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Două jucării de pluş de un alb imaculat, întruchipând o focă şi o vulpe polară, pe 
care le îmbrăţişam cu drag seara şi care îmi vegheau somnul pe parcursul nopţii, mi-au 
stârnit curiozitatea pentru viaţa din ţinuturile Antarcticii. 

Din micile enciclopedii am descoperit apoi mult mai multe despre acest loc 
îndepărtat şi vieţuitoarele sale pe care le întâlnisem fie la grădina zoologică, fie în desenele 
animate. Chiar şi jocurile mele preferate lego redau scene din viaţa polară. 

Treptat, am început să urmăresc tot mai multe filme de pe canale de specialitate 
care ne dezvăluie secretele vieţii din Antarctica. 
 

De departe, cel mai interesant eveniment de până acum s-a desfăşurat nu cu mult 
timp în urmă, în data de 26.09.2014, când dr. Florica Topârceanu a participat în şcoala 
noastră la o acţiune extrem de interesantă pentru noi, elevii claselor a IV-a. 

Acest moment deosebit, prilejuit de Săptămâna Polară Internaţională, ne-a dat 
posibilitatea de a cunoaşte aspecte interesante cu privire la modul în care oamenii de ştiinţă 
îşi desfăşoară misiunile lor în condiţii care nu sunt deloc uşoare. Doamna cercetător, care 
luase parte la o astfel de misiune, ne-a povestit despre  modul în care oamenii de ştiinţă 
ajung acolo, condiţiile în care dorm, se hrănesc, îşi culeg informaţiile şi materialele de 
studiu. 

Este foarte interesant de observat cum oameni de specialitate din diferite ţări ale 
planetei colaborează în proiecte importante în vederea descoperii şi conservării naturii. 

A fost foarte frumos pentru noi, copiii, să vedem animalele polare interacţionând cu 
cei care le ocrotesc şi care luptă prin munca lor pentru conservarea acestor specii. 

Am aflat foarte multe lucruri despre condiţiile grele de supravieţuire din 
Antarctica. Am văzut cât de lung şi greu este drumul până acolo, care se parcurge cu 
spărgătorul de gheaţă şi cu elicopterul, am văzut riscurile la care se expun cei ce participă 
la astfel de misiuni. Am înţeles că vântul este un adversar puternic chiar şi pe parcursul 
verii, iar terenul nu este cel mai prietenos. Dar viaţa acolo are încă multe necunoscute ce 
merita a fi descoperite. 

Doamna cercetător ne-a  relatat că misiunea la care luase parte se desfăşurase la 
staţia Law-Racoviţă-Negoiţă. A fost un prilej de reală mândrie să auzim cum cei ce 
reprezintă cu cinste România îşi pun amprenta asupra descoperirilor din acest domeniu şi 
munca lor este recunoscută de întreg mapamondul! 

Atât eu cât şi colegii mei am fost încântaţi să aflăm lucruri atât de interesante. Şi 
mulţi dintre noi ne dorim să ne pregătim pentru a continua ceea ce toţi aceşti oameni au 
realizat pentru planetă şi pentru România. 
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