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În data de 27 aprilie 2021, orele 16,00 s-a desfășurat, online, o activitate din cadrul proiectului de 

tineret ”Eroii uitați ai Vrancei ”, realizat în colaborare cu Muzeul Vrancei. 

A fost o frumoasa ora interactivă la care au participat 40 de elevi de la clasele a 9-a D și a 11-a G de 

la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, coordonați de doamnele profesoare Ionela Batog și 

Corina Agache. Am avut surpriza placuta ca alaturi de elevi si profesori de la C.N. Pedagogic „Spiru Haret”, 

sa participe la activitate si doamna director adjunct, Svetlana Baciu.    

Participanții au putut asculta mesajul transmis tinerei generații de către domnul colonel în rezervă 

Ion Durnescu, eroul care, cu câteva zile în urmă a împlinit frumoasa vârstă de 98 de ani.  

Cu lacrimi în ochi, domnul Durnescu  transmitea mesajul său tinerilor, ce au fost îndrumați să fie 

români, creștini adevărați, să prețuiască tara asa cum se cuvine, să pună țara mai presus de orice, așa 

cum au făcut-o militarii! Să facă țara așa cum a fost cândva, cinstită, onorată și respectată peste hotare! 

În cadrul aceleași activități a luat cuvântul doamna Emilia Atanasiu, muzeograf la Mausoleul 

Mărășești care a vorbit elevilor despre curajul, eroismul și sacrificiul făcut de eroii armatei române, atât în 

Primul Război Mondial, cât și în Al Doilea Război Mondial precum și despre prețuirea și respectul ce trebuie 

păstrat acestora. Doamna muzeograf a afirmat, tot cu emoție în glas, că este prima dată când vorbește despre 

un EROU ÎN VIAȚĂ și i-a invitat pe elevii participanți la proiect să îl cunoască pe veteranul de război-col.(r) 

Ion Durnescu a cărei mare suferință, după cum spunea chiar domnia sa, este singurătatea. 

În cadrul aceleiași ore a luat cuvântul și doamna director adjunct-Svetlana Baciu, dumneaei 

povestind elevilor, cu aceeași emoție, câteva amintiri cutremurătoare din istoria familiei sale. Povești despre 

bunicii care au participat direct la cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Vorbind tinerilor despre acești eroi ai noștri, ne exprimăm recunoștința si respectul pentru toți 

militarii români care în vremurile cele mai grele ale istoriei au luptat pentru independența, suveranitatea, 

integritatea teritorială și interesele țării! 

  Considerăm că dovada cea mai mare de respect față de toți acești eroi este ca noi, la rândul nostru, 

să-i atragem pe tineri să cunoască istoria și să aprecieze exemplul de dăruire și curaj al celor care au luptat 

pentru idealurile românilor. Cu arma în mână pe câmpul de luptă sau din spitalele de pe front, sau din frigul 

și întunericul temnițelor în care au fost închiși pentru că au militat pentru libertate și democrație, eroii 

secolelor și deceniilor trecute au avut grijă de viitorul țării.  

Doar cunoscând istoria poporului nostru, tinerii vor reuși să prețuiască, să cinstească efortul și 

sacrificiul bunicilor și strabunicilor noștri, fiind recunoscători pentru tot ce avem și pentru tot ce reprezintă 

România de azi. Patriotismul și naționalismul din păcate sunt concepte demult uitate, dar  păstrând vii faptele 

înaintașilor noștri, vom putea avea pentru noi și generațiile viitoare o Românie mai bună. 

Mulțumim tinerilor de la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani pentru participarea 

la proiectul de tineret ”Eroii uitați ai Vrancei ”. De asemenea, mulțumim coordonatorilor, prof. Agache 

Corina, prof. Batog Ionela, prof. Svetlana Baciu, precum și partenerului din acest proiect, Muzeul Vrancei . 
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