Gând Tineresc

Editorial
Reuşeşte prin voinţă
Constat în ultimul timp că multe lucruri se repetă în viaţă, unele devenind astfel o rutină. Ca de
exemplu: mersul la şcoală (nu numai mersul, importantă e şi întoarcerea!) mersul la cumpărături, curăţenia
de sâmbătă, vizitele de duminică seara şi multe altele. M-am tot gândit dacă se va schimba vreodată ceva şi
nu mă refer la schimbarea magazinului de cumpărături sau înlocuirea mersului pe jos cu autobuzul. Acestea
sunt lucruri mărunte, pe care de multe ori le faci din necesitate. Mă refer la lucruri importante peste an şi
anume la sărbători. Acum suntem în pragul Paştelui sau a sărbătorii Învierii Domnului, iar eu încerc să-mi
dau seama dacă m-am schimbat în vreun fel faţă de anul trecut. Sigur nu am devenit persoana care mi-aş dori
să fiu, dar măcar încerc. Voi v-aţi pus vreodată problema în acet mod? Vi se pare că s-a schimbat ceva? Şi
nu, nu este vorba de politică ci de viaţa voastră personală. Eu am vorbit cu două prietene despre ce au făcut
sau vor face ele pentru ele însele şi iată răspunsurile lor :
A: Nu mi se pare că am evoluat în vreun fel. Am fost foarte ocupată în permanenţă şi crede-mă că a fi
la liceu îţi ia tot timpul. Abia reuşesc să mai merg la antrenamente. În ceea ce priveşte pregătirea pentru
Paşte cred că va fi la fel. În vacanţă o voi ajuta pe mama la spălatul geamurilor, ştersul prafului şi la
pregătirea celor 20 de feluri de prăjituri fără de care tata nu se va simţi împlinit. Abia îmi va mai ajunge timp
să mai fac ceva pentru mine, ca de exemplu să merg la cumpărături sau să ies în puţinele ore libere. Eu ştiu că
tu te referi dacă voi face ceva pentru sufletul meu, dar să merg la biserică în Noaptea de Înviere nu e de
ajuns?
M: Postul acesta am încercat să fiu mai răbdătoare şi am reuşit. Două lucruri am vrut să fac: să nu
mă mai enervez în fiecare zi pe colega mea de bancă pentru că nu are nici măcar un pix la ea şi până acum
i-am dat vreo 15 pixuri (recunosc, asta mă scoate din minţi) şi să nu-i mai zic mamei că vin la o anumită oră şi
eu să ajung acasă cam cu două ceasuri întârziere. Pot spune că am reuşit. M-am mutat din bancă şi am
schimbat ora de venit acasă. Poate sună amuzant, dar măcar am reuşit să scap de doi factori de stres. Acum
să ne întoarcem la întrebarea ta. Mi-am propus să ţin jumătate din post şi să mă spovedesc, ca mai apoi să mă
pot împărtăşi în Noaptea de Înviere. Încă nu s-a terminat postul, dar eu rezist deşi e prima oară când ţin post
cu adevărat. Sunt mai fericită în ultimul timp, cel puţin mama a devenit cea mai înţelegătoare persoană din
lume (ca răsplată probabil), iar tata a renunţat la berea şi micii de sâmbăta şi ţine post miercurea şi vinerea.
Deci, vezi? Nu numai eu, ci toată familia ne-am schimbat odată cu începerea postului.
După ce aţi citit aceste două răspunsuri, vreau să vă spun că A. nu este
o persoană superficială, ci nu ştie prea multe despre pregătirile pentru o
sărbătoare atât de importantă. Asta nu înseamnă că nu o va ajuta nimeni
pe mai departe sau că nu se va schimba în cele ce urmează. Vreau să fiţi
atenţi la ceea a zis M. Îmi este o prietenă apropiată şi sunt mândră de
progresul ei şi în general noi toţi. Încă mai are de aprofundat unele lucruri,
dar este abia la început şi observaţi că ea chiar a evoluat faţă de anul
trecut, a reuşit să facă ceva constructiv pentru sufletul ei, chiar a devenit o
persoană mai bună. Ea a încercat şi a reuşit prin voinţă şi fără a fi forţată.
A reuşit să vadă că a progresat şi comportamentul ei i-a îndemnat şi pe
alţii să se schimbe. Nu e încă adult, dar a reuşit. Eu vă dau un sfat: dacă nu
aţi reuşit să faceţi nimic pentru voi, încercaţi de acum înainte şi poate la
sfârşit veţi putea spune: Da, am reuşit !

Theodora Zah, X B

TRADIŢII ŞI OBICEIURI
PASCALE
Paştele reprezintă una dintre cele mai importante
sărbători anuale creştine, care comemorează
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea
lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după
răstignirea Sa din Vinerea Mare. Paştele creştin are o
durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii
Domnului (prima duminică de Paşte) şi sărbătoarea
Înălţării Domnului. Sărbătoarea Paştelui rămâne centrul cultului ortodox, fiind urmată de cea a naşterii
Domnului. Naşterea cu trup şi Învierea ca Dumnezeu a lui Iisus Hristos reprezintă cei doi poli ai dragostei
divine faţă de oameni. Noaptea Învierii este petrecută în biserici, în priveghere şi rugăciune, cântări de bucurie
şi lumini multe, semne ale Mântuirii.
Ziua Paştelui este ziua în care casa trebuie să fie curată, masa trebuie încărcată cu bucate alese specifice
(cozonaci, ouă roşii, vin, produse din carne de miel, fiecare dintre acestea având o semnificaţie aparte). Omul
trebuie să fie liniştit, cu sufletul curat şi împăcat. Credinţa creştină spune că oul este mormântul purtător de
viaţă, prefigurând Învierea din morţi a lui Iisus Hristos. De ouăle vopsite de Paşte se leagă o mulţime de
obiceiuri şi superstiţii tradiţionale. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, ziua când Iisus a fost răstignit; tot atunci se
pregăteşte pasca şi prăjitura pascală. De obicei, se mănâncă miel, acesta reprezentându-L pe Iisus Hristos
Mielul jertfit. În noaptea Învierii, oamenii merg la biserică „să ia lumină”. Lumânarea (lumina) fiind simbolul
Învierii Mântuitorului. Din această noapte şi până la Înălţare, creştinii se salută cu "Hristos a înviat!" şi-şi
răspund cu "Adevărat a înviat!"
Cu ocazia Sfintelor sărbători Pascale, românii practică diferite obiceiuri. Lumânările aprinse cu care
oamenii se întorc acasă după slujba din noaptea Învierii, trebuie păstrate cu mare sfinţenie, deoarece sunt bune
în momentele grele, se aprind în caz de mare furtună, de grindină, de boală şi de necaz. În prima zi de Paşte
este obiceiul udatului. Băieţii vin la
casele fetelor şi spun: „am auzit că aveţi
o floare frumoasă, am venit s-o ud să nu
se veştejească”, apoi le stropesc cu
parfum. Iepuraşul este aşteptat de copiii
de toate vârstele cu mare bucurie şi
emoţie. Se spune că dacă aceştia au fost
cuminţi de-a lungul anului, iepuraşul
darnic le va aduce în ziua de Paşte ouă
de ciocolată şi multe alte dulciuri.
Cricovean Georgiana, XI G
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Paştele romano-catolic
Din anul 1054, când s-a produs Marea Schismă a Bisericii
creştine, Paştele se sărbătoreşte, cu unele excepţii, întotdeauna la
date diferite la catolici şi ortodocşi. Diferenţa mai mare de o
săptămână între sărbători nu există, însă modul de calculare a
datei Paştelui diferă.
Biserica Ortodoxă stabileşte data Paştelui după calendarul
iulian, în timp ce Biserica Romano-Catolică alege pentru aceasta
calendarul gregorian.
Credincioşii catolici ţin post 4-5 săptămâni, iar acesta
presupune evitarea preparatelor din carne, fiind permise toate
celelalte.
Se sărbătoresc Floriile, adică intrarea lui Iisus în
Ierusalim, începutul Săptămânii Mari.
Pe parcursul acesteia, pregătirile sunt asemănătoare cu cele ale ortodocşilor. Se termină curăţenia de primăvară,
se pregătesc diverse tipuri de mâncare specifice sărbătorii (cozonaci, mâncăruri din carne de miel, se vopsesc ouă etc.),
dar şi pregătiri sufleteşti şi anume, împărtăşania. Majoritatea aleg să se spovedească şi să se împărtăşească joi sau vineri
înaintea Învierii.
La ortodocşi, în dimineaţa zilei de duminică, foarte devreme, se obişnuieşte sfinţirea unui coşuleţ cu diverse
alimente specifice sărbătorii: ouă roşii, cozonac, carne de miel, uneori vin sau prăjituri. Ritualul este practicat şi de către
catolici (cu diferenţa că în unele parohii sfinţirea se face sâmbăta după-amiaza, înainte de Înviere).
În după-amiaza zilei de duminică, are loc un serviciu religios în care se citeşte Evanghelia în câteva limbi
diferite. Tradiţia spune că duminica vine "iepuraşul", ce aduce daruri pentru copii. Cum unul dintre obiceiurile mai
vechi de Paşte era ca duminica să se poarte haine noi (simbol atât creştin, cât şi mai vechi, păgân, din perioada în care
Paştele era sărbătoarea primăverii, a noii vieţi, a naturii), cele două au fost asociate. Astfel, copiii primesc de Paşte
hăinuţe noi, pe care le poartă în această zi.
Cu şase săptămâni înainte de Paşte, până în Noaptea Învierii, credincioşii romano-catolici şi reformaţi din
judeţul Mureş au o serie de ritualuri specifice, care încep cu arderea pe rug a lui Ilyes şi se încheie cu procesiunea
religioasă din centrul municipiului Târgu-Mureş.
La intrarea în Postul Paştelui credincioşii romano-catolicii din satul Sântioana îl ard pe rug pe Ilyes, care
simbolizează răul, pentru a şterge toate păcatele. În noaptea dinaintea primei zile de post sătenii din Sântioana ard o
păpuşă din paie, care îl reprezintă pe Ilyes, cel mai păcătos dintre săteni, care nu crede în nimic altceva, decât în paharul
cu băutură.
Procesiunea de Paşte este precedată, conform tradiţiei catolice, de Prohodul Domnului, care se desfăşoară în
Vinerea Mare, când Iisus Hristos s-a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc. Aceasta este practic pregătirea pentru
Înviere, întrucât credincioşii romano-catolici ţin post şi îşi mărturisesc păcatele.
Înainte de procesiune, în fiecare biserică aparţinând diferitelor ordine ale acestui cult, au loc slujbe religioase,
după care miile de credincioşi parcurg pe jos drumul până la catedrală.
Coloanele de credincioşi din toate cartierele oraşului şi din localităţile limitrofe încep să se deplaseze către
Catedrala Romano-Catolică din Târgu-Mureş, încă de la ora 22.00, pentru a participa la evenimentul religios. Fiecare
ordin romano-catolic şi credincioşii din fiecare biserică sunt însoţiţi de preoţii lor, de drapele şi de sfinţi tradiţionali.
Procesiunea durează aproximativ 30 de minute, timp în care credincioşii interpretează cântece religioase. După
procesiune, la miezul nopţii, credincioşii se adună în faţa Catedralei Romano-Catolice, unde are loc slujba de Înviere.
Există numeroase obiceiuri pe care catolicii le
practică în ziua Paştelui, însă de departe cel mai
spectaculos este stropitul. Acest obicei îşi are originea în
Germania, iar majoritatea românilor din Ardeal l-au
adoptat cu mare drag.
La început, stropitul se făcea cu apă, ulterior este
folosit parfumul. Apa este simbolul purificării încă din
precreştinism şi pentru faptul că apa provine din fântâni a
apărut obiceiul împodobirii cu ouă a fântânilor din satele
populate de nemţi.
Stropitul este practicat de popoarele cu origine
germanică în amintirea zeiţei fertilităţii şi a primăverii.
Această zeiţă se numea "Ostera", nume de la care provine
şi "Ostern"-Paşte.
Szekely Lorendza Magdalena, XI G
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Obiective din Cetatea Alba-Iulia

Catedrala romano-catolică
Ce înseamnă catedrala romano-catolică din Alba-Iulia pentru un trecător?
O simplă clădire impunătoare? Un monument istoric, artă? Un loc de rugăciune?
Trecătorii o privesc ca mai apoi să o lase în urmă, încadrând-o cu greu într-o
fotografie, rămâne doar o imagine mentală sau o amintire care nu va putea
niciodată să înfăţişeze grandoarea catedralei romano-catolice.
Pentru noi, albaiulienii, catedrala romano-catolică reprezintă sufletul
credinţei şi frumuseţea cetăţii noastre. Catedrala este singura clădire din incinta
cetăţii Alba-Iulia, care şi-a păstrat întotdeauna rolul de lăcaş de cult, ea fiind un
obiectiv foarte important,
reprezentat în toate gravurile, fotografiile legate de oraşul nostru.
În anul 1241, catedrala a fost distrusă de către tătari însă pe
ruinele acesteia s-a reconstruit un locaş de cult în stilul romanic târziu.
În anul 1277, catedrala este din nou distrusă de către populaţia săsească.
Modificările aduse catedralei în anul 1277 încadrează un nou stil, cel
gotic. La sfârşitul secolului al XIII-lea, catedrala este aproape terminată
datorită lui Johannes din Saint-Dié, care în anul 1287 încheie contractul
de a reface catedrala. Ioan de Hunedoara (1441-1456) înfrumuseţează
catedrala, în special faţada de vest care este înzestrată cu o terasă.
Catedrala nu a fost îngrijită în perioada când Alba-Iulia a fost capitala principatului Transilvaniei, intrând în
posesia cultului reformat. Principele Gabriel Bethlen include catedrala într-un program constructiv, reparându-se faţada
de vest. Însă în perioada în care au domnit principii catolici din familiile Bathoreştilor şi Bethlenilor, catedralei i s-a
acordat o atenţie deosebită. În anul 1603 are loc o explozie din cauza
prafului de puşcă depozitat în catedrală. După repararea pagubelor,
meşterii pietrari adaugă la nivelele superioare elemente de inspiraţie
renascentistă italiană.
În anii 1658 şi 1661-1662, catedrala a fost afectată de invazii
turco-tătare, în acest timp, ea fiind aproape părăsită. O dată cu
instaurarea dominaţiei hasburgice asupra Transilvaniei, bunurile
bisericii romano-catolice se restituie, în oraşul nostru, autorităţile
militare includ catedrala ca obiectiv prioritar al şantierului de
reconstrucţie a zonei
interioare din cetate.
Începând din 1904 până în zilele noastre, catedrala a fost supusă
lucrărilor de restaurare, ea devenind monument istoric şi de arhitectură.
Istoria catedralei noastre e presărată de greutăţi, dar e încă aici, după
1000 de ani, e aici pentru noi, face parte din noi.
Sabău Tătar Laura, IX D
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Unitate mai presus
de diversitate
Ora 19:00. Deschidem televizorul. Programul de ştiri. Politicieni sau oameni de rând vorbesc despre
Uniunea Europeană, parlamentari europeni, fonduri europene sau mai nou, despre Fondul Monetar Internaţional.
Este adevărat că aceste discuţii interesează opinia publică încă din veacul trecut, dar odată cu aderarea
României la Uniunea Europeană acestea au luat amploare. Mai mult decât atât, locuitorii României votează
membrii în Parlamentul European şi totuşi o pondere deloc neglijabilă nu ştie ce? de ce? şi pentru ce votează, acest
fapt reprezentând o adevărată problemă. Soluţionarea acesteia necesită o scurtă incursiune în timp finalizată cu
dobândirea unor cunoştinţe utile.
Secolul al XX-lea considerat de unii istorici „secolul extremelor” sau „cel mai violent secol” este marcat în
primul rând de cele două războaie mondiale, care au adus modificări capitale în Europa. O consecinţă directă a celui
de-al doilea război mondial este motivaţia puternică apărută în rândul politicienilor vremii, care sunt decişi să
creeze o instituţie puternică, responsabilă de menţinerea păcii şi de dezvoltarea tuturor statelor europene şi anume
Uniunea Europeană.
Primul moment important în constituirea Uniunii Europene a avut loc la 9 mai 1950 când a fost lansată
„Declaraţia Schuman” pe baza căreia s-a semnat
Tratatul de la Paris, astfel luând naştere Comunitatea
Economică a Cărbunelui şi Oţelului. Promotorii
acestei acţiuni au fost politicienii francezi, Jean
Monnet şi Robert Schuman, care au realizat
reconcilierea Franţei şi a Germaniei.
Următorul pas a fost făcut în 1957, când
Franţa, Germania Federală, Italia, Olanda, Belgia şi
Luxemburg pun bazele Comunităţii Economice
Europene, cu scopul de a dezvolta cooperarea
economică europeană, consolidată în 1986 prin
semnareaActului Unic European.
În 1992 semnarea Actului Unic European este
continuată prin semnarea Tratatului de la Maastricht,
prin care se face trecerea de la Comunitatea
Europeană la Uniunea Europeană. Dacă în 1957 doar
cele 6 state menţionate anterior făceau parte din ceea
ce avea să devină Uniunea Europeană, actualmente 27
de state intră în componenţa acesteia, fapt datorat politicii de integrare promovate. Până în 2007, anul aderării
României şi al Bulgariei, extinderea Uniunii Europene s-a făcut în cinci valuri succesive, cel mai important din
punct de vedere al numărului de state acceptate (10 state) fiind cel din 2004.
Uniunea Europeană funcţionează având la bază trei piloni, existenţa acestora contribuind la atingerea
scopului, acela de a obţine o „unitate în diversitate”. Aceştia sunt: cooperare economică, politică externă şi de
securitate comună, cooperare în materie judiciară şi poliţienească.
Pe lângă cele menţionate, de reţinut este faptul că Uniunea Europeană are legi şi instituţii proprii asemenea
oricărui stat şi de aceea fiecare ţară membră are obligatoriu reprezentanţi în Parlamentul European. Aceştia sunt
aleşi de către popor prin vot universal şi sunt cei care reprezintă interesele ţării.
În concluzie Uniunea Europeană este o „organizaţie” puternică şi deosebit de importantă pentru
dezvoltarea statelor europene care aduce numeroase privilegii statelor membre.
9 mai este considerată Ziua Europei şi aminteşte momentul de
început al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp ziua victoriei asupra
nazismului. Pentru noi românii, această zi are o semnificaţie deosebită,
este ziua în care la 9 mai 1877 Mihail Kogălniceanu rostea celebrele
cuvinte ,,suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”.
În încheiere, ţin să menţionez faptul că celebrarea acestei zile cu
triplă importanţă, este un act de recunoştinţă şi respect faţă de strămoşii
noştri care şi-au dat viaţa pentru ca noi să avem astăzi un cadru prielnic
construirii unei vieţi prospere.
Mihăilă-Florea Diana, XI G
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Absolvenţi care au ales să studieze în străinătate

Interviu cu Nicoleta Soporan,
Studentă la Collège universitaire de Sciences Po, Campus européen de Dijon
1. Câteva date despre dumneavostră.
După ce am absolvit liceul am venit în Franţa unde studiez ştiinţe politice la
Sciences Po Paris, Campus européen de Dijon. Aici am fost admisă prin
intermediul procedurii internaţionale care înseamnă un dosar urmat de un interviu.
Sunt totuşi pasionată de literatură şi cam de tot ce înseamnă artă.
2. În ce an aţi absolvit Colegiul HCC?
Am absolvit în anul 2010.
3. Ce profil aţi terminat în cadrul colegiului?
Am urmat profilul uman, specializarea filologie bilingv-franceză.
4. Cum aţi caracteriza colegiul absolvit?
Cred că şi-a meritat locul pe podium în clasamentul celor mai bune licee din ţară.
5. Ce v-a determinat să studiaţi în străinătate?
E important să menţionez că nu voiam să studiez în ...străinătate...oriunde, voiam
să studiez în Franţa. Totul a început cu pasiunea pe care am dezvoltat-o pentru
limba şi mai târziu pentru cultura franceză care înainte să vin aici nu erau decât
nişte lucruri teoretice care deşi studiate destul de în detaliu mai ales în liceu nu le
puteam concepe ca pe un mod de viaţă. Voiam să cunosc Franţa ca experienţă, nu ca teorie.
6. V-au ajutat studiile din România în admiterea la universitate în Franţa?
Cred că răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ. Dacă am avut acces la ceea ce fac acum aceasta s-a întâmplat
datorită formării primite în România de la profesori români. Cred că asta spune multe.
7. Cum se desfăşoară o zi la facultate?
O zi la facultate nu o pot descrie din cauză că ceea ce fac acum nu se înscrie în ceea ce în mod curent se numeşte
în Franţa facultate (ci într-un IEP Institut d'Etudes Politiques- făcând parte din „grandes écoles”), prin urmare
funcţionează pe reguli şi exigenţe puţin diferite. Dar, în linii mari o zi aici s-ar putea rezuma în felul următor:
cursuri, lecturi, pregătirea disertaţiilor, respectiv a expozeurilor (lucrări realizate conform unei metodologii
specifice sistemului francez). Deşi cursurile nu sunt foarte numeroase numărul lucrărilor care trebuie făcute
într-un timp destul de scurt te face să te trezeşti din iluzia că ai mult timp liber, dar îţi mai lasă atât încât să mai stai
de vorbă în BDE (Bureau des Elèves) cu vecinii europeni.
8. Aţi simţit un handicap prin faptul că sunteţi din România?
Atâta vreme cât sunt în mediul academic am, dimpotrivă, un avantaj prin faptul de a fi româncă pentru că românii
sunt cunoscuţi ca foarte buni studenţi. Pe de altă parte, în momentul în care intru în contact cu o varietate mai
mare de oameni, care fac parte din diferite categorii socio-profesionale opiniile sunt şi ele din cele mai variate
mergând de la extrema negativă până la ceva ce aş putea numi pozitiv. Această observaţie o fac pe baza
contactelor pe care le am zilnic cu oamenii, dar şi în urma unui chestionar aplicat în oraş (în cadrul unui proiect la
facultate) în urma căruia am constatat că unii dintre francezi nu ştiu bine cine sunt românii şi dacă cred că ştiu
imaginea este în unele cazuri una din cele mai negative.
9. Pe ce se pune accent în dosarul de admitere la această universitate?
Înainte să fiu admisă şi să vin
credeam că cele mai
importante elemente din
dosar sunt activităţile
extraşcolare. Da, sunt foarte
importante, dar nu cele mai
importante. Nu aş putea face
un clasament pentru că am
conchis că orice document
care ne compune dosarul, de
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la foaia matricolă la activităţile extracurriculare sunt esenţiale
fără ca vreunul din ele să fie doar detaliu. Fiecare dintre ele este o
dovadă a seriozităţii, perseverenţei sau maturităţii de care
suntem sau nu capabili în angajamentele
noastre. Sunt lucruri care se pot învăţa, dar care
sunt importante atunci când pleci.
10. Ce rol a avut absolvirea colegiului în
ascensiunea ulterioară ?
Din cauză că în timpul liceului am făcut ceea ce
mi-a plăcut să fac studiile liceale au jucat un rol
incontestabil. Liceul a făcut ca ceea ce voiam să
fac să prindă un contur clar şi în felul acesta să
devină un lucru concret.
11. Ce criterii trebuiau îndeplinite pentru a
studia în străinătate?
Cred că în trei cuvinte aş rezuma un răspuns
posibil: seriozitate, motivaţie, maturitate. Sunt
nişte calităţi care trebuie avute pentru că sunt
nişte trăsături care ne fac mai mult sau mai
puţin rezistenţi în faţa dificultăţilor pe care le
putem întâmpina odată ajunşi aici şi e spre binele nostru să le avem.
12. Ce v-a impresionat la această universitate?
M-a impresionat modul în care are grijă de studenţi, felul în care totul e gândit până în cel mai mic detaliu în aşa
fel încât obţinerea a orice în materie de studiu, viaţă culturală sau orice poate avea un aport la formarea noastră ca
profesionişti în ceea ce studiem să ne fie facilitată.Apoi, calitatea formării în sine, cerinţele şi obligaţia la analiză
pe care o ai în fiecare lucrare făcută (metodologia nu permite scrierea unei lucrări fără analiza şi dezbaterea
subiectului tratat) sunt remarcabile.
13. Cum poţi să îţi petreci timpul liber?
Deşi oraşul în care locuiesc acum nu este unul mare şi spectaculos opţiuni există. Parcurile şi sălile de cinema
stau oricând la dispoziţie şi merită încercate. Sportul este desigur o altă opţiune şi aici intră totul de la tenis la
dans sau yoga care se fac de regulă în campus, dar care este accesibil şi celor care nu au nici o legatură cu
facultatea. Evenimentele culturale nu lipsesc nici ele.
14. De ce merită să studiezi în străinătate?
Am impresia că aquis-ul cel mai important pe care îl aduce studiul în străinătate este deschiderea minţii.
Percepţia despre ceilalţi şi chiar despre tine sau poporul din care faci parte capătă o altă dimensiune. A vedea
lucrurile din mai multe puncte de vedere devine o „practică” mult mai la îndemână şi mai curentă pentru că aici,
inevitabil, percepi şi eşti perceput din mai multe puncte de vedere.
15. Ce aţi recomanda unui elev român care ar dori să urmeze această universitate?
L-aş sfătui să candideze şi la un răspuns pozitiv al facultăţii să dea un răspuns pozitiv la rândul lui cu condiţia să
simtă un entuziasm real pentru ce se studiază aici. Tot ce se oferă aici este ceva de care merită să profite doar să
găsească motivaţia să o facă.
Un al doilea lucru pe care îl
găsesc foarte important este
acela de a şti să găsească în
nişte foarte posibile eşecuri de
la început nişte stimuli pentru a
face un pas înainte şi nu unul
înapoi. Până la urmă, nimic nu
este prea înalt pentru a fi atins.
16. Un mesaj pentru elevii
colegiului.
Ţintiţi cât mai sus fără să vă
pierdeţi din vedere pasiunile!
Realizat S.D.
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Praga, ”Oraşul celor o sută de clopotniţe" sau Oraşul de aur", după cum mai este cunoscut, este
capitala Cehiei, fiind inclus pe lista UNESCO a locurilor din patrimoniul cultural mondial, începând cu anul
1992. Acest oraş ne încântă privirile cu străzile sale multiseculare, unde întâlnim la tot pasul o mulţime de
turişti extaziaţi de atmosfera unică, încărcată de aerul unui mileniu de istorie clasică europeană, care rar mai
este întâlnit!
Podul Carol: este cu siguranţă cel mai vizitat obiectiv turistic din Praga. Podul Carol este construit în
stil baroc, traversând râul Vltava şi legând partea veche a oraşului de regiunea Mala Strana. În primele secole
a fost numit Podul de Piatră, apoi Podul Praga, iar din 1870 este cunoscut ca Podul Carol. Un lucru inedit,
specific acestui obiectiv, îl reprezintă fapul că pe tot parcursul anului întâlnim mulţi artişti locali, muzicieni
şi vânzători de suveniruri.
Un alt obiectiv turistic important îl reprezintă Piaţa Oraşului Vechi. Piaţa e dominată de Catedrala
Fecioarei de la Tyn. Ca toate monumentele din Praga şi acesta are o istorie veche, încărcată de legende, după
Reformă devenind un simbol naţional, principala biserică a Cehiei. Catedrala oferă o bizară iluzie optică. La
o privire fugară, turnurile ei par gemene, dar ochiul atent descoperă, de fapt, că ele sunt foarte diferite.
"Tramvaiul nostalgic" nr. 91: infrastructura publică de transport este formată dintr-un sistem
integrat de metrou cu trei linii şi 54 de staţii şi tramvaie, cel mai cunscut fiind "tramvaiul nostalgic" nr. 91.
"Tramvaiul nostalgic" nr. 91 traversează centrul oraşului, oferind călătorilor privelişti de neuitat.
Castelul Praga: Castelul Praga reprezintã cel mai mare complex medieval din Europa, având 570
metri lungime şi o suprafaţã de 7,28 de hectare. Din cadrul complexului fac parte: Catedrala Sfântul Vitus
(cel mai important punct de reper din oraş, unde puteţi vizita turnurile, muzeul şi galeriile de artă), Golden
Lane, Palatul Lobkowicz şi biserica Sfântul Gheorghe.
Sfatul meu este că, odată ajunşi în Praga, este momentul să începeţi descoperirea pas cu pas a acestui
oraş fascinant, cu o îndelungată istorie şi peste 4000 de obiective turistice şi monumente, mai mult sau mai
puţin cunoscute, fiecare având însă ceva special.
Poiană Irina, IX E
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Cultura şi învăţământul şi-au croit loc în
viaţa braşovenilor încă de timpuriu. Este
destul să amintim de prima şcoală românească
din Şchei, întemeiată se pare înainte de
Lucrările tipărite aici s-au răspândit în
1399,şcoală care avea şi tiparniţă proprie.
Totodată, preoţii români
întreg sp aţiul românesc.
plăteau sume, exorbitante
uneori, pentru înzestrarea
şcolii şi a bisericii Sf. Nicolae
cu manuscrise şi tipărituri. În
cetate a activat în secolul al
XVI-lea umanistul sas
înfiinţat o şcoală, o bibliotecă
Johannes Honterus, care a
şi o tiparniţă. A tipărit
numeroase cărţi, iar biblioteca
sa a fost faimoasă prin colecţia sa de incunabule. Din păcate, incendiul din 1689 le-a mistuit aproape în întregime.
În Braşov au fost înfiinţate câteva teatre şi o filarmonică: Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”, Opera din
Braşov (iniţial Teatrul Muzical, apoi Teatrul Liric), Filarmonica „Gheorghe Dima”, Teatrul de păpuşi „Arlechino”,
Centrul Cultural „Reduta”. Bibliotecile sunt bine răspândite în oraş, în principal datorită filialelor bibliotecii
judeţene. Au fost înfiinţate însă şi alte biblioteci: Biblioteca Alianţei Franceze, Biblioteca Consiliului Britanic,
Biblioteca Universităţii „Transilvania”.
Arhitectura braşoveană, este specifică, fiecare casă având pitorescul ei. Ridicarea construcţiilor s-a făcut,
de-a lungul timpului, conform unor principii urbanistice bine stabilite, impuse de condiţiile geografice ale
Braşovului.
În acest oraş a fost confecţionată şi instalată o copie a „Statuii
Lupoaicei” („Lupa Capitolina”), simbolul latinităţii poporului român.
Biserica Neagră, impozant monument din centrul Braşovului a fost
construită în secolele al XIV-lea sec. al XV-lea. Lucrările au început în
1383 şi au la bază un proiect în stil gotic, cu mărimi impresionante: 89 m
lungime, 38 m lăţime şi 42 m înălţime. În planul iniţial erau prevăzute
două turnuri, dar a fost realizat doar unul, cu o înălţime de 65 m. În 1421
când lucrările se apropiau de sfârşit, năvălesc turcii producând pagube
serioase construcţiei. După trecerea pericolului lucrările au fost reluate,
edificiul fiind terminat şi sfinţit în 1477, iar turnul în 1514. După
incendiul din 1689, edificiul devine cunoscut sub numele de "Biserica
Neagră". Se spune că pe lângă altarul principal ornat cu statui de argint
aurit mai erau 22 de altare, toate dispărute în marele incendiu. Biserica se mândreşte cu cea mai mare şi unică orgă
mecanică Buchholz funcţională din sud-estul Europei, având 3993 de tuburi şi 76 de registre, care dăruieşte
momente de neuitat iubitorilor de muzică.
Biserica Sfântul Bartolomeu din cartierul Bartolomeu, Braşov, este o biserică construită în secolul al XIIIlea (cca. 1260), cu modificări substanţiale în secolul al XV-lea. Partea originală, rămasă neatinsă, cuprinde corul şi
încăperile adiacente acestuia, inclusiv cele două capele pătrate cu care se închid, spre răsărit, braţele transeptului.
Turnul de astăzi este construit în 1842, în locul turnului vechi, prăbuşit la cutremurul din 1822.
Piaţa Sfatului era, în Evul Mediu, locul în care în Braşov se
organizau târguri atât pentru negustorii saşi şi români, cât şi pentru
cei veniţi din Ungaria. Se ajungea în piaţă prin strada Vămii
(actuala Mureşenilor), iar lângă stradă erau vămuite mărfurile.
Casa Sfatului din centrul pieţei, era locul unde fiecare negustor
trebuia să-şi aşeze marfa, iar funcţionarii oraşului se asigurau ca
aceste locuri să fie respectate.
Braşovul ne va oferi mereu monumente de nepreţuit care nu
pot fi descrise în cărţi întregi şi care merită păstrate pentru ca şi
generaţiile viitoare să cunoască gloria străbunilor.
Popa Lavinia, X A

Braşov
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Eşti artist. Ce te faci?
Dacă ne-am întreba ce este arta şi am căuta o
definiţie a acestui termen nu am găsi una, pentru că arta nu
poate fi cuprinsă în cuvinte. Arta reprezintă ansamblul
creaţiilor fizice, materiale rezultate în urma unui proces
psihic ce implică imaginaţia şi creativitatea fiecărui om.
Este de fapt o ilustrare a lumii văzută prin ochii oamenilor,
mereu diferită şi astfel unică. Aceasta este principala
caracteristică a artei, aceea că este într-o continuă
schimbare şi inovare, reunind domenii precum grafica
vizuală, muzica, arhitectura, sculptura, dar coborând şi la nivele mai obişnuite. Astfel artă poate fi şi în modul în care ne
îmbrăcăm, în modul în care ne exprimăm propriile noastre opinii şi în diferitele aspecte ale vieţii de zi cu zi.
Arta îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri, încă de la picturile rupestre de acum câteva mii de ani până în
zilele noastre, modul în care este primită de oameni fiind numit percepţie artistică. Pentru grecii din antichitate, cei care
au pus bazele artei ca formă de exprimare, ea era nectarul zeilor, fiind o a doua valoare extrem de apreciată după
democraţie. Este de ştiut faptul că ei sunt păstrătorii unei bogate mitologii şi sunt tot cei care au dat istoriei cei mai buni
oratori pe care i-a avut până acum lumea. În prezent, arta încearcă să aducă schimbări care să se impună tuturor
realizărilor de până acum, însă pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de oameni care să ducă valorile mai
departe, atât pe cele de demult cât şi pe cele de acum.
Arta este un domeniu privit cu o oarecare reţinere în prezent. Oamenii au acea părere preconcepută conform
căreia nu este bine să fii un artist, pentru că artiştii sunt consideraţi muritori de foame şi nu au o carieră bine plătită
menită să întreţină o familie. Deşi parţial adevărată, această gândire aduce pagube domeniului artistic, deoarece tinerii
nu sunt încurajaţi să aleagă acest drum din considerente familiale, financiare şi din cauza faptului că societatea le pune o
etichetă, aceea de boemi, excentrici, care nu este întotdeauna adevărată.
Artistul este o persoană excentrică, însă nu tot ceea ce este excentric este automat negativ. Oamenii excentrici
au revoluţionat lumea prin faptul că au ieşit din gândirea societăţii din care făceau parte şi au păşit într-o lume nouă. Ei
au fost oamenii inovatori. Artistul este un suflet liber căruia nu i se poate pune nici o graniţă în afara celei pe care şi-o
impune singur şi care se bucură de libertatea de-a trăi pe cont propriu, după propriile lui reguli, însă fără a încălca legile
ţării din care face parte.
Cine nu şi-ar dori să trăiască aşa ? Şi totuşi…ei sunt judecaţi din simplul fapt că văd lumea în mod diferit, încă de
pe băncile şcolii. Tânărul artist este rebel, el refuză să se plieze regulilor şi le creează pe ale sale în schimb, pentru a
«supravieţui». Se răzvrăteşte faţă de societatea care nu-l înţelege şi îşi găseşte refugiul în arta sa, exploatându-şi
talentele native până la excelenţă. Este o idee preconcepută aceea că artiştii nu sunt inteligenţi, din cauză că nu agreează
prea mult şcoala, deoarece consider că adolescenţii artişti văd în şcoală o rigoare de care vor să se detaşeze. Nu
înseamnă că un artist este prost pentru că nu este un absolvent cu laude…poate fi la fel de bine un absolvent cu laude şi
un excelent artist, acest lucru depinzând de fiecare persoană în parte. Artistul nu este un om al ştiinţelor exacte, el
dezvoltându-şi mai degrabă inteligenţa emoţională, căci sentimentele, simţirile sunt limba pe care el o înţelege cel mai
bine.
Mai presus de toate etichetele pe care ni le pune societatea, noi suntem oameni. Iar pentru că suntem oameni,
cred că ar trebui să lăsăm la o parte măcar pentru o clipă, ideile din moşi strămoşi şi să ne concentrăm atenţia asupra
omului de lângă noi. Este un om. Are calităţi, are defecte, are probleme, griji, are aspiraţii. Vrea să reuşească. Vrea să se
elibereze. Îşi caută un drum. Unii îşi găsesc acest drum în artă, alţii în ştiinţă, alţii în alte domenii. În lume este loc pentru
toţi, deci de ce să arătăm cu degetul spre artist, când el este doar un om cu vise la fel ca şi noi ? Diferenţele sunt cele care
ne ţin împreună, iar dacă artistul vede lumea într-un anume fel, trebuie să i se acorde libertatea de-a face lucrul acesta
fără a fi judecat, căci de multe ori judecarea unei persoane capabile de mai mult, poate semăna sămânţa distrugerii unei
întregi societăţi. Lumea ar trebui să deschidă ochii, porţile şcolilor româneşti ar trebui să se deschidă mai mult spre arta
liberă, neconstrânsă de percepţiile nimănui, căci există în fiecare colectiv persoane care odată ce li se acordă o şansă,
pot face minuni cu mintea şi imaginaţia lor. Arta şi doar arta în felul ei este promotoarea eliberării unei întregi generaţii,
deci…să ne eliberăm generaţia purificându-ne de gândirea îngustă şi acceptând în viaţa noastră exprimarea liberă a
unicităţii umane.
Gligor Georgiana, XI E
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Cu drag...
Era mult fum în jur; fum, miros de
vin, râsete şi bucle blonde, şatene şi negre.
Guri roşii, pline, flirtau cu mustǎţi aranjate şi
pieptǎnate la cel mai bun frizer din oraş.
Rochii ample îmbrăcau taliile de viespe şi se
unduiau în ritmul muzicii anilor '40.
Patefonul muncea din greu în seara aceea,
dând viaţǎ unei petreceri cum erau doar în vremurile acelea.
Mişcându-se agale, cu graţie şi senzualitate, o femeie traversa camera. Mǎtasea violetǎ îi mângâia corpul suplu, tânǎr şi atât
de melancolic. Degetele ei lungi şi subţiri atingeau în treacǎt contururile mobilei, iar albeaţa lor strǎlucea pe lemnul de mahon.
Buzele frumos conturate fredonau o melodie care pǎrea s-o facǎ visǎtoare. O fi fost vreo melodie de dragoste? O fi plecat soţul ei la
rǎzboi, lǎsând-o pradǎ unei lumi care n-o înţelege? Ochii îi erau uscaţi, însă. Nu se vedea nicio urmǎ de regret în ei, nicio tristeţe. De
fapt, nu se citea nimic în ochii aceia migdalaţi, nu prea mari, de un verde intens. Ar fi putut sǎ gândeascǎ orice... gândurile nu i se
oglindeau în ochi.
Ceilalţi n-o observau pe frumoasa singuraticǎ. E adevǎrat cǎ nici ea nu pǎrea sǎ-i observe pe ei. Erau oameni din lumi
diferite. Ei erau atât de vii, iar ea atât de...evanescentǎ. Pielea ei aproape strǎvezie îţi dǎdea sentimentul cǎ o atingere ar putea-o
destrǎma, ca pe o carte veche de secole. Era departe de zgomotul şi veselia care o înconjurau, te întrebai dacǎ mǎcar simte ceva din
toate astea. Era ceva straniu în prezenţa ei, ceva de nedescris. Era ca o fantomǎ între oamenii aceia gǎlǎgioşi. Cum ajunsese acolo?
De ce venise? Ce crâmpei de amintire fredonau buzele ei? Ce cǎldura pierdutǎ cǎutau degetele de gheaţă?
O întreagǎ poveste îmi trecea prin minte în timp ce priveam poza de pe mormântul acela atât de vechi. Aşa mi-o imaginam
pe femeia din fotografie, la fel de singurǎ şi de misterioasǎ precum piatra aceea roasǎ de vreme, roasǎ de uitare, distrusǎ de Nimic. Ce
rǎmâne dupǎ ce nu mai suntem? Ne pǎstreazǎ oare amintirea toate locurile în care am fost? Ne mai simt parfumul hainele pe care leam purtat odatǎ?
Îmi plac mult mormintele. De fiecare datǎ când mergem la cimitir, sǎ aprindem lumânǎri pentru bunicul sau străbunicii mei,
eu mǎ plimb şi caut pietre funerare vechi, cât mai vechi, cu poze pe ele. Le privesc mult şi îmi imaginez ce viaţă au avut oamenii
aceia, cum erau vremurile în care au trǎit, cum erau ei. Mǎ gândesc la bucuriile pe care le-au simţit, lacrimile pe care le-au vǎrsat, la
toate visele, speranţele şi dezamǎgirile pe care le-au trǎit.
Chipurile de pe morminte îmi amintesc cǎ atâţia oameni au trǎit cândva, într-o vreme în care eu nu eram, cǎ nu i-am întâlnit,
cǎ stau acum în faţa singurului lucru care mai aminteşte lumii de existenţa lor, de faptul cǎ erau şi nu mai sunt, în timp ce o fiinţǎ care
le e complet strǎinǎ se gândeşte la ei, când toţi cei care i-au cunoscut au murit şi ei sau au uitat. E atât de frumos sǎ mǎ gândesc cǎ
numai eu ştiu cǎ ei au trǎit, au iubit şi au suferit pe acest pǎmânt şi simt cǎ am o ciudatǎ legǎturǎ cu oamenii aceştia care au murit cu
atâta timp în urmǎ.
Nu mǎ gândesc niciodatǎ la moartea lor; fascinantǎ mi se pare doar viaţa lor, la care eu n-am fost martorǎ, o viaţǎ care e uitatǎ
acum, o viaţǎ al cǎrei singur memento e acest mormânt, aceastǎ ruinǎ şi o pozǎ alb-negru. Pentru mine, care trǎiesc acum, singura
dovadǎ cǎ a existat timp înainte sǎ mǎ nasc eu sunt aceste morminte care îmi par mai vii decât orice carte de istorie.
Şi eu o să mor într-o zi. Asta e poate cel mai sigur, singurul lucru de care sunt sigurǎ în legǎturǎ cu viaţa mea. Acum sunt
tânǎrǎ, iar gândul morţii e doar o idee îndepǎrtatǎ, ceva ce ştiu cǎ se va întâmpla, dar care nu mǎ schimbǎ cu nimic, care nu înseamnǎ
nimic pentru mine. în cimitir, lângă mormintele pe care le privesc, în fotografiile celor care au murit, acolo îmi simt propria moarte
mult mai aproape. Imaginându-mi viaţa acelor oameni pe care nu i-am cunoscut niciodatǎ, mǎ gândesc cǎ şi mormântul meu va fi
printre acelea care mǎ fascineazǎ atât de tare. Poate odatǎ va trece şi pe lângǎ piatra mea funerarǎ cineva şi se va întreba cine am fost,
ce viaţǎ am avut. Voi auzi eu oare toate aceste lucruri? Voi fi undeva, deasupra, ca sǎ-i rǎspund aceluia care se va gândi la mine când
corpul meu va fi descompus de multǎ vreme, când mormântul meu va fi o ruinǎ? Va simţi oare cineva şi pentru existenţa mea emoţia
pe care o simt eu privind toate vieţile care mǎ înconjoarǎ într-un cimitir?
Pentru mine cimitirul e un loc liniştit şi totuşi atât de plin de viaţǎ, de plin de poveste. Când vin la cimitir, oamenii se gândesc
la cei pe care i-au pierdut, la cei de care îşi amintesc, la cei care le-au fost apropiaţi, la cei a cǎror viaţǎ se leagǎ de a lor. Aceşti oameni
îşi vǎd moartea în moartea celor dragi lor. Eu mǎ gândesc doar la aceia a cǎror existenţǎ îmi e complet necunoscutǎ, la aceia de care
nu mǎ leagǎ nimic şi de care mǎ simt totuşi mai aproape decât de cei pe care i-am cunoscut. Ceilalţi oameni îşi amintesc de
cunoscuţi; eu îmi amintesc de cei care îmi sunt strǎini şi îmi vǎd moartea în vieţile lor, pentru cǎ şi viaţa mea va fi uitatǎ, aşa cum a
fost a lor. Oamenii a cǎror viaţǎ mi-o imaginez eu au fost tineri la rândul lor şi nu s-au gândit la moarte în timp ce trǎiau. Eu mă
gândesc la viaţa lor, acum, când sunt morţi.
Atât de puţini sunt aceia de care suntem legaţi şi atât de mulţi cei care ne sunt indiferenţi, pentru care suntem indiferenţi. Cât
de importantǎ mi se pare viaţa mea acum, dar cât de insignifiantǎ va fi ea când voi muri...
Îmi dau seama cǎ trǎim prin ceilalţi, mai mult decât prin noi înşine, mult mai mult. Mi se pare cǎ singura cale prin care poţi
sǎ-ţi asiguri nemurirea e sǎ laşi ceva în urmǎ: literatură, picturi, sculpturi, descoperiri ştiinţifice, rǎzboaie câştigate sau pierdute,
glorie sau ruşine, dragoste sau urǎ. „Nu, nu voi muri de tot!” spunea Puşkin şi avea dreptate. Nici eu nu vreau sǎ mor de tot! Vreau ca
odată, cineva sǎ treacǎ pe lângǎ mormântul meu şi sǎ se întrebe: „Oare ce viaţǎ a avut?”
11
Presecan Raluca, XI D

FRIENDS are like bras: close to your
heart and there for support
According to the dictionary a friend is a person you know well and regard with affection and
trust. But there is so much more behind this definition and only those who are real friends can see and feel
it.
Friendship is

something we all need in our

lives and without it nothing

makes sense. It makes us feel

alive, loved and appreciated.

It makes us feel that we are not

alone and that someone out

there cares about us. When in

times of trouble you can

always look beside you and

find a friend ready to help

you unconditionally. Because

this is what friendship is all

about: unconditional love and

support.
So many times we

tend to call friends people that

in reality are anything but friends. Many are those who pretend to care about us when they actually don't.
They are the ones that are always there when you are fine and when things go just right for you. But when
the curtain comes up and the bad things happen they are nowhere to be seen. I bet you too have a lot of
them in your life. We all do. Yes, they are a lot of fun but that's all. When you bring up your problems they
suddenly hang up on you with a stupid excuse. But when they need help it is you they call. No one likes to
be used and when that happens you see what kind of people you have around you. It is your choice if you
keep them or not.
What makes the difference between true friends and fake friends is the fact that the true ones are
always there, in good times and especially in bad times. Whenever you call they answer. And when they
call you answer. You are there for them and so are they. Real friendship is never just about one person.
It is hard to say what exactly makes a friend. One of the most important things is the fact that they
accept you just the way you are. They wouldn't change you for anything in the world and they understand
and love who you are. They are the ones who know everything about you and still put up with you. They
listen to your endless drama and not even once complain about it. If you were to jump off a bridge they
wouldn't. They would be at the bottom waiting to catch you. They are those people you can trust with
your eyes closed.
A friend is like a bra: close to your heart and there for support. If the material is good it can
lift you up. But if it is of bad quality it only lasts for a while.
Bodea Alexandra, XI E
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Life is a lot, I think sometimes. But here, on my coffee-table, is a book set down
beside a bowl of red and yellow apples. It is a pleasant invitation to a new world, in
which reality vanishes and it's replaced by something beautiful, something that life can't
offer. I feel it calling for me, asking me to sink into its pages, to drown among its words
and to forget about myself or the world. Of course I listen to its call. I always do. It's like
a drug to me and I can never refuse it.
As the cover shows me, I know it is a love story, one that I will enjoy. “Falling to
Heaven”…..sounds perfect. The title is written in white, italic , elegant characters On
the cover, there is the picture of a dark angel sitting on a staircase, with shedding hair on
his face, in an empty white room with walls covered in black spider web.
“I've lived many lives in many different worlds…I've seen people being born,
living their lives , falling in love, getting married and dying happy….and I've envied
them. I've almost hated them sometimes for living such simple, happy lives. They could
find true love and live with it for the rest of their life, but they still complained. They
always did. Nothing was good enough for them: their friends, their money, their
beloved possessions. Always wanting more, never satisfied with what they had, their
selfishness and need for owning made me sick. They sometimes seemed such weak,
pathetic creatures… but I still envy them. Because they could die, whenever they
wanted to. From this point of view I'm just like them, chasing after something I can
never have, proving myself how weak and selfish I am. That's right, I wanted to die.
That's the only way to break free. But no, I couldn't die, I can never die! Why? Because
I'm an angel … a fallen angel. My destiny is to feel the pain and sorrow of the world
every day of every life….forever.
No, I can't die….I don't want to die because of HER.
SHE's the reason for my pain and happiness. SHE's the one that makes me want
to die and live forever, SHE's my curse and my redemption. SHE will always be all of
these things because she will be here forever….And she will never be mine…”
This is how it begin. I realized from the first words that I will love it. A teardrop
just fell down my cheek. My palms are sweating, my heart is pounding in my chest and
my hands are clenched on the book. Everything around me starts to melt; as my eyes
start to run, the words flow around me and all I can see are huge, dark, velvet-like wings.
A tall, pale and beautiful boy smiles at me. He has an angelic face, deep blue eyes and
dark long hair.
Ana Drella, IX D
Goodbye reality….
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Pe pământ există o lege
nescrisă: orice, dar orice are un
început, nimic nu exist ă
dintotdeauna sau pentru
totdeauna, totul tinde spre
noutate, spre evoluţie, spre
perfecţiune. Lăsând la o parte
filosofia evidentă a principiilor
neştiute după care funcţionăm
trebuie să recunosc că am fost
delegată să iau cuvântul -în
scris- astfel încât din prisma
elevului să răspund la următoarea întrebare: cum este să fii elev în Colegiul Naţional “Horea,Cloşca şi Crişan”? Din
punctul meu de vedere este uluitor, nemaipomenit… (şirul continuă!)
Neliniştea din sufletul fiecăruia s-a conturat în cadrul careului de început de an în cele mai vaste forme: s-au
desfăşurat sub ochii noştri râsete, îmbrăţişări, zâmbete, discuţii, curiozităţi, dar şi strigarea pe nume a fiecăruia. Şirurile
lungi de câte treizeci de boboci, care şi-au urmat îndrumătorul au parcurs diverse distanţe până la clase, au urcat scările
interminabile ale liceului. Bineînţeles că începutul va fi diferit pentru toţi, ne vom lovi de felurite situaţii, însă cu toate
dorinţele şi aspiraţiile noastre ne-am adaptat cu seninătate şi bucurie la noua viaţă.
Primul contact pe care l-am luat a fost cu diriginţii. Nu sunt în măsură să vorbesc în cazul celorlalte clase, dar
întâlnirea noastră (mateinfo-intensiv-engleză ) a fost un start în viaţă, care nu doar pare, ci sigur va fi şi foarte promiţător.
Domnul profesor Roşca ne-a dat exemple sugestive, ne-a arătat că este prietenul nostru, ne-a învăţat fizică, iar până în
momentul de faţă putem spune în unanimitate că suntem mândri să fim în clasa dânsului. Spre surprinderea noastră buna
înţelegere nu există doar în cadrul acestui
tip de relaţie, ci persistă şi în legătura
credem noi este următoarea:
cu ceilalţi profesori a căror deviză
“suntem primii dintre
egali!”.
Dotarea ş colii
este impresionantă:
sala de sport,
laboratoarele,
centrul de informatică,
CDI-ul, sala
multimedia nu ne-au fost
cunoscute sau
şcoala generală, iar
accesibile în totalitate în
obţinut-o, modul în care
această posibilitate pe care am
abordăm cunoştinţele, cel puţin în
colectivul clasei noastre, ne
obligă să ne întrebăm de ce nu am venit mai
devreme în acest colegiu. Dar suntem
conştienţi de onoarea pe care am primit-o şi pe care o avem faţă de ceilalţi colegi ai noştri din alte licee, suntem conştienţi
că de aici vom ieşi cu capul sus, cu gânduri măreţe, cu vise realiste şi uşor de împlinit.
Multitudinea de activităţi extraşcolare pe care le putem realiza ne încântă: clubul de turism, acţiunile de
voluntariat, trupa de teatru, corul, echipele sportive sunt modalităţi variate de petrecere a timpului liber. Elementul
marcant l-a reprezentat Balul Bobocilor, show-ul superb la care am luat parte majoritatea.
Vine de la sine faptul că socializarea zilnică ne impune, fără drept de opinie, legarea de prietenii, unul dintre cele
mai plăcute şi mai solide acte ale vieţii. Rolul pe care îl joacă prietenia în viaţa unui om este complex, iar evoluţia
prieteniei este împărţită pe două categorii: prima cea în care ne socializăm cu toţii, de loialitate, de încredere şi a doua
este cea în care ne lăsăm pradă stărilor afective, fiindcă “sentimentele sunt ca animalele sălbatice, nu ne dăm seama cât
sunt de feroce până nu le deschidem cuştile” (Richard Paul Evans).
Liceul este una din cele mai frumoase etape ale vieţii, este perioada de timp în care încercăm noi senzaţii, în care
ne apropiem cu repeziciune de maturitate, în care responsabilităţile se măresc gradual cu scopul de a ne obişnui cu
viitorul, cu greutăţile vieţii de adult. Acest mediu propice dezvoltării noastre în ambianţă cu cei de-o seamă cu noi, cu
profesorii exemplari, cu regulile care trebuie respectate, cu notele bune sau rele, cu şocul de a ne subaprecia sau depăşi
limitele, cu fericirea aşteptării zilei de mâine în care ştii sigur că ai mate,
logică, română, engleză, sport
sau orice alt ă materie, te
provoacă să îţi îmbunătăţeşti
constant zâmbetul şi
optimismul.
A fi elev în Colegiul
Naţional “Horea, Cloşca şi
Cri ş an” este un motiv de
mândrie.
David Andreea Camelia, IX B

A fi elev la
Colegiul Naţional
“Horea, Clo ş ca ş i Cri ş an”

14

O poveste inedită vine anul acesta din clasa a XI-a matematică-informatică intensiv engleză unde eleva Andreea
Tulbure a reuşit să ajungă jucătoare în Divizia B a campionatului naţional de volei feminin. Aflăm mai jos câte
ceva despre ea, precum şi despre echipa de volei a şcolii:
1. Pentru început spune-ne cum de ai ajuns să joci în divizia B.
A.T: Am fost chemată la o preselecţie în septembrie 2010 . Fiind căpitană la cadete
în campionatul naţional am fost recomandată de antrenor. Am început să mă duc la
antrenamente şi in data de 5 februarie 2011 am reuşit să-mi fac în sfârşit oficial
debutul în devizia B.
2. Care este diferenţa dintre echipa la care joci în devizia B şi echipa şcolii?
A.T: Diferenţa este una enormă , începând de la experienţa fetelor , la mentalitate şi
la pregătirea serioasă care se face la devizie.
3. Ce te nemulţumeşte la echipa şcolii?
A.T : Nu pot să spun că mă nemulţumeşte ceva. Ar fi faptul că în timpul jocului
unele fete se pierd , nu au spirit de luptă şi mentalitate de învingător. Evident acest
aspect nu se aplică la toate jucătoarele. Un lucru care chiar nu imi place, ce tine mai mult de liceu decât de echipă, este
lipsa suporterilor şi dezinteresul pe care elevii il manifestă legat de acest sport.Altfel te simţi când eşti esti susţinut de
câtiva suporteri, iţi creşte moralul, vrei să dai totul din tine ca să nu ii dezamăgeşti, greşeşti mai puţin. Impactul este
vizibil si pe echipa adversă, nu se pot concentra la fel de bine, unele jucătoare chiar se emoţionează la vederea
suporterilor. Suporterii sunt ca si un al 7-lea jucator pe teren, ne imping de la spate şi ne ajută să obţinem
superioritatea tactica. Păcat că la noi nu se tine seama de acest lucru.
4. Dacă ai fi tu antrenoarea echipei şcolii, ce ai schimba?
A.T: În primul rând aş schimba desfăşurarea antrenamentului , aş lucra mult mai mult la tehnicile de preluare şi
serviciu, aş face mai mult antrenament la sală pentru detentă şi forţă în braţe. La meciuri aş spune fetelor unde să pună
mingile, unde să facă atac şi ce să facă pe teren pentru a folosi la maxim greşelile adversarului.
5. Ce avantaje ai ca jucătoare şi cum te privesc cei din
jur?
A.T: Un prim avantaj este multitudinea de oameni pe care o
cunoşti , îţi faci prieteni în toată ţara, aflii lucruri noi şi totodata
vizitezi multe oraşe. După cum se ştie sportul ajută la
menţinerea sănătăţii şi la păstrarea formei corpului. Oricum
cred ca cei din jur apreciază ceea ce fac şi mă privesc cu mai
mult respect decât dacă n-aş face nimic. Consider că am un
avantaj faţă de alţii atunci când îmi depun un un CV pentru o
bursă, sau pentru un loc de munca.
6. Cum reuşeşti să te motivezi şi să treci peste eşecurile
din teren?
A.T: Nu îmi trebuie neapărat o motivaţie pentru că iubesc
acest sport şi face deja parte din existenţa mea. Pentru mine
antrenamentul a devenit deja o obişnuinţă , iar în zilele în care nu am antrenament chiar mă simt ciudat şi nu îmi
găsesc locul. Peste eşecuri trec câteodată greu, altă dată uşor, depizând de importanţa meciului. Ceea ce mă
enervează însă cel mai tare este că nu văd câteodată determinarea necesară la unele dintre coechipierele mele
7. Ce ai să le transmiţi fetelor care ar vrea să înveţe să joace volei?
A.T: Le transmit să se gândească bine ce fac. Dacă vor să ajungă jucătoare profesioniste trebuie să fie puternice,
ambiţioase, serioase şi să lupte tot timpul. Dacă joci din pasiune nu există nimic mai frumos, dar daca il vad ca pe un
hobby sau un sport făcut doar aşa ca să mai treacă timpul nu o să ajungă prea departe.
Nicoară Octavian, XII C
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Primăvară
Mă îmbrăţişezi şi simţi miros de ghiocei.
Îmi zâmbeşti şi îmi spui că ţi-a fost dor de mine
aşa cum deşertului îi e dor de ploaie.

Poezii

Îţi dau părul la o parte şi văd
cum locul în care te-am atins înfloreşte.
E prea târziu....
Credeam că a trecut......
Mă uit în ochii tăi şi văd cum acolo se ascund izvoare.
Îmi spui că mă iubeşti....dar nu aud decât cântecul ciocârliei.
Nu te mai pot salva.....
Mâinile noastre se transformă în rădăcini...
Mă săruţi.
Ştiai că eu sunt Primăvara.
Trif Ioana, XII A

Trăiesc prin el,
pianistul
cu mâini ca şi crengile
unui stejar,
îmbrăţişând violoncelul
aşteptând să strivească
corzile, inima mea
Trăiesc printr-un afiş,
piele de hârtie
păr auriu
ciorapi albi
şi pantofi negri
aşteptând să-mi strivească
buzele, cât îţi rostesc numele
în fiece limbă.
Şi în fiecare limbă,
eu sunt coconul tău firav
strivindu-mi degetele
cu anxietate, cât timp tu râzi,
un timbru nordic
ca şi sticla sub piele.
Îmi săruţi fruntea
cu reţinere,
Îţi spun numele accentuând
prima silabă şi uitând restul,
cu un suspin.

Moldovan Ioana, XII A
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Privesc afară, e întuneric.
Nu văd nimic şi totuşi văd totul.
Nu e un peisaj feeric,
Natura îşi îngroapă mortul.
Şi cerul plânge cu amar,
Sufletul să şi-l stoarcă,
Şi picuri reci îmi bat în geam
Cu disperare, parcă…
Pământul ud adăposteşte
Noian de frunze ce-i aşternut stângaci,
Codrul suspină, se veştejeşte,
Sunt lacrimi de copaci.
Totul în jur e-n doliu iar,
Amai trecut un an de viaţă.
Tristeţea toamnei are un gust amar
Precum un răsărit întunecos, de dimineaţă.
Vlaşin Diana, XI E

Trăiesc
Trăiesc prin ea,
fata frumoasă
cu priviri nesfârşite
ca şi marea
aşteptând să-mi strivească
capul cu întrebări nedefinite.

Ultime momente

Fetiţă fragilă

Fetiţă fragilă, tu eşti o biserică.
Tu exişti în acelaşi fel
În care mirtul şi cânturile şi icoanele există.
Se străduiesc să se înalţe, să placă cerurilor,
Iar tu săruţi mătăniile, ţinând
Trei degete strânse, aproape de Dumnezeu.
Totuşi aceste degete vor fi atinse de el,
Buzele tale, mărgele, mătănii şi cireşe
laolaltă, i le vei dărui
îţi vei sacrifica trupul, Pământului
şi mirodeniile şi tobele şi idolii păgâni
există în acelaşi fel în care
Femeie păcătoasă, tu eşti o biserică de taine.

Moldovan Ioana, XII A

Teama înjunghie
Un covor de lacrimi
îmi îmbracă faţa,
Nu ştiu dacă războiul
întâmpină dimineaţa.
Tu ... cu dragostea în braţe,
mă priveşti frumos
Şi nu vrei să te gândeşti
că vei pleca acolo jos.

Spinul temerii
că mâine nu vei mai iubi
Sau mai bine spus
nu voi mai avea unde privi
Căci tot ce-i frumos
într-o clipă se va topi
Iar să ies din peştera durerii
nu voi îndrăzni.

Săgeata lui Cupidon
a fost demult înfiptă,
Ura la intrarea-n casă
a fost strivită
Braţele tale tremură
când eu le ating
Simt şi cred
că o să mă sting.

Cuvintele se vor şterge
de pe buza ce tremură şi ea
Mai mare decât toate e încă teama grea
Mâine sau poate azi
el va avea mâna rece
Of... dragostea,
dragostea vrea de mormânt
să mă lege.

Ce-i viaţa?...
Când dragostea se spulberă?
Până şi stânca cea mai puternică sângeră
Ploaia cea mai curată
îmbracă obrazul fin
Mă strânge,
mă sugrumă,
mă înjunghie un spin.

Eşti aici,
dar nu ştiu pentru cât timp...
Nu mai pot într-una să mă mint
Eşti bucuria de ieri,
de azi, dar mâine ...
Mă voi usca
ca o felie de pâine.

Marica Elena, XI G

Indiferenţa

Fericire simplă

Oare simţim la fel ?

Străluciri mărunte albe,
Într-o mare de cerneală
S-au pierdut în gând de vară,
Peste-a noastre priviri calde.

Sunt zile în care vreau
Să fiu invizibilă.
Să trec pe lâng-o lume-ntreagă
Fără ca ea să mă observe.
Să râd de nepăsarea ei
Fără ca să-şi dea seama.
Pe această scenă numită viaţă
Port măşti care-mi ascund
Fiecare fărâmă a sufletului.
Puţinii prieteni adevăraţi
Care mă cunosc aşa cum sunt
Ştiu că demult am încetat
Să cred în îngeri.
Lumea nu mă lasă să mă exprim
Mă uită des şi mă critică mereu.
Tu ai crede în îngeri dac-ai fi în
locul meu ?

Azi mă joc târziu în seară,
Ochii negri aţintindu-i
Spre înaltul de albastru;
Mai aproape aş vrea să pară.
Astru povestind mistere
Îmi trimite lumini blânde,
Le culeg copilăreşte
Şi le-mpart cui mi le cere.

În preajma ta!

Cerul tace, stele
dorm...
Cerul tace, stele dorm
Vise reci se ţes din somn,
A plecat, n-a mai venit...
Cântă-un greier: a murit.

Roua rece de pe iarbă
Triluri de privighetori
Valul înspumat al mării
Dacă mă vor întreba
Le voi spune sus şi tare
Că tu eşti în preajma mea !

Iar somnul iar îmi dă ocol

Haine negre, vechi, murdare,
Peticite la-ntâmplare;
Arma ţine-n mâna dreaptă,
Gândul la fata ce-aşteaptă...

În preajma ta e atât de bine
Şi zilele-s cu soare pline
Şi aripi dacă aş avea
Până la stele aş zbura.

Şi rămân aşa pierduţi
Stând în iarbă-ntinşi, desculţi.
Cerul tace, stele dorm,
Vise dulci se ţes din somn.

Când umbra nopţii se aşterne
Peste al lumii trist decor,

Azi nu îmi pasă de nimic
De vorbe sau de lume
De tot ce mişcă-njurul meu
Căci astăzi sunt cu tine.

Şi-a sosit al ei bărbat,
Copilaşul ce-a plecat.
O ia-n braţe şi-o sărută,
Arma neagră o aruncă.

Never-more!

Adieri de vânt
Apusuri de toamnă
Ploi calde de vară
Vor întreba de mine
Şi mă vor găsi în preajma ta !

Singură, privind în zare,
Parcă-l vede pe cărare:
Cu ochi sinceri şi zâmbind
Stins de dor, dar tot venind...

Ochii ei negri şi clari
Surâd calzi, mereu mai mari,
Înecaţi în stropi rotunzi
Tot mai uzi şi tot mai uzi.

Ultima dată când ai râs din inimă
Nici nu ţi-o mai aminteşti.
Sufletul tău nu mai are urme de bunătate
Sentimentele, au ruginit în tine.
Nu mai ştii cum să te bucuri de nimicuri,
Indiferenţa te-a copleşit !
Ai uitat de tot ce respiră în jurul tău
Parcă razele soarelui nu te ating,
Zâmbetele dulci nu te încântă,
Totul te lasă rece !
Eşti conştient de întunericul
Care ţi-a încătuşat simţirile
Luându-ţi orice urmă
De omenie,din tine.
Fiara indiferenţei te-a răpit,
Până ce lacrimi amare
Îţi vor atinge sufletul.
Aldea Adriana Gabriela, IX D

Aldea Adriana Gabriela, IX D

Iar inima îmi bate iute
Împovărată de amor
Şi gândurile mă frământă,
Mă-ntreb privind în noaptea neagră:
" Hei Val, nu semăn cu Lenor?"
Aş vrea odat, măcar o clipă,
Să mă asemeni cu Lenor,
Să îţi atrag privirea rece,
Iar mâinile să-ntinzi uşor
Şi să m-atingi…
Dar nu, nu, asta nu-i posibil!
Ştii, corbul zice: "Never-more!"
(inspirată din poezia lui E.APoe)
Vlaşin Diana, XI E

Lumină
Lumina... deschide poarta plină de spini a sufletului meu...
Ea, mă arde pe dinăuntru curăţându-mă de tot ce a fost rău.
Îmi şterge toate păcatele, toate lacrimile, tot întunericul
Ca să-mi poată inunda toate cele 4 camere.
Fiecare cameră e un anotimp:
Primăvara - mă învaţă să cred în tot ce e pur şi inocent.
Vara - mă învaţă să ard tot răul din mine.
Toamna - mă învaţă cum lacrimile căzute ca o ploaie blânda te pot elibera.
Iar iarna...mă învaţă cum să rămân bună până la venirea primăverii.

Raluca Stan, XI E Lumina... mi-a pătruns în fiecare celulă şi mă ridică la cer.
Mă simt liberă....
Trif Ioana, XII A
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Încercuiţi răspunsul care vi se potriveşte cel mai bine, primul la care gândurile voastre se opresc. Număraţi
apoi care răspunsuri predomină: a, b sau c? Şi nu uitaţi: problemele apar atunci când există prea multă toleranţă sau
prea puţină! Perfectibili suntem cu toţii, în orice moment!
1.
Ce părere ai despre afirmaţia „Gusturile nu se discută?”
Unii chiar nu au gusturi...
a.
Foarte adevărată. Dacă le acceptă pe ale mele, le accept şi eu pe ale lor.
b.
Se discută, dar amical.
c.
Când cineva nu este de acord cu ceea ce spui...
2.
E problema lui
a.
Încerc să îl/o fac să înţeleagă.
b.
Îmi susţin ideea, dar o iau în considerare şi pe a lui.
c.
Comanzi o pizza şi durează exagerat de mult până este gata. Tu...
3.
Mă ridic, părăsesc localul trântind uşa.
a.
Aştept, ce să fac, oricum e prea târziu să mă duc în altă parte.
b.
Asta e, încerc să îmi găsesc un subiect drăguţ de discutat cu cineva...
c.
4.
Prietenul/prietena ta îşi pune un piercing în sprânceană.
Îi arăt în fiecare zi cleştele cu care o să i-l scot când prind momentul...
a.
Îi spun că erau locuri mai puţin vizibile unde putea să îl pună...
b.
Nu-mi place, n-am ce face şi trebuie să accept.
c.
5.
Apreciază următoarea afirmaţie: „Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont”:
Da, foarte adevărat!
a.
Important este ca cei cu orizonturi diferite să meargă pe drumuri diferite, pentru a nu se împiedica
b.
unii de alţii...
Fiecare cu orizontul lui, cred că e normal să fie aşa.
c.
În echipa în care lucrezi, un coleg face o greşeală care face să se piardă tot ce aţi muncit până
6.
atunci:
Îl/o desfiinţez!
a.
Nu spun nimic, dar o să vadă el...
b.
Îl apăr, oricine poate greşi.
c.
Colegul/colega de bancă are un parfum insuportabil (cauze cosmetice sau naturale )
7.
Dacă-i spun că duhneşte se supără... aşa că iau distanţă!
a.
Lasă că mâine procedez la fel şi eu, să-l/o văd ce face...
b.
Poate e doar o întâmplare, sau e bolnav/ă...
c.
O persoană atee trebuie:
8.
Plimbată puţin pe la biserică
a.
Înţeleasă, trece printr-un moment de rătăcire.
b.
Îi respect convingerile.
c.
A greşi este:
9.
Frustrant.
a.
Omeneşte, atâta timp cât nu mă afectează pe mine.
b.
Ceva ce se întâmplă oricând, oricui.
c.
Când o persoană exagerează, profitând de bunăvoinţa ta:
10.
Ce? A, nu, asta e deja prea mult!
a.
Îi spun ce mă deranjează.
b.
O las să văd până unde poate merge.
c.
Majoritate de A: un grad destul de mare de intoleranţă, îţi vine greu să accepţi ideile altora, să înţelegi ce fac, de ce
fac cum vor ei şi nu cum vrei tu, deoarece aşa e cel mai bine! Pentru a relaţiona cât mai optim cu ceilalţi, încearcă să
fii empatic şi vei vedea că multe lucruri se vor schimba în bine!
Majoritate de B: indecisul care, în sinea sa, e mult mai puţin tolerant decât se declară. Ţi-ar plăcea să poţi lua
atitudine, dar a te impune presupune un prea mare consum de energie pentru tine, aşa că laşi lucrurile aşa cum sunt,
oricum, tu spui ca ei şi faci ca tine. Încearcă şi tu să fii empatic, chiar ajută!
Majoritate de C: cu adevărat, ai un grad foarte ridicat de toleranţă. Poate prea mare. Oare nu rezolvi problemele
care apar... ignorându-le? Comunicarea nu e punctul tău forte, dar îmbunătăţind-o, vei vedea că multe din lucrurile
care te supără se vor schimba când tu vei şti cum să iei atitudine!
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Există momente în viaţă în care ne simţim singuri. Singuri pentru că
suntem diferiţi. „Diferit” nu înseamnă doar a avea o calitate mai specială pe
care alţii nu o au, ci şi a avea defecte.
Consider că primul pas spre a-ţi corecta un defect este a-l recunoaşte.
Pasul a fost făcut în ziua de 11 aprilie 2011. Nu am urmărit să schimbăm lumea
într-o singură zi, ci am urmărit sădirea unor semne de întrebare în sufletele
fiecăruia dintre noi, semne de întrebare care sperăm că o să facă mai uşor
drumul spre a ne accepta, dar mai ales spre a ne preţui unii pe ceilalţi pentru
ceea ce suntem cu adevărat şi nu doar pentru felul în care ne îmbrăcăm sau
pentru ce maşină conducem.
Totodată, nici unul dintre noi nu ştie ce îi rezervă viitorul, însă toţi ştim că fiecare zi trebuie trăită ca şi cum ea ar
fi ultima.
De aceea, prietene, dacă ai jignit sau ai rănit, cere-ţi scuze, nu te costă nimic, iar dacă iubeşti pe cineva, du-te şi
spune-i asta, pentru că niciodată nu se ştie când va veni momentul în care vei fi obligat să spui cu regret „ este prea
târziu”.
Ideea proiectului intitulat „Ziua toleranţei” s-a născut dintr-o acută nevoie a elevilor, dar şi a cadrelor didactice
de a realiza următoarele obiective: să ne cunoaştem mai bine unii pe ceilalţi, să explicăm şi exersăm ce înseamnă
toleranţă şi asertivitate, să renunţăm la indiferenţă în ceea ce priveşte problemele colegilor, să învăţăm să comunicăm
mai bine unii cu ceilalţi, să trecem peste barierele care stau în faţa unei mai bune înţelegeri cu cei din jur, să nu criticăm,
judecăm, etichetăm pe nimeni, să acceptăm diferenţele dintre noi, conştienţi fiind şi de asemănările existente, să îi
ascultăm pe cei de lângă noi, nu doar să ne impunem punctul de vedere, să fim deschişi la idei noi, să fim conştienţi că,
pentru a corecta un defect al nostru, trebuie mai întâi să avem tăria de a-l recunoaşte, să ne putem exprima liber, fără a ne
fi teamă să spunem ceea ce credem şi simţim, să dăm mai multă atenţie sufletului şi minţii, nu doar aparenţelor.
Realizarea acestor obiective a fost una inedită care a încântat şi a plăcut atât elevilor cât şi cadrelor didactice şi
anume: conştientă de faptul că declarativ toţi suntem toleranţi însă faţă în faţă cu o situaţie concretă gradul de toleranţă
scade considerabil, echipa de proiect a întocmit o lista cu 28 de posibile roluri pe care 28 de elevi trebuiau să le
interpreteze în timpul zilei de luni, fără ca ceilalţi colegi să ştie. Astfel, am reuşit să surprindem reacţiile dar şi nivelul
toleranţei elevilor ce nu erau în cunoştinţă de cauză. Dintre roluri amintim: agresivul, timidul, linguşitorul, depresivul,
hilarul, bârfitorul, atotştiutorul, introvertitul, ipohondrul etc.
Elevii îşi doresc mereu cât mai multă toleranţă din partea profesorilor. Dar oare domnii profesori şi doamnele
profesoare nu aşteaptă şi ei la rândul lor toleranţă din partea elevilor? De aceea am considerat necesar ca şi unii
profesori să primească roluri şi am lansat provocarea. Cadrele didactice care au răspuns acestei provocări sunt: d-na
Anna Milea, d-na Daniela Cetean, d-na Sofica Rusu, d-na Carmen Busuioc, d-l Ioan Damian, d-na Alina Secară, d-na
Rodica Băruţă şi d-na Ileana Corodeanu, care au avut drept consemn „să fie altfel decât sunt în mod obişnuit la clasă” şi
trebuie precizat că şi-au interpretat rolurile foarte bine.
La ultima oră de curs, în ultimele 10 minute, simularea a încetat, „actorii” au anunţat în clase tema zilei şi scopul
rolurilor, elevii şi cadrele didactice au completat chestionare
de evaluare a atitudinii proprii, atitudinii colegilor şi
profesorilor, apoi toată lumea s-a întâlnit în curtea interioară
a colegiului, unde au fost felicitaţi eleviiactori şi profesoriiactori. A avut loc o dezbatere despre toleranţă, atitudine şi un
exerciţiu-joc ce a incitat la autoanaliză, recunoaşterea
propriilor greşeli, exprimare liberă.
La final, mă declar mulţumită pentru rezultatele
obţinute, dar şi pentru că datorită acestui proiect am cunoscut
nişte colegi minunaţi şi am legat noi prietenii. Echipa de
proiect mulţumeşte tuturor celor implicaţi!
Slevaş Clarisa, XI A

Modulul de învăţământ pluridisciplinar propune elevilor din clasa a XI-a de la profilul uman, specializarea
bilingv- franceză un parcurs interesant, care să-l implice pe elev în cercetare şi documentare pe o temă aleasă de el şi
colegii lui, în problematizare şi trierea informaţiilor astfel încât elevul să dobândească cunoştinţe de limbă franceză, să
se exprime fluent, să fie inventiv, creativ, să integreze cunoştinţele de istorie şi economie, discipline non-lingvistice în
ansamblul cunoştinţelor lui teoretice şi practice. În 27 mai 2011, elevii clasei a XI-a F vor susţine proba anticipată a
examenului de bacalaureat cu menţiunea bilingv-franceză, ea constând într-un examen oral, în limba franceză, în cadrul
căruia fiecare elev va face un raport cu privire la ceea ce a învăţat derulând acest proiect. În anul acesta, tema aleasă de
elevii clasei a XI-F este “ Constrângeri şi libertăţi în societatea democratică ”. Problemele pe care şi le-au pus elevii
fiind evidenţiate prin câteva întrebări:
• Care sunt drepturile şi libertăţile elevului în şcoala contemporană din România?
• Ce înseamnă libertatea? Dar libertinajul?
• Ce înseamnă delicvenţa?
• Este individul liber să-şi aleagă religia?
• Ce este libertatea de exprimare?
• Cum reflectă mijloacele mass-media libertatea de exprimare, de informare a cetăţeanului ?
• Suntem informaţi sau manipulaţi ?
• Ce înseamnă toleranţa ? Dar discriminarea ?
• Cum să înveţi să fii tolerant la şcoală şi în societate ?
Iată câteva impresii exprimate de elevii clasei a XI-a F la sfârşitul proiectului pluridisciplinar cu titlul:
La liberté signifie faire tout ce qu'on veut?
Impresiile mele despre acest proiect sunt bune deoarece: am învăţat cuvinte noi, am învăţat cum să lucrez în
echipă, am învăţat cum se face un chestionar şi un raport de cercetare, am învăţat cum sa fac un caiet de bord, cum să fac o
sinteză personală cu privire la tot ce am cercetat eu în cadrul acestui proiect, am aflat multe lucruri interesante legate de
subtema cercetării mele . (Cadar Cosmina)
Am o părere bună despre acest proiect deoarece am avut multe lucruri de învăţat pe parcurs. Tema proiectului
este interesantă şi cuprinde multe lucruri interesante despre viaţa noastră. Mi-a plăcut să caut pe internet şi în
documentele scrise despre tema noastră, care cuprinde libertatea reflectată în religie, literatură şi artă. (Ispas Florina)
Prin acest proiect am adunat mai multe informaţii pe care nu le cunoşteam până acum, am realizat chestionare,
interviuri. Am avut mai multe subiecte de dezvoltat prin care am învăţat că avem dreptul de a ne alege felul în care ne
desfăşurăm viaţa, am învăţat că sănătatea noastră este importantă şi că nu trebuie să ne lăsăm influenţaţi de anturaj doar
pentru a fi acceptaţi. Acest proiect este unul în care noi elevii ne îmbogăţim vocabularul, aflăm informaţii noi care mai
târziu ne pot fi de folos. (Rad NegruAmalia Cornelia)
În ceea ce priveşte proiectul bilingv francez, impresiile lăsate de acesta sunt foarte bune. Pe parcursul întregului
proiect, am avut şansa de a învăţa o mulţime de lucruri noi, de a-mi clarifica anumite informaţii pe care nu le stăpâneam
foarte bine şi totodată de a studia respectiva temă aleasă din toate mijloacele de informare. Toate activităţile au fost
interesante şi mi-au stârnit curiozitatea, astfel încât să vreau să descopăr din ce în ce mai multe lucruri. Am avut parte de
multe lucruri noi, de exemplu, am avut întâlniri cu diverşi jurnalişti, am vizitat redacţia cotidianului „Unirea” pentru a
vedea cum se desfăşoară tipărirea unui ziar şi ce implică această acţiune, precum şi multe alte activităţi. Pentru mine,
acest proiect a fost o oportunitate şi un avantaj. Sunt sigură că în viitor voi putea aplica tot ceea ce am învăţat.
(Muntean Maria Ramona)
În ceea ce priveşte proiectul bilingv, eu am o părere bună.Ţin să cred că scopul proiectului a fost unul benefic
pentru noi. În acest fel noi am putut să culegem informaţii, să ne informăm în legătură cu „libertatea”, ce înseamnă
libertatea pentru noi, dacă are limite, adică dacă „ libertatea înseamnă să faci tot ceea ce vrei”. În cadrul proiectului
ne-am împărţit în grupe fiecare având o temă diferită în ceea ce priveşte libertatea. Am aflat astfel cum este exprimată
libertatea în mass-media, religie, şcoală, în viaţa de zi cu zi etc. În concluzie proiectul ne-a ajutat să ne cunoaştem cu
adevărat drepturile şi libertăţile. (Lucaciu Eliza)
Acest proiect bilingv ne-a ajutat foarte mult şi a fost o experienţă plăcută. Am învăţat şi am aflat multe lucruri
interesante cu privire la tema aleasă. Ne-am apropiat mai mult unii de alţii, am lucrat în grup, am schimbat păreri, ne-am
informat în legătură cu libertatea. „Ce înseamnă libertatea pentru noi?”, dacă are limite sau nu. Am învăţat despre

libertatea în şcoală, religie, libertatea în mass-media, dacă suntem sau nu influenţaţi. (Lucaciu Emanuela)
Prin acest proiect pluridisciplinar am învăţat şi totodată descoperit lucruri noi. Am învăţat că nimic în lume nu se
poate face dacă nu eşti liber. Libertatea este cheia tuturor reuşitelor. Libertatea depăşeşte limitele unei ţări, a întregii
populaţii, toţi suntem dependenţi de libertate. Chiar dacă suntem diferiţi noi totuşi suntem egali. Acest proiect a fost un
strop de înţelepciune şi deschidere spre tot ceea ce se află în jurul nostru. Pe parcursul acestui proiect am învăţat să
cercetăm şi să căutăm materiale necesare temei proiectului nostru, să facem rezumatul sau să extragem ideile principale
din materiale complexe. După părerea mea acest proiect a fost o adevărată provocare pentru mine.Am reuşit să învăţ foarte
multe lucruri folositoare în viaţa de zi cu zi. (Moiseş Iulia Georgiana)
În proiectul bilingv la care am participat, au fost nenumărate momente în care am aflat lucruri noi. Îmi place să mă
documentez mult ceea ce am şi făcut în timpul proiectului. Lucrurile noi descoperite m-au ajutat în crearea de noi prietenii
şi păstrarea celor vechi. Acum, că acest proiect este pe terminate, pot spune că îi privesc pe toţi egali fără a îi discrimina şi
îmi este mult mai uşor să tolerez pe cei din jur. Pe lângă schimbarea comportamentului meu, am reuşit să acumulez noi
cunoştinţe de limbă franceză. (Roşu Laura Cristiana)
Acest proiect bilingv mi s-a părut interesant deoarece m-a ajutat să învăţ multe lucruri noi. Am învăţat să postez
materiale pe un blog, să fac un caiet de bord, un chestionar, să fac un raport de cercetare şi am învăţat multe cuvinte şi
expresii noi. Dar cel mai important a fost faptul că am lucrat în echipă.(Lazăr Claudia)
Pentru mine acest proiect a fost important deoarece am învăţat multe lucruri noi, am făcut progrese la limba
franceză şi ne-a ajutat să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine. Tema a fost bazată pe discriminare, iar de aici am învăţat
lucruri care într-un anumit fel ne-au schimbat pe noi ca persoane şi ne-au făcut să înţelegem ce e bine şi ce este rău în viaţa
de zi cu zi. Părerea mea este că am avut foarte multe lucruri de câştigat şi de învăţat din acest proiect. Suntem o clasă
norocoasă că am avut ocazia să participăm şi să ne implicăm în această activitate.(Sălcudean Raluca)
De-a lungul vieţii noastre, până în momentul acesta, noi adolescenţii, persoane mature în devenire, încercăm să
asimilăm fiecare informaţie pe care o primim. La fel a fost şi anul acesta, în cadrul proiectului bilingv, la care participă
fiecare clasă de a XI-a, secţia franceză. Am avut ca temă “libertatea”, lucru care ne-a sporit interesul mai mult şi mai mult,
făcându-ne să participăm activ la fiecare activitate propusă. Ne-am documentat mult şi acum, în prag de sfârşit de proiect
suntem mai înţelepţi, mai conştienţi de “libertăţile” noastre, dar mai cu seamă atenţi la limita acestora. (Morar Sorina)
Un moment ce mă leagă de această şcoală este acest proiect la care am participat, în care am pus suflet şi am
cercetat temele propuse de noi. Acest proiect îmi leagă prezentul cu viitorul deoarece toate informaţiile găsite îmi vor fi
utile în viitor. Pentru că am avut o “mamă” ce ne-a îndrumat m-am implicat sufleteşte în acest proiect. Am învăţat să
tolerăm pe cei din jur, să nu-i discriminăm pe ceilalţi pentru că toţi suntem egali. Sper că acest proiect va fi o reuşită şi că
vom obţine un rezultat bun la proba anticipată a examenului de bacalaureat cu menţiunea bilingv francofon.
(Pascu Cosmina)
În cadrul clasei a XI-a se derulează proiectul bilingv. În cursul acestuia, pe tema discriminării şi libertăţii, am
învăţat câte persoane se simt libere sau se simt discriminate în această şcoală. Totodată am învăţat ce drepturi avem în
calitate de elevi. La fel ca orice elev pot fi sancţionat sau pot primi o bursă sau o distincţie. Pentru mine acest proiect n-a
însemnat o pierdere de timp cum probabil cred unii, cred că mi-a folosit şi m-a ajutat să îmi deschid ochii şi să văd ce se
întâmplă în jurul meu. Părerea mea este că acest proiect este un beneficiu adus elevilor. (Berar Bogdan Florin)
Există atât în viaţă, cât şi la şcoală momente frumoase. O perioadă frumoasă se poate numi aceasta în care s-a
desfăşurat proiectul bilingv la care am participat cu clasa mea. Am aflat lucruri noi, am învăţat că toţi suntem egali şi
trebuie să ne tolerăm mai mult unii pe alţii. Sunt multe întrebări la care am gasit răspunsuri chiar interesante şi sunt
încântată că am participat la acest proiect. (BilcaAdnana Maria)
Eu consider că acest proiect ne va ajuta foarte mult în viitorul apropiat şi nu numai. Puţini copii îşi cunosc
drepturile, ştiu să aprecieze o persoană sau să îi înteleagă pe cei cu probleme. Acest lucru l-am învăţat noi pe parcursul
desfăşurării proiectului. În plus am învăţat să colaborăm, să lucrăm în echipă, pentru a face chestionare, analiza şi
interpretarea datelor culese. Ne-am bucurat de întâlnirile pe care le+am avut cu persoane resursă: scriitori, reporteri,
specialişti din domeniul media. ( CrişanAndreea Maria)
Cu ajutorul acestui proiect şi cu sprijinul doamnei diriginte am avut ocazia să învăţăm multe lucruri noi, am avut
parte de interviuri inedite cu scriitori, reporteri, asistenţi ai serviciului de probaţiune, persoane importante care ne-au
răspuns la întrebări, ne-au ajutat să ne lămurim problemele. De la aceste persoane am învăţat să fim mai toleranţi, să nu
discriminăm, am învăţat ce este libertatea cu adevărat. La început ştiam aşa puţine lucruri despre temă, dar cu ajutorul
acestui proiect am descoperit multe lucruri şi am acumulat informaţii noi. (Paştiu Larisa Maria)
De la începutul liceului ni s-a spus despre un proiect pe care îl vom desfăşura pe parcursul clasei a XI-a. La început
nu prea ştiam despre ce este vorba, ce trebuie să facem, dar acum ştim ce este libertatea, toleranţa, ştim care sunt drepturile
noastre. Acum îmi place foarte mult să mă documentez, tema aleasă a fost foarte interesantă şi am învăţat foarte multe
lucruri noi. (Mihăescu Larisa Maria)
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Încă de la începuturi oamenii au simţit nevoia de colaborare, ei mai întâi s-au unit în triburi, iar apoi când
numărul populaţiei a crescut şi nivelul de inteligenţă al oamenilor deasemenea, aceştia au început să lucreze împreună
pentru că au înţeles că şansele de reuşită sunt mult mai mari, dar aşa cum spunea şi marele filosof american Henry
David Thoreau "Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este
progresul, să lucrezi împreună este succesul."
Noi, Consiliul elevilor al Colegiului Naţional “Horea, Closca şi Crişan” din
Alba Iulia încercăm să ne dezvoltăm abilităţile muncii în echipă, dar mai ales să
ajungem la succes, dezvoltând diferite proiecte pentru colegii din întreg colegiul.
Echipa care conduce Consiliul elevilor este formată din Popa Bogdan, în calitate de
preşedinte, Gruiţă Diana şi Cojan Antonia vicepreşedinte, Constantin Ana Emilia
secretar. Consiliul elevilor împreună cu reprezentanţii claselor au demarat o serie de
proiecte, în care au fost implicaţi o mare parte din elevii colegiului: cum ar fi
''Halloween în diferite zone”, proiect care a avut ca scop crearea de personaje, fiindule astfel pusă la încercare imaginaţia elevilor. În acest sens a fost organizat un concurs,
fiecare clasă având o anumită temă. Competiţia a fost foarte strânsă, iar juriului i-a fost
greu să aleagă, astfel s-au decernat un premiu I, trei premii II şi trei premii III.
,,Săptămâna legumelor donate” a fost un alt proiect demarat de această
organizaţie. Proiectul s-a derulat în perioada 15-20 noiembrie 2010 şi a avut ca scop
dezvoltarea spiritului filantropic al elevilor colegiului, iar ca obiectiv ajutarea unor
familii nevoiaşe, oferindu-le alimente sănătoase. Proiectul a avut ca finalitate ajutarea unui număr de 7 familii din
localitate. Proiectul a fost iniţiat de membrii C.S.E îndrumaţi de prof.Adelina Morar.
Pentru că suntem patrioţi indiferent de vârstă, sex, religie sau orice altceva am hotărât să sărbătorim şi în cadrul
colegiului ziua naţională. Această acţiune a avut loc în data de 30 noiembrie 2010, în holul central al clădirii. Profesorii
au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de către elevi îmbrăcaţi în portul popular, după care li s-au oferit fundiţe tricolore şi
au fost invitaţi să joace hora. În această zi la radioul colegiului au răsunat melodii
patriotice.
“Târgul gastronomic” a fost un proiect îndrăgit de toţi elevii colegiului. Acesta a
fost un succes din două puncte de vedere. În primul rând educarea elevilor pentru a alege
alimentele sănătoase, consumarea de ceai înlocuind astfel sucurile, dar şi ajutarea unor
persoane, în urma acţiunii s-au strâns aproximativ 300 de lei, întreaga sumă fiind donată.
Proiectul intitulat ,,O bucurie pentru cei aflaţi la cea de-a doua copilărie'' a
însemnat speranţa şi încrederea că ceea ce am început să facem trebuie să continuăm
pentru a face să apară câte un zâmbet pe faţa oricui. În data de 22 decembrie 2010 membrii
C.S.E, însoţiţi de prof. Marius Slevaş au fost bucuroşi să le vestească Naşterea Domnului
vârstnicilor de la Azilul de bătrâni din localitate. Elevii au colindat şi le-au dăruit celor
aflaţi în etate fructe, bucurându-le astfel sufletele.
Un alt proiect a fost “Evocarea lui Eminescu”. În data de 14 ianuarie 2011 elevii
colegiului, coordonaţi fiind de d-na prof. Mioara Cerbu au conceput un program artistic
pentru a-i aduce un omagiu geniului literar, în preziua împlinirii a 161 de ani de la naşterea
sa. Cred că Mihai Eminescu prin scrierile sale a făcut ca în fiecare casă să fie deshisă măcar o carte, să existe un duh, aşa
cum marele poet Grigore Vieru, compara aceşti doi termeni afirmând “există într-adevar un duh al casei, cartea” , iar
pentru toate acestea am decis să îi arătăm recunoştinţa.
Venirea primăverii am dorit să o sărbătorim într-un alt mod,
prin ceva deosebit, ceva atractiv. Prin concursul ,,Mărţişorul la
superlativ” am dorit să marcăm prima zi a primăverii, dar totodată să
ne punem imaginaţia la muncă, iar cei mai creativi să fie răsplătiţi,
astfel că premiul I a fost acordat clasei a X-a A profil matematicăinformatică, premiul II clasei a X-a B profil matematică-informaticăintensiv engleză, iar premiul III clasei a IX-a E profil filologie bilingvengleză.
Elevii au fost premiaţi pentru activitatea depusă în toate
proiectele desfăşurate în acest interval de timp, dar consider că cea mai
mare răsplată este cea spirituală, când priveşti în urmă şi realizezi că ai
făcut fericit pe cineva, cândva prin activităţile propuse.
Constantin Ana Emilia, X
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AURUL APUSENILOR
Un muzeu pentru viitorul Roşiei Montane

Imobilul nr. 325 este doar prima parte finalizată din proiectul viitorului ansamblu muzeal ce va cuprinde
expozi!ia permanentă interioară, expozi!ia în aer liber - un lapidariu roman, precum şi elemente de etnografie și
patrimoniu industrial - şi sec!iunea subterană ce va fi amenajată în
jurul galeriei Cătălina Monuleşti, galerie în care a fost descoperit cel
mai important lot de tăbli!e cerate.
To!i partenerii care au contribuit la acest proiect, respectiv
Primăria Roşia Montană, Muzeul Na!ional de Istorie a României,
București, Muzeul Na!ional al Unirii Alba Iulia și Roșia Montană Gold
Corporation, sunt interesa!i să transforme muzeul într-un proiect pe
termen lung, aflat în buna folosire a comunită!ii locale, dovadă a
bogatei moșteniri istorice a localită!ii pentru viitoarele genera!ii.
Pentru moment, până când va primi un statut juridic, atât
clădirea restaurată cât și expozi!ia ce o găzduiește rămân în
administrarea institu!iilor tutelare, cu acces gratuit pentru to!i
localnicii sau pentru cei afla!i în trecere prin Roșia Montană.

Un muzeu renăscut din ruine

Restaurarea casei aflate în Pia!a centrală a Roșiei Montane, la numărul 325, a fost un proces complex, pentru că
imobilul nu avea funda!ie, se afla pe un teren instabil și era într-o stare avansată de degradare. Principiul general de
restaurare a fost cel al păstrării unui procent cât mai mare din materialul original de construc!ie. Zonele cu risc de
prăbușire au fost reclădit, iar por!iunile păstrate au fost securizate.
Cele mai mari provocări au fost create de terenul argilos și
instabil, dar și de prezen!a a două izvoare subterane. Specialiștii au
efectuat săpături adânci pentru a identifica sursele de apă, iar apoi s-au
construit sisteme de colectare și drenare. Chiar și cu acest nou sistem,
zidurile vechi vor continua să elimine apă și săruri în următorii ani.
Pardoselile sunt în întregime din lemn tratat cu ulei de in, la fel și lambriul
de tavan.
Tâmplăriile sunt din lemn stratificat cu geamuri termopan.
Corpurile de mobilier și cele de iluminat sunt de tentă retro, menite a se
integra armonios în specificul casei. În curte și la terasă s-a folosit piatră
despicată de Posaga pozată pe pat de nisip.
Plastica fa!adei principale a fost integral restaurată. S-a revenit
la materialele originale; fa!ada este iluminată de corpuri de iluminat
specifice epocii de construire (lămpi cu gaz). Împreună cu toate clădirile de pe frontul Pie!ei, clădirea de la numărul 325
este văzută ca parte integrantă dintr-un ansamblu arhitectural ce va găzdui viitoarea Expozi!ie a Mineritului din Roșia
Montană.

Istoria casei de la numărul 325

Istoria casei aflate la numărul 325 e asemănătoare cu cea a Roșiei
Montane. Casa și comuna sunt conectate la același ritm al istoriei, cu
decenii de prosperitate urmate de ani de anonimat și decădere. Doar un
medalion care reprezintă un șarpe încolăcit pe o cupă, simbolul farmaciilor
de pretutindeni, ne spune anul primei datări, adică 1874, cât și prima
destina!ie a clădirii.
Abia din 1910 apare în acte și numele proprietarului: Vasile Tomuș.
Fiica acestuia, Maria Gruber, a moștenit casa, iar la 1948 a transformat-o
din farmacie în cârciumă, în baza brevetului la care aveau dreptul văduvele
de razboi. Mai târziu, parterul clădirii a avut fel de fel de destina!ii
comerciale, în timp ce etajul a rămas spa!iu de locuit.
Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) a devenit proprietar al clădirii la data de 29 septembrie 2003, când a
cumpărat-o de la cei 5 proprietari, moștenitori legali ai Mariei Gruber. Clădirea, nelocuită, era în stare foarte avansată
de degradare, inclusiv structura de rezisten!ă fiind grav afectată. Putem spune că, fără o interven!ie rapidă, istoria
casei 325 s-ar fi apropiat de final.
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Cred că cu toţii ne dorim o vacanţă, cel puţin odată pe an, într-un loc
relaxant şi plăcut, unde să uităm de toate grijile şi de tot stresul.
Ei bine un astfel de loc este Bad Wiessee, un mic orăşel situat la 50 km de
Műnchen, la poalele Alpilor, în inima Bavariei de Nord, înconjurat de dealuri şi
de munţi împăduriţi, pe malul lacului Tegernsee. Pe lângǎ peisajul încântător şi
lacul fermecător, aici veţi găsi o mulţime de alte lucruri interesante de făcut. Unul
dintre aceste lucruri este minigolful. În Bad Wiessee se află două terenuri de minigolf şi unul de golf, unde vă puteţi
petrece ziua într- un mod plăcut şi relaxant. Pe lângă asta, de asemenea puteţi să vă plimbaţi cu barca pe lac. Printre altele,
în Bad Wiessee se află şi un loc de distracţie, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, unde vă puteţi petrece întreaga zi.
Acest loc magic este Bade Park, piscina din Bad Wiessee, care vă va oferi o zi de neuitat. Pe lângă bazinele de înot, locurile
special amenajate pentru cei mici, jacuzzi şi alte locuri de relaxare, Bade Park vă pune la dispozitie şi un complex de
saune. Pe lângă serviciile obişnuite pe care vi le oferă sauna, aici veţi primi şi diferite fructe şi ceaiuri, din partea casei.
După o zi de distracţii, vă veţi putea delecta şi cu mâncărurile
tradiţionale bavareze, la unele dintre restaurantele specifice zonei.
După toate acestea spre seară cei mari vor putea merge la Spielbank,
cazinoul din Bad Wiessee, care de asemenea este şi cel mai mare
cazinou din Bavaria. În afară de aceste locuri minunate, la o distanţă
de 5 km de Bad Wiessee se află o telegondolă, ce urcă în Alpi. La
capătul celălalt al telegondolei, în Alpi, se află un restaurant; pe lângă
acestea cei care iubesc natura şi plimbarea pot face drumeţii prinAlpi,
după care se pot întoarce înapoi pe jos, bucurându- se de un peisaj
admirabil.
Pe parcursul anului, în Bad Wiessee au loc diferite activităţi,
cum ar fi turneul de şah, dar una dintre cele mai spectaculoase activităţi este zborul cu balonul, în care întreg cerul este
acoperit de baloane, turiştii având şi ei posibilitatea să zboare.
Pe lângă locurile de agrement din Bad Wiessee vă puteţi bucura şi de celelalte orăşele situate în jurul lacului
Tegernsee: Rottach, Tegernsee şi Gmund, în care veţi putea ajunge cu maşina, pe jos sau într- un mod şi mai plăcut, cu
vaporul. Spre exemplu la Rottach se află un castel despre care se
spune că la început a fost o mănăstire, pe care regele Max I
Joseph a transformat-o în reşedinţa sa de vară, după ce iubita sa
regină Caroline s- a îndrăgostit iremediabil de lac. Se zice că
părea vrăjită de apa care o chema în zorii fiecărei dimineţi să o
contemple. Tot în apropiere de Bad Wiessee se află şi o pistă de
sănii, un lucru cu adevărat uimitor, este ca şi cum ne- am da cu
sania vara.
Pe lângă partea de turism, Bad Wiessee are şi o
însemnătate istorică. La Bad Wiessee, Hitler l-a arestat personal
pe Röhm şi pe alţi lideri marcanţi ai SA(Sturmabteilung).
În concluzie dacă doriţi o vacanţă de vis şi de neuitat
Bad Wiessee este locul potrivit. Toate vacanţele de vară mi le-am petrecut acolo şi tot ceea ce pot spune este că acest loc,
situat în inima Bavariei, este un loc magic, pe care cu dragă inimă îl recomand tuturor spre a petrece vacanţele.

24

Goadă Dragoş, X B

...Lumea filmului...
The Green Hornet (2010)
Atunci când părintele lui decedează în condiţii suspecte, tânărul Britt se trezeşte brusc
la conducerea celui mai profitabil trust de presă din oraş şi simte pentru prima dată în viaţă că
are un scop precis şi nobil şi anume să se folosească de averea moştenită pentru a combate
crima organizată. Cu ajutorul unui angajat conştiincios şi inventiv pe nume Kato,care este
expert în arte marţiale şi care a construit un automobil indestructibil dotat cu toate armele
imaginabile, botezat The Black Beauty, Britt Reid se transformă într-un supererou numit The
Green Hornet şi colindă străzile în timpul nopţii pentru a eradica infracţionalitatea.

Limitless (2010)
Inspirat din romanul ,,The Dark Fields" al autorului Alan Glynn, filmul ,,Limitless" îl are
în centrul acţiunii pe tânărul şi ratatul scriitor Eddie Morra, care se confruntă cu o acută lipsă de
inspiraţie şi nu este publicat de nicio editură. Atunci când un vechi prieten îi oferă spre testare un
medicament neomologat care îi permite să folosească întregul potenţial al creierului său, Eddie
se transformă într-o versiune perfectă a lui însuşi, devenind mai rapid, mai carismatic, mai
intuitiv şi mai inteligent atâta vreme cât se află sub influenţa acestei substanţe de origine
necunoscută. Amintindu-şi tot ceea ce a citit, a văzut sau a auzit vreodată, învăţând orice limbă
străină într-o singură zi, terminând de scris o carte în 4 zile şi rezolvând orice ecuaţie complicată,
Eddie Morra are succes pe Wall Street şi îi atrage atenţia magnatului Carl Van Loon, care îşi
propune să se servească de abilităţile supranaturale ale scriitorului pentru a-şi construi un imperiu financiar.

The Lincoln Lawyer (2011)
Mickey Haller este un avocat din Los Angeles care şi-a petrecut cea mai mare parte a
vieţii profesionale apărând o gamă variată de infractori, pe lista sa de clienti găsindu-se
traficanţi de stupefiante, hoţi, şoferi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice care au provocat
accidente, violatori şi criminali. Întrucât avocatul îşi dirijează afacerile de pe bancheta din
spate a automobilului său marca Lincoln, având contacte cu tot felul de persoane dubioase,
este detestat deopotrivă de către politişti şi procurori, dar şi de către o parte a clienţilor.
Atunci când i se propune să îl apere pe tânărul Louis Roulet, un playboy foarte bogat din
Beverly Hills care este acuzat de tentativă de omor asupra unei femei, Mickey Haller se
gândeşte că acesta este cazul pe care l-a aşteptat toată cariera lui, cu atât mai mult cu cât îl
consideră nevinovat pe client şi speră să obţină un succes răsunător în sala de judecată.

Artur (2009)
Remake al comediei romantice cu acelaşi titlu din anul 1981, filmul ,, Arthur" îl are în
centrul acţiunii pe un playboy alcoolic şi petrecăreţ, care nu are niciun scop precis în viaţă şi
care îşi pierde timpul risipind fără măsură averea familiei. Singura persoană pe care
iresponsabilul şi fluşturaticul Arthur Bach o iubeşte cu adevărat şi ale cărei sfaturi le urmează
este dădaca Hobson, care a fost ca o figură maternă pentru el şi care i-a dăruit întotdeauna mai
multă afecţiune decât mama sa biologică Vivienne. Pentru a moşteni uriaşa avere a familiei,
Arthur este obligat să se căsătorească cu Susan Johnson, o tânără bogată din înalta societate,
pe care părinţii lui o consideră potrivită pentru a-l aduce pe calea cea bună pe superficialul lor
fiu, dar pentru care acesta nu simte niciun fel de atracţie.

Marină Crina, XI E
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Recomandări de lectură
Vă propun să uităm puţin de literatura asta de duzină şi să citim nişte romane clasice care au intrat în istorie.

Titlu: Război şi pace I
Autor: Lev Tolstoi
Aceasta este o carte masivă: atât în lungime, cât şi ca impact. Este o cronică de două sau trei
decenii a mai multe familii şi relaţiile lor cu personalităţi ale Rusiei. Există un personaj
principal, dar el este erou în mod implicit, deoarece există atât de multe personaje pentru care
atât de mult timp este dedicat. Povestea are atât de multe faţete încât un singur fir narativ nu
poate fi de ajuns. Este o introspectivă în fiecare aspect al vieţii în Moscova şi St Petersburg,
precum şi în viaţa unui soldat în războaiele napoleoniene. Mai mult, Lev Tolstoi dedică
capitole întregi viziunii sale asupra războiului şi a vieţii în general.

Titlu: Portretul unei doamne
Autor: Henry James
Henry James a început ,, Portretul unei doamne” fără un plan sau subiect, doar
cu noţiunea provocatoare a unei tinere femei care ia sub control soarta ei. Rezultatul
este un studiu bogat imaginat de o moştenitoare americană care refuză peţitorii într-un
efort de a-şi stabili şi a-şi proteja independenţa. Dar libertatea spirituală a lui Isabel se
prăbuşeşte atunci când îl întâlneşte pe Gilbert Osmond. "Puterea formidabilă de
observare, poziţia lui ca un fel de secretar al burlacilor şi al faptelor umane în care el nu
este implicat", scrie Hortense Calisher, "fac din el un documentarist de primă clasă,
numărându-se printre scriitorii care adună ceea ce istoria oficială nu poate. "

Titlu: Metamorfoza
Autor: Franz Kafka
Cu o deschidere uimitor de bizară, dar surprinzător de amuzantă, Kafka începe
capodopera sa, ,, Metamorfoza”. Este povestea unui tânăr care, transformat peste noapte întrun gândac gigant, devine un motiv de ruşine a familiei sale, un izolat în casa lui, un om
alienat. O chinuitoare - deşi absurd de comică - meditaţie asupra sentimentelor umane de
inadecvare, vinovăţie şi izolare. ,, ,, Metamorfoza” este una dintre cele mai citite cărţi ale
secolului XX, având o mare influenţă asupra cititorului. W.H. Auden spunea, ,, Kafka este
important pentru noi, deoarece condiţia lui este condiţia omului modern."

Titlu: Miyerabilii
Autor: Victor Hugo
Senzaţională, dramatică, plină de emoţie şi pasiunea violentă a fiinţei umane

“Mizerabilii” este totodată o magnifică aventură şi o frescă socială. Povestea deţinutului JeanValjean, care se află într-o continuă luptă pentru a scăpa de trecut şi a-şi reafirma umanitatea,
într-o lume dură, săracă şi ignorantă, a devenit Evanghelia celor săraci şi oprimaţi.
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Tipurile de salarii din România:
Salariul Ceapă: îl vezi, îl iei în mână şi îţi dau lacrimile.
Salariul Nenorocit: nu te ajută la nimic, doar te face să
suferi, însă nu poţi trăi fără el.
Salariul Dietetic: te face să mânânci din ce în ce mai puţin.
Salariul Ateu: te îndoieşti de existenţa lui.
Salariul Magic: face câteva mişcări şi dispare.
Salariul Furtună: nu ştii când o să apară şi nici cât o să ţină.
Salariul Umor Negru: râzi ca să nu plângi.

Profesorul zice :
-"Băiete din păcate pentru tine nota pe
care o ai începe cu P. Bănuiesc ca ştii ce
notă e, nu?
-" Studentul: "Pinci?”

Miezul nopţii. Un beţiv se leagănă din gard în gard, când e
oprit de un poliţist.
- Vă rog frumos, actele dv. şi să-mi spuneţi unde mergeţi!
Beţivul se uită lung şi răspunde:
- Mă duc la o conferinţă despre efectele nocive ale alcoolului
şi despre riscul beţivilor de a deveni rataţi.
Poliţistul se uită la el fix şi întreabă:
- La ora asta? Cine ţine o conferinţă despre aşa ceva la
miezul nopţii?.
- Nevastă-mea şi, mai mult ca sigur, şi soacră-mea.
Vine şeful de la Circulaţie şi le zice la băieţi:
- Dragii mei din ordinul d-lui ministru se reia
programul cultural al MAI sub deviza "Cultură cu
forţă", drept pentru care mâine la ora 6 toată lumea
în faţa secţiei că mergem la nunta lui Figaro.
A doua zi toţi poliţiştii în faţa secţiei îmbrăcat la
costum, fiecare cu nevasta coafată, fardată şi
fiecare având în mână câte un buchet cu flori în
timp ce într-un colţ alţii numărau şi împărţeau
banii în plicuri întrebând "cât se mai dă acum la o
nuntă?".
Îi vede şeful şi-l ia cu ameţeli:
- Băi tâmpiţilor !"Nunta lui Figaro" e operă mă
animalelor nu-i paranghelie sau căsătorie,pe bune!
La care adjunctul puţin şoptit zice:
- Lăsaţi şefu' ca anul trecut când era vorba că ne
duc la "Lacul lebedelor" şi dumneavoastră aţi

Într-o noapte, la spital, o asistentă
blondă îl scoală pe pacientul care
dormea un somn adânc şi îi spune:
-Treziţi-vă, am uitat să vă dau
somniferul.

Un beţiv în tramvai, abia se putea ţine pe picioare.
La o frână mai puternică, beţivul cade în braţele
unei doamne, care îl impinge cât colo.
Beţivul se uită la ea, o analizează din cap până în
picioare şi-i zice:
- Urâto!
La care doamna, răspunde promt:
- Beţivule!
Beţivul cu un aer plictisit, îi răspunde privind-o cu
ochii pe jumătate închişi:
- Mie mâine îmi trece.

Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete:
-Domnişoară, doua belete.
-Da, sigur, până unde?
-Gheorghe, îi spuniem?
-Nu.
-Domnişoară,doua belete, vă rog.
-Sigur, dar dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi,nu ştiu
cât să vă cer.
-Gheorghe, îi spuniem?
-Apăi, spune-i.
-Noi merem la nuntă.
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