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,,Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să-l răsplătești”.
Nicolae Iorga
Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu”, Parohia ,,Vovidenia” din Ceptura,
Fundația ,,Prof. George Manu” din București și Frăția Ortodoxă ,,Sf. M. Mc.
Gheorghe purtătorul de biruință” din Ploiești și-au dat mâna spre a desfășura
împreună, ca și parteneri educaționali, proiectul ,,Eroul meu, model de viață!”,
antrenând deopotrivă elevi și cadre didactice din școală, atrași fiind cu toții de
generozitatea titlului.
Elevii implicați și-au dovedit talentul și creativitatea în scrierea unor
eseuri interesante, precum și la realizarea unor picturi pe sticlă expuse la
biblioteca școlii.
A fost și un concurs de recitări unde am descoperit elevi care cu har
actoricesc au transformat întrecerile într-un adevărat spectacol literar.
Pe parcursul celor peste cinci săptămâni, elevii au avut prilejul să-și
găsească eroul preferat. Au fost călăuziți de mesele rotunde la care au
participat, coordonați fiind de colegii de specialitate, de istorie și respective de
limba română.
Filmul ,,Viața Părintelui Calciu – după mărturiile sale și ale altora”, le-a
produs emoție, i-a călăuzit, i-a impresionat.
Elevii au fost motivați și de către viața Sf. M. Mc. Gheorghe, care a
reprezentat și reprezintă pentru noi toți un model de curaj, de martir și de
războinic în același timp.
Calitățile de biruitor l-au impus deopotrivă drept ocrotitor spiritual pentru
mai multe țări din Europa, pentru București, pentru armata română, fiind
adoptat drept patron spiritual și de către elevii noștri.
Activitățile au avut darul de a dezvolta sentimente patriotice, pentru ca
elevii să-și cunoască istoria și eroii, promovând spiritul civic, adevărul și
credința.
Juriul constituit să evalueze creațiile competitorilor, a desemnat cu
exigență 10 câștigători.

Premierea s-a făcut la Biserica ,,Sf. Treime” din Ceptura, care s-a constituit
într-un adevărat amfiteatru la sfârșitul slujbei, în prezența unei asistențe
numeroase, ca un epilog al activităților din ,,Săptămâna altfel”.
Sincere felicitări, premianților! Tuturor, sărbători luminate de Florii și de
Paște!

Ceptura, 23 aprilie 2016, la Ziua Sf. M. Mc. Gheorghe
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