24 mai 1970. Atunci s-au aniversat 300 de ani de existență a ȘCOLII DOMNEȘTI din
Câmpulung Muscel, interesantă și meritată denumire pentru ȘCOALA NR 1 “OPREA
IORGULESCU”.
Îmi aduc aminte, cu plăcere, ca la acea dată făceam parte, ca tânăr profesor, din colectivul
de dascăli ai acestei prestigioase unități școlare.
Am participat efectiv la sărbătorirea evenimentului sus amintit fiind solicitat de dl profesor
ȘERBAN ȚICĂLOIU (de la L. D. G. Câmpulung) să ne ocupăm de tipărirea MONOGRAFIEI
ȘCOLII și a revistei “PRIMA SLOVĂ”.
Am fost privilegiat să fac parte din acel colectiv de cadre didactice de excepție, cu rezultate
remarcabile în educarea și instruirea elevilor, fapt ce a constituit un mijloc important de
perfecționare, pentru mine, în domeniul învățământului.
Nu este mai puțin adevărat că ȘCOALA NAȚIONALĂ “OPREA IORGULESCU” din Câmpulung
Muscel a beneficiat și de un colectiv de elevi foarte bun.
Sunt foarte bucuros ca am participat la sărbătorirea a trei veacuri de la înființare și tot atât
de bucuros că voi putea participa, după 50 de ani, la sărbătorirea a 350 de ani de existență a
ȘCOLII NOASTRE.
S-au scris, se scrie și se vor scrie multe despre această unitate de învățământ dar eu mă
gândesc cum să așez ȘCOALA NOASTRĂ în peisajul învățământului romanesc și am găsit că
există similitudini între acest demers și modul cum a poziționat orașul nostru, marele poet
NICHITA STĂNESCU în peisajul țării :
“Aici în acest triunghi de magică frumusețe, al munților cu dealul și cu valea, poate CEL MAI
FRUMOS LOC DIN ȚARĂ ȘI DIN LUME după gustul inimii mele, aici, unde limba vorbita are o
claritate fonetică de cristal, încât îți vine să crezi că aici s-a născut mai întâi limba română și
probabil ca așa și este, aici, în aerul curat și cu aripi, unde privirea niciodată nu e în jos, ci în
sus, trasă de zăpada eternă a piscurilor, aici sălășluiește cosmosul stelelor de noapte și de zi,
predestinat patriei noastre. Îți vine să strigi mirându-te: oare ce zei uriași au fost îngropați
sub munți, de au munții atâta măreție și tăcere vorbitoare în ei.
……………….
Pentru mine amintirea Câmpulungului este tulburătoare, pentru că ea nu are întocmai un
răspuns în cuvinte.
……………..
La Câmpulung, aerul este găurit de păsări, prin acele locuri curg în jos, la Câmpulung,
luminile de la stele.
La Câmpulung, e perna țării. Ne încercăm și noi cu tâmpla pe dulceața ei de somn de
zăpadă…
Noi ne iubim patria și nu ne este câtuși de puțin rușine de acestea, cum umbrei nu-i e rușine
de stejarul său. Umbră aș vrea să fiu la LUNGUL CÂMPULUNG”.
(Din volumul “RESPIRĂRI” - București 1982, de Nichita Stănescu)
Splendide aprecieri!
Dragi foști colegi, actuali colegi și viitori colegi ai acestei mărețe instituții de învățământ să
fiți mândrii că ați fost, sunteți și veți fi slujitorii ei.
Același indemn îl adresez și elevilor ȘCOLII NOASTRE.
Acum la aniversarea a trei secole și jumătate a existentei urez ȘCOLII GIMNAZIALE “OPREA
IORGULESCU” din Câmpulung Muscel “SĂ TRĂIASCĂ, SĂ CREASCĂ ȘI SĂ ÎNFLOREASCĂ”
ÎNTRU MULȚI ANI!
LUCIAN BUNDOIU
CÂMPULUNG MUSCEL
MAI 2019.

Câteva gânduri, legate de activitatea de profesor, director adjunct şi director
desfăşurată în cadrul Şcolii Gimnaziale ,, Oprea D. Iorgulescu" Câmpulung, judeţul Argeş
Am desfăşurat activitate didactică în calitate de profesor de muzică timp de peste 20
de ani în prima şcoală în limba română din Muntenia şi sunt mândru de acest lucru. Alături
de colegii de cancelarie mi-am adus contribuţia la menţinerea prestigiului acestei instituţii
de învăţământ de a se situa printre unităţile de referinţă ale oraşului Câmpulung-Muscel şi
judeţul Argeş.
Începând cu data de 01.09.1987, Şcoala de Artă al cărei director erau, a fost afiliată ca
secţie pe lângă Şcoala ,, Oprea Iorgulescu" , ceea ce a dat posibilitatea elevilor să îşi pună în
valoare abilităţile artistice, cu această ocazie am fost investit în funcţia de Director Adjunct.
În această calitate am avut în atenţie împreună cu colegii de cancelarie să îmbogăţim baza
didactico-materială a şcolii şi să creştem eficienţa actului didactic.
În perioada 1990-1997 şi 2002-2005 am obţinut funcţia de Director al acestei şcoli.
Doresc să scot în evidenţă faptul că în această perioadă, colectivul didactic a dovedit dăruire
şi profesionalism în activităţile instructive şi educative, ceea ce a condus la obţinerea unor
rezultate de excepţie, elevii situându-se pe primele locuri la Concursurile şi Olimpiadele
şcolare pe obiecte şi în activităţile artistice şi sportive.
Aceste rezultate au atras un număr tot mai mare de elevi. Sălile de clasă fiind
insuficiente, am făcut demersuri la Inspectoratul şcolar şi Prefectura judeţului Argeş să
aprobe fondurile necesare construirii a unui nou corp de clădire cu sală de sport, 5 săli de
clasă şi birouri pentru director şi secretariat.
S-au aprobat fondurile necesare realizării acestei construcţii şi în perioada 1990-1992 s-a
construit noul corp de clădire cu spaţiile enumerate mai sus.
Mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să lucrez în această valoroasă
instituţie de învăţământ alături de un colectiv didactic valoros, care prin dăruire, pasiune şi
profesionalism au menţinut prestigiul şi faima acestei şcoli.
Cu ocazia sărbătoririi a 350 ani de existenţă, adresez colectivului didactic şi elevilor,
sănătate, realizări de excepţie în procesul instructiv+educativ, alături de tradiţionalul ,, La
mulţi ani" .
Cu
stimă şi consideraţie,
Prof. Constantin Ticuleanu

DIN ADUCERILE AMINTE…
Septembrie 1966. O fetiță cu sarafan albastru și cămașă bleu, cu două codițe
împletite și întoarse în spatele urechii, (moda vremii în satele in Muscel), cu bentiță albă pe
cap venea, transferată de la o școală de țară ”la oraș”. Părinții îi aleseseră cea mai renumită
școală din oraș, recomadată de cunoștințele lor cadre didactice și de rezultatele obținute de
elevii școlii, Școala Generală Nr1.
”Tovarășa dirigintă”, doamna Tamara Feraru, aflată atunci cu puțini ani înainte de
pensionare, a așezat-o în banca a treia, rândul din mijloc. Colegii, care se cunoșteau între ei,
firesc, din anii anteriori o priveau cu un ușor aer de superioritate nedisimulat pe fetița venită
de la țară, pierdută în universul școlar total nou pentru ea. Profesorii se perindau la ore
căutând, fiecare ei, să îi primească cât mai frumos pe noii elevi veniți la ciclul al doilea.
Ora de limba și literatura română aduce în clasă o doamnă frumoasă, elegantă,
îngrijită. Se prezintă: Alexandria Klein. Se plimbă printre șirurile de bănci privind fețele
curioase sau neutre ale copiilor. Se întoarce, de mai multe ori la fetița cu codițe din banca a
treia de pe rândul din mijloc fixând-o cu privirea sinceră și directă, făcând-o pe aceasta să se
facă mai mică în bancă. Tu ești fata Mioarei? Da, șoptește fetița, numele mamei auzit din
gura frumoasei profesoare, făcând-o să se destindă instantaneu. Se crease mica legătură cu
lumea nouă în care intrase și totul îi deveni familiar, băncile, tabla, catera, chiar și colegii de
care se temuse puțin la început.
Ora de matematică aduce în clasă o mică furtună în persoana domnului Vasile
Diaconu. Trecut de prima tinerețe, invalid de război și, se va dovedi mai târziu, un mare
admirator al lui Grigore Gheba și a celebrei lui culegeri de matematică – amândoi mâncaseră
pâinea amară a frontului de răsărit.
Romulus Șerb la geografie, Victorița Bratu la istorie, Marta la chimie, Florica
Mărcușanu la fizică, Lia Pamfil la științele naturale, Constantin Ilinescu la muzică, Eliza
Mihăiescu la educație fizică, Doina Chivereanu la desen împreună cu toți ceilalți profesori
aveau să lucreze la formarea caracterelor micilor elevi din clasa a V-a.
Toți, numiți sau nenumiți, aveau ceea ce se cheamă vocație, devotament și dedicație
pentru meseria de dascăl. Uneori, în condițiile de atunci, pe riscul lor, picurau în urechile
copiilor adevăruri și învățăminte ancestrale, care nu erau, de loc, pe placul autorităților
vremii, abătându-se voalat de la istoria oficială.
Fetița cu codițe și colegii ei au auzit prima dată, într-un ”montaj literar-artistic”
pregătit de doamna Tamara Feraru, versurile: ”Treceți batalioane române Carpații” și ”Pe-al
nostru steag e scris unire” amestecate printre operele epocii.
După 4 ani, în 1970, fetița fără codițe acum, figura printre primii zece elevi admiși la
concursul de admitere la liceul Dinicu Golescu, fără să facă nicio oră suplimentară de
pregătire, lecțiile ținute în cadrul Școlii Generale Nr.1 de profesorii Anda Klein, Vasile
Diaconu și Maria Bulacu la materiile de examen fiind garanția succesului pentru elevii lor.
Cuvintele nu por cuantifica și nici descrie ceea ce dascălii au oferit elevilor lor pentru
a-și găsi drumul și menirea în viață, iar fetița cu codițe împletite, pe numele ei MihaelaMaria Diaconu, nu poate zice decât ”Mulțumesc, Școala Unu!”
Mihaela Maria Diaconu-Hagi

PS: Tot la Școala Unu și-a întâlnit viitorul soț, pe colegul ei neastâmpărat și
carismatic, Emil Hagi, alcătuind împreună cu fiul lor, Alexandru o familie de trei ingineri,
familie la care a contribuit covârșitor din toate punctele de vedere doamna institutor Angela
Hagi, model exemplar de mamă, soacră și bunică și nu în ultimul rând un model de dăruire
profesională și morală, ridicându-se prin merite în fruntea elitei cadrelor didactice
muscelene. A fost și director al Școlii Gimnaziale ”OPREA IORGULESCU” între anii 1980-1985,
din CÂMPULUNG MUSCEL

Având în vedere sărbătorirea aniversării școlii, vin în sprijinul colectivului de
organizare cu următoarele :
Am îndeplinit funcția de director între anii 1997-2000 și director adjunct între anii
2000-2004.

În prima perioadă, la 10 mai 1999, am organizat Aniversarea a 330 de ani de la
înființarea școlii și 70 de ani de la construirea ei, de către filantropul mușcelean O. D.
Iorgulescu.
-

Cu această ocazie s-a instalat placa comemorativă de la intrarea principală.

-

S-a amplasat și sfințit bustul ctitorului O. D. Iorgulescu, respectându-i-se dorința
testamentară de a fi așezat la intrarea principală a școlii.

-

S-a întocmit documentația necesară și s-a înaintat la I.Ș.J. Argeș, cu scopul
schimbării denumirii din Șc. Gen. Nr. 1 în Șc. Națională ”O. D. Iorgulescu”,

-

S- a înlocuit țigla de pe acoperișul clădirii noi.

-

S-a renovat fațada școlii

-

S-a fixat noua firmă de pe frontispiciul clădirii.

-

S-a cumpărat un xerox și s-a realizat primul cabinet de informatică cu
posibilitățile modeste ale momentului.

-

S-a săvârșit slujba de pomenire a filantropului O. D. Iorgulescu.
Acestea sunt câteva din realizările din perioada mandatului meu de
director, fapte consemnate în documente existente, probabil, în arhiva școlii.
Toate acestea s-au înfăptuit sub directa mea coordonare și
supraveghere și cu sprijinului directorului adjunct, care și-a dus la îndeplinire
sarcinile trasate.
De un real și substanțial ajutor m-am bucurat din partea întregului
colectiv didactic, aparatului administrativ, precum și de competent, și
loialitatea muncitorului de întreținere.
Tuturor stima, prețuirea, respectul și mulțumirile mele !

Prof. Decebal Rădulescu
Mai 2019

Bilanțul activității desfășurate ca director al Școlii Gimnaziale" Oprea Iorgulescu" , în
perioada 2007 – 2015
profesor Șuța Anișoara
Mi-am început activitatea ca director al școlii , la 1 septembrie 2007 . Numirea mea ca
director al acestei școli a fost o mare onoare pentru mine , dat fiind faptul că istoricul
acestei școli era unul copleșitor și în același timp prestigiul ei în rândul școlilor din orașul și
județul nostru era foarte mare .
În același timp , am simțit pe umerii mei o mare responsabilitate , aceea de a contribui
la păstrarea prestigiului câștigat de profesorii și directorii acestei școli de-a lungul anilor și
mai mult, creșterea acestui prestigiu . Și cred că realizările mele ca director și profesor al
acestei minunate unități de educație și învățământ , vin să confirme acest lucru . M-am
preocupat în același timp de modernizarea spațiilor din școală , astfel încât să oferim
tuturor beneficiarilor de educație toate condițiile necesare desfășurării procesului instructiveducativ la standarde înalte și școala să beneficieze de un aspect frumos, îngrijit și modern ,
dar și de a susține cadrele didactice și elevii în obținerea unor rezultate deosebite la
învățătură , concursuri și olimpiade școlare . Condițiile materiale oferite , pregătirea cadrelor
didactice , implicarea personalului nedidactic și multele realizări obținute de elevii noștri , au
condus la frecventarea școlii de un număr mare de copii , astfel încât niciodată nu s-a pus
problema reducerii numărului de clase .
În ce privește modernizarea și dotarea materială continuă , care m-a preocupat
permanent , cu fonduri alocate de Primăria Municipiului Câmpulung , cu sprijinul Asociației
de părinți și folosind fondurile financiare proprii , obținute prin administrarea terenurilor
moștenite de la fondatorul școlii , filantropul Oprea Iorgulescu , am realizat în perioada celor
8 ani de directorat , lucrări pe care vreau să le amintesc , acum la ceas de bilanț : au fost
schimbate ferestrele întregii școli cu ferestre din lemn stratificat cu geamuri termopan ,a
fost reamenajat terenul de sport al școlii cu suprafață sintetică și dotări pentru practicarea
jocurilor de fotbal , baschet și tenis de câmp , a fost reabilitată sala de sport prin înlocuirea
podelei cu parchet din lemn , panouri de baschet și sistem modern de iluminare , s-a
amenajat o modernă cameră lapte și corn , a fost amenajat la mansarda școlii un modern
cabinet de informatică , a fost înlocuit vechiul lambriu în sălile de clasă și holurile celor două
corpuri , s-a dotat cu mobilier nou sălile de clasă , cancelaria , grădinița școlii , s-a
reamenajat arhiva școlii , au fost dotate sălile de clasă cu videoproiectoare și laptopuri , a
fost realizat sistemul de supraveghere video în interiorul și exteriorul școlii , au fost
reabilitate și modernizate grupurile sanitare ale elevilor și profesorilor , precum și instalația
electrică a școlii , a fost schimbat acoperișul corpului A al școlii , s-a refăcut fațada școlii și a
fost realizat gardul din fața școlii . Acestea sunt în mare principalele lucrări de modernizare a
școlii sub directoratul meu .
În același timp , am coordonat activitatea cadrelor didactice în vederea desfășurării unui
proces educativ de calitate , astfel încât , elevii noștri au obținut rezultate deosebite la
evaluările naționale, clasându-se mereu în topul primelor școli din județ .Rezultatele la
olimpiadele și concursurile județene și naționale au fost mereu pe măsura muncii depuse de
elevi și cadrele didactice . Numeroase premii județene , dar și naționale , la fizică ,
matematică , religie, educație tehnologică , concursuri de creație literară , concursuri
ecologice , au crescut continuu prestigiul școlii noastre în această perioadă . Implicarea
elevilor și profesorilor în proiecte educative județene și naționale au avut ca rezultate
recunoașterea calității activității educative din școala noastră la nivel județean și național

precum și îmbogățirea bazei materiale a școlii prin premiile în echipamente electronice
obținute din aceste concursuri .
Cred că în cei 8 ani de activitate ca director al Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu , am
contribuit la creșterea prestigiului acestei școli , realizările din această perioadă fiind
recunoscute de actualii și foștii elevi ai școlii , de părinții foștilor și actualilor elevi , de
întreaga comunitate locală .
La ceas aniversar , când școala împlinește 350 de ani de la înființare , urez școlii să
dăinuiască mulți ani de acum încolo , să rămână o școală de prestigiu a învățământului
muscelean și național și să aibă parte de directori și profesori destoinici care s-o ducă mai
departe , pe noi culmi .

LA MULȚI ANI , DRAGA MEA ȘCOALĂ !

