării, iar şcoala 
funcţiona cu treapta I  de liceu, cu două 
clase a IX-a şi două clase a X-a, în pro-
fil mecanic-agricol, reunind şi numeroşi 
elevi din comunele învecinate. Intrau 
zilnic în clasele spaţioase sute de elevi. 
Pentru ei - şi pentru dăscălii lor - şcoala 
nu însemna doar corpuri de clădire, săli 
de clasă, cabinete, laboratoare, ci şi lo-
cul unde se pregăteau pentru viitor. 
Între pereţii acestor clădiri desluşeau 
ziua de mâine. Intuiau că menirea şcolii 
nu era furnizarea de informaţii pe care 

o dată cu scurgerea timpului le uitau, 
ci formarea de priceperi şi deprinderi, 
dar mai ales deşteptarea dorinţei de a 
învăţa mereu lucruri noi, pentru tot re-
stul vieţii. Şi poate descifrau şi faptul că 
şcoala lor are acea putere de a-i înălţa 
undeva de unde să le fie ruşine să mai 
coboare. Ştiau că aceasta este calea că-
tre o profesie, către o meserie, o cale a 
siguranţei şi a satisfacţiei personale, un 
drum ce duce spre civilizaţie, spre pro-
gres, spre o viaţă mai bună şi mai fru-
moasă. Şi mai ştiau că, peste ani, când 
se vor întoarce pe coridoarele şcolii, vor 
încerca un sentiment de mulţumire pen-
tru că această şcoală i-a pregătit să devi-
nă oameni, să reuşească să se adapteze 
mult mai uşor la regulile societăţii.

   Nu ne e mereu la îndemână puterea 
şi zăbava de a cerne valorile şi a le pune 
deoparte, spre rodirea lor şi îmbogăţirea 
spirituală a tuturor. Dar vine o zi, când 
la lucruri vechi dăm nume noi, când 
învăţăm unii de la alţii că împărtăşind 
aceste valori devenim mai bogaţi şi mai 
puternici în faţa numeroaselor ispite 
facile menite să ne dezechilibreze. Sta-
tutul dascălilor acestei şcoli a fost, este 
- şi am credinţa că va fi -  acela al unor 
deschizători de drumuri, urmând o lege 
nescrisă a firii omeneşti: faptele noastre 
să fie mulţumirea vieţii noastre. In acest 
moment aniversar să ne gândim la das-
călii noştri, aceşti slujitori ai luminii, ai 
omului şi să le mulţumim cu adâncă re-
cunoştinţă!

Iar şcolii noastre o sinceră urare, 
poate cea mai frumoasă dintre urări, la 
o vârstă seculară, din toată inima atâtor 
generaţii de cadre didactice si de elevi 
care au servit şi absolvit această institu-
ţie minunată: 

LA MULȚI ANI, IUBITĂ ŞCOALĂ  !
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Sunt momente în viaţă când îndrăz-
nesc să răscolesc cutia cu amintiri. 
Oare câte pot intra înlăuntrul unui su-
flet ? Câte rămân ? Câte se pierd? 

Nici eu nu ştiu. Trec anii rând 
pe rând cu vibraţii armonioase de 
vânt,aducând toamne şi ierni peste 
fruntea mea, care încearcă din răspu-
teri să ascundă semnele anilor trecuţi 
... 

Deschid ochii minţii şi văd zâmbe-
te, feţe luminoase de copii curioşi cu 
buchete de flori multicolore  strânse 
puternic la piept. Simt cum gândul îmi 
zboară la inceput de drum când am 
păşit în prima zi de şcoală într-o cla-
să mare, parcă prea mare pentru ochii 
mei de copil, cu multe bănci pe care 
erau aşezate ordonat manualele.

În faţa clasei, luminată de o rază 
puternică de soare tomnatec, a apărut 
cineva. ...Am privit-o cu sfială... era 
frumoasă, era misterioasă, avea o aură 
de sfântă ... A vorbit:

- ”Eu sunt DOAMNA voastră 
ÎNVĂȚĂTOARE !”

Când i-am auzit glasul m-am între-
bat :

- Să fie un înger ?
Avea ochii pătrunzători dar blânzi, 

iar vocea puternică dar caldă şi con-
vingătoare.  De nedescris... aşa mi s-a 
părut mie d-na învăţătoare.

Ea a fost cea care m-a învăţat sensul 
cuvintelor,m-a ajutat să descopăr tai-
nele cunoaşterii, m-a învăţat să simt, 
să trăiesc, mi-a insuflat dragostea de 
frumos şi m-a făcut să las trăirea ini-
mii mele să se aştearnă curat, aievea 
bătăilor sale.

Ea a dăruit aripi gândurilor şi 
năzuinţelor mele ca să-mi pot lua 
avânt în viaţă. Ea a dat tonul simfoni-
ei vieţii mele... Primii patru ani s-au 
risipit în patru zări dar sufletul meu 
a păstrat amintiri neşterse cu Doam-
na Învăţătoare şi colegii mei.  Cu ea la 
clasă totul era un zbor spre lumină. Ea 
m-a învăţat să fiu OM şi pentru asta-i 
i-am fost şi îi răman recunoscătoare.

A trăit frumos, a învăţat şi format 
oameni , a iubit şi a suferit alături de 
fiecare generaţie de copii şi a plecat 
demn, lăsând în urmă lucruri măreţe.

Acum aş vrea să implor cerul să-i 
acopere trupul cu mir,  să rog înge-
riisă-i stea la căpătâi şi să-i acopere 
pleoapele obosite ce cu blândeţe ne-au 
privit iar adierea vântului să-i ducă 
printre foşnete veşti de la noi... de la 
copiii ei... 

AMINTIREA SUFLETULUI MEU
PANDRĂ TINCUȚA

Inspector Primăria Comunei Gropeni
fostă elevă a școlii între anii 1973-1981



Adevăratele comori se află dincolo de uşi. 
Deschideţi-le şi păşiţi !
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