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UN SECOL DE ISTORIE ȘI ISTORII 
Activitate închinată Centenarului Marii Uniri  

 

 

 Din drag de România și cu o colaborare rodnică din partea Asociaței Frontiera Gălățeană, 

Școala Gimnazială Nr.26 Galați s-a îmbogățit cu șapte basoreliefuri, înfățișând personalități 

marcante ale istoriei. Ca un omagiu adus înaintașilor, de la mic până la mare, toată școala a fost 

în mare sărbătoare, deschizând activitățile Centenarului Marii Uniri, sub genericul: ”Un  secol de 

istorie și istorii”. 

 Organizatorii principali ai evenimentului au fost subsemnata, alături de doamna director, 

Loredana Buzoianu și prof.limba engleză Daniela Năpârlică care are și meritul mobilizării 

elevilor și al realizării de excepție a expoziției pe tematica istoriei poporului român. 

 Momentul de maximă intensitate emoțională și de trăire românească a fost dezvelirea 

celor șapte basoreliefuri, moment marcat de președintele Asociației Frontiera Gălățenă col.Didel 

Bădărău, din inițiativa căruia au fost donate școlii aceste basoreliefuri. 

 La un secol de la Unire, elevii Școlii Nr.26 au omagiat această sărbătoare prin 

interpretarea de cântece patriotice, purtând costume înfățișând personalități ale căror 

basoreliefuri au fost dezvelite într-un cadru oficial (Decebal, Traian, Mircea cel Bătrân, Vlad 

Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza), dar și aducând în prezent  

uniforme de soldați din Primul Război Mondial, acest lucru fiind posibil prin colaborarea cu 

Asociația Tradiția Militară (respectiv cu dl.Adrian Tăbăcaru). 

 Grupul de folclor Mlădițe Dunărene pe care îl coordonez, alături de prichindeii de la clasa 

pregătitoare și clasa I (prof.Maizel Irina si prof.Panaite Claudia) au susținut un program artistic 

de mare emoție și însuflețire românească. 

 Mulțumim echipei de lucru în această acțiune de anvergură: compartiment secretariat, 

bibliotecă și profesorilor (Magdalena Bălan, Milica Isar, Irina Rădulescu, Irina Maizel, Claudia 

Panaite Florentina Drăgan, Nicoleta Plesnecute, Claudia Toma, Mihaela Murguleț, Viorica 

Neculai, Mihaela Ciacâru,  Anișoara Ionașcu, Daniela Dinu, Cătălin  Ștefanescu). 

 O colaborare excelentă care și-a atins obiectivul. 

 Felicitări copiilor și părinților care au înțeles importanța momentului istoric! 

 

 

 

 

 

 

  Consilier educativ, Jenica Tănase  

Școala Gimnazială Nr.26 Galați 
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