
 

Vacanţă bolintineană cu LEGENDE ROMÂNEŞTI 

 

 

Pe 24 iulie, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost gazda unui eveniment de mare însemnătate: sala 

de sport a primit numele handbalistului de notorietate mondială GHEORGHE GRUIA. 

Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa domnului Gruia şi a echipei de handbal masculin de la Universitatea 

Naţională Autonomă din Mexic, sub privirile unui auditoriu larg. Elevi, profesori 

şi părinţi au trăit, în preajma unor invitaţi prestigioşi, câteva ore de emoţie rară. 

Alături de reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 5 (instituţie care a susţinut 

financiar întregul eveniment), ai MEN, ISMB, IS5 şi ai Ambasadei Mexicului, ai 

Poliţiei, ai C.S. „Steaua” şi ai unor federaţii sindicale, au stat vechi prieteni ai 

domnului Gruia: colegi din cea mai titrată generaţie bolintineană - generaţia ‘57, 

inconfundabilul comentator sportiv Cristian Ţopescu, jurnalistul şi realizatorul 

TV Horia Alexandrescu. Şi, bineînţeles, invitaţi din staful FRH (actualul 

preşedinte - Alexandru Dedu, secretarul general Mihail Bocan, vicepreşedintele Daniel Georgescu şi antrenorul 

federal Sorin Toacsen, directorul economic Mariana Cătuţi, Marius Iliuţă şi Bogdan Macovei de la Departamentul 

„Organizare”) împreună cu mari nume ale handbalului românesc. „Magicianul” Cristian Gaţu – declarat, pentru 

inteligenţa şi spectaculozitatea jocului, „Cel mai tehnic handbalist al lumii” -, 

antrenorul Nicolae Nedef, al cărui palmares, de 7 titluri mondiale, e fără 

precedent în România, Constantin Pilică Popescu – cel mai titrat antrenor 

de handbal feminin, Mihai Marinescu, Gheorghe Goran şi Nicolae 

Munteanu, Ştefan Birtalan – golgheterul competiţiei din ‘74 şi unul dintre 

idolii celui mai bun inter stânga al lumii în CM - 1982, Vasile Stîngă – au 

recompus, împreună cu protagonistul zilei, o parte din GENERAŢIA DE 

AUR.  

În preajma atâtor LEGENDE ROMÂNEŞTI, s-a ţesut o atmosferă de sărbătoare, „dezgheţată” din primele 

minute de domnul Gruia, care s-a transformat, cu o naturaleţe acaparantă, din invitat special în amfitrion. Şi-a 

salutat şi îmbrăţişat cu emoţie colegii de şcoală şi le-a povestit unor copii curioşi despre „năzdrăvăniile” copilăriei 

şi adolescenţei bolintinene, despre prietenia, din clasa I, cu actorul Ştefan Iordache, despre dascălii de odinioară...  

Sintetizând natura altruistă a unui sport de echipă, domnul Gruia a vorbit despre imposibilitatea oricărui jucător de 

a fi „cel mai...” de unul singur. Aşa că ţinta momentului LAUDATIO s-a lărgit către fiecare dintre foştii campioni 

mondiali aflaţi în sala de festivităţi. 

Partea a doua a evenimentului s-a consumat 

într-o altă sală a şcolii, cea de sport, unde placa 

inscripţionată cu numele şi semnătura lui Gheorghe 

Gruia aştepta, sub drapelul românesc, dezvelirea. S-a 

jucat apoi un meci de handbal între echipa gazdă – 

elevi ai Liceului „Bolintineanu” - şi cea din Mexic.  

 

Autografe, fotografii, îmbrăţişări, interviuri şi conversaţii fragmentate au 

făcut ca ziua de 24 iulie să se păstreze în cei prezenţi sub formă de gând încăpător şi reverenţios faţă unul dintre 

simbolurile sportului românesc şi mondial care înnobilează istoria şcolii din Calea Rahovei.  
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