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ÎNVĂȚĂMÂNT

«SIMFONIA TOAMNEI»
O entuziastă și reușită inițiativă comună dascăli-elevi
a înfrumusețat holurile Școlii Gimnaziale Vladimirescu
în culorile pastel ale bogățiilor Toamnei
Cea mai mare bucurie, este bucuria de
a trăi, la care se adaugă şi darul cel mai de
preţ al omului: libertatea. Libertatea de a
fi tu însuţi, libertatea de a te manifesta în
funcţie de principiile tale şi de normele
morale ale unei vieţi trăite în iubire şi echilibru, şi, nu în ultimul rând, libertatea de a
alege.
Toată viaţa noastră este o continuă alegere şi o chemare la cunoaştere. Veţi
cunoaşte adevărul şi adevărul vă va
face liberi (Ioan, cap. 8, v. 32), Adevărul
Hristos, care duce, nemijlocit, la viaţă. La
viaţa veşnică.
După Decembrie ‘89, se pare că societatea românească se zbate într-o permanentă căutare de sine, pentru că şi-a rupt
rădăcinile, s-a rupt de propria-i identitate
spirituală, fapt care a condus, mai apoi, la
tendinţa de a “importa” false valori, care nu
fac altceva decât să adâncească această
criză.
În fiecare an, sfârşitul lunii octombrie se
transformă într-un spectacol macabru, pentru că - nu-i aşa? - Halloweenul trebuie sărbătorit şi la noi, pentru că altfel nu eşti
“cool”. Şcolile şi Grădiniţele sunt cuprinse de
o adevărată isterie, iar concursurile, gen
“cea mai hidoasă mască”, sunt premiate, în
aplauzele tuturor, celor mici şi mari.
Schelete, fantome, monştri, vrăjitori şi
diavoli, tăiaţi, însângeraţi, ieşiţi din
morminte, toți aceștia alcătuiesc un tablou
sumbru, oferit cu generozitate Stăpânitorului Întunericului şi slujitorilor lui. Să fie,
oare, o joacă nevinovată? Să fie, doar, un
mod de “distracţie” pentru copii şi tineri?
Cum poate cineva să îşi bată joc de
curăţenia sufletească a copilaşilor de grădiniţă, ucigând candoarea şi gingăşia unor
suflete care bat la porţile vieţii? Cine îşi
asumă responsabilitatea pentru adolescenţii
şi tinerii cu braţele crestate şi tentativele de
suicid şi pentru copiii ajunşi în terapie psihologică, pentru că noapte de noapte “vine
Bau-Bau”? Unde sunteţi voi, părinţi? Unde
sunteţi voi, bunici? Unde suntem noi,
dascălii?
Câţi în Hristos v-aţi botezat, în
Hristos v-aţi şi îmbrăcat (Ioan cap. 8, v.
32). Iar dacă ne-am îmbrăcat în haina
nestricăciunii, a vieţii şi a luminii, de ce să o
înlocuim cu cea a întunericului, fie chiar şi
pentru o zi?
Avem obligaţia morală de a oferi copiilor alternative şi de a-i învăţa să aleagă! Nu
de a le impune, nu de a-i constrânge, ci de
a-i conduce la Adevărul pe care să şi-l
asume din proprie convingere.
Avem obligaţia de a-i învăţa pe copii să
preţuiască viaţa, frumosul, generozitatea şi
toleranţa, arătându-le lumina şi iubirea, în
primul rând prin propriile noastre exemple.
«Simfonia Toamnei» s-a dorit o astfel de
alternativă. Un concurs organizat de Şcoala
Gimnazială Vladimirescu, în care elevii şi
dascălii lor au încercat, cu multă bucurie şi
dăruire, să surprindă frumuseţea unui
anotimp al culorilor pastel şi al mirosului de
struguri copţi, a roadelor pământului bine-

cuvântat de Dumnezeu.
Au fost adunate toate roadele toamnei şi
expuse de fiecare clasă, într-o explozie de
imaginaţie şi bucurie, sub tensiunea firească
a concursului: bostani, castane, struguri,
ardei, ceapă şi usturoi, deliciile pregătite din
darurile toamnei, au fost expuse cu
măiestrie în faţa fiecărei clase.
Mânuţe mici şi pricepute şi-au confecţionat costumaşe din carton, pe care, apoi, leau pictat în roadele toamnei şi, foarte mândri de isprava lor, le-au arătat nu numai juriului, ci şi dumneavoastră, stimaţi cititori!
Ce au reuşit să facă cei mici şi cei mari,
vă lăsăm să priviţi în imaginile care vorbesc
de la sine.
Prof. MIRELA BUGARIU
Şcoala Gimnazială Vladimirescu
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