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• INTRODUCERE 

✓ Adolescența prin prejudecată 

           Prejudecata nu o  pot considera un defect, deoarece trăiește în mine, 

trăiește în tine și în fiecare om pe care îl vei întâlni pe stradă, noapte sau zi, 

așteptând să se trezească din somnul profund și să... judece.  

          Adolescenți fiind, suntem cei mai predispuși la prejudecată. O folosim în 

fiecare zi, atât pe holurile arhi-populate ale școlii, cât și pe stradă. O fată mai 

plinuță sau un băiat cu eticheta de „cocalar” devin instantaneu țintele inocente ale 

prejudecății noastre, urmând ca bârfa și batjocura să-i ia locul în ființa noastră. 

          Însă, peste ani și ani după terminarea liceului, ne vom aminti câtă răutate, 

frustrare și poate chiar ură ne mânca sufletul și ne rodea mințile, iar apoi, poate (și 

zic doar poate) ne vom deschide ochii înnegriți de fumul cenușiu al prejudecății și 

vom deveni persoane mai înțelegătoare, chiar mai bune. 

           Sau nu… 

Asta înseamnă să fii om: să fii predispus la imprevizibil, să nu știi când 

vei continua să fii un vânător și când vei începe să fii o pradă. Și, dacă stai puțin 

să te gândești, este o situație chiar amuzantă, să râzi de un soldățel de plumb fără 

un picior, când tu ești doar o balerină bleagă care nu poate sta nici măcar două 

secunde pe propriul picior. 

          Vedeți? Prejudecata nu este un defect, deoarece poate fi și constructivă, și 

de aceea, drag cititor, eu nu am dreptul să te judec pentru că nici nu vrei să te uiți 

la această revistă, când eu am scris un articol întreg despre ignoranța ta, 

folosindu-mă de prejudecata mea. 

          Cine ştie? Poate chiar te-am convins să arunci un ochi (metaforic) peste 

revistă... Sau nu... 

Redacția 
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✓ Cenaclul ,,Buna Vestire” 

Moto: Scriitor adevărat  este omul care nu-și găsește cuvintele. Atunci, 

căutandu-le, găsește ceva mai bun. 

În cadrul cenaclului Buna-Vestire, organizat la Casa Armatei din 

Miercurea-Ciuc în luna octombrie, s-au adunat nume importante din lumea 

literară zonală: Simona Popescu (prezentă în manualele de limba română cu 

lucrarea Exuvii), Ionel Simota, Daniel Drăgan, Mircea Brenciu și nu în ultimul 

rând, Doru Munteanu, care ne-a acordat și un interviu. 

La întrunirea cu scriitorii din Brașov și nu numai, am avut șansa de a afla 

titlurile a zeci de cărți scrise de aceștia, cât și părerile lor personale despre 

acestea. De asemenea, fiecare ne-a citit fragmente de proză și poezie care au 

ajutat la crearea unei imagini de ansamblu a conținutului cărții, convingându-ne 

în cele mai multe cazuri că vrem să le citim. Spre exemplu, fragmentul „însă 

diavolul nu mai are cu cine să stea de vorbă zilele acestea” din romanul Exodul  al 

lui Daniel Drăgan reflectă aproape la perfecție societatea generației noastre. De 

asemenea, diavolul a găsit metode noi de a face oamenii să fie uciși de propriile 

lor pofte, ei nemaivrând viață veșnică și sănătate neatinsă, ci bani și mașini, astfel 

încât pe Pământ nu mai rămâne pic de loc pentru mișcare sau pentru un trai 

decent. Acest poem epic ne-a impresionat în mod special, iar aceste lucruri au 

avut un rol major în conturarea unei atmosfere  artistice perfecte, de care ne-am 

bucurat din plin. 

Doru Munteanu– prozator, gazetar, fost director al editurii ASTRA și realizator 

de programe radio și TV. 

Reporter:  Care sunt sursele dumneavoastră de inspirație? Credeți că romanele 

pot servi ca lecții de viață? 

D. Munteanu: Îmi place viața și realitatea, dar mai mult viața pentru că ea bate 

filmul. Astfel, de acolo îți găsești toate exemplele. Și da, mai ales pentru că ele au 

conținut istoric. În  plus, dascălul are datoria de a-l învăța pe un copil să citească. 

Cartea este o experiență de viață care trebuie descoperită de noua generație. 

Reporter:  Cu ce personalitate de peste hotare ați avut onoarea să vă întâlniți? 

D. Munteanu:  Când eram în plină carieră, am fost și l-am căutat pe Dan Brown, 

în 1999, în Carolina de Nord. Atunci, am avut ocazia să stau de vorbă cu el. 
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          De asemenea, domnul Daniel Drăgan (poet) ne-a răspuns la întrebarea:  

Reporter: Într-o lume asaltată de tehnologie, credeți că literatura modernă va 

putea salva mințile corupte? 

D. Drăgan: Cuvântul ,,a salva” este puțin cam exagerat. Situația actuală a 

generației nu trebuie încurcată cu o situație de urgență 112. Dacă literatura 

reușește să ne facă pe noi, cititorii, să ne punem întrebări despre ceea ce am citit, 

putem ,,salva” şi ,,ajuta” conștiința, bunul gust, cunoașterea. Așa că, depinde de 

noi în ce măsură literatura modernă poate să le redreseze pe cele de mai sus. 

Reporteri de teren: Alexandra Crăciun, Maria Chende, Alexandra Pintilie  

(Clasa a IX-a A)  

• CULTURĂ 

 
✓ Premiul Nobel pentru literatură în anul 2015 

În anul 2015 Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștgat de  scriitoarea 

și ziarista bielorusă Svetlana Alexievici cu Dezastrul de la Cernobîl, fiind a 

paisprezecea femeie care    câștigă un Nobel. Aceasta a fost premiată mai ales 

pentru ,,operele sale polifonice (combinație de fraze melodice cântate împreună, 

fiecare având melodie și înțeles de sine stătător), un monument dedicat 

suferințelor și curajului din zilele noastre” după cum a anunţat Sara Danius, 

secretar permanent al Academiei Suedeze. 

Autoarea este născută în oraşul Stanislav și a început prin a scrie poezii şi 

articole în ziarul şcolii, o perioadă de ,,practică” necesară pentru a se înscrie la 

Departamentul de Jurnalism al Universităţii din Minsk. În timpul studenţiei a 

primit mai multe premii naţionale pentru scrierile sale, dovedind un real talent. 

După terminarea cursurilor, a fost repartizată la un ziar local. În acelaşi 

timp a lucrat şi ca profesoară la o şcoală din localitate. Ulterior, a activat 

ca jurnalist corespondent în Minsk, colaborând cu unele dintre cele mai 

importante ziare. A scris despre unele dintre cele mai dramatice evenimente, cum 

ar fi cel de-Al Doilea Război Mondial, războiul sovieto-afgan, căderea Uniunii 

Sovietice şi dezastrul de la Cernobîl. 
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Cu lucrarea Dezastrul de la Cernobâl. Mărturii ale supravieţuitorilor a 

câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2015, fiind o istorie orală mișcătoare a 

catastrofei din 1986 de la reactorul nuclear de la Cernobâl, în care curajul fatalist 

și stoic este dublat de un umor incredibil de negru. Autoarea a înregistrat o serie 

de mărturii, pe care le-a prezentat sub forma unor „monologuri”, în stil românesc, 

care zugrăvesc imaginea vie a atmosferei generale de nemulțumire de la sfârșitul 

perioadei comuniste, în care liderilor de partid agresivi, propagandei paranoice și 

mobilizărilor haotice li se opun sarcasmul deprimant, gândurile amare și abuzul 

de votcă. Această carte a fost interzisă în Bielorusia. 

           O altă lucrare celebră de a ei este și Războiul nu are chip de femeie, fiind 

și prima carte scrisă de Svetlana, aceasta având la baza creării sale interviuri cu 

câteva sute de femei care au luptat în Al Doilea Război Mondial. 

Alte opere: Fermecaţi de moarte, Ultimii martori, Copii de zinc. Cel mai 

recent volum este intitulat Timpuri second-hand, făcând parte din seria Vocile 

Utopiei. 

Mădălina Vînaga Clasa a IX-a A 
 

✓ Ce mai citim noi și vrem să vă convingem și pe voi 
Din partea redacției: 

          Suntem o generație, în mare parte, a cărei atenție este adesea captată de 

ecrane luminoase ce ne oferă o distracție aparte, mai repede decât multe pagini 

scrise, legate între ele și învelite în coperți cartonate. Nu voi începe cu un discurs 

inspirațional și total mainstream despre cum cititul îți dezvoltă vocabularul și 

imaginația sau cititul îți formează un mod aparte de gândire. Da, toate aceste 

lucruri pe care sigur le-ați mai auzit zi de zi, lună de lună, an de an, sunt 

adevărate. Nu am de ce să neg acest fapt. Însă cititul nu este un lucru pe care să îl 

faci forțat; e ceva pe care să-l simți, să te bucuri de el, să-l faci cu plăcere. Pentru 

că, în general, un lucru făcut în silă și fără nicio bucurie, devine la un moment dat 

un chin și nu merită… De aceea, vrem să vă convingem să dați cărților o șansă. 

Noi le-am citit și ne-am gândit că poate v-ar plăcea și vouă: 
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Castelul de sticlă – de Jeannette Walls 

 Castelul de sticlă reprezintă memoriile autoarei J. W., care s-a remarcat 

prin această carte.  Romanul debutează cu personajul principal, Jeannette Walls, 

care a crescut cu părinții, ale căror idei și nonconformitate au fost în același timp 

blestemul și salvarea lor. Rex și Rose Mary Walls aveau patru copii. La început, 

ei trăiau ca nomazi călătorind prin orașele din deșertul sud-vestic, campând în 

munți.  Rex era un om inteligent și carismatic care, atunci când nu era beat, le 

capta atenția copiilor lui învățându-i fizică, geologie și, mai presus de toate, cum 

să îmbrățișeze viața fără teamă. Rose Mary, mama, picta și scria și nu putea să 

sufere responsabilitatea de a-și îngriji familia, spunând despre ea că este ,,o 

dependentă de emoții puternice’’. O masă gătită care ar fi fost consumată în 

cincisprezece minute nu însemna nimic pentru ea în fața unei picturi care putea 

dura o eternitate, acesta fiind motivul pentru care gătea extrem de rar. 

 Mai târziu, când banii li s-au terminat și farmecul vieții de rătăcitor a 

dispărut, familia Walls s-a retras în posomorâtul oraș minier Virginia de Vest, iar 

Rex a găsit ca modalitate de evadare alcoolul. Într-o zi, a furat bani din alimentară 

și a dispărut cu zilele. Pe măsură ce problemele familiei creșteau, Jeannette și 

frații ei au trebuit să lupte pentru ei înșiși, susținându-se reciproc, în timp ce 

înfruntau trădările părinților lor și, în final, au reușit să găsească resursele pentru a 

pleca de acasă. 

Ceea ce este atât de surpinzător în legătură cu Jeannette Walls nu este 

numai faptul că a avut tupeul, tenacitatea și inteligența pentru a scăpa, ci și faptul 

că ea își descrie părinții cu o afecțiune și o generozitate profundă. Aceasta este o 

poveste a triumfului împotriva tuturor obstacolelor, dar și o poveste  mișcătoare și 

sensibilă despre iubirea necondiționată într-o familie în ciuda rupturilor profunde, 

care i-au dat autoarei determinarea de a-și făuri o viață de succes pe cont propriu. 

 Acum, autoarea este căsătorită cu John Taylor, un romancier de succes, 

dar timp de ani de zile, Walls a ascuns faptul că a avut o educație mult mai 

modestă decât mulți dintre oamenii cu care se asociază în prezent. Acum, secretul 

ei a ieșit la iveală prin intermediul biografiei sale, Castelul de Sticlă. 

            Mie, personal, mi-a plăcut foarte mult această carte deoarece sunt prezente 

foarte multe lecții de viață și întâmplări din care putem învăța. Dar cel mai  mult  
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m-au fascinat părerile și mentalitățile foarte diferite ale personajelor, chiar dacă 

făceau parte din aceeași familie, având libertatea de a alege ceea ce considerau 

mai bine pentru ei, fiind nevoiți de multe ori, în ciuda vârstei fragede, să ia niște 

decizii foarte grele, reușind să își schimbe viitorul singuri. 

             Acest roman îți captează atenția de la prima până la ultima frază și chiar 

merită  să fie citită.  

Mădălina Vînaga  Clasa a IX-a A 

 

Toate acele locuri minunate – de Jennifer Niven Toate acele locuri 

minunate, cu titlul original  All the bright places, scris de Jennifer Niven, 

reprezintă un roman în care tristețea se îmbină cu dragostea, iar cele două 

personaje principale, Violet și Finch, se completează perfect. Theodore Finch 

este un adolescent care, de câțiva ani încoace, își tot imaginează feluri diferite

 prin care își poate pune punct vieții. Într-o zi, el urcă în turnul școlii cu 

gândul să se arunce de acolo, dar descoperă că în acel loc mai era cineva. Acea 

persoană era Violet Markey, o fată populară, frumoasă și admirată de colegi. Cei 

doi realizează că erau în turn cu același scop, iar Finch o salvează pe Violet, dar 

toată lumea crede că fata l-a salvat pe el, astfel fiind considerată o ,,eroină”.  

Cei doi, constrânși de un proiect de cercetare la care sunt parteneri, ajung să 

petreacă foarte mult timp împreună. În timpul călătoriilor pe care le fac pentru a 

realiza proiectul, între Violet si Finch se formează o legătură foarte puternică, 

ajungând să se cunoască tot mai bine unul pe altul și, în final, să se 

îndrăgostească. Finalul a avut un impact puternic asupra mea și m-a pus pe 

gânduri. Trebuie să recunosc faptul că nu m-am așteptat la un astfel de final. 

Dubla perspectivă din care a fost scris romanul o aduce pe Jennifer Niven în topul 

scriitorilor mei preferați și face Toate acele locuri minunate  o carte de neratat. 

 Povestea dintre Violet și Finch este unică și vă pot spune că m-a uns pe 

suflet. Am plâns cu ei, am râs cu ei, mi s-a înmuiat inima pentru ei, pot spune că 

am trăit totul cu ei. 

Mulțumesc Jennifer Niven pentru că mi-ai oferit ocazia să citesc 

o carte extraordinară. 

Gabriela Coja  Clasa a IX-a  A 
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Căutând-o pe Alaska – de John Green 

Alaska Young, este unul dintre personajele principale ale romanului lui 

John Green, Cautând-o pe Alaska. Romanul surprinde perfect intensitatea trăirilor 

și disperarea care definesc adolescența. 

Primul sărut, prima iubire, ultimele cuvinte... 

Alaska, așa cum este suprinsă prin ochii lui Miles , adolescentul pasionat 

de ultimele cuvinte ale personalităților celebre rostite în ultimele lor clipe de 

viață, este o tânără seducătoare, inteligentă și imprevizibilă care îl trage într-un 

joc misterios, plin de lumini și umbre, ce se învârte în jurul ultimelor cuvinte ale 

lui Simon Bolivar: Cum o să mai ies eu din labirintul ăsta? 

Primul lucru pe care Miles îl observă la misterioasa Alaska este 

simplitatea periculoasă a frumuseții sale, ceea ce îl intrigă pe parcurs din ce în ce 

mai tare. Băiatul ne dezvăluie din prima impresie pe care aceasta i-o face, nu doar 

că o consideră cea mai atractivă fată vazută vreodată, dar și că emană o siguranță 

de sine incredibilă din felul în care vorbește. 

Însă Miles află curând că fata nu este doar frumoasă, ci și inteligentă, 

concluzie pe care o trage imediat după ce vede toate cărțile din camera Alaskăi. 

 Pare că încă de la bun început parfumul de vanilie și țigări pe care îl 

răspândește Alaska îl face pe adolescentul singuratic să găsească dragoste, 

atracție și dorință, făcându-l să se îndrăgostească de ea, încă de când își face 

apariția în noul său cerc de prieteni. 

 Înainte de tragica moarte a frumoasei brunete, ea îl conduce pe Miles pe 

căi nebănuite, dezvăluindu-i semnificația prieteniei adevărate, sentimentele unei 

iubiri arzătoare, înțelesul labirintului și îl învață că viața înseamnă mai mult decât 

ultimele cuvinte. 

 Așadar, Alaska Young este personajul meu preferat datorită siguranței, 

frumuseții și inteligenței sale, îmbinate armonios într-un ,,pachet întreg’’ învelit 

într-o aură de mister, cu miros de vanilie și țigări. 

 

Eleanor şi Park – de Rainbow Rowel 

Eleanor şi Park......este o poveste care se ancoreză în suflet, o poveste 

care te emoţionează şi te învaţă sau îţi reaminteşte ce înseamnă să iubeşti. În 
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acelaşi timp este un roman despre autodescoperire, despre curaj, dar şi despre 

toleranţă faţă de ceilaţi. Este un roman care te învaţă că dragostea se clădeşte din 

cărămizi mici şi chiar şi cea mai mică clipă contează. O poveste de iubire 

frumoasă, care te bântuie, pentru că oamenilor le place să-şi amintească nu numai 

ce înseamnă să fii tânăr şi îndrăgostit de o persoană, dar şi ce înseamnă să fii tânăr 

şi îndrăgostit de o carte. 

Eleanor e noua fată din oraş, care a fost dată afară din casă de către tatăl 

său vitreg şi, după un an, se întoarce să trăiască din nou împreună cu mama, fraţii 

şi tatăl ei vitreg. Park, băiatul jumătate corean şi tăcut din spatele autobuzului, 

care nu vrea decât să-şi asculte casetele la walkman-ul său, să-şi citească benzile 

desenate şi să fie invizibil, deoarece când nimeni nu te poate vedea, nu te poate 

ochi ca mai apoi să te distrugă. Niciunul dintre ei nu se aşteaptă la mare lucru., 

când în prima zi de şcoală, Eleanor se aşază pe locul liber de lângă Park, deoarece 

toate celelalte locuri sunt ocupate. În primele zile cei doi nu se înghit cu prea 

mare uşurinţă: Park o consideră pe Eleanor o fată ciudată, cu părul prea roşu şi 

cârlionţat, cu nişte gusturi oribile pentru haine şi cu mult prea multe kilograme în 

plus, iar Eleanor îl consideră pe Park un nesimţit foarte încrezut, obsedat de 

hainele negre, cu o faşă mult prea feminină şi mereu cu căştile pe urechi sau cu 

nasul în benzile desenate, însă amândoi se înşală în privinţa celuilalt. 

Lucrurile încep să se schimbe în cel mai scurt timp. Când Eleanor începe 

să citească peste umărul lui Park, el începe să dea paginile mai încet, iar când 

drumul cu autobuzul este prea scurt pentru a termina întreg numărul, Park îi mută 

lui Eleanor benzile desenate, pentru a le citi acasă. Eleanor, conştiincioasă fiind, îi 

aduce mereu benzile desenate următoarea dimineaţă, cu toate că este dificil să le 

citească noaptea, sub plapumă, cu o lanternă, de frică să nu o prindă cineva. De 

asemenea, când cei doi încep să vorbească unul cu celălalt, Park îi face lui 

Eleanor o casetă cu muzică înregistrată special pentru ea, cu melodi pe care fata 

îşi dorise de multă vreme să le asculte, dar niciodată nu avusese posibilitatea 

aceasta. Când ea îl refuză pe Park, spunându-i că nu are unde să asculte casetele, 

el îi dă walkman-ul şi căştile lui fără ca măcar să ezite o singură clipă, în ciuda 

protestelor fetei cum că l-ar strica sau i-ar consuma bateriile.  

Iar astfel, pe nesimţite, relaţia celor doi prinde încetul cu încetul contur. 

Atunci când Park începe să o ţină pe Eleanor de mână, iar cu degetul mare îi 
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mângâie  palma, totul se întâmplă atât de brusc, dar în acelaşi timp atât de firesc, 

încât niciunul nu mai poate da înapoi. Park nu îşi doreşte nimic mai mult decât să 

o ţină pe Eleanor de mână, să-şi plimbe degetele peste pistruii de pe braţul ei la 

nesfârşit şi, de ziua lui, să primească doar baterii pentru ca Eleanor să poată 

asculta casetele de la el mereu, iar Eleanor nu-şi doreşte nimic mai mult decât să 

fie cu el oriunde, oricând, iar el să o ţină în braţe pentru tot restul vieţii. 

Din fericire părinţii lui Park o acceptă pe Eleanor după un timp şi o 

consideră parte din familie, chiar dacă mama băiatului are nevoie de o perioadă 

până să se regăsească în Eleanor şi să îi înţeleagă viaţa grea pe care de altfel, o 

avusese şi când fusese mică. Dar lui Eleanor nu îi este la fel de uşor. Zilnic 

aceasta îşi minte mama că îşi petrece timpul cu Tina, duşmanca ei, deoarece ea nu 

e de acord cu băieţii, iar tatăl ei vitreg vrea doar să-i distrugă viaţa. 

Aşadar, atunci când tatăl ei vitreg află despre Park şi îi găseşte lucrurile 

ascunse, le distruge. Eleanor e sigură că el o va omorî şi hotărăşte să plece 

definitiv la unchiul ei, în Minnesota.  

Park o duce până acolo, în dorinţa de a petrece ultimele lor clipe 

împreună, dar cum ajung, Eleanor îl roagă să plece. Următorii doi ani, Park îi 

trimite constant scrisori, dar nu primeşte niciun semn din partea ei, până în 

dimineaţa de după balul de absolvire, la care plănuiau să meargă împreună, când 

se trezeşte cu o scrisoare de le ea sub nas, cu doar două cuvinte în ea. Singurele 

două cuvinte pe care ea nu i le-a spus niciodată: Te iubesc. 

Bianca Oltean Clasa a VIII-a B 

 

Al cincilea val – de Rick Yancey 

Aventuros, realist, interesant, adjective care nu pot fi atribuite oricărei 

cărţi cu adevărat. Un roman science-fiction, care este atât de bine conturat 

încât dormi cu senzaţia că ceea ce citești se poate adeveri când te trezești.  

Rick Yancey este unul dintre puținii autori contemporani care a reușit să trezească 

prin ideile sale dezghețate, adevărate întrebări de pură logică și care risipesc 

monotonia cititului. În primul rând, o navă ca o gaură neagră se stabilește 12oris  

și pare să nu facă nimic, doar stă în bătaia vântului și blochează câteva raze ale 
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soarelui, așadar ,,Tăcerea e asurzitoare. De ce au mers miliarde de kilometri doar 

ca să se holbeze la noi ? E nepoliticos.” 

După aceea au venit valurile care au eradicat cam 98% din populația 

planetei. Acum, supraviețuitorii nu puteau avea încredere nici în alți oameni, 

deoarece ceilalți erau printre ei în același ambalaj. Timp în care o adolescentă 

obișnuită de 16 ani îşi pune toate întrebările posibile în drumul pe 

care a pornit pentru a-l găsi pe fratele ei, Sam. Este încăpățânată și ambițioasă așa 

că va merge în locuri interesante cu siguranţă. În aceste locuri îl întâlnește pe 

Evan Walker, un tip prea photoshopat să fie adevărat, care este îngropat în secrete 

până în gât, dar Cassie este atat de pierdută în preajma lui încât nici nu le prea 

observă, decât atunci cand acestea o lovesc în cap. 

Ben Parish, iubirea din liceu a lui Cassie este în viață, deși și-ar 13oris ă 

nu 

fie având în vedere condiţiile militare care îl trezesc la realitatea, nu prea roz. 

Realitate care îl schimbă din fotbalistul după care toate fetele din şcoală leşină, în 

soldatul Zombi, comandantul unui echipaj de 5 oameni care se pregătesc să ucidă 

entităţi extraterestre, sau cel puţin asta cred. 

Totuși, multe întrebări nu sunt continuate cu răspunsuri, numai citind 

cartea poți afla ce se întâmplă, ce legături se creează și cine învinge. Un lucru este 

sigur : ,,Dacă nu ne ucizi pe toți deodată, cei care rămân nu vor fi cei slabi. Sunt 

cei puternici care rămân, îndoiţi dar intacți, la fel ca tijele de fier care obișnuiau 

să-i dea cimentului puterea sa.” 

Tiriplic Larisa Clasa a VIII-a  

Scrisori către un prieten 

 
martie, Miercurea-Ciuc 

Dragă Harley, 

 Tocmai am terminat de citit încă o carte  (în momentul ăsta cred că îți dai 

ochii peste cap datorită obsesiei mele); și de data aceasta este o carte care ți-ar 

plăcea până și ție. Chiar dacă nu mă crezi, eu tot voi încerca (și NU mă poți opri) 

să te conving că, din când în când, mai trebuie să iei în mână și o carte ,,expirată”. 

 Încă nu am reușit să mă reintegrez în această lume reală din afara 

paginilor cărții. Da, Maitrey, de Mircea Eliade a reușit cu adevărat să mă 
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marcheze. Nu numai că este printre cele mai frumoase romane de dragoste scrise 

de prozatori români (din câte am citit eu, evident), dar acțiunea este plasată într-

un loc necunoscut mie, total nou și palpitant: India. 

 Ceea ce m-a fascinat, cred, cel mai tare au fost obiceiurile personajelor 

bengaleze, cultura lor și modul cum percep ei dragostea. Știai că ei se 

îndrăgostesc de copaci?! Poate părea ciudat, însă, conform budismului, fiecare 

ființă vie are suflet, deoarece ei cred în reîncarnare, iar copacul (spre exemplu) 

poate să fi fost într-o viață anterioară, un om. Așa-i că ți-am stârnit măcar puțin 

interesul? 

 Sper că vei dori să parcurgi pas cu pas, povestea de dragoste a lui Allan și 

Maitreyiei ca apoi să împărtășim păreri. Te vei bucura și vei plânge alături de ei, 

în timp ce paginile avansează și tensiunea crește treptat. 

P.S. Mai dă câte-un semn de viață...cândva... 

Cu salutări din blocul vecin, Maria 

 

martie, Miercurea-Ciuc 

Dragă Andrei, 

 Mă bucur mult să aflu că ești bine și abia aștept să ne întâlnim în vacanța 

de vară. Am înțeles că megi la cercul de lectură din școala ta și că îți plac foarte 

mult romanele scrise de Alexandru Dumas. Mărturisesc că și eu am citit Cei trei 

muschetari și m-a fascinat. 

 În prezent am descoperit un autor român a cărui operă nu mă plictisește. 

Este vorba de Mircea Eliade. La început am citit câteva nuvele scrise de acesta: 

Domnișoara Christina, Șarpele, apoi am citit Romanul adolescentului miop, care 

mi s-a părut o carte foarte bună, pentru că mă regăseam în ea și, citind-o am 

înțeles că și Eliade a trecut prin unele stări sufletești, care mă încearcă uneori și 

pe mine. 

Tocmai am terminat un roman scris de el și anume, Maitreyi și te rog să 

mă crezi că m-am îndrăgostit iremediabil de aceasta. Este un roman cu multă 

sinceritate în care autorul se implică foarte mult, dezvăluind sentimentele 

personajelor într-o manieră unică. Această carte te ține cu sufletul la gură pe tot 

parcursul ei și mărturisesc că nu am putut-o lăsa din mână, până nu am terminat-o 

de citit (m-a costat o noapte întreagă, dar a meritat pe deplin!). Eu nu am fost 
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îndrăgostit niciodată, dar crede-mă, după această carte sunt gata să o fac. Pe 

măsură ce o citeam, am intrat cu totul în pielea personajului Allan, așteptând să 

prind o privire sau un gest al iubitei acestuia, adică Maitreyi. Acum sufăr alături 

de Allan, stau în pat și îmi ling rănile sufletești. 

 Dragul meu, îți recomand din toată inima să citești această carte, dacă 

vrei să fii răvășit de o poveste de dragoste uimitoare dintre un european și o 

indiancă, care trece dincolo de barierele culturale, religioase și superstițiile 

impuse de cultura hindusă. 

 Abia aștept să aflu ce impresie ai avut despre această carte, așa că citește-

o repede și scrie-mi neapărat.  

Cu drag, Bogdan 

 

martie, Miercurea-Ciuc 

Dragă R. , 

 Am revenit cu o nouă propunere de lectură. Era o zi ploioasă, o stare 

puternică de nostalgie învăluia camera. Instinctiv, m-am ridicat în capul oaselor și 

am început să mă plimb involuntar prin încăpere. Privirea îmi umbla fugară până 

la întâlnirea cu biblioteca, unde romanul lui Eliade mi-a atras atenția. 

 Cartea prezintă o poveste controversată, fiind împletită cu elemente din 

cultura indiană. În Maitreyi este vorba de iubirea dintre Allan, un inginer pe 

șantier care se mută în casa domnului San, unde o cunoaște pe fata acestuia, 

Maitreyi. La început părerea lui desprea ea nu este tocmai bună, acesta 

descoperind-o drept o fată urâtă. Relația dintre cei doi prinde contur pe măsură ce 

trece timpul, ambii ajungând să se îndrăgostească. Consider că romanul lui Eliade 

reprezintă o multitudine de întâmplări menite să descopere și să întărească 

legătura dintre cei doi. Nu vreau să îți dau mai multe detalii despre operă, însă 

trebuie să știi că înainte de Allan, Maitreyi se îndrăgostește de un copac. 

 În final sper că ți-am stârnit interesul, aștept impresiile tale și să te revăd. 

Pup ! 

Cu drag, Ale P. 
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• GÂNDURILE NOASTRE…  

✓ Jurnal de licean 

Clasa a IX-a 

Scriu aceste rânduri din prisma unui proaspăt licean și totodată 

adolescent, fiecare dintre aceste două praguri, în parte, venind cu provocări, 

întrebări și sensuri greu de pătruns. 

Clasa a IX-a s-ar putea descrie drept o avalanșă de stări. De la colectivul 

nou format faţă de care se prezintă o ușoară reticență datorită fricii de necunoscut, 

până la constituirea de noi legături amicale, e doar un pas. Întotdeauna vor apărea 

clipe memorabile cât și dispute mai puţin dorite, din ce în ce mai frecvente, dat 

fiind faptul că este vârsta schimbării, momentul în care personalitatea ni se 

conturează pronunțat, părerile sunt împărţite și mult mai bine formate.  

Se schimbă relaţia cu părinții, e vorba în principiu despre libertate, orice 

adolescent aspirând la o doză cât mai mare. Libertatea crește odată cu încrederea 

părinților, lucru pe care eu l-am simţit pătrunzând în mod brusc și totodată 

natural. Odată ce nu am mai fost tratată precum un copil, pe lângă avantajele 

independenței, au apărut responsabilităţile de care eram conștientă. Problemele 

adolescentine ating apogeul, bipolaritatea e la ordinea zilei, uneori zâmbind în 

neștire, mai apoi cufundându-ne în sesiuni de plânsete nefaste. Începem să purtăm 

măști, poate pentru a nu ni se citi vulnerabiliatatea sau poate pentru a nu ne fi 

invadată intimitatea, devenind făpturi inaccesibile și reci. Ne înecăm în propria 

solitudine și paradoxal, intrăm voluntar într-un hău nesfârșit de stări negative și 

emoţii deloc benefice, inconștient adâncindu-ne. 

             Însă, cu toate acestea, de multe ori ne invadează nebunia, o puternică 

dorință de a ne manifesta și de a ne face auziţi, nu numai din pricina ideilor 

debordante, ambiţiei cât și a potențialului neexploatat ce zace în fiecare din noi. 

Generaţia noastră ar reprezenta o simbioză a vremurilor în care tehnologia nu juca 

un rol atât de relevant în viaţa oamenilor și a situației actuale, în care indivizii 

devin dependenţi de telefoane și internet. Vremurile de mult apuse, cum ar fi 

jocurile în faţa blocului, precum De-a v-aţi ascunselea sau Hoţii și poliţiștii, 
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rămânând o frumoasă amintire ascunsă undeva într-un ungher al minţii, urmând 

ca mai apoi să ne aducem aminte cu nostalgie de copilăria departe de un monitor 

și limitaţi de patru pereţi.  

           Plănuiesc să mă implic în cât mai multe pe parcursul liceului poate doar de 

dragul experienței, însă cert este că atunci când voi ajunge aprope de bacalaureat 

vreau să mă uit în urmă, să meditez la ceea ce am făcut în decursul celor patru ani 

de ciclu liceal și să afirm cu încredere că nu mi-am pierdut timpul plictisindu-mă 

și cu siguranţă peste patru ani voi fi tot aici recitind aceste rânduri. 

Alexandra Pintilie  Clasa a IX-a A  

 

Clasa a X-a 

Ca elev de clasa a X-a, nu credeam că va fi așa greu să scriu despre o zi 

obișnuită din viața mea de licean. Având în vedere colectivul clasei mele, orice zi 

este una specială, deoarece începi fiecare zi fără să știi ce fel de surprize vei 

întâlni  în decursul celor 6 ore pe care le petreci în bancă.  

           Să fii în al doilea an de liceu nu pare a fi mare scofală, te obișnuieşti cu 

fiecare coleg și cu profesorii, iar materiile devin puțin mai complicate, dar, în 

esență, este perioada în care se leagă multe prietenii, ajungi să cunoști persoanele 

din liceu mai bine și, de asemenea, îți dai seama dacă profilul pe care l-ai ales ți 

se potrivește cu adevărat. 

           O zi în colectivul clasei a X-a A este una de-a dreptul palpitantă, 

deoarece în fiecare dimineață aproximativ toată lumea ajunge la ora 07:58, este 

gălăgie și agitație și mai toată lumea moare de somn. Primele două ore, 

majoritatea clasei doarme pe bănci, unii prefăcându-se că sunt atenți, alții 

străduindu-se, iar restul demonstrând clar că nu îi interesează ora de curs. A treia 

oră decurge ceva mai diferit, câteva persoane se mai trezesc, iar altele chiar sunt 

atente. 

           În momentul în care ceasul indică ora 10:50, se declanșează o agitație 

totală, elevii încercând să iasă cât mai repede din incinta școlii, alții pentru a-și 

cumpăra de mâncare, iar alții pentru a lua o gură de aer curat. După aceste 20 de 

minute de relaxare, toată lumea se potolește și se pregătește a patra ora, care poate 

decurge în liniște… 
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           În ultimele două ore, este o agitație combinată cu o somnolență profundă. 

După intensa activitate din ora a treia și ora a patra, elevii claselor a X-a își 

exprimă dorința de a pleca, cât de curând posibil, acasă. Unii își exprimă această 

nevoie într-un mod mai gălăgios, depinde de ora pe care o au, iar alții revin la 

postura din primele două ore și își încep micul somn de amiază. 

           La ora 14:00 toată lumea se trezește din starea de oboseală, foamete , 

somnolență și epuizare totală pentru a pleca, cât pot ei de repede, acasă, dar din 

moment ce ești în clasa a X-a, nu prea ai timp liber având în vedere temele și 

testele ce urmează să vină, așa că tot ce poți face e să te bucuri de liniștitul drum 

către casă… 

Diana Pascariu  Clasa a X-a A 

 

Clasa a XI-a 

16 martie 2016, miercuri – nu e niciun început, niciun sfârşit... 

           Ora 6:00 ...  mult mai devreme decât ar fi trebuit... Cu ochii întredeschişi 

am privit cerul roşu. Luase foc. (citiți Red at night -  e o nuvelă interesantă!) M-a 

încărcat cu energie pozitivă, fericire şi bună dispoziţie. Cum poate ceva atât de 

frumos să nu trezească niciun sentiment în unii oameni? 

           Profitând de faptul că mai aveam timp, am tras perdeaua , am lăsat cerul - 

acum portocaliu -să-mi picteze pereţii, apoi am pus Jimi Hendrix. O dimineaţă 

frumoasă trebuie tratată ca atare. Am dansat tout seule - doar eu şi soarele 

străluceam în acel moment. 

           M-am pregătit pentru şcoală – doream să arăt cât mai bine. Doream să fiu 

frumoasă pentru oamenii, în faţa cărora sunt la fel în fiecare zi. 

           În drum spre şcoală am privit chipurile oamenilor – îmi ofereau priviri 

reci, ca şi cum eu eram cea vinovată pentru nefericirile lor. Copii prea mici pentru 

ghiozdanele lor alergau spre şcoală, iar eu mă gândeam cât de mult se vor 

schimba lucrurile... Peste câţiva ani vor fugi cu aceeaşi bucurie în privire, dar de 

la şcoală spre cine ştie ce loc mult mai plăcut.  

           Dacă este un lucru pe care şcoala îl face foarte bine, este acela de a tăia 

elanul copiilor. În esenţă, ea ucide tot ce e mai frumos şi pur în copii, dorinţa de a 

cunoaşte lumea, de a experimenta, de a da un sens vieţii – nevoi, de altfel, 



 
 

Focus 2016 Pagina 19 
 

specifice naturii umane. Dar, precum spunea şi Radu Tudoran, altfel se văd toate 

când le priveşti din depărtare. Aşa eram şi eu. Aşa eram mulţi dintre noi.  

           Nu doresc să fac din părerea mea un adevăr universal, nici să-mi impun 

punctul de vedere. Nu mă gândesc cu plăcere la şcoală, nu sunt fericită când 

trebuie să merg la ore. Sistemul nostru de învăţământ pare construit perfect pe un 

singur principiu - uniformizare. De mici suntem învăţaţi ce e competiţa, suntem 

comparaţi cu alţi elevi, suntem judecaţi pe baza notelor, suntem nevoiţi să minţin, 

să ne îndepărtăm de noi înşine şi de valorile noastre pentru a ne apropia de 

standardele uneori mult prea înalte ale celor din jur. Notele devin singura 

motivaţie pentru care se învaţă din cauza importanței uriașe care le este acordată. 

Notele sunt doar un mijloc de ierarhizare a elevilor pe baza unor cunoştinţe de 

moment. Vreau să cunosc, vreau să învăţ, însă mai presus de toate vreau ca toate 

acestea să rămână cu mine. Nu vânez minciuni.  

           Ora 10:15  Nu doriţi să vă afirmaţi. Nu sunteţi în stare de nimic. Aveţi 

pretenţii de nouă şi de zece. Nu ştiţi nici de doi. Îndrăzneşte cineva să spună că 

ştie de doi? Mi se cere să respect omul de la catedră, însă această întâmplare mi-a 

întărit şi mai tare părerea că respectul nu se impune, ci se câştigă. Ce dorinţă de 

afirmare mai poate avea un elev după ce i se spun asemenea cuvinte? Am fost 

judecată strict pe baza materiei predate. Am fost redusă la cunoştintele mele 

despre oscilații, vectori, unde electromagnetice. Mi-am promis în acel moment că 

nu voi lăsa notele şi vorbele profesorilor să mă definească. Observ răul şi îl ţin 

departe de mine, refuz să mi-l însuşesc. Sunt receptivă doar la lucrurile pozitive 

pe care o persoană mi le poate oferi – pentru că ele există, dar sunt prea puţine. 

Nu  doresc să-mi fie impusă o credinţă străină ori convingeri personale, cu atât 

mai mult cu cât sunt nefondate şi fac referire la persoana mea. Însă minţile fragile 

acceptă aceste cuvinte şi le însușesc... 

           Ora 12:30. Am vorbit despre „Men are from Mars, Women are from 

Venus”. Una din lecţiile mele preferate. Aveam energie pozitivă. Eram fericită, 

voiam să arăt asta, dar nu îţi poţi exprima şi manifesta sentimentele în banca 

şcolii.   

În cele din urmă am ajuns acasă. Gândindu-mă la cuvintele profesorului, 

mi-am amintit de o replică  din filmul „Scent of a woman”: You're building a rat 

ship here. A vessel for seagoing snitches, and if you think you're preparing these 
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minnows for manhood, you better think again, because I say you are killing the 

very spirit this institution proclaims it instills! (…)There was a time I could see. 

And I haven seen. Boys like this, younger than these. Their arms torn out, their 

legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There’s 

no prostetic for that. Cât adevăr! Școala trebuie să ne pregătească pentru viață, să 

ne ajute să ne descoperim drumul și să cultivăm tot ce este mai frumos în noi. Din 

păcate sistemul nostru de învățământ ne învață să vorbim doar atunci când ni se 

dă voie și să tăcem când ni se spune, ne forțează să afișăm fața unui elev interesat, 

fericit, fără griji și fără probleme, să știm fiecare lecție indiferent dacă ne 

interesează sau nu.  

M-am relaxat, uitându-mă la un film. Apoi mi-am făcut temele pe ritmuri 

indi, trebuie să existe un echilbru mi-am spus. Trebuie să fie util și plăcut. Dacă 

acord o prea mare importanță aspectelor școlii, acestea vor avea putere asupra 

mea, îmi vor acoperi orizontul. Nu vreau să fiu îngrădită, nici ținută în loc.  

 

  May the wind always be at your back and the sun upon your face. 

Roxana Barb  Clasa a XI-a C 

 

• CE MAI FACEM PRIN GOGA... 

✓ Festivalul de teatru CNOG – 2015 

Am fost la nenumărate scene de teatru, dar în urmă cu puțin timp am avut 

onoarea de a fi reporter de teren la cel mai frumos concurs de teatru organizat de 

Colegiul Național Octavian Goga. Principala dorință pentru care se duce orice 

spectator este să se amuze, iar din proprie experiență vă pot garanta că odată ce 

spectacolul a început, atmosfera a fost superbă, iar toată lumea se simțea bine.  

Spectacolul a fost prezentat de colegii noștri  Dani Renata din clasa a X-a 

și Colcer Dumitru din clasa a XI-a. 

După ce s-a dat startul, fiecare echipă și-a început reprezentația. Mai întâi 

au intrat în scenă colegii de la gimnaziu. Elevii clasei a VI-a A – Gabără  Radu , 

Suciu Anisia, Coșarcă Anastasia, Pătrașcu Claudia, Cioancă Alexandra , Bahnă 

Cosmina,  Suciu Eduard, Vancsa  Emil - au fost minunați. Ei au interpretat o 
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dramatizare după nuvela lui I. L. Caragiale Două loturi. Cu ajutorul doamnei 

diriginte, Mihaela Ionescu, care a jucat rolul regizorului, ei au câștigat Premiul I 

la secțiunea gimnaziu. 

Două eleve ale clasei a VII-a A au interpretat o adaptare după Mircea 

Sântimbreanu Portretul colegei de bancă (Pîrlea Sindy, Negru Corina) și au 

obținut locul III.  

Tot elevii acestei clase au interpretat piesa Test la matematică (Bahnă 

Maria, Bontaș Leonard, Oltean Bianca, Brînzilă Denis, Popa Alexandra). Textul 

acestei piese este creație a elevei Bahnă Maria și originalitatea  ei a fost apreciată, 

interpretarea primind locul al II-lea.  

Tot școala a fost sursă de inspirație și pentru piesele Noul profesor 

(actori: Păncescu Ioana, Parasca Alex, Genes Lavinia, I. Diana, Paraschivescu 

Oana) și La școală (elevele clasei a VII-a B: Aanei Ioana, Petruți Adriana și Popa 

Antonela-Narcisa). Cele două interpretări au fost răsplătite cu premiul al II-lea.  

Odată cu intrarea în scenă a elevilor de la secțiunea liceu a început să se 

schimbe și atmosfera, timiditatea celor mici a fost înlocuită cu degajarea celor 

mai mari, dar nu mai puțin emoționați. 

Scenetele interpretate au fost următoarele: Sinucigașul (elevii clasei a IX-

a A: Pavel Vlăduț, Pescărescu Alexandru, Paliștan Robert, Galea Mihai și 

Mihalcea Maxim), Ultimul drum (tot elevii clasei a IX-a A: Duculeț Ioan-

Norbert, Turcu Robert, Molnar Robert și Pop Răzvan), Castravetele  (elevele 

Nechita Dorina și Crișan Ana, ele aparținând tot clasei a IX-a A) . 

Cei din clasele a X-a au interpretat scenetele Sliboviță (Tompea Vali a X-

a C și Teslovan Raluca a X-a A), Nu mai beau (Bercea Raul - clasa a X-a C), Doi 

ardeleni (Suciu Andrei și Bișoc Ovidiu a X-a B) , Costică (a X-a B: Burlacu 

Andreea și Pavelescu Mădălina), Nea Mărin (Suciu Robert – a X-a C), Conflict în 

școală (Crăciun Robert și Banyai Maria  a X-a C, Nica Liviu – a XI-a A), Noul 

director (Alin Cucoș, Crăciun Robert, Achelăriței  George, Sălceanu Edi – toți 

din clasa a X-a C) , Un dezastru școlar (Petrică Alexandru a XI-a A și Negru 

Ioana din a X-a B)  și, nu în ultimul rând, piesa adaptare din limba franceză 

Scufița Roșie – în variantă modernă (elevii clasei a IX-a C: Joca Diana, David 

Ovidiu, Olteanu Valentina, Boghiu Alexandra, Popovici George, Timar Aleta, 

Tanko Lorena). 
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Echipele câștigătoare au fost: Locul I – Sinucigașul , Locul al II –lea 

Sliboviță  și Locul al III- lea: Scufița Roșie.  

La secțiunea Cel mai bun actor ierarhia a fost următoarea: Locul I – 

Tompea Valentin, Locul al II-lea – Pescărescu Alexandru și Locul al III-lea – 

Joca Diana.   

Au existat și neplăceri cauzate de căldură și de aglomerație, multe 

persoane fiind nevoite să stea în picioare (DA! sala a fost arhiplină), dar totul a 

fost în regulă. Sperăm că în anii următori spațiul de desfășurare să fie într-o sală 

mai mare pentru că e păcat să nu se bucure cât mai multă lume de spectacolele 

realizate de către colegii noștri. 

În final, aș dori să subliniez buna organizare a celor responsabili, doamna 

directoare Magdalena Dumbravă și doamna profesoară Nicoleta Grădinariu, 

întrucât au reușit să creeze un spectacol superb și unde toți ne-am amuzat copios. 

Vă așteptăm pe toți și anul acesta, fie pe scenă, fie în sală! 

Reporter de teren: Codrin Voșlaban – clasa a X-a A 

 

✓ Goga Music Awards sau Balul Bobocilor 2016 
Aplauzele oamenilor ne trezeau și cele mai profunde emoții. Scena părea 

precum un alt tărâm, necunoscut încă de noi. Grasu XXL își fredona agitat piesa 

pe care urma să o cânte, Delia își exersa câțiva pași de dans, Moga își aranja 

minuțios părul, iar eu mă rugam ca rochia mea să nu devină antreu înainte de a 

urca pe scenă. După câteva interpretări foarte reușite, elevii claselor a XII-a 

urmau să părăsească scena și să invite pe rând echipele participante la bal. Tema 

fiind Goga Music Awards, noi bobocii, deveneam vedete timp de o seară.  

Echipele au fost formate din: Marius Moga (Filip Rareș) și Beyonce 

(Pintilie Alexandra), Katy Perry (Fekete Andrea) și Grasu XXL (Boboc 

Claudiu), Lady Gaga (Sabău Rosina) și Fuego (Florariu Eduard), Catanga 

(Senteș Alina) și Jean de la Craiova (Racoviță Alin), Delia (Pribagu Raluca) și 

Văru’ Săndel (Maftei Alexandru), Inna (Istrate Teodora) și Smiley (Gane 

Alexandru). 

 Momentul mult așteptat care îmi provoca totodată o ușoară teamă de a nu 

da greș venise în sfârşit. Emoțiile mele m-au părăsit odată ce am pășit pe scenă. 
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Ele s-au ascuns în spatele paravanului negru ce ascundea agitația din culise. Mă 

simțeam cu totul diferit. De la teamă am ajuns la încrederea pe care nu credeam 

niciodată că o voi avea pe scenă. Ce mai putea să decurgă rău? Eu eram Lady 

Gaga, iar partenerul meu era Fuego. Cine nu și-ar fi dorit să îi vadă pe aceeași 

scenă aruncându-și replici tăioase și pline de ironie? Cu toate că nu vedeam 

publicul din cauza luminii unui reflector uriaș, noi știam că oamenii din sală se 

simțeau bine, deoarece râdeau și trăiau emoțiile odată cu noi. Astfel, am trecut cu 

brio de prima probă, adică prezentarea personajelor. Cea de-a doua probă, a fost 

cea muzicală. Toți eram mult mai calmi, iar emoțiile noastre dispăruseră complet. 

Fiecare concurent era nerăbdător să meargă din nou pe scenă. A urmat proba de 

dans, unde am avut ocazia să dansăm alături de coregrafii noștri.   

 Deoarece entuziasmul nostru ajunsese la punctul maxim, iar emoțiile și 

frica la punctul minim, am avut parte și de o probă surpriză. Tot ce știam legat de 

aceasta era că trebuia să învățăm câte o strofă din poezia Zdreanță. Toți 

concurenții au fost invitați pe scenă, iar acolo ni s-a explicat în ce consta proba: 

fiecare pereche avea un plic, iar în acesta era scris un gen muzical. Cei din echipa 

respectivă urmau să interpreteze strofa învățată în genul muzical indicat. În mod 

evident, aceasta a fost cea mai amuzantă probă. 

Toate echipele au trecut prin aceste probe și am fost mândri că am reușit 

să trecem de toate provocările de la Goga Music Awards. Cu toții așteptam 

marele moment, anunțarea câștigătorilor. Dar până atunci, am avut parte de 

câteva numere de dans ale colegilor noștri mai mari, un dans al divertismentului, 

un dans final al coregrafilor și al bobocilor și multe altele.   

Și, în sfârșit, venise momentul să aflăm cine și ce premiu a luat. 

Mențiunile au fost luate de către Florariu Eduard, Fekete Andrea, Pribagu 

Raluca și Gane Alexandru. Pintilie Alexandra și Filip Rareș au ieșit pe locul 

al III-lea, Senteş Alina și Boboc Claudiu pe locul al II-lea, eu împreună cu 

Racoviță Alin pe locul I, iar Miss și Mister au fost Teodora Istrate și Maftei 

Alexandru.    

Emoțiile și bucuriile trăite în acea seară de 20 noiembrie nu cred că pot fi 

descrise. Mulțumită efortului și implicării colegilor  noștri mai mari din clasa a 

XII-a alături de diriginții lor, noi am avut parte de o seară și un spectacol de 

neuitat de care mereu ne vom aminti. 
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Și merită?  DA! Merită. Merită să îți iei inima în dinți, să te duci la 

preselecții, să treci peste emoții și să le arăți celor din sală că meriți să participi la 

bal. Merită să te duci la toate orele de repetiții și să profiți de ele la maxim. Merită 

să te străduiești să faci totul cât de bine poți tu și să nu te lași descurajat. Merită 

să profiți de ocazia de a participa la bal, deoarece o ai o singură dată în viață și îți 

vei aminti cu drag de momentele trăite acolo. Merită pentru că reușești să îți 

depășești anumite limite și temeri. Merită pentru că ai ocazia să cunoști multe 

persoane, să legi prietenii și să te distrezi. Merită pentru că de la teamă ajungi la 

încredere. Cei care organizează un astfel de eveniment, merită tot respectul și 

mulțumirile.   

Ca în ficare an, textul, regia şi scenografia, dublate de o multă muncă şi 

ore de repetiţii, i-au aparţinut doamnei profesoare Adriana Galea. 

Rosina Sabău Clasa a IX-a A  

 
✓ Concursul Național CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN 

ROMÂNIA SUCEAVA 2016 
 Cultură și civilizație în România este o competiție cu caracter 

interdisciplinar ce se adresează elevilor de liceu. Pentru participarea la concurs 

fiecare echipaj pregătește un portofoliu pentru ilustrarea temei alese. Colegiul 

nostru are o tradiție în a participa la această olimpiadă națională începând din 

2010, în ultimii patru ani clasându-ne pe podium. Anul acesta vom participa cu 

următoarea lucrare: 

 

Tabăra de creație Boratsag – Prietenia – Lăzarea 

Castelul Lázár (în limba maghiară Lázár-kastély), este un castel construit 

într-o combinație de stiluri: romanic, gotic și renascentist în același timp, situat în 

comuna Lăzarea, județul Harghita, România. Cetatea poartă numele familiei 

Lázár, care a construit-o. 

Prima atestare documentară a localității este făcută în anul 1428 când 

apare cu numele de Zarhegh. 

La început în secolul al XIV-lea a fost curie arpadiană dar ruinele nu s-au 

păstrat. Cel mai vechi turn de locuit datează din anul 1450. În secolul al XVI-lea 
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(1532), trece prin mai multe etape de reconstruire, fiind și casă a viitorului 

principe al Transilvaniei Bethlen Gabor, judecătorul regal al scaunului Ciucului, 

Gheorghenilor și Caşinului, cel care a prezidat adunarea națională secuiască din 

Lutița din anul 1596. Stema lui se găsește pe peretele sudic, pe bastionul din 

stânga porții, împreună cu inscripția ,,1632’’ , anul încheierii construcției. 

Ștefan al IV-lea Lazar, jude al scaunelor Ciuc, Gheorgheni și Caşin a fost 

cel care a demolat conacul medieval aflat pe proprietate, construind o clădire mai 

amplă refolosind unele segmente ale vechii clădiri. Cel mai vechi corp al clădirii 

actuale este un zid de apărare cu fațada bogat ornamentată, două bastioane și 

turnul porții în care se găsește o inscripție cu litere gotice din anul 1532. 

Conform tradiției, în anul 1590, aici a locuit viitorul principe transilvan 

Bethlen Gabor. 

Restul clădirilor au fost adăugate între anii 1631-1632. Vărul principelui 

a dorit încă de la început o reședință demnă de un principe care să exprime o 

influență a vieții politico-administrative a Principatului și a reușit să ilustreze 

acest aspect prin detaliile construcției: scara monumentală,  un zid de apărare de 

100x75 de metri cu bastioane decorate cu inscripții și blazoane și cornișa pictată 

după stilul renascentist. 

Recent, construcția a fost cercetată de către arheologi și au fost 

descoperite în fundațiile conacului două tracturi și un ax orientat est-vest. În ceea 

ce privește fațada sudică, aceasta a fost ocupată de o logie lungă de 4,6 m cu 

arcade, iar pereții sălilor erau pictați cu diferite figurine zoomorfe și 

antropomorfe. Ferestrele castelului de la primul etaj au timpane triunghiulare, iar 

pereții sunt decorați cu bosaje de colț și frize pictate. Cea mai lungă și veche 

inscripție se află pe bastionul sud-vestic: Propugnaculum istud fecit fieri 

Generosus Dominus Stephanus Lazar Regius Supremus Sedis Siculicalis Csik 

Gyrgio et Kazon. Anno Domini Millesimo Septingentesimo Trigesimo Primo 19 

die Septembris. După ridicarea zidului estic al incintei noi, în colțul nord-estic s-a 

ridicat brutăria și bucătăria. De aici în continuare se construiește întreg corpul 

nord-vestic denumit Sala cavalerilor, ce va găzdui la etaj sala dietelor scaunelor 

secuiești. Un lucru interesant este că în mijlocul curții a fost amplasată o 

închisoare unde stăteau întemnițații până ce se hotăra soarta lor. Rolul 
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construcției a fost cel de a construi un ansamblu bastionar imens și unic în 

Transilvania cu un rol important în Principat. 

Castelul familiei Lázár, trecut de partea curuților în revoluția condusă de 

Francisc Rákóczi a fost devastat și incendiat de Habsburgi între anii 1706-1707, 

iar cel mai afectat corp a fost cel rezidențial. Zidurile din centru s-au prăbușit și 

doar încăperile adosate zidului estic au rămas intacte. 

După ce a redobândit încrederea casei imperiale, Francisc IV. Lázár a fost 

numit în anul 1742, jude al scaunelor Ciuc, Gheorgheni și Cașin și și-a mutat 

reședința din nou la Lăzarea, ridicând până în anul 1742 un nou corp în stil baroc 

numit anterior Casa Doamnei. Șase ani mai târziu, în anul 1748, castelul a fost 

din nou incendiat și după aceasta nu au mai existat reconstrucții însemnate, doar 

parțiale făcute de către văduva lui Ferencz, Boer Zsofia. În 1773 castelul a fost 

împărțit între cei trei membri ai familiei, până la mijlocul secolului al XIX-lea, 

însă doar o mică parte din cetate a fost locuită. În anul 1872 cade pradă unui nou 

incendiu și rămâne în paragină. 

Zidurile castelului au ajuns să fie o carieră de piatră pentru locuitorii 

satului. Cine avea ceva de construit ceva, extrăgea piatra necesară din ruinele 

castelului, așa cum mărturisea artistul plastic Márton Arpád. 

A fost nevoie de întâlnirea norocoasă a celor trei promotori ai ideii 

taberei de creație: jurnalistul Zöld Lajos, artiștii plastici Márton Arpád și Gaál 

András, dar și de binecuvântarea Episcopului Romano-Catolic Márton Áron, ca în 

anul 1974, în câteva dintre încăperile castelului aflate în stare de ruină, să ia ființă 

prima comuniune creatoare a artiștilor plastici: Tabăra Borátság (Prietenia), care 

a devenit un for cu renume național la început și, mai apoi, internațional. Numele 

dorea să simbolizeze încă de la început legătura dintre artiștii români și maghiari.  

Odată cu debutul taberei începe și o perioadă de renaștere și reconstrucție 

a castelului. 

Mănăstirea franciscană, castelul, dar și localitatea propriu-zisă s-au 

dovedit a fi spațiu ideal pentru conceperea și realizarea unei tabere de creație. 

Creatorii taberei și invitații au fost motivați și de nostalgia romantică pentru 

școala de pictură din Baia Mare, care a fost adusă între zidurile castelului de Balla 

Josef și Ciupe Aurel, creatori invitați în mod regulat în tabără, răspândind ceva 
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din spiritul perioadei de aur a picturii ardelene. Și renumitul pictor Zsögödi Nagy 

Imre și-a exprimat sprijinul pentru tabără. 

Multe se datorează în primul rând determinării și modului de abordare 

energic, dârz al lui Zöld Lájos. Potrivit artistului Márton Arpád, caracterului său 

tăios, ,,ca de bisturiu” i-a determinat pe mulți – personalități importante ale 

timpului – să-i acorde sprijin în reconstrucția castelului și organizarea taberei 

„numai ca să nu intre în condeiul critic al jurnalistului”.  

Zöld Lajos a mișcat tot județul. Începând de la uzinele din Gheorgheni, 

colectivele de producție, diferite întreprinderi, toate au contribuit cu câte ceva la 

lucrările de infrastructură ale taberei. Conducătorii întreprinderilor i-au 

împrumutat muncitori, materiale de construcție, ba chiar au fabricat și mobilier 

pentru această cauză nobilă. La acestea s-a adăugat și munca comunitară din 

întreaga regiune a localității Lăzarea. Astfel, devin locuibile și folosibile celebre 

încăperi sau construcții din incinta castelului. 

Prima etapă a fost restaurarea a opt încăperi din mănăstire, apoi au urmat 

intervențiile pentru stoparea răspândirii ciupercilor din materialul lemnos al 

imobilului. Pasul următor a fost restaurarea castelului, unde fondatorii taberei 

intenționau să creeze spații pentru ateliere, studiouri, spații de depozitare și de 

expoziție. Lucrările de reconstrucție au fost coordonate de arhitectul Stibli 

Sándor. 

Ziua de 6 decembrie 1981 a marcat inaugurarea primei expoziții în 

bastionul-poartă refăcut. 

Începe reconstrucția Sălii Cavalerilor, unde Zöld Lajos plănuia una dintre 

cele mai importante expoziții de grafică ale Europei Centrale, sală ce urma a fi 

folosită și pentru ședințe, petreceri sau alte activități. Pentru aceste construcții a 

fost necesară aprobarea și ajutorul Ministerului de Finanțe, în valoare de 800.000 

lei, fapt ce a determinat și accelerarea lucrărilor, deoarece întreaga sumă trebuia 

cheltuită în acel an, altfel trebuiau restituiți bugetului de stat.  

În anul 1984 începe prezervarea construcției numite Casa Femeilor, însă, 

din păcate, renovarea totală a acestei părți a castelului nu s-a mai finalizat. 

Timp de un deceniu și jumătate înaintea revoluției din 1989, lucrările de 

restaurare, munca comunitară și munca de creație artistică s-au desfășurat în titlul 

taberei Barátság, în cel mai pur spirit al prieteniei dintre români și maghiari. 
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Perioada confuză a anilor `90 este definită de o oarecare ambivalență a 

valorilor, de o permanentă nevoie pentru deschidere către inovație, din ce în ce 

mai recunoscută pe plan internațional, iar perioada de după revoluție aduce cu 

sine și apariția unei noi generații, caracterizată printr-o continuă încercare a 

forțelor proprii, o continuă căutare a unei exprimări artistice proprii. 

În anul 1994, Zöld Lajos este înlocuit la conducerea taberei de către Váli 

Jószef, iar reconstrucția castelului se oprește fără locomotiva care era Zöld Lajos. 

În anul 1996 Consiliul Județean Harghita, preia administrarea castelului 

Lăzarea și, ca o continuare a Taberei Barátság, a fost înființat Centrul de Creație 

Harghita, cu sediul în Lăzarea. Centrul a fost condus de către Csutak István între 

anii 1996-1999, iar din anul 1999 până în anul 2014 la conducerea instituției vine 

Kassay Pétér schimbându-și numele în Centru Cultural de la Lăzarea. Din anul 

2014 până în prezent conducerea centrului este asigurată de către Cyimbalmos 

Attila, tabăra fiind nevoită să se retragă din cadrul său expozițional-artistic dintre 

zidurile castelului datorită retrocedării acestuia, noii proprietari preferând să țină 

castelul încuiat în loc să-l păstreze în circuitul artistic și turistic. 

Desele schimbări ale conducerii taberei, din ultimele două decenii, și-au 

pus amprenta asupra acesteia, nu de puține ori aducând schimbări importante. 

Generația nouă de organizatori și manageri a conceput și organizat viața de 

creație a taberei, cu dorința de a-și câștiga un renume internațional, oferind o 

multitudine de posibilități de deschidere către noi relații internaționale. 

Taberele de creație se înmulțesc, făcând posibilă coexistența în același 

cadru a unor tabere cu abordări totalmente diferite una față de alta, atât  în 

privința tematicii, cât și în privința viziunii artistice. 

Tabăra de creație s-a îmbogățit cu un nou imobil. Școala de odinioară, 

este preluată de către Consiliul Județean Harghita și reabilitată și amenajată drept 

casă de oaspeți.  

Multiplele schimbări ale conducerii, garda de organizatori din ce în ce 

mai tânără, precum și noua tabără Túlsó P`Art, reprezentând o direcție artistică 

nouă, au pregătit într-un mod din ce în ce mai accentuat apariția unei tabere de 

importanță internațională, păstrând totodată valorile unei tradiții de decenii. 

Tabăra s-a conturat în jurul directorului artistic Siklódi Zsolt și a consilierului 

artistic al taberei, Eröss István. Aceștia introduc o nouă definire a taberei în ceea 
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ce privește libertatea genurilor, îndemnând participanții la tabără să utilizeze 

forme de expresii actuale, moderne, astfel în ultimii 15-20 de ani iau naștere o 

serie de lucrări efemere, pe lângă celelelte lucrări consacrate. Apare o tabără 

nouă, numită Korkép caracterizată de o viziune liberă în ceea ce privește genurile 

abordate și folosite, precum și mijloacele de exprimare inovatoare sau 

modernitatea procesului de creație, păstrând în continuare o legătură la fel de 

profundă cu comunitatea locală și împrejurimile frumoase ale localității Lăzarea. 

Anul 2014 este un moment de cotitură în viața taberei de creație de la 

Lăzarea. Pe baza unor sentințe judecătorești anterioare, castelul este retrocedat 

urmașilor vechilor proprietari, iar în lipsa unui consens în privința administrării 

castelului, tabăra este forțată să se retragă dintre zidurile castelului, găsindu-și 

refugiu în clădirea fostei școli, care devine sediu al Centrului Cultural Lăzarea, 

dar și spațiu de depozitare a celor aproape 2000 de opere, rod al deceniilor de 

creație ale taberei. Centrul Cultural de Creație Lăzarea își restrânge și diminuează 

simțitor activitatea. Astfel, bucuria, sărbătoririi a 40 de ani tabără de creație de la 

Lăzarea este umbrită de expulzarea taberei în afara zidurilor unde a luat naștere. 

Totuși există încă o colecție! 

Este vorba de o colecție de artă plastică de o valoare inestimabilă, un 

tezaur de 1824 de lucrări, care din păcate stau mai mult în diferite spații de 

depozitare, total improprii pentru un asemenea tezaur. 

Grație celor trei promotori ai mișcării artistice de la Lăzarea: artiștii 

plastici Márton Árpad și Gaál András, precum și jurnalistul Zöld Lajos, la un 

început de august al anului 1974, într-o atmosferă cordială – cu un elan deosebit 

și dorința de a crea ceva nou – a început istoria minunată, dar plină de dificultăți, 

a taberei de la Lăzarea. 

Lăzarea și tabăra de creație de aici – la care mult timp și-au adus 

contribuția, în egală măsură, artiști plastici maghiari și români a însemnat, de fapt, 

o potențială ieșire din cadrul obișnuit al artei plastice, o cale de scăpare din 

regimul de dictatură. Peisajul natural de o frumusețe aparte de la Lăzarea, 

tradițiile locului, mănăstirea cu atmosfera romantică, ruinele castelului, toate 

acestea s-au dovedit a fi sursa de inspirație nu numai pentru aceia care au simțit 

nostalgia școlii băimărene, dar și pentru cei aproximativ treizeci de artiști anual 

care s-au perindat la Lăzarea, venind din toate colțurile țării. În ciuda faptului că 
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la Lăzarea nu a luat ființă de fapt o școală artistică, spiritualitatea ei și-a făcut 

simțită prezența din ce în ce mai mult odată cu trecerea anilor. 

Ctitorii acestei tabere au îndrăznit să viseze și au avut un vis cu un 

răsunet internațional. Lumea închisă și izolată de dinaintea revoluției nu a făcut 

posibilă deschiderea internațională a taberei, dar se poate afirma că primul lot al 

creațiilor provenite de aici oferă o imagine cuprinzătoare și autentică a unei 

perioade importante a artei plastice din România. 

Crearea unei colecții constante a însemnat și garanția longevității taberei. 

Pentru acest fapt, cei care au inițiat această tabără și-au propus chiar din primele 

zile păstrarea în cele mai bune condiții a colecției, dar și prezentarea lor într-o 

manieră demnă. 

Trebuie să lucrăm în dimensiuni mari dacă vrem să avem o colecție! a 

afirmat Gaál András chiar de la început și această afirmație arată atitudinea care 

se regăsește în fiecare creație, așa cum se regăsește și spiritul de sacrificiu în 

aceste lucrări, spirit fără de care după toate probabilitățile ar fi decăzut și ar fi fost 

dat uitării tot ceea ce a fost creat vreodată la Lăzarea. 

 

Mic dicționar 

BOSÁJ s.n. Proeminență regulată pe suprafața unei piese, care servește ca reazem pentru altă piesă. 

♦ Suprafața pietrelor unei zidării, aflată în relief față de paramentul zidului. [< fr. bossage, 

cf. bosse – îngroșătură].  

CURÚT, curuți, s. m. 1. Nume dat țăranilor români și maghiari participanți la războiul țărănesc din 

1514. 2. Nume dat în Ungaria și în Transilvania participanților la lupta antihabsburgică. – 

Din magh. kuruc.  

ADOSÁT, -Ă adj. (Arhit.; despre o coloană) Rezemată, alipită unui perete fără a face corp comun 

cu acesta. [< fr. adossé].  

 Proiect realizat de: Vârlan Aurelia-Codruța, Voșlaban Codrin, Vatavu 

Beniamin, coordonați de prof. Bogos Georgeta, prof. Grădinariu Nicoleta, pr. 

Păncescu Ionel-Gheorghe.  
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✓ Clubul de Debate  - ,,Tinerii Dezbat” 

Concursul Tinerii Dezbat este organizat de Asociațtia Română de 

Dezbatere, Oratorie şi Retorică (ARDOR) în licee de mai bine de 7 ani. Anul 

acesta s-a dublat numărul școlilor, înscriindu-se peste 300  de echipe, față de anul 

trecut când au participat aproximativ 150 de echipe . 

Acest concurs cuprinde mai multe etape: faza județeană, regională, 

națională, europeană și internațională. ARDOR este recunoscut la nivel 

internaţional prin participarea anuală la aceste etape. Este prezentă în România 

din anul 1994. Are 7 cluburi în toată țara. 

ARDOR colaborează și cu Universitatea Babes Bolyai, aceasta aflându-se 

pe locul 24 dintr-un total de 900 de universități înscrise în concursurile 

internaționale.  

La un meci de dezbatere, participă două echipe numite Guvern si 

Opoziție. Aceste echipe dezbat o moțiune (o lege) ce are rol soluționarea unor 

probleme importante pe diferite planuri: cultural, economic și social. Guvenul are 

ca scop să convingă juriul că moțiunea trebuie implementată, pe când Opoziția, 

după cum îi spune şi numele, se va opune Guvernului.  

La ediția din anul 2015 moțiunile au fost: Introducerea copiilor cu 

dizabilități în învățământul de masă și Toleranța 0 la violența în școli. În fiecare 

echipă există trei vorbitori şi 4 discursuri de câte 5 minute fiecare. Aceste 

discursuri sunt prezentate pe rând  de câte un vorbitor al fiecărei echipe. Prima 

dată își prezintă discursul vorbitorul 1 de la Guvern, apoi vorbitorul 1 de la 

Opoziție, si tot așa alternează discursurile. Primele trei discursuri reprezintă 

dezbaterea  propriu-zisă, în care ambele echipe aduc și își prezintă argumentele 

neceseare convingerii juriului.  

Ultimul  discurs, al patrulea, care se numeşte Replay şi are rolul de a 

prezenta o privire de ansamblu asupra dezbaterii şi de a ilustra din punct de 

vedere al fiecărei echipe de ce trebuie să câştige ei şi nu echipa adversă. 

La noi în liceu Clubul de Debate funcționează începând cu anul 2014, 

când ne-am înscris pentru prima dată într-o compeție, participând atât la faza 

județeană, cât și la cea regională. Anul școlar 2015-2016 întâlnirile au continuat 

în fiecare zi de joi de la ora 14:00. Suntem aproximativ 10 membri constanți și în 
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fiecare săptămână discutăm altă moțiune. Activitatea clubului este coordonată de 

profesorii Nicoleta Grădinariu și Marius Dudan.  

Anul acesta ne-am antrenat cu moțiuni ca Introducerea obligatorie a 

uniformelor în școli și Ar trebui ca sinuciderea asistată să devină legală. 

În luna mai participăm la faza regională unde au fost propuse următoarele 

moțiuni: 1.Educația civică ar trebui să devină materie obligatorie în programa 

pentru liceu, 2.Ar trebui aplicate măsuri de toleranță 0 pentru actele de 

discriminare în școli și 3.Drepturile copilului ar trebui să fie obiect de studiu 

pentru toți elevii. 

Avantajele pe care ni le oferă dezbaterea sunt: dezvoltă gândirea critică şi 

logică, ajută la înlăturarea inhibiţiei de a vorbi în public,  îţi faci  prieteni noi, 

dezvoltă spiritul de echipă şi abilităţile de comunicare. Vă îndemnăm cu mare 

drag să participaţi alături de noi! 

Popa Dorin Clasa a XI-A  

 

✓ Cursuri de chineză  

În anul 2015-2016 în şcoala noastră au fost implementate cursurile de 

chineză. Această iniţiativă, aparţinând Inspectoratului Şcolar Harghita şi 

acceptată de către colegiul nostru, are scopul de a oferi oportunitatea de a se preda 

în şcoliile harghitene limba chineză precum şi cultura şi civilizaţia acestei țări. 

 Cursurile sunt de predate de două doamne profesoare venite special 

tocmai din China. Limba de predare nu constituie o barieră lingvistică, deşi 

acestea nu cunosc limba română, deoarece predarea se face în limba engleză.  

 Elevii  sunt împărţiți în două grupe. Prima grupă, merge în fiecare luni de 

la ora 1400  până la ora 1500, iar a doua grupă, în fiecare vineri de la ora 1300 până 

la ora 1400 .  

Ce părere au elevii despre această iniţiativa ? Să vedem impresia unei 

eleve cursante: 

Eu, sinceră să fiu, mă duc la aceste cursuri, pentru că limba chineză mi se pare 

interesantă și nu e așa de grea precum credeam. Singurul lucru care este greu la 

această limbă este scrisul, în rest, pronunția cuvintelor nu este grea deloc. Eu mă 
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duc în fiecare vineri la cursurile de chineză, deoarece îmi place foarte mult 

profesoara. Vă îndemn şi pe voi să profitaţi de această oportunitate ! 

Iulia Baciu Clasa a IX-a C 

 

✓ Cercetăşia ,,O altfel de viaţă” 

Cercetăşia a devenit cea mai mare şi cea mai de succes mişcare pacifistă 

din lume. Ea înglobează, de peste o sută de ani, toate principiile de care omenirea 

are astăzi nevoie: respectul şi datoria faţă de societate, de Dumnezeu şi de sine. 

Cercetăşia este mai mult decât voluntariat şi recreere, este un mod de a 

trăi, o educaţie pentru toată viaţa, cu un impact major asupra tinerilor. Ea leagă 

prietenii, creează oportunităţi, insuflă egalitate şi diversitate. Completează prin 

educaţie non-formală responsabilitatea, democraţia şi valorile fiecărui individ. 

Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la 

educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a 

ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi 

şi joacă un rol constructiv în societate. 

Cercetăşia a fost înfiinţată de către militarul de carieră, Robert Baden 

Powell, numit B.P. sau Lord Baden-Powell. Din dorința sa de a reforma metodele 

de pregătire militară, a introdus activități distractive pentru ridicarea moralului 

trupelor. După ce a avansat la gradul de general-maior, și-a dedicat viața 

promovării păcii și toleranței. În anul 1907, între 27 iulie și 8 august, a organizat 

pe coasta de sud a Angliei (în Insula Brownsea) o tabără pentru 20 de tineri în 

care a promovat prin educație non-formală spiritul de aventură, lucrul în echipă și 

progresul personal. Acesta a fost momentul când a luat naștere cercetășia, care în 

scurt timp a luat o amploare deosebită în toate regiunile lumii. Ea a fost fondată 

de tinerii care au răspuns ideilor și idealurilor formulate în lucrarea Scouting for 

Boys scrisă de Baden Powell în anul 1908. Imediat după aceasta, grupuri de tineri 

au început să se organizeze singuri în patrule, pe baza materialului conceput de 

B.P. Ideea inițială nu a fost aceea de a creea o organizație pentru tineri, ci de a 

promova niște idei pentru educarea caracterului așa-zis de “cercetaș”.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell,_1st_Baron_Baden-Powell
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Gheorghe Munteanu-Murgoci, un om de știință român, aflat în vizită în 

Anglia, a luat contact cu cercetășia. Ajuns în București, el a devenit principalul 

inițiator și conducător al primelor grupuri de cercetași români. 

Cercetașii se împart pe grupe de vârstă, fiecare grupă având un cadru 

simbolic:  

- Lupişori (cercetași cu vârste cuprinse între 5-10 ani); cadrul simbolic 

fiind Cartea Junglei.  

- Temerari (cercetași cu vârste cuprinse între 11-14 ani); cadrul simbolic 

fiind relieful cu cele 4 forme: câmpia, podișul, dealul și muntele.  

- Exploratori (cercetași cu vârste cuprinse între 15-18 ani); cadrul 

simbolic fiind cetatea.  

- Seniori (cercetași cu vârste cuprinse între 19-25 ani); cadrul simbolic 

fiind călătoria.  

Fiecare grupă are un set de badge-uri (însemne de progres) pe care 

cercetașii le pot obține în urma dobândirii unor noi cunoștințe și abilități. De 

asemenea, ei pot obține și însemne de merit.  

În Romania în anul 1912 au apărut primele grupuri de cercetaşi români 

(Blaj, Braşov, 

Bucureşti). În 1914, a luat fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, recunoscută 

oficial. În anul 1922, Asociaţia Cercetaşii României a devenit membru fondator al 

Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetăşeşti. În anul 1937, Organizaţia s-a 

desfiinţat datorită ordinului dat de Carol al II-lea. În 1990, Organizaţia Naţională 

Cercetaşii României, cea mai mare mişcare nonguvernamentală de tineret din 

România, s-a facut repede cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. În 1993, 

Organizaţia Naţională Cercetaşii României este singura mişcare cercetăşească din 

România reprimită în Organizaţia Mondială a Mişcării Scout care numără în 

prezent peste 30.000.000 membri activi în 216 ţări şi teritorii. În România, peste 

3.500 de membri îşi desfăşoară activitatea în 75 de grupuri. 

În anul 1994, Centrul local Miercurea Ciuc Harghita a obţinut decizia de 

înfiinţare, iar în anul 

1995 a avut loc deschiderea oficială. Primul camp a avut loc în august 1995, iar în 

anul 1996, a avut loc al doilea camp, la Valea Uzului, unde cercetaşii ciucani au 

colaborat cu cercetaşii belgieni. În anul 2003, activitatea centrului local a fost 
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reluată prin organizarea unui nou camp la Lacul Roşu. De atunci şi până în 

prezent CL „Orion” Miercurea Ciuc a organizat în fiecare an campuri de 

exploratori şi mai târziu de temerari; în paralel s-au desfăşurat activităţi cu 

caracter ecologic, social şi umanitar. Astăzi, numărăm peste 100 de membri, din 

care 70 cotizanţi şi suntem constituiţi în patru unităţi, câte una pentru fiecare 

ramură de vârstă: lupişori, temerari, exploratori şi seniori, îndrumaţi de 23 de 

lideri şi voluntari. 

Un lucru impresionant învăţat de la belgieni a fost tot emizarea, un 

ceremonial prin care cercetaşii trec, pentru a fi „botezaţi” şi pentru a primi un 

totem pe care îl vor păstra toată viaţa; ceremonial pe care şi noi cercetaşii din 

Miercurea Ciuc l-am adoptat, fiind singurul centru local român care practică acest 

ritual. 

Câteva dintre activitățile Orionilor sunt: deschiderea anului cercetășesc, 

rituarile de trecere, campurile de exploratori, campurile de temerari, Festivalul 

Luminii, Festivalul de Film, marcarea traseelor montane, Carnavalul cercetășesc 

și multe altele. 

Vedem cercetăşia ca pe un actor relevant în societatea românească, care 

contribuie la educarea copiilor şi tinerilor din România şi oferă alternative 

durabile provocărilor actuale, bazându-se pe valorile şi principiile cercetăşeşti. 

 

✓ Activități cu cercetașii 

Experiența mea ca animator pentru copiii din clasele a III-a A şi B a fost 

una inedită. Această ocazie mi-a fost oferită de Cercetașii României cu ocazia 

Săptămânii Altfel : Să ştii mai multe, să fii  

mai bun.  

        Nu a durat mult, dar în patru ore poți să urăști și să iubești fiecare copil în 

parte. Am rămas surprins de primirea călduroasă și în același timp am rămas șocat 

de prejudecățile lor. Am remarcat că băieții se regăsesc în jocuri dinamice pe 

când fetelelor le plac jocurile de creaţie.  

Abia acum înțeleg profesorii care ne spuneau că e greu să reții numele 

elevilor. A fost o experienţă uimitoare.  
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Mie mi-a plăcut, m-aș duce și anul viitor şi vă îndemn şi pe voi să faceţi 

la fel!  

Robert Crăciun   Clasa a XI-a C 

 

✓ Programul educațional 

„Ajungem MARI” – Asociația Lindelfeld 

What we do for ourselves dies with us; what we do for others 

remains and is immortal. (Albert Pike) 

Voluntariatul este una dintre sursele care mi-a dezvoltat abilitățile 

conversaționale, am cunoscut oameni noi și am participat  la diferite evenimente 

care m-au ajutat să-mi îmbunătățesc cultura generală. Deși nu este un job plătit, 

voluntariatul mi-a adus numeroase beneficii: responsabilitatea, spiritul de echipă, 

empatia, prieteni noi, mi-a îmbogățit CV-ul, am acumulat experiență și cel mai 

important lucru, care nu poate fi cumpărat, este fericirea din ochii oamenilor pe 

care i-am putut ajuta. Voluntariatul mă definește ca persoană și nu mi-aș putea 

închipui viața fără acte de voluntariat. 

Am auzit de programul educațional Ajungem MARI anul trecut, în 

septembrie, și doream să devin voluntar. Documentându-mă, am aflat că puteam 

să înfăptuiesc acest lucru, dar necesita deplasare săptămânală în orașe ca Brașov, 

Iași sau Sibiu. Așadar, împreună cu Cristina Rădulescu, am hotărât să 

implementăm acest proiect și în Harghita. Luând legătura cu bunele noastre 

prietene din București, Irina Ștefănescu și Ana Cristache, ni s-au explicat 

condițiile pentru a implementa proiectul: minim 30 de voluntari cu vârsta de peste 

15 ani, seriozitate, responsabilitate, comunicare și dorința de a ajuta și de a 

schimba ceva în bine. 

Asociația Ajungem Mari s-a născut la inițiativa Irinei Ștefănescu, din 

București. Cel mai probabil nu multă lume a auzit de acest program, însă noi 

încercăm să îl răspândim în toate județele. Momentan suntem prezenți în 24 de 

județe. 

Asociația Lindenfeld este o organizație non-guvernamentală ce are ca 

obiectiv facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la domenii cheie ale societății. 
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Principalul program este Ajungem MARI, care susține educația copiilor 

din centre de plasament și medii defavorizate. Prin proiecte de voluntariat și 

orientare profesională, workshop-uri, ateliere creative și activități socio-

recreative, programul își propune să le dea copiilor încredere în ei și să le formeze 

abilități pentru a deveni adulți responsabili și independenți. Scopul acestui 

program este de a reduce trauma abandonului și a separării de familie pentru 

copiii din centrele de plasament. Vrem să-i ajutăm să se dezvolte armonios, și să-

și descopere pasiuni și abilități care să-i recomande pentru o profesie. 

Acestea fiind aflate, eu și Cristina ne-am mobilizat și am reușit să 

strângem cei 30 de voluntari, toți elevi și profesori ai Colegiului Național 

Octavian Goga. Am participat cu toții la un training de 8 ore foarte interesant, în 

care am fost instruiți cum să vorbim, cum să ne comportăm cu acei copilași din 

centre și ce fel de activități să organizăm cu ei, în funcție de vârsta și programul 

lor. Proiectul a fost demarat astfel în Toplița, în martie 2016, și în Miercurea-Ciuc  

în aprilie. 

Cu ce ne ocupăm? Scopul nostru este să ajutăm cât mai mulți copii 

instituționalizați sau din medii defavorizate să se integreze în comunitate. Noi, 

voluntarii și coordonatorii locali nu ne-am propus să schimbăm lumea, însă măcar 

putem lăsa ceva în urma noastră, măcar o amintire plăcută.  

Am format 9 echipe de câte 3-5 voluntari, care merg săptămânal două ore 

la 9 căsuțe familiale  în care se află copii, unde se joacă, învaţă şi se distrează 

împreună cu aceştia. 

Spre marea mea uimire, copiii au prins drag de noi și ne așteaptă în 

fiecare vineri. Fiind vorbitori de limba maghiară, am rămas surprinși de dorința 

lor de a învața mai bine limba română. Îi ajutăm să își descopere pasiunile, să și le 

cultive. Am învățat să trec peste preconcepții; copiii din centre nu sunt mai răi 

decât noi sau mai proști. Sunt copii extraordinari, inteligenți și plini de energie. 

Uneori sunt dificili, însă cine nu este? De multe ori am auzit despre copiii din 

centre că ar fi viitori vagabonzi și că nu se va alege nimic din ei. Concepte total 

greșite. Oamenii consideră că un copil fără părinți nu poate ajunge nimic în viață, 

pentru că nu are cine să îl îndrume. Nu trebuie tratați cu mai puțin respect doar 

pentru că provin din medii defavorizate, dar nici cu milă. Sunt la fel ca și noi, nici 

mai buni, nici mai răi. 
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Proiectul a fost recunoscut și premiat încă din primul an la Gala 

Națională în 2014 și anume 3 nominalizări și premiul Voluntarul Anului în 

Educație pentru fondatorul programului Ajungem MARI, Irina Ștefănescu.  

Prin proiectul de voluntariat Dă-ți pasiunea mai departe, tinerii liceeni și 

studenți susțin cursuri săptămânale în centre, prin jocuri și activități interactive 

care să-i ajute pe copii să-și deschidă perspective. Alte proiecte sunt: Exploratori 

pentru o zi, Îndrăznește să visezi și Învață să pedalezi. Este greu de imaginat cum 

unii copii nu ies nici măcar în curtea centrelor și mulți dintre ei nu-și pot aminti o 

zi frumoasă din viața lor. Dar acest lucru îl putem schimba împreună! Fii și tu 

voluntar! 

Popa Dorin (Clasa a XI-a A) şi Rădulescu Cristina-Maria (Clasa a XI-a C) 

 

✓ Am sărbătorit și Hallowen-ul 

Elevii și profesorii de limba engleză s-au costumat specific evenimentului 

sărbătorit. La orele de limba engleză s-au organizat jocuri Trick or treat,  la care 

au participat cadrele didactice implicate în organiazarea activității (Blanka 

Kedves, Claudia Pal și Maria Ferencz) și toate clasele gimnaziale și liceale. 

 De asemnea, clasele pregătitoare și clasa a I-a, însoțiți de doamnele  

învățătoare (Aurelia Platon, Melania Lupu și Violeta Craioveanu) au fost alături 

de noi. 

 Entuziasmul, veselia și spontanietatea au fost caracteristicele aceste zile. 

Profesor Claudia Pal 

 

✓ Activitatea ,,Christmas Party” 

Înaintea vacanței de iarnă, la Colegiul Național Octavia Goga, s-a 

organizat o petrecere de Crăciun la care au participat elevi de la clasele primare, 

gimnaziale și liceale. Clasele organizatoare, a IX-a D și a X-a D s-au ocupat de 

decorul specific sărbătorilor de iarnă, iar profesorii implicați (Nagy Genovica, 

Claudia Pal, Blanka Kedves)  au pregătit colindele de Crăciun. 
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Atmosfera de sărbătoare, multă bucurie, dulciuri, Moș Crăciun și 

spiridușii săi, toate acestea au făcut din acea zi una specială, plină de magia iernii 

și a Crăciunului.   

Profesor Claudia Pal 

  

✓ Mihai Eminescu – Om deplin al culturii 

românești 
Ziua de 15 ianuarie, data de naştere a poetului Mihai Eminescu, a devenit, 

în mod simbolic, Ziua Culturii Naţionale. Pentru a marca acest moment, membrii 

catedrei de Limba şi literatura română împreună cu elevi din clasele de gimnaziu 

şi de liceu au pregătit o activitate în cadrul căreia au evocat „omul deplin al 

culturii româneşti”. Personalitatea lui Eminescu a fost conturată din perspectiva 

unor membri ai societăţii literare Junimea, iar versurile recitate au propus celor 

prezenţi, elevi şi profesori, o călătorie imaginară, în care au fost amintite, aşa cum 

a subliniat şi doamna inspector Moraru-Drăghici Dorina, locuri dragi poetului şi 

etape ale creaţiei acestuia: copilăria din paradisul Ipoteştilor, poezia de inspiraţie 

istorică scrisă la Cernăuţi, versurile citite la şedinţele Junimii, în casa lui V Pogor. 
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Membrii Junimii reprezentați de: Colcer Dumitru Clasa a XII-a C (T. 

Maiorescu), Hîrjău Dragoș Clasa a IX-a C (M. Eminescu), Maftei Alex Clasa a IX-a 

A (I. Creangă) Boboc Claudiu Clasa a IX-a C (I.L. Caragiale), Filip Rareș Clasa a IX-

a A (I. Slavici). 

Recitatori: Bucur Natalia Clasa a V-a A, Topor Mihai Clasa a V-a A, Rusu Alin 

Clasa a V-a A, Dinu Alexia Clasa a VI-a A, Iacob Roxana Clasa a IX-a C, Simota 

Elena Clasa a IX-a C, Trandafir Bianca Clasa a IX-a C, Bucur Rafaela Clasa a IX-a 

D, Colcer Sebastian Clasa a X-a B, Filip Larisa Clasa a XII-a  C

Muzică: Istrate Teodora Clasa a IX-a A, Maftei Codruța Clasa a X-a B, Mitrea Ioana 

Clasa a X-a B, Joca Diana Clasa a X-a C, Odvos Mara Clasa a VI-a A, Oprea Daniel 

Clasa a VIII-a B, Nemeth Eduard Clasa a XII-a A. 

Profesorii coordonatori: Cristiana Bucur, Cristina Popa , Simona Budeanu, 

Mihaela Ionescu. 

 

✓ Concursul de recitări PARFUM, CULOARE, SUNET  

SE-NGÂNĂ ... 
Acest concurs este o activitate ce a devenit o tradiție în luna februarie și 

cuprinde un concurs de interpretare/recitare din poezia simbolistă românescă, 

cum ar fi: George Bacovia, Ion Minulescu, Dimitrie Anghel, Ștefan Petică. 

La concurs elevii recită o poezie la alegere din literatura simbolistă, 

autorul poeziei fiind stabilit la început, odată cu lansarea proiectului. În acest an 

şcolar am propus ca elevii să recite, la alegere, o poezie de George Bacovia sau 

Ion Minulescu.   

La concurs au participat un număr de 33 de elevi ai claselor a IX-a și a X-

a care au uitat de emoţii şi au ieşit în faţă încercând să rostească cât mai frumos 

versurile învățate. Juriul a fost format din elevi de clasa a XI-a care au apreciat 

prestația colegilor cu foarte mare rigurozitate.  

Premianții au fost: Premiul I – Sabău Rosina care a recitat Romanța 

răspunsului de Ion Minulescu, Premiul al II-lea – Joca Diana care a recitat 

poezia Fericire a lui George Bacovia și Premiul al III-lea i-a revenit lui Fekete 

Andy cu poezia Liceu a lui George Bacovia. S-au mai remarcat elevii Bucur 
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Rafaela, Petruți Simona, Cadar Alexandra și Radu Delia care au primit 

mențiuni.  

Elevii au fost îndrumați de doamnele profesoare Cristiana Bucur, Simona 

Budeanu și Nicoleta Grădinariu. 

 

✓ Concursul  ,,Scrisoare  pentru prietenul meu’’ 

Programul SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, 

implementată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în parteneriat cu 

Asociaţia Children High Level Group) îşi propune să familiarizeze elevii cu 

problematica societăţii civile, oferindu-le inclusiv cadrul organizatoric de 

manifestare în spiritul valorilor comunitare. Astfel, tinerii vor înţelege că sunt 

parte integrantă a comunităţii din care fac parte şi vor activa în consecinţă, prin 

implicarea lor activă în proiectele şi programele de voluntariat. 

Programele de Acţiune Comunitară reprezintă o oportunitate de învăţare 

valoroasă pentru elevii Colegiului Național Octavian Goga, le stimulează 

participarea civică, simţindu-se utili din acest punct de vedere. Aceasta este un tip 

de învăţare care nu vine din studierea cărţilor, ci din implicarea activă şi 

personală în procesul de învăţare, reprezentând o experienţă educaţională care 

implică mintea, inima şi mâinile. 

Concursul Scrisoare pentru prietenul meu se organizează ca activitate în 

cadrul SNAC şi are ca obiective să evidenţeze efectele acţiunilor de voluntariat 

din cadrul SNAC prin exprimarea în scris a sentimentelor elevilor voluntari 

referitor la activităţile cu elevii cu cerinţe educative speciale, grupuri 

defavorizate, centre de plasament, persoane în vârstă, etc. Un alt obiectiv ar fi să 

sensibilizeze comunitatea cu primire la necesitatea activităţiilor de voluntariat, în 

rândul elevilor. 

Concursurile reprezintă acţiuni de voluntariat care implică stabilirea unor 

legături între unităţile învăţământului de masă şi unităţile de învăţământ special, 

instituţii sociale, centre de zi şi persoane aflate în dificultate. 

Calendarul SNAC mai conţine şi concursurile Împreună pentru viitor, 

Dincolo de cuvinte rostite şi Mascota SNAC.  
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Locul I (faza judeteţeană) - secţiunea liceu: 

Dragă Nea Ion, 

A putrezit şi lemnul mesei unde ne-am întâlnit ultima dată, după 

experienţa cu azilul, de când nu ne-am văzut. Mai ţii minte Nea Ioane? Îţi scriam 

de la aceeaşi masă, refugiindu-ne în aceleaşi scaune răvăşite, în acelaşi loc unde, 

exact acum trei ani îţi puneai sufletul pe tavă şi căutai în noi refugiul unui adult 

prins în mrejele singurătăţii parcă aşteptând ocazia de a-şi reanima copilul de 

mult uitat. Ne aducem aminte cu drag şi nostalgie de povestirile dumitale, însă, se 

poate spune că era o discuţie interativă, dat fiind faptul că povesteam experienţele 

comune, cum ar fi cercetăşia în vremurile apuse şi în timpurile noastre. 

Începem prin aţi spune că suntem recunoscătoare pentru experienţa 

minunată de la azil. Am învăţat multe şi am ascultat cu multă atenţie şi curiozitate 

poveştile tale şi ale adoraţilor bătrâni foarte poznoşi. Dumneata, deşi aveai diabet, 

ai furat o bucăţică de ciocolată din cutie, iar zâmbetele întipărite pe chipurile 

vârstnicilor ne-au umplut inima de bucurie. Fiecare pensionar a primit câte o 

portocală, o napolitană şi o bucăţică din timpul nostru, lucru care i-a ajutat 

făcând-i să uite de rutina din ultimii 20 de ani. Şi ştiţi? O chitară, o vioară, un 

ansamblu de emoţii şi muzicalitate aşa s-ar descrie ziua petrecută cu voi bătrânii 

de la azil. 

Aşadar pentru noi voluntariatul reprezintă un prilej de autocunoaştere şi 

detaşare de la o rutină comună cu majoritatea. Facem activităţi cu voluntarii de 

mulţi ani şi nu încetează niciodată să ne uimească, pentru că mereu găsim ocazia 

de a ajuta. Cu fiecare acţiune în parte, am trecut noi praguri, atât sufleteşti cât şi 

psihice, iar despre conjunctura azilului putem spune că ne-am regăsit respectul 

faţă de generaţiile trecute. 

Cu drag, Alexandra Pintilie şi Alexandra Crăciun  

 

Menţiune - secţiunea gimnaziu : 

Dragă prietenă, 

Sunt eu, camarada ta, pe care cel probabil ai uitat-o, însă eu nu am făcut-

o, de aceea îşi scriu acum, dupa patru ani de linişte. Pe atunci aveai 13 ani, erai 

mai mare decât mine, şi de asemenea încă eşti. Voiam să-ţi spun nişte întrebări, 
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însă nu cred ca vei răspunde înapoi pentru că, cum am mai spus, probabil m-ai 

uitat aşa că o să îţi povestesc mici frânturi în speranţa că îţi vei aminti de mine. 

Era o zi de mai, şi atunci am venit împreună cu clasa mea pentru a vă oferi în dar 

o zi în care să vă simţiţi speciali. Toate astea s-au întâmplat la Bilbor. Stăteai pe 

hintă, iar eu ca un copil prietenos am găsit în tine o amică pe vecie. Mai ştiu că ai 

început să-mi cânţi ,, Rolling in the deep” a lui Adele. Ţin să spun că aveai voie, 

deşi te descurajai. Am stat şi am povestit până a venit timpul plecării, iar de 

atunci ţi-am promis că o să îţi trimit o scrisoare. Din păcate nu ţi-am zis şi când. 

Îmi pare rău că nu m-am grăbit mai tare. Acestea fiind spuse, sper că ţi-am redat 

memoriile în care apar şi eu. 

Prietenia nu este un lucru material care poate fi atins, ci este o legătură 

afectivă, care transformă în fiecare zi oameni în eroi, cel puţin aşa cred. În ziua 

aceea am simţit că pentru prima dată nu mi-a reproşat cineva ceva.  Încă mă 

bucur, deoarece ne-am ascultat poveştile vieţilor noastre fară a urmări nevoile 

propriei persoane, ci nevoile celuilalt. Atunci mi-am dat seama că nu cantitatea 

contează, ci calitatea în rândul prietenilor. Când eram înapoi acasă m-am gândit la 

tine şi mi-a trecut nostalgia care mă cuprinsese, deoarece m-am gândit că nu 

trebuie să plâng că s-a terminat, ci  să mă bucur că s-a întâmplat şi că te-am 

cunoscut în viaţa aceasta. 

P.S. : Sunt sigură că şi peste mulţi ani o să îmi reamintesc de tine, sper să ne 

revedem.  

Cu drag, tovarăşa ta cu memorie de elefant, Molnar Bianca 

  

Locul III - secţiunea gimnaziu : 

Dragă Iulia, 

Mă bucur mult că te-am cunoscut în acea zi în care am fost cu clasa în 

vizită la centrul în care locuiai tu. La început am avut impresia că eşti o fire 

timidă, dar după ce te-am cunoscut mi-am dat seama că eşti o persoană sociabilă. 

Mă bucur că am reuşit să-ţi răpesc un zâmbet în momentul în care ţi-am 

dăruit acel ursuleţ de pluş. Atunci când ţi-am dat şi restul cadoului, ai reuşit să mă 

impresionezi cu lacrimile tale, care erau atât de sincere şi de curate încât m-au 

făcut şi pe mine să plâng. Îmi amintesc că toată lumea mă întreba de ce plâng, iar 
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eu nu puteam scoate nicio vorbă. Cum puteam să le spun cât de mult m-a 

impresionat starea în care erai? Cum să le spun că tăria ta de caracter, că modul în 

care faci faţă condiţiilor nefavorabile la care eşti nevoită să te adaptezi, mă 

impresionează până la lacrimi?  Niciodată nu am crezut că unui copil căruia i s-au 

refuzat atât de multe drepturi încă de la naştere ar putea fi atât de bun şi de 

inocent ca tine. 

Aş dori să închei această scrisoare spunându-ţi cât de mult însemni tu 

pentru mine. Chiar sper că ne vom revedea curând, pentru că din când în când mai 

am nevoie de sfaturile tale, care mă motivează să nu renunţ şi să lupt mereu 

pentru ceea ce îmi doresc. 

Cu drag, Teodora  Apetrei  

Locul II - secţiunea gimnaziu : 

Dragă Andrei, 

Din prima zi în care te-am văzut am observat că soarta nu a fost prea 

blândă cu tine. Am mers spre tine cu paşi prea siguri, dar când am văzut fericirea 

de pe faţa ta la vederea lucrurilor ce îţi erau sortite, am păşit încet şi ţi-am spus 

,,Bună”. Atunci pe faţa ta a apărut un zambet larg, iar în ochii tăi se vedea 

sclipirea fericirii. În acel moment mi-ai răspuns cu blândeţe ,,Bună”. 

Te-ai ataşat foarte repede de mine, reuşind ca după foarte scurt timp să-

mi spui povestea ta. În acel moment, ochii, streaşină mi se făcu-se, simţind 

durerea din vorbele spuse pe un ton subţire. Nu m-am gândit că eu am un trai la 

care unii copii nici măcar visând nu pot ajunge. 

După acest moment emoţionant am început să desfac cadourile, până ce 

am ajuns la cartea cu basme. Pe loc ai luat-o în mână şi ai spus că asta este tot ce 

îţi doreai. Ai admirat-o preţ de câteva minute după care ai început să o citeşti, 

fascinat parcă de lumea miraculoasă în care te-ai adâncit. Văzând că eşti într-o 

călătorie de neîntrerupt, am plecat tiptil. 

Abia aştept să mai vin în vizită la tine cu speranţa că ai terminat cartea, 

deoarece am să-ţi mai aduc  multe cărţi în a căror lume să te pierzi. 

Cu drag, Antonela 
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Locul III - secţiunea gimnaziu : 

Dragă Dara, 

Îţi transmit salutări! Îţi mai aminteşti de mine? Sunt eu Georgiana, fata cu 

care ţi-ai petrecut tabăra de matematică în vacanţa de vară. 

Nu ne-am văzut de mult timp şi nici nu ştiu când se va întâmpla acest 

lucru. 

Mă gândesc şi la Diana, colega ta de clasă. Noi trei ne-am distrat de 

minune împreună, dar în penultima zi ea şi-a rupt braţul şi a fost nevoită să 

părăsească ,,aventura”. 

Cea mai frumoasă zi a fost ultima. În acea zi ne-am dus cu toţii la Parcul 

Aventurii din Braşov, iar noi două am fost peste tot împreună.  

Această tabără rămâne pentru mine o amintire de neuitat. Aici mi-am 

făcut noi prieteni şi m-am bucurat din plin de aerul proaspăt al naturii. Fiecare 

experienţă a fost amuzantă şi interesantă, pornind de la exerciţiile de dimineaţă, 

până la filmul de seară. M-am bucurat de fiecare moment, de fiecare prieten şi de 

fiecare sentiment. 

Sper că şi pentru tine tabăra a reprezentat ceea ce a însemnat şi pentru 

mine. A ta prietenă, Georgiana 

 

✓ La francophonie avant toute chose 

Concursul La francophonie avant toute chose s-a născut în anul 2009 din 

dorinţa de a-i face pe elevi să citească poezii din literatura franceză pe care să le 

ilustreze prin eseu şi fotografie. La secţiunea Creaţie literară, elevi şi profesori au 

împărţit dragostea lor faţă de frumosa limbă a lui Voltaire. 

Lucrările de la secţiunea Fotografie şi Desen pot fi admirate pe holurile 

liceului la expoziţiile organizate în fiecare an în luna mai de Zilele Şcolii. 

 Am constatat cu bucurie că de-a lungul anilor, mii de elevi şi sute de 

profesori din ţară au participat la acest concurs ceea ce denotă că spiritul francofil 

al românilor încă se menţine viu. 

Profesor Maria Eros 
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✓ OLAV- Olimpiada ,,Lectura ca activitate de viaţă” 

Ce este Olav? Pentru unii nu este decât o  simplă olimpiadă de limba 

română unde doar cei care stau cu cu nasul în cărți pot să meargă, dar pentru cei 

care participă, pentru cei pentru care o carte este mai mult decât o mulțime de foi 

scrise și adunate sub o simpă copertă, înseamă o lume unde realitatea se 

intersectează cu fantasticul, unde fiecare părere contează.  

Anul acesta, OLAV-ul, la secțiunea liceu, s-a desfașurat la Cluj, un oraș 

care este mereu plin de viață. Mie, acest concurs mi-a oferit posibilitatea de a 

cunoaște persoane minunate, cu idei și păreri unice. Fiecare avea o personalitate 

deschisă și erau pregătiți mereu  pentru a descoperi cât mai multe lucruri noi, 

zicându-ne părerile clar și răspicat, fără să ne temem că o să fim criticați pentru 

ceea ce gândim. Cunoscând aceste persoane m-a determinat să nu îmi fie frică să 

îmi expun gândurile față de alte persoane, chiar dacă ele nu sunt de acord cu 

mine. 

OLAV-ul constă doar în proba scrisă la etapele locale și județene, iar la 

etapa națională se mai adaugă și o probă orală care se desfășoară în perechi, pe 

structura dezbaterilor (un elev pro și un elev contra). Dezbaterea se face pe baza 

unei cărți din lista de lecturi din acel an. În acest an, la secțiunea liceu, cărțile 

alese au fost: la clasele a IX-a şi a X-a  (nivel 3) - Jeannette Walls, Castelul de 

sticlă, iar la clasele a XI-a şi a XII-a (nivel 4) - Truman Capote, O vară de 

răscruce. 

Mădălina Vînaga  Clasa a IX-a A 

• CĂLĂTORI 

✓ Europa cunoașterii 
Câteodată se ivește ocazia ca niște tineri (în cazul nostru sunt tineri de 

liceu) să participe la proiecte finanțate de Uniunea Europeana. 

Cum am aflat noi de acest proiect? De ce ne-am dus acolo? Impresii si 

informații despre experiența noastră, a Dianei Joca , a lui David Muscă, a Mirunei 

Merlușcă, a Andreei Gârbea  și a lui Maxim Mihalcea veți afla acum. 
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Noi împreună cu organizația Yes (Young Europe Society), cea care ne-a 

susținut prin reprezentantul Simina Tureac, am reușit să ajungem în Agros, Cipru.  

Scopul proiectului a fost de a înțelege stilurile de viață şi de a analiza 

complexitatea socială a fiecărei țări participante, de a observa similaritățile şi 

diferențele dintre statele europene, participarea activă a tinerilor în proiectele 

ERASMUS+, de a ne familiariza cu fiecare cultură și de a trece peste stereotipuri. 

Activitățile noastre au inclus seminarii şi lucru în echipă referitoare la artă, 

cultură și educație. Aceste activități au constat în discuții, workshop-uri, jocuri de 

rol, lecturi, brainstorming, activități în aer liber şi evaluări pentru a creea o 

legatură între participanți. 

În urma unei discuții purtate în ultima zi, pentru a reflecta asupra acestei 

săptămâni, am fost cu toții de acord ca această experiență a avut un rol important 

în dezvoltarea noastră ca și cetățeni europeni date fiind numeroasele activități la 

care am luat parte, culturile pe care le-am întâlnit și valorile pe care ni le-am 

dezvoltat: spiritul de echipă, responsabilitatea, sociabilitatea, creativitatea, 

deschiderea orizonturilor și compențele lingvistice de comunicare în limba 

engleză. 

Vă recomandăm cu cea mai mare căldură, folosindu-vă de proiectele 

ERASMUS+, să călătoriți, să vă dezvoltați pe plan personal, să întalniţi oameni 

minunați și să descoperiți alte culturi . 

David Muscă Clasa a X-a A și Diana Joca Clasa a X-a C 

 

✓ Am fost şi la JOCURILE OLIMPICE DE  IARNĂ 

PENTRU TINERET 2016 (Lillehammer 2016 Youth 

Olympics Game) 
 

 Jocurile Olimpice, visul oricărui sportiv. Ambiție, determinare, noroc, 

încredere și curaj. Acestea sunt calitățile unui adevărat sportiv. După o etapă de 

calificare desfășurată în Finlanda, la care au participat toate câștigătoarele 

națiunilor lumii, am reușit să îmi îndeplinesc visul. A urmat o perioadă de 

pregătire, emoții și iată că a sosit și ziua în care, îmbrăcată în culorile naționale, 
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mi-am luat zborul de pe aeroportul Otopeni spre destinația Helsinnki, capitala 

Norvegiei.  

 Satul olimpic ne-a uimit încă de la primele momente cu primirea 

călduroasă pe care ne-a oferit-o și cu atmosfera caldă de sărbătoare care plutea în 

aer, chiar și la cele -20 C. Încă din primele zile, organizatorii s-au asigurat că nu 

ne plictisim nici măcar o clipă, implicându-ne într-o diversitate mare de jocuri și 

activități, care aveau un scop educativ. Am avut ocazia să aflu cum se distrează 

copiii din ţări considerate defavorizate, precum cei din Africa. Am aflat cum ei 

transformă mai multe pungi nefolositoare într-o minge de fotbal (aceasta constând 

în mai multe pungi mototolite și legate printr-un șnur).  

Am avut ocazia să încerc sporturi precum săriturile cu schiurile, sania, 

curling, schi alpin și multe alte sporturi de iarnă. Adrenalina era mereu prezentă 

în mine, încurajându-mă să încerc și cele mai năzdrăvane idei. Am putut vedea 

adevărata fericire pe chipul unui copil din Australia când a avut parte de prima 

ninsoare din viața lui. 

 A urmat ceremonia de deschidere, pe care încă o văd în fața ochilor seara 

când mă duc la culcare. Încă pot simți gerul care era afară, pot auzi vocile atleților 

care își strigau cu mândrie numele țării și pot să văd multitudinea de oameni care 

se uitau cu atâta mândrie și bucurie la noi. Mândria, satisfacția și fericirea m-au 

copleșit când pe scenă a apărut drapelul României.  

 Ceremonia a fost încheiată de un fascinant foc de artificii și aprinderea 

flăcării olimpice, care urma să ne poartă noroc în următoarele două săptămâni. În 

Norvegia am trăit cele mai intense emoții de dinaintea unei competiții, am avut 

parte de cele mai frumoase amintiri și, cu siguranță, am legat cele mai frumoase 

prietenii. Nu se poate explica într-o singură pagină o trăire unică și extraordinară 

în viață, de care nu toți sportivii au parte. 

Sentimentele și trăirile au fost atât de intense încat nu se pot explica prin 

cuvinte, acestea trebuie trăite. Precum spune și Pierre de Coubertin, părintele 

Jocurilor Olimpice moderne: Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu 

este să câștigi, ci să participi. 

Diana Iuga Clasa a IX-a A 
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✓ Picnic pe un covor japonez  sau Cercul prietenilor 

neștiuți 
          Spectacolul bilingv, construit la granița dintre mai multe formule teatrale, 

deschide un necesar și așteptat spațiu de dialog, unde tinerii români și maghiari 

prind curajul de a vorbi despre ce-au păstrat sub tăcere și, mai ales, un spațiu de 

joc unde ei înțeleg că trăiau în captivitatea unor clișee și prejudecăți, de care se 

eliberează și de care râd împreună. Așadar, Cercul prietenilor neștiuți 

funcționează ca o formulă inovatoare de educație interculturală, care le deschide 

tinerilor maghiari și români un spațiu de joc, unde ei se pot confrunta, în spiritul 

ludic al artei teatrale, cu diverse probleme legate de conviețuirea interetnică. Este 

vorba de experiențe trăite, documentate și dramatizate chiar de tinerii care joacă 

această producție a Teatrului Independent Osonó. 

Intrarea la fiecare spectacol este liberă, iar după fiecare reprezentație, 

spectatorii putând să-şi  manifeste susținerea pentru Teatrul Independent din 

Sfântu Gheorghe printr-o donație, în funcție de posibilități. La finalul fiecărui 

spectacol au loc dezbateri cu publicul despre această temă: a trăirii interetnice 

dintre români și maghiari. 

          Așadar, alături de tinerii maghiari din Osonó - Daragics Bernadette, 

Hegyi Kincső,  Kovács Emese și Mucha Oszkár, au venit Sergiu Bucur, Popa 

Dorin, Briana Macovei și Alex Pescărescu. Cu această nouă distribuție,  autorii 

spectacolului au început a-şi căuta prieteni încă neștiuți - tineri cu identități etnice 

diferite, din Secuime, dar și din alte spații culturale, pe care i-au provocat să 

privească problemele conviețuirii interetnice din mai multe puncte de vedere, să 

gândească fără prejudecăți și cu empatie, pentru a înțelege modul de ,,a fi’’ al 

celuilalt, diferit de al propriei persoane. 

          Teatrul Independent Osonó a încheiat turneul care a cuprins orașe din 

România (Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Carei), Ungaria (Tokaj, Debrecen, Szentes, 

Kiskunfélegyháza, Budapesta) și Ucraina (Berehove), unde a susținut 

reprezentații cu două producții Chipul din oglinda apei și Picnic pe un covor 

japonez.  
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           Deși trecuse doar jumătate de an de la premiera din vara anului 2015, 

autorii spectacolului bilingv s-au putut lăuda că au reușit să-şi atingă scopul: să 

ajungă în cât mai multe locuri din țară și din alte spații culturale, acolo unde 

tinerii au nevoie de un spațiu de joc în care să se simtă liberi, înțeleși și prețuiți.  

După turneul de 3 săptămâni, Osonó a mai susținut 4 reprezentații în Miercurea-

Ciuc: la Colegiul Național Octavian Goga și în Grund. 

        Teatrul Osonó a câștigat Premiul Charlemagne pentru Tinerii Europeni la 

nivel național. Premiul este decernat anual de Parlamentul European, în 

parteneriat cu Fundația Internaţională pentru Premiul Charlemagne din Aachen. 

Premiul Charlemagne pentru Tinerii Europeni 2016, în România, a fost ales 

dintre 330 de proiecte, iar juriul naţional al Concursului i-a desemnat câştigători 

pe tinerii Trupei Osonó, cu Proiectul Teatrul Osonó în educația din Europa. Anul 

trecut, câştigătorul acestui Premiu în România a fost proiectul Cluj-Napoca 2015 

Capitala Europeană a Tineretului.  

       Pe data de 16 aprilie 2016, Osonó a pornit din nou la drum, într-un turneu 

de 2 săptămâni, cu elevii Colegiului Național Octavian Goga și anume Rareş 

Filip și Alexandru Pescărescu, alături de talentata elevă Briana Macovei de la 

școala Liviu Rebreanu. Cu ajutorul domnului Mădălin Guruianu, au avut loc 5 

reprezentații în Teatrul Opera comică pentru copii din București.  Pe urmă, au 

pornit către Ungaria și au avut ocazia să susțină un spectacol la singurul gimnaziu 

cu predare în limba română din Ungaria, și mai exact Gimnaziul Român Nicolae 

Bălcescu din orașul Gyula. Au ajuns și în Budapesta, iar între 26 și 30 aprilie au 

susținut reprezentații în Bakelit Multi Art Center, Teatrul RS9, Centrul Cultural 

S4 Haló și două licee.   

     Pe data de 30 aprilie au ajuns acasă cu noi experiențe și amintiri de 

neuitat. Iar artistul Alex Pescărescu ne-a și mărturisit impresia sa despre acest 

proiect: Pentru mine a fost o experienţă de neuitat; să prezinţi spectacole pentru 

elevi, dar si pentru persoane de peste 60 de ani este fascinant. Şi când vezi cât de 

mult apreciază ceea ce faci şi reuşesc să și perceapă mesajul tău, este un 

sentiment de nedescris! 

Alexandru Pescărescu a X-a A și Popa Dorin a XI-a A 
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• SESIUNEA DE REFERATE 

Mitul Vampirului în Nuvela de Mircea Eliade ,,DOMNIȘOARA 

CHRISTINA” 

Nuvela lui Mircea Eliade, „Domnișoara Christina” este reprezentativă 

pentru mitul vampirului în proza românească. Conform Dicționarului de 

simboluri, Vampirul este personajul mitic care se presupunea că se hrănea cu 

sângele celor vii. În mitologia românească, echivalentul vampirului din occident 

este strigoiul, însă nu în totalitate. Strigoii noștri au picioare cu copite de cal, guri 

mari și iau înfățișări de animale impure, precum pisica, iepurele, țânțarul, etc. 

În această nuvelă, strigoiul, Christina, este întruchipat ca o tânără 

frumoasă femeie, care a fost cisă de vechilul de pe moșia sa în timpul răscoalei 

din anul 1907, dar nu pentru că aparținea unei familii boierești, ci din dragoste. 

Însă și vampirii, și strigoii, au același scop: absorbirea energiei vitale a rudelor și 

prietenilor și pot fi combătuți în același mod: prin țărușul înfipt în inimă. 

Christina se hrănea cu energia surorii sale vii, doamna Moscu și a celor două fiice 

ale sale, Sanda și Simina. De asemenea, prin țânțari, simbolici ai mitului 

vampirului, se hrănea cu sângele animalelor de pe moșie, reușind să evolueze de 

la simpla sa prezență în spațiul oniric la un trup în carne și oase. 

Astfel, aceasta încearcă să-l facă pe Egor să se îndrăgostească de ea, 

făcându-și apariția din ce în ce mai des, prin parfumul de violete în camera lui, 

aducând prezențe din cealaltă lume, precum Radu Prajan (prietenul decedat al lui 

Egor), dar și unele mai puțin plăcute, chiar demonice. 

Prezența strigoiului   putea fi sesizată și în ,,răcoarea melancolică și artificială” 

din odaia sa pământeană din conac, temperatura scăzută semnalând apariția 

spiritului în apropiere. 

În folclorul nostru mai există și moroii, sufletele copiilor nebotezați care 

vin înapoi să-și  tortureze mamele. 

În fond, temerile față de puterile malefice ale morților sunt o constantă în 

spațiul indo-european, asociate cu credința în post-existența sufletului. Referitor 

la simbolistica focului, de asemenea prezentă în nuvelă, acesta are efecte 
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purificatoare, deoarece flacăra are origini celeste și reprezintă puterea zeilor pe 

pământ. În operă, Egor, motivul pentru care Christina se încarnează  și subiectul 

dragostei ei supranaturale, dă foc conacului pentru a purifica aura malefică. 

De asemenea, prezența trăsurii cu care vin Simina și vizitiul 

noaptea în pădure să o ia pe Christina, poate trimite la mitul lui Charon, luntrașul 

lui Hades în Infern. Charon îi trecea pe cei morți peste fluviul Styx, dacă aceștia 

își permiteau călătoria. Așa că, putem găsi o asociere între caleașca Christinei și 

luntrea lui Charon. În final, Egor răpune strigoiul înfigând țărușul în podeaua 

pivniței conacului, lăcașul de veci al Christinei. 

Analizând semnificațiile psihologice ale mitului  principal, vampirul sau 

strigoiul nu supraviețuiește decât prin victime. Poate că acest monstru al 

imaginarului nostru simbolizează nevoile noastre duse la extreme, care odată 

satisfăcute tind să reapară datorită incapacității noastre de a le stăpâni.             

Vampirul reprezintă latura noastră întunecată, îndreptată spre distrugere și 

autodistrugere.  

Chende Maria clasa a IX- a A 

 

Matematica într-un alt mod de abordare 

Matematica nu este doar o culegere de fapte sau rezultate; este, de 

asemenea, un set de proceduri pentru izolarea problemelor sau pentru rezolvarea 

lor, un set de prezumţii şi deducţii admisibile, un mod de gândire despre lucruri. 

Un alt mod de a privi matematica este prin anumite jocuri în care aceasta are rolul 

decisiv în rezolvarea problemei transpuse. De exemplu aplicarea ei în următoarele 

3 jocuri, foarte recunoscute la nivel mondial: 

1. Cubul Rubik 

Numit inițial „Cubul Magic” de către inventatorul său, Ernő Rubik, a fost 

redenumit „Cubul lui Rubik” și a câștigat premiul special ,,Cel mai bun joc 

problemă” la Jocul Anului în Germania. Este cea mai bine vândută jucărie din 

lume, cu peste 300.000.000 de cuburi vândute. 
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Există foarte multe variații ale cubului, produse pe scară largă, printre 

cele mai răspândite fiind: puzzle-urile cubice 2×2×2 până la 11x11x11 (11 

straturi). 

Cu 43 de cvintilioane (43.252.003.274.489.856.000) (n.r. un cvintilion = 

10^30) de poziţii posibile şi o singură soluţie, cubul Rubik poate părea imposibil 

de rezolvat.  

Dacă s-ar pune cap la cap cuburi Rubik de 57 mm fiecare într-o 

permutare diferită, epuizând toate posibilițățile, șirul ar avea 261 ani lumină 

lungime. 

2. Sudoku 

Sudoku este un joc în formă de grilă inventat în anul 1979. Scopul jocului 

este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9 respectând anumite condiții, cu 

unele cifre fiind de la început dispuse în grilă. Regula jocului este simplă: fiecare 

rând, coloană sau regiune nu trebuie să conțină decât o dată cifrele de la 1 la 9. 

Numărul de grile complete posibile = 5,31306887x1070. 

3. 2048 

Este un joc video creat în martie 2014 de Gabriele Cirulli, un web-

designer Italian de 19 ani. Acesta constă în translatarea unor pătrățele numerotate, 

situate pe o grilă de tip 4×4, până se obține numărul 2048, de unde și numele 

jocului. 

La întâlnirea a două pătrățele cu număr identic, ele devin una singură, 

purtând ca număr suma celor două. În acest mod, numerele care participă la joc 

sunt doar puteri ale lui 2. 

Cîmpeanu Cosmin-Eugen, Gabor Ştefan (Clasa a IX-a A) 

 

Social media internet  

 Hello my name is Pavel Vlăduț and I’m here to talk about the social 

media and Internet in our days. Let me begin with a quick introduction in my 

subject.When we say social media we refer to a platform that had the purpose to 

connect people around the world, but people becam too obsessed with it. Let’s 

take a specific example: Facebook. Facebook appeared in 4 february 2004. At the 
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time it wasn’t that wide-spread and people still had a social life and knew what 

socializing really was.  

 Nowadays people are usint it as a method to spend their time,but soon it 

started to be a habit. I mean the people are so obsessed to see what someone 

posted or where someone is that they forgot how to live. The children by the age 

of 6-7 years own a smart phone with acces to internet and all the stuff they 

desire,but that’s a mistake they’re going to regret later. Why? Because they’re 

going to lose the best time of their life,and by that I mean their childhool.They’re 

not goint to play outside,to have feelings for a girl,to do some silly things and the 

most important thing they are not going to make memories.  

 The Internet and social media are going to take the best moments in their 

life in exchange of what? Not being human? Not making friends? Of course you 

can make friend on facebook such as: Papushika tha, Marean Distrugatorul, 

Emanuel Q7 and so on…  

 In my opinion the kids between 6-10 years need a bicycle,a soccer ball, 

anything else but not a smarth phone. I’m Pavel Vlăduț and thanks for your time! 

Pavel Vlăduţ Clasa a X-a A 

 

 

• CREAȚII PROPRII 

 

Obsesiv compulsiv 

Salut! Eu sufăr de o tulburare obsesiv-compulsivă, care este o tulburare 

de anxietate, în timpul căreia oamenii au gânduri, sentimente și idei repetate 

nedorite. Cu alte cuvinte, viața mea este un sistem problematic. Dar ieri, am găsit 

un defect în sistemul meu. M-am trezit dimineața, în casa mea de lângă lac, la ora 

6:45, cum fac în fiecare zi. Înainte să ies din dormitor, m-am asigurat că ating 

clanța ușii de 3 ori, iar în timp ce coboram scările am sărit peste penultima 

treaptă. Niciodată nu ating acea treaptă; pur și simplu, nu pot. 
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Mi-am făcut micul-dejun cu ouă prăjite, salam și cafea neagră. Nu 

mănânc altceva dimineața. Mi-am aprins iPad-ul și am citit ziarul local ca de 

obicei, dar azi parcă ceva lipsea. Nu-mi puteam da seama ce este. Oare am uitat 

ceva? Acest sentiment m-a urmat până la mașină. Am deschis ușa, am închis-o și 

am deschis-o iar. Mergând spre serviciu, simțeam că o parte din mine lipsea. Ce 

am ratat? Speram ca sentimentul să treacă în timp ce lipseam. Nu a fost așa. A 

rămas în mine toate cele douăsprezece ore. Am părăsit biroul la 6:45 ca să mă 

întorc acasă. Peste 25 de minute m-am oprit la semaforul roșu de la intersecția 

dintre Florence și Compton. Dar când roșul s-a transformat în verde, nu puteam 

stăpâni acea senzație. Singura persoană din apropierea mea era bărbatul care 

conducea în spatele meu. M-a claxonat și eu am ieșit pe geam, spunându-i să mă 

ocolească. Exact asta a și făcut. Am stat așa în mașină, oprit în intersecție. Ceva 

nu e în regulă. M-am asigurat că ating totul din mașină, sperând să-mi amintesc. 

Am atins scaunele de piele, volanul, parbrizul, chiar și acoperișul. Nimic. Mâinile 

mele au început să tremure, în timp ce am început să conduc. Asta nu e în regulă! 

Nu imi place! Ajungând acasă, mi-am băgat Mustangul din ’74 în garaj. Spăl 

mașina în fiecare weekend. Spăl numai fața și spatele, niciodată în lateral. Nu 

contează cât de murdară e acolo. Pur și simplu nu pot. În timp ce spălam mașina, 

altceva simțeam că lipsește din rutina mea zilnică. Mai întâi ziarul, apoi 

intersecția, acum asta? După ce am terminat de spălat mașina, am început să fac 

jogging în curte. N-am alergat, doar jogging. Apoi, am deschis șopronul și am 

simțit din nou că lipsește ceva din tiparul meu. Am urlat. Asta nu este bine! Am 

ieșit din șopron și am privit locul. Asta mereu m-a calmat, chiar și când anxietatea 

mea scapă de sub control. În seara aceasta tot ce voiam era să mă culc. 

Dimineața următoare m-am trezit la 6:45. Am atins clanța de trei ori, am 

sărit peste penultima treaptă și mi-am făcut pâine prăjită cu ou și cafea. Am pornit 

iPad-ul și m-am uitat prin ziar. Tot lipsește. Ce este acest lucru care lipsește? Am 

început să mă simt rău. Am fugit spre ușă. Am închis-o, deschis-o și închis-o din 

nou. Am început să conduc spre muncă. Tind să lucrez foarte mult atunci când 

sunt supărat, ca să mă simt împlinit când plec acasă la 6:45. Am condus repede. 

Ce am ratat? M-am apropiat de semaforul roșu la Florence și Compton. Gândește! 

Ce am ratat? Un om merge prin mijlocul străzii, vrând să ajungă la capătul 
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celălalt. De ce nu-mi pot aminti? Capul omului s-a întors când mi-a observat 

Mustangul venind fix spre el cu 135 km/h. și eu l-am observat. Am sărit din 

mașină, neștiind ce să fac. Stătea acolo, întins pe asfalt, plângând în agonie. Am 

deschis portbagajul. L-am ridicat pe bărbat și l-am așezat acolo. Am condus spre 

casă. Am băgat mașina în garaj și m-am asigurat că spăl sângele de pe capotăși de 

pe spate. Nu era necesar să spăl și portierele. După ce i-am târât corpul distrus în 

curte, am scos din șopron un sac de gunoi, cărămizi si un fierăstrău. După ce l-am 

dezmembrat pe bărbat, am pus cărămizile în sac alături de rămășițele omului și l-

am aruncat în lac. Era tot ce am putut să fac. 

În dimineața următoare, m-am trezit iar la 6:45, am atins clanța de trei 

ori, am sărit penultima treaptă. Mi-am făcut micul-dejun și mi-am deschis iPad-

ul. Titlul cel mare: „CRIMINALUL ÎN SERIE LOVEȘTE DIN NOU  <<LA 

FLORENCE-COMPTON>>”. 

 Am zâmbit; înapoi la normal... 

Eduard Bujac  Clasa a VIII-a A 

 

Triumful asupra haosului 

Ai vrea ca cineva să îți invadeze și cele mai criptice părţi ale ale 

sufletului? Ar fi ceva devastator, nu-i așa?Tu știi că sufletul tău e artă pură?Știi că 

arta fără o sensibilitate aparte generată de suflet nu e nimic? Arta nu e doar o 

dorință a oamenilor de a produce o valoare estetică, este dorința lor de a se face 

înțeleși. Paradoxal, ei nu vor ca arta lor să fie înțeleasă. Cu cât spiritul tău este 

mai morbid, cu atât creația ta va fi mai absconsăși mai iscoditoare.  

 Îmi dau seama de fragilă conexiune cu artă abia atunci când îmi rup 

bucăți din suflet și le aștern pe o foaie albă. În câteva ore, această foaie conține 

toate stările și sentimentele mele convertite în lexeme scrise într-un mod 

inconfundabil de dezordonat și pete de culoare izbindu-se  de un spirit mârșav 

confruntat cu o conștiință limpede.  Poate toți ne întrebăm cum ar reacționa 

oamenii dacă ar vedea cum gândim de fapt. 

 Dar oare de ce? De ce oamenii se refugiază în artă mereu? Și mai 

interesant este că o fac involuntar. Poate fac asta pentru că prin intermediul ei nu 
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pot minți. Consider arta cea mai sinceră răsfrângere a gândirii. Niciun om nu 

minte cu sufletul, mereu minte presat de conștiința umilăși frica de a-și expune 

partea perfidăîn fața altora. Precum zicea Heidegger, Arta este punere în operă a 

adevărului. Prin intermediul ei, îți dezvălui și cele mai pecabile confesiuni fărăsă 

vrei sau să îți dai seama de acest lucru. Și e mai mult decât fascinant faptul că 

nimeni nu își va da seama de aceste confesiuni, oricât de mult ți-ar analiza opera 

pe care uneori nici nu îți dai seama că o faci. E de menționat și faptul că fiecare 

om e artist, doar că unii își arată această latură, iar alții nu. Poate unii consideră că 

artist ești doar atunci când ai n opere de artă expuse și mai faci și bani pe seama 

aceasta.Nici măcar acei artiști nu se consideră artiști în totalitate. Doar propriile 

tale simțuri tetransform în artist. Uneori poate e doar haosul pe care ți-l provoci 

singur gândind prea mult. 

 Un lucru pe care aproape îl detest este expunerea așa-ziselor creații  în 

fața altor persoane deoarece reprezintă un mod de acces direct la adevărata ,,eu”.  

Devin stăpânită de o ușoară reținere care îmi reliefează dorința de a rămâne 

singura persoană care mă cunoaște cu adevărat.  O urmă de egoism  îmi spune 

mereu să nu împărtășesc  totul cu ceilalți și să fiu mulțumită că doar eu măînțeleg 

cu adevărat. Poate asta e ideea, nu? Arta a triumfat de fiecare dată asupra fiecărui 

haos tocmai pentru a te desprinde de o lume plină de vanități aberante. Te-a 

motivat  să faci anumite lucruri cu un interesdeplin până la epuizare. Dar această 

stare de epuizare lăsată în urma artei este ce așteaptă fiecare la finalul fiecărei zi. 

În urma ei te simți viu și împlinit printre atâtea suflete statornice.   Sufletul tău 

este haosul. Iar vocea lui, arta, este triumful.  

Rosina-Elena  Sabău  Clasa a IX-a A 
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Şi pentru că ne place să ne uităm la filme … 

• OSCARURILE ANULUI 2015 -2016 

Pentru devoratorii de filme și seriale bune, vă recomand să vizionați cele 

mai bune producții premiate cu Oscar sau nominalizate la acest premiu în 

perioada anilor 2015-2016, precum și cele în care au evoluat cei mai buni actori 

premiați sau nominalizați la câștigarea acestui premiu cinematografic. 

La capitolul ,,Cel mai bun film” au concurat  următoarele producții 

cinematografice: 

• Spotlight 

• Brokerii apocalipsei 

• Podul spionilor 

• Brooklyn 

• Mad Max: Drumul furiei 

• Marțianul 

• The Revenant: Legenda lui Hugh Glass 

• Room 

Juriul a decis ca premiul să fie acordat filmului Spotlight. 

La capitolul Cel mai bun actor au concurat: 

• Leonardo DiCaprio – The revenant (ca Hugh Glass) 

• Bryan Cranstion – Trumbo (ca Dalton Trumbo) 

• Matt Damon – Marțianul (ca Mike Watney) 

• Michael Fassbender – Steve Jobs (ca Steve Jobs) 

• Eddye Redmayne – The Danish Girl (ca Lili Elbe) 

Premiul a fost acordat lui Leonardo DiCaprio, acesta câștigând în sfârșit 

Oscarul după 4 ani de nominalizări. 

La capitolul Cea mai bună actriță au concurat: 

• Brie Larson – Room (ca Joe „Ma” Newsome) 

• Cate Blanchett – Carol (ca Aird Carol)  

• Jennifer Lawrence – Joy (ca Joy Mangano) 

• Charlotte Rampling – 45 Years (ca Kate Mercer) 
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• Saoirse Ronan – Brooklyn (ca Eilis Lacey)  

La acest capitol, juriul a decis ca premiul să fie acordat actriței Brie 

Larson datorită performanței acesteia din filmul Room. 

  

Filmul The Revenant este inspirat din romanul lui Michael Punke, acesta 

fiind bazat pe fapte reale. În 1823, un grup de vânători decid să meargă într-o 

expediție în Munții Stâncoși din America de Nord. Unul dintre membrii grupului 

era Hugh Glass (DiCaprio), un vânător legendar. Grupul este atacat de indieni, iar 

supraviețuitorii se afundă in pădure. Din nefericire, Glass este prins de un urs 

grizzly și sfâșiat de către acesta. Fiind urmăriți de indieni, căpitanul grupului 

Andrew Henry lasă trei oameni în urmă să-i țină companie lui Glass în ultimele 

lui clipe de viață și să-l îngroape creștinește. Însă, de frică să nu îi prindă indienii, 

cei trei îi fură armele lui Glass și fug, acesta rămânând singur în pustietate unde 

îndură dureri de neimaginat. Totuși, eroul confruntării cu ursul grizzly nu moare 

și nu se lasă bătut, iar mai bine de 300 de kilometri se târăște prin sălbăticie cu 

dorința de a-și lua revanșa împotriva celor care l-au părăsit. 

Filmul Room ne spune povestea extraordinară a lui Jack, un băiețel de 5 

ani care este spriinit de mama iubitoare și devotată. Ca orice mama bună, Ma se 

dedică în a-l menține pe Jack fericit și în condiții de siguranță, hrănindu-l cu 

dragoste și căldură, făcând de asemenea și lucruri tipice: să se joace cu el și să îi 

spună povești. Însă, viața lor nu este așa de perfectă precum pare. Cei doi sunt 

închiși intr-o încăpere 10 pe 10 numită de către Ma: „Camera”. Ma a creat un 

întreg univers pentru Jack în interiorul camerei și e convinsă că nimic, nici măcar 

acest mediu fals nu o va opri în a se asigura că fiul ei este capabil să trăiască o 

viață completă și satisfăcătoare. Dar, pe parcurs ce curiozitatea lui Jack despre 

această situație crește, cei doi concep un plan riscant să scape din încăpere, 

aducându-i în cele din urmă față în față cu ceea ce se poate dovedi a fi cel mai 

înfricoșător lucru: lumea reală. 

Claudiu-Ionuţ Şchiopu  Clasa a IX-a A 
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• CURIOZITĂȚI 
Stiați că: 

1. Peștele-pisică are 9.280 de dinţi? 

2. Bufnița își poate răsuci capul la 360 de grade? 

3. Inima unui colibri bate de aproape 1.000 de ori pe minut? 

4. Deși pare ușor, un singur nor de mărime mijlocie, poate atinge 300 

000 de tone? 

5. Timpul se oprește la viteza luminii. Adică, dacă te duci la o plimbare 

cu maşina pentru o oră vei fi mai puțin în vârsta decât dacă ai petrece 

acest timp în fața calculatorului? 

6. Într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 

30.000.000.000.000.000 de atomi? 

7. Ar dura 5.707 ani ca o persoană să caute ceva anume în toate cele 3 

miliarde de pagini ale motorului de căutare Google. Software-ul 

Google o face în 0.5 secunde? 

8. Bug-ul folosit în informatică își are radăcinile in anul 1945 când un 

computer de la Harvard nu a mai funcționat bine si Grace Hopper, 

care lucra la computer a încercat să vadă ce problemă apăruse. Când 

a desfăcut computerul a găsit un fluture de noapte într-unul din 

circuitele calculatorului pe care l-a îndepărtat. De atunci, când ceva 

nu funcționează la un calculator, se spune ca are un "bug". 

9. În anul 585 î. Hr. utilizând proprietăţile de divizibilitate a numerelor, 

Thales din Milet prezice o eclipsă de Soare? 

10. Arthur Conan Doyle, autorul celebrelor povestiri cu 

Sherlock Holmes, era de profesie oftalmolog. S-a apucat de scris 

pentru că nu-i ajungeau banii. 

11. Honore de Balzac adora cafeaua – în decursul unei zile el 

consuma circa 50 de cești de cafea tare, turcească. Dacă nu 

avea posibilitatea să fiarbă cafeaua, scriitorul sfărâma niște 

boabe și le mesteca. 


