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Pentru a marca într-o 
formulă specială sfârșitul 
de an și venirea Sărbăto-
rilor de Iarnă, pe 18 de-
cembrie, de la ora 13.00, 
în sala ”Maria Tănase” a 
Centrului Cultural Glina, 
Școala Gimnazială nr. 1 
din localitate a organizat, 
cu sprijinul Primăriei Gli-
na, un spectacol caritabil 
intitulat ”Îl putem vedea 
pe Iisus?”.

Fondurile au fost 
strânse și anul aces-
ta pentru o cauză nobilă: 
achiziționarea unor me-
dicamente necesare în 
secțiile de terapie intensi-
vă în care sunt tratați copiii 
bolnavi de cancer, internați 
în Secția de Oncologie Pe-
diatrică a Spitalului Fun-
deni, din București. 

Ca în fiecare an, di-
rectoarea școlii, Ionela 
Băjenaru, alături de pro-
fesorii coordonatori ai 
elevilor și reprezentanții 
administrației  locale Gli-
na, i-au susținut pe co-
pii și le-au explicat 
semnificația faptelor bu-
ne. ”Oare mai putem ve-
dea esența acestei sărbă-
tori minunate care aduce 
fericire în inimile miliarde-
lor de creștini? De obicei, 
suntem preocupați cu alte 
treburi lumești și nu mai 
suntem atenți la Stea-
ua ce ne vestește venirea 
Mântuitorului pe Pământ. 
Și totuși, de Crăciun totul 
este posibil. Anul aces-
ta, continuăm tradiția, iar 
donațiile vor ajunge la co-
piii aflați în suferință la 

Spitalul Fundeni, Secția 
de Oncologie Pediatrică. 
Chiar dacă noi nu am pu-
tut merge fizic la ei, anul 
trecut, ne-am bucurat să 
știm că au avut parte de 
medicamente și materiale 
dezinfectante în sălile de 
operație”, ne-a spus di-
rectorul.

Multe fapte bune
Înainte de începerea 

serbării, prof. Ionela Bă-
jenaru, a mulțumit  școlii, 
autorităților și invitaților 
pentru reușita campaniei. 
”Am început această cam-
panie acum cinci ani, pen-
tru un copil de grădiniță 
care trebuia operat de 
urgență la Viena. La acel 
moment, s-a reușit un lu-
cru extraordinar: strânge-
rea a 8.000 lei, în colabo-
rare cu comunitatea din 
comuna Brănești”, a spus 
directoarea, povestind că 
micuțul avea nevoie de 
o intervenție medicală la 
ureche, iar prin donații, 
aceasta a fost posibilă du-
pă chiar trei săptămâni. 
Au urmat și alte campanii 
cu un impact emoțional 
extraordinar. ”În urmă-
torul an, ne-am pro-
pus să ajutăm niște co-
pii amărâți, copii oropsiți 
de familii și de Dumnezeu 
și am mers la Centrul Pi-
nocchio, în sectorul 5. A 
fost o experiență pe care 
nu-mi doresc să o retră-
iesc și nici vreunuia din-
tre copiii dumneavoastră 
nu vă doresc să o trăias-

că. S-a mers cu un micro-
buz plin de alimente și de 
haine”, a spus profesoara. 
S-au gândit apoi că în co-
munitate trăiesc și bătrâni 
nevoiași. S-a luat legătu-
ra cu Consiliul Local Glina 
și au fost alese 15 fami-
lii. În acea campanie  s-au 
strâns foarte multe ali-
mente. ”Vreau să vă spun 
că bătrânii le-au primit cu 
mare drag. Dar, trecând 
printr-o experiență du-
reroasă, anul trecut ne-
am gândit să ajutăm co-
piii bolnavi de cancer. 
Inițial ne-am gândit să 
le luăm papucei și pija-
male”, a povestit direc-
toarea cu emoție în glas. 
Luând însă legătura cu o 
organizație neguverna-
mentală au aflat că era 
nevoie de ceva mult mai 
valoros, respectiv de un 

medicament necesar pen-
tru secția de terapie in-
tensivă, medicament care 
se găsește foarte rar. Din 
donațiile de anul trecut 
s-a reușit achiziționarea 
a 195 de flacoane. ”Anul 
acesta ar fi frumos, da-
că am face la fel, tot pen-
tru  copiii aceștia, pentru 
că Dumnezeu ne dă co-
pii, dar la unii ne dă să 
tragem mult pentru co-
piii noștri.  Niciunul nu ne 
dorim să avem o aseme-
nea dramă în familie. Dar 
trebuie să îndurăm sau să 
trecem peste acest pas. 
De aceea, și astăzi va cir-
cula cutia pentru donații,  
însoțită de un reprezentat 
al comitetului de părinți. 
Pentru cel mai important 
lucru, sănătatea copiilor. 
Pentru copiii de la Secția 
de Oncologie Pediatrică a 
Spitalului Fundeni”, i-a în-
demnat Ionela Băjenaru 
pe cei prezenți să contri-
buie, din puținul lor, pen-
tru a ajuta.

La spectacol au ve-
nit, cu sprijinul Fundației 
Lumina, și elevii Liceului 
Internațional de Informa-
tică, care au adus 400 de 
cadouri: mâncare, rechizi-
te, îmbrăcăminte, obiecte 
esențiale de igienă și ju-
cării. Cristina Rusu, con-
silier școlar, ne-a spus 
că, de opt ani, se alege 
o școală dintr-o comuni-
tate defavorizată și se fac 
pachețele de Crăciun care 
sunt oferite cu mult drag.

Magie și copii 
talentați

Spectacolul elevi-
lor școlii din Glina a adus 
în scenă numeroși copii 
talentați, care au reușit 
să ofere momente magi-
ce, într-o atmosferă încăr-
cată de profunde emoții. 
Pe scena din Glina a ră-
sunat Balada lui Ciprian 
Porumbescu, interpreta-
tă cu pasiune de talen-

Concert caritabil de Cră ciun, la Glina
Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 au strâns bani pentru copiii bolnavi de 

cancer internați în Spitalul Fundeni

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Glina l-au 
întâmpinat și anul acesta pe Moș Crăciun 
cu fapte bune. A devenit o tradiție pentru 
copiii acestei comunități ca, la serbarea 
de Crăciun, să se gândească și la cei 
mai puțin norocoși, măcinați de lipsuri 
financiare sau de boli.

Cristina NedelCu

tatul violonist Lucian Ma-
cioi, elev în clasa a VI-a. 
În continuare, ne-am lă-
sat purtați în atmosfera 
Crăciunului de Corul An-
geli și de invitatele speci-
ale Estera Macioi și Oana 
Bornescu, sub îndrumarea 
profesorului Cosmin Bă-

jenaru. După așa colinde 
minunate oferite de corul 
școlii, ștafeta a fost preda-
tă copiilor clasei a II-a ca-
re, sub îndrumarea doam-
nei director Ionela Băje-
naru, au oferit spectato-
rilor momentul artistic in-
titulat ”A venit Crăciunul”. 

Elevii clasei a VI-a și a VI-
II-a au pregătit momen-
tul plin de umor ”Nu îl pu-
tem vedea pe Iisus!” , sub 
îndrumarea prof. Niculina 
Gălăvean, o scenetă de la 
care practic a pornit și te-
ma spectacolului din acest 
an. Elevii clasei a V-a au 

venit cu o scenetă în lim-
ba engleză, intitulată ”The 
sole of Christmas”, sub în-
drumarea prof. Anda Ele-
na Grigore, iar elevii de 
clasa a IV-a au oferit un 
plugușor neobișnuit, plin 
de umor, sub îndrumarea 
prof. Irina Moraru.  În par-

tea a doua a spectacolu-
lui, scena a fost ”invada-
tă” de talentatele gim-
naste de la Asociația Club 
Sportiv Evim. Acestea au 
oferit momente fascinan-
te de gimnastică ritmică 
și au smuls aplauze fur-
tunoase pentru măiestria 

lor. Povestea minunată din 
Glina, plină de poezii, dan-
suri și cântece, nu s-ar fi 
putut încheia fără dansu-
rile pline de pasiune și ta-
lent ale trupei Just Dan-
ce Crew, aflată sub îndru-
marea instructoarei Alina 
Belțig.
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