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Copii, dascăli, părinți 
și bunici și-au dat întâlnire 
la serbarea de Crăciun, cu 
bucuria și emoția specifi-
că acestei perioade ma-
gice. Moș Crăciun a aflat 
că prichindeii din Glina 
 s-au decis să îl așepte cu 
un spectacol și mai bine 
pregătit, și mai frumos, 
și mai emoționant, decât 
cele din anii trecuți, mo-
tiv pentru care s-a stră-
duit să vină și el cu daruri 
multe. Cu multă pasiune 
și implicare, dascălii i-au 
ajutat pe copii să evolue-
ze pe scena Casei de Cul-
tură ”Ștefan Iordache” din 
Gruiu cu profesionalismul 
unor adevărate vedete.

Cum era de așteptat, 
Moș Crăciun nu s-a lă-
sat așteptat și a venit să 
se întâlnească cu copilașii 
din Gruiu care au fost, cu 
siguranță, cuminți și har-
nici tot anul și merită din 
plin cât mai multe cadouri 
frumoase.

1.200 de daruri de 
la Moșul ajutat de 
Primăria Gruiu

În calitate de ajutor 
principal al lui Moș Cră-
ciun, primarul Ion Sa-
moilă ne-a declarat: ”Am 
făcut pentru acești co-
pii minunați 1.200 de pa-
chete. Am avut și spri-
jinul din partea Consi-

liului Județean Ilfov, ca-
re a trimis un grup ca-
re i-a încântat pe copii. 
 M-am simțit și eu extra-
ordinar de bine, mi-am 
adus aminte de copilărie.  
La această serbare au ve-
nit cele trei clase pregăti-
toare și  cele trei clase în-
tâi din fiecare sat al co-
munei Gruiu. Mai avem și 
alte serbări, dar suntem 
pregătiți. Chiar dacă stau 
de la ora 9 dimineața, nu 
mă simt obosit și îi ascult 
cu cea mai mare plăcere 
în continuare. Ce nu am 
avut noi în copilărie facem 
acum pentru copii, pentru 
că sunt copiii noștri. Eu 
acum sunt bunic și par-
că trăiesc din nou copilă-
ria pe care am avut-o vă-
zând acești copii minunați 
care au depus mari efor-
turi, toți împreună, profe-
sorii, învățătorii și direc-
toarea care a fost alături 
de noi”.

Petrecere cadou 
cu animatori

Pentru a-i introdu-
ce în atmosfera de spec-
tacol și a-i familiariza cu 
scena, trupa Artist Party, 
venită special pentru pi-
ticii din Gruiu, din partea 
Consiliului Județean Ilfov, 
a reușit să le ofere copiilor 
prezenți câteva momen-
te de superdistracție. Cei 

mici s-au întrecut într-un 
concurs de dans, au parti-
cipat la concursuri cu ob-
stacole, pentru a ajunge 
la casa lui Moș Crăciun, 
sau au învățat cântece-
le amuzante ale culorilor. 
Simpaticii animatori au 
oferit o adevărată petre-
cere cu spiriduși de Cră-
ciun, tradiții de Crăciun, 
pictură pe față, baloane 
modelabile, miniscenete 

și jocuri interactive pen-
tru copiii entuziasmați de 
programul pregătit spe-
cial pentru ei. Atmosfe-
ra de petrecere și specta-
col, fiind deja creată, cei 
 mici au urcat cu mult spor 
și curaj pe scenă, sub în-
drumarea doamnelor 
învățătoare, care le urmă-
reau fiecare pas sau vers 
și îi încurajau să evolueze 
fără teamă. 

Mici, dar curajoși 
și talentați

Spectacolul a înce-
put cu clasa pregătitoa-
re a Școlii Gimnaziale nr. 
1 care, sub îndrumarea 
învățătoarei Elena Nicu-
lae, care a prezentat pen-
tru serbare  un montaj de 
cântece și poezii dedicate 
Crăciunului.

De la Școala Gimnazia-

lă din Lipia, copiii îndrumați 
de Georgeta Soare au pre-
zentat ”Serbarea fulgilor 
de nea”. Clasa pregătitoa-
re a Școlii Gimnaziale din 
Siliștea Snagovului a venit 
cu poezii și cântecele mo-
derne în spiritul Crăciunu-
lui.

Au urmat mai marii 
serbării, adică elevii de cla-
sa întâi. În așteptarea lui 
Moș Crăciun, au pregătit 

momente speciale din da-
tinile românilor, în prag de 
sărbătoare, pentru Moșul 
bun care este alături de 
noi întotdeauna. Copiii 
școlii din Gruiu, conduși de 

Gabriela Moraru, au oferit  
colinde, cântece și poezii. 
Învățătoarea Petruța Ghe-
orghiu, cu copiii săi de la 
Școala Gimnazială din Li-
pia au oferit publicului un 
program de Crăciun cu 
versuri dedicate iernii și 
câteva colinde pentru Săr-
bătoarea Sfântă.  Și nu în 
ultimul rând, piticii de cla-
sa întâi ai Școlii Gimnazi-
ale Siliștea Snagovului, 
conduși de învățătoarea 
Aurelia Vrăbioru, au venit 
cu momentul  ”Unde au 
plecat fulgii de nea?”.

Cum era de așteptat, 
Moș Crăciun a sosit cu da-
rurile asigurate prin gri-
ja Consiliului Local și a 
Primăriei Gruiu. O nouă 
serbare de neuitat pen-
tru copilașii acestei co-
mu nități, dar și pentru 
părinții lor care nu con-
teneau făcând poze și 
admirându-și princhindeii 
fericiți și plini de gingășie.

Superpetrecere pentru cei mici și cuminți, la Casa de Cultură ”Ștefan Iordache”

Moş Crăciun a împărţit daruri multe copiilor talentaţi din Gruiu
Casa de Cultură ”Ștefan Iordache”, din 
Gruiu, a răsunat și anul acesta de colinde, 
poezii și momente artistice pline de 
magia specifică Sărbătorilor de Iarnă, 
datorită gingășiei transmise cu emoții 
nebănuite de drăgălașii copilași ai claselor 
pregătitoare și de clasa întâi, ai școlilor din 
comună. 

Cristina NedelCu

Primarul comunei Gruiu, Ion Samoilă, alături 
de viceprimarul George Ghiulea
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