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SĂ FOLOSIȚI 
MEREU
”SĂ FOLOSIȚI MEREU APLICAȚIA SUFLETULUI 
ȘI GADGETUL INIMII! SUNT GRATUITE ȘI AU 
UTILIZARE NELIMITATĂ!” - Dr. Cosmina Chihai

Denisa Popescu, Clasa a XI- a B

Cine v-a influențat alegerea carierei?

Mai degrabă, cariera m-a ales pe mine. M-am întrebat și eu, nu o dată, de unde a pornit totul? 
Cine și ce m-a determinat să pornesc pe acest minunat -  și deloc ușor - drum? În vremea copilăriei 
mele, la întrebarea ”ce vrei să te faci când o să crești mare?”, fetele răspundeau inevitabil: ”doctoriță” 
sau ”profesoară”. Eu alegeam întotdeauna prima variantă. Așa că, în mod firesc, am urmat liceul 
sanitar, apoi facultatea de medicină și rezidențiatul. Nu mult după aceea, am avut șansa de a deveni și 
profesor de medicină generală, îmbinând astfel cele două nobile profesii. 

Fără îndoială însă, am avut și am în continuare sprijinul inestimabil al părinților mei și al altor 
oameni dragi mie, cărora nu încetez să le mulțumesc. 

Dacă ați putea da timpul înapoi, ați schimba ceva în viața dumneavoastră?

Presupunând că un maestru vrăjitor ar putea da înapoi firul timpului, din curgerea sa inevitabilă, 
probabil că aș schimba ceva, pe ici, pe colo...  Asta dacă  ar fi să-mi filtrez trecutul cu ochii și rațiunea de 
acum. Dar fiecare vârstă are tumultul și farmecul ei. E normal să fie așa. 

Într-o lume ideală, fiecare învață din propriile greșeli și nu le mai repetă. Realitatea însă, când mai 
jucăușă, când mai ursuză, ne face să fim pur și simplu oameni, cu toate calitățile și, uneori, cu defectele 
noastre. 

Așa că... înainte, fără regrete...

Ce materie predați la Școala Postliceală Sanitară?

Am plăcerea de a preda elevilor din toți anii de studiu. Încerc să vă redau cât mai succint o 
înșiruire cronologică. Începem din anul I cu anatomia, încercând să pătrundem imensul mister al 
corpului uman; semiologia ne dezvăluie o altă ”limbă străină de circulație internațională” – limbajul 
și vocabularul medical; microbiologia ne arată consecințele, uneori nedorite, ale conviețuirii cu 
numeroasele și deseori microscopicele organisme vii care ne înconjoară. În anii II și III, facem 
cunoștință cu medicina internă, medicina de urgență, psihiatria, neurologia, dar și cu multe alte 
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specialități medicale. Ajungem astfel să abordăm organismul uman ca pe un tot unitar și să constatăm 
cu permanentă uimire că aceste materii sunt total interdependente, neputând exista una fără cealaltă. 
Învățământul medical este, prin esență, interdisciplinar și transdisciplinar, iar de aici vin provocarea 
permanentă și imensele satisfacții, atât pentru profesor, cât și pentru elevi.

Ce dotări are cabinetul în care predați?

Predau în mai multe săli de clasă, cabinete și laboratoare, așa că am avut ocazia să le evaluez 
pe toate. Spre marea mea bucurie, am constatat că au fost dotate cu videoproiectoare, calculatoare, 
ecrane de proiecție, softuri educaționale, manechine, simulatoare etc. Pe scurt, tehnologie modernă 
de care profit din plin în activitatea mea și care mă ajută să adaptez mereu metodele didactice la 
cerințele actuale. 

Ne puteți relata o întâmplare comică din liceu sau din facultate?

Am trăit multe întâmplări hazlii în liceu și în facultate. Aș putea să vă povestesc o ”întâmplare cu 
repetiție” din timpul facultății. În acea vreme, asistam la cursuri și luam notițe în timp ce profesorul 
vorbea liber (prin asta înțeleg că nu dicta, ci chiar vorbea liber, într-un ritm mai degrabă alert). Nici 
pomeneală de cursuri tipărite sau de scris după dictare (în apărarea mea, acestea se întâmplau în anii 
90’). Numai eu știu cum, am inventat un sistem de simboluri și abrevieri, adevărate hieroglife, astfel 
încât reușeam, mai întotdeauna, să iau cursurile complete. Din acest motiv, unii colegi apelau la mine, 
ca să ”tragă la xerox” cursurile mele. Ce nu știau colegii, dar în mod cert și iritant au aflat, era că foile pe 
care eu scriam, nu erau tocmai un format ”ministerial” – adică A4, ci erau cu aproximativ 2 centimetri 
mai lungi. Evident, de pe copiile xerox, ce să vezi,  lipseau mereu ultimele două rânduri. Motiv pentru 
care – și în asta constă ”repetiția” – de fiecare dată când îmi înapoiau cursurile, drăguții mei colegi erau 
nevoiți să completeze cu propria mână, rândurile care lipseau. Chinul a durat vreo doi ani... aveam un 
stoc mare de hârtie... și, în ciuda insistențelor, nu m-am lăsat până nu l-am epuizat... dar tot răul spre 
bine, întâlnirile astea ne-au săpat urme frumoase în amintire.

Ce i-ați sfătui pe viitori medici?

Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi. Încă mai am și eu de învățat. Dacă ar fi să le 
împărtășesc din experiența mea, le-aș putea spune ceea ce le recomand și elevilor mei: să învețe mult, 
să citească și mai mult – și nu doar cărți de specialitate, să facă totul cu pasiune și compasiune, să-i 
trateze pe oameni așa cum ei înșiși ar vrea să fie tratați și, ca să fiu în pas cu tendințele, să utilizeze 
mereu aplicația sufletului și gadgetul inimii. Sunt gratuite și au utilizare nelimitată.

La ce vârstă v-ați hotărât că vreți să urmați medicina?

Așa cum am povestit mai devreme, cariera mea actuală s-a născut în doi timpi. La început, la o 
vârstă fragedă, am optat pentru cariera medicală, cu toate etapele sale. Mai apoi, pe la douăzeci și 
ceva de ani, la pregătirea medicală s-a împletit în mod fericit și cariera de dascăl, făcându-mă ceea ce 
sunt acum. 

De cât timp predați la școala noastră?

Să tot fie vreo 16-17 ani și sper, mulți și împliniți de acum înainte.
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Cum ați descrie materia pe care o predați?

Probabil, pentru fiecare profesor, materia pe care o predă este cea mai frumoasă, cea mai 
importantă. În învățământul medical, avem șansa de a preda diferite materii, nu neapărat aceleași în 
fiecare an. Sunt unele constante, altele se mai schimbă. Această permanentă schimbare constituie 
o provocare minunată, necesită mereu adaptarea în timp real la noi cerințe și, de ce nu, evită rutina. 
Oricum, medicina și, pe cale de consecință, și materiile medicale, sunt într-o continuă actualizare.  

Și, da, pentru că sunt și eu profesor, aș putea descrie materia predată ca fiind frumoasă, ofertantă 
dar și solicitantă, esențială în educația completă a viitoarelor cadre medicale.

Dacă ar trebui să caracterizați printr-un citat cariera dumneavoastră,care ar fi acela?

Ar trebui mai multe citate, să zicem câte unul pentru fiecare etapă a carierei, deci a vieții mele.
Mi-e greu să aleg dintre toate doar unul, așa că...

Pentru momentele când privesc în urmă cu nostalgie: 
”Prietenii mei nu sunt mulți, dar sunt în schimb nenumărați” (Nichita Stănescu)
Pentru clipele de încercare, dar și de omenească ambiție:
”Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic și nimic având totul” (Mihai Eminescu)
Pentru uneori: 
”Perfecțiunea nu trebuie să arate perfect” (autor necunoscut, dar ”e perfect”)
Pentru ieri, azi și întotdeauna:
”Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta” (Mark Twain)
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INTERVIU 
MI-A PLĂCUT DINTOTDEAUNA SĂ AJUT OAMENII 
ȘI, PRIN NATURA PROFESIEI, MI-AM CREAT UN ȚEL 
ÎN ACEST SENS.” - Prof. Ladislau Domolki

Denisa Popescu-clasa a XI-a B
Iasmina Seculi-clasa a XI-a C

Cum v-ați descrie copilăria?

Am avut o copilărie frumoasă. Am fost un copil foarte activ, care mereu inventa ceva. Mereu 
puneam ceva la cale. În gimnaziu am făcut parte din trupa de teatru a școlii, din ansamblul coral, iar la 
liceu din echipa de fotbal. De asemenea eram foarte activ la cercul de desen sau cel de matematică. 

Ce liceu ati terminat?

Am absolvit Liceul de Informatică ”Grigore Moisil” din Timișoara.

Ce v-a motivat să vă alegeți cariera?

Încă din perioada studenției am predat, ca profesor suplinitor, educația fizică la o școală 
gimnazială. Mi-a plăcut foarte mult să coordonez activități sportive pentru tineri, atât la clasă, cât și în 
regim extrașcolar. M-am implicat foarte mult în instruirea elevilor în ceea ce privește jocurile de echipă, 
iar rezultatele înalte obținute la competiții și feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de la elevi, m-au 
motivat în plus să aleg o carieră de profesor de educație fizică.

Ați știut de la început că veți fi profesor de educație fizică?

Nu. Inițial am oscilat între o carieră de electronist sau de artist plastic. Domeniul artelor plastice 
m-a fascinat din totdeauna și pot spune că am fost înzestrat de la natură cu un talent înnăscut pentru 
pictură, grafică, design.

Care au fost prioritățile dumneavoastră în viață?

Mi-a plăcut dintotdeauna să ajut oamenii și, prin natura profesiei, mi-am creat un țel în acest sens.

Ce hobby-uri aveți?

Pictura, grafica, design-ul, muzica, lectura, sportul sunt cele mai importante hobby-uri în care mă 
regăsesc.
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Care credeți că sunt cele mai importante calități ale 
dumneavoastră?

Autoorganizarea. Îmi place să fiu ordonat. Apoi capacitatea de a 
lucra cu oamenii, și cea de a inova. De felul meu sunt foarte inventiv.

Ați putea să ne redactați o povestire comică din viața 
dumneavoastră?

Am foarte multe amintiri amuzante adunate. Legate de diverse 
domenii. În 2005 am participat împreună cu un grup de liceeni de la 
Colegiul Național ”C.D. Loga” Timișoara, la un meci demonstrativ cu 
”fotbaliștii din generația de aur”, și aici trebuie să-i amintesc pe câțiva 
dintre ei - Gică Hagi, Anton Doboș, Iosif Rotariu sau Gavril Balint. După 
ce inițial am contribuit la un autogol accidental, am marcat două goluri 
spectaculoase, iar elevii au început să-mi scandeze numele. S-a ajuns ca 
organizatorii de la Gazeta Sporturilor să-mi propună retragerea discretă 
de pe teren, deoarece deturnasem scenariul evenimentului, acesta fiind 
croit în sensul aclamării fotbaliștilor din generația de aur.

Cum vă petreceți timpul liber?

Pictând, desenând, practicând sport sau cântând la chitară. 

Cum ați descrie relația dumneavoastră cu elevii?

Una bazată pe respect reciproc. În același timp, caut să-i stimulez în permanență pe tineri să fie 
activi, inventivi și corecți.
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DACĂ 
TINEREȚEA !
Prof. Nica Septimia

Viața omului este un drum pe care acesta urcă și coboară, fără ca trăirile sale să se asemene între 
ele, deorece etapele de dezvoltare care se succed sunt diferite și de fiecare dată aduc ceva nou. 

Tinerețea și bătrânețea...oare sunt chiar două experiențe opuse sau doar omul le percepe așa? 
În agitația cotidiană observăm că oamenii sunt tot mai agitați, nervoși, mai singuri, mai bolnavi și 

tot mai des auzim cuvântul ”anxioși”. Omului contemporan îi lipsește ceva: frumusețea vieții, indiferent 
de vârsta sa. 

Când spui tinerețe gândul te duce la entuziasm, puritate, inocenţă, frumusețe, zâmbet, sinceritate, 
iubire, speranță, vise, putere, optimism, energie, chip angelic, altruism, etc. Când privești în jur încerci 
să găsești tinerețea pe chipul ”tinerilor”, dar găsești bătrânețea: blazare, frustrare, tristețe, minciună, ură, 
deznădejde, dezamăgire, pesimism, egoism...și lista ar putea continua cu întrebarea: de ce?

Bătrânețea aduce cu sine înțelepciune, răbdare, empatie, atenție, adică inteligența emoțională. 
Deseori se vorbește despre înțelepciunea bătrânilor, despre ”școala vieții”, pe care unii au absolvit-o, 
fară să-i oblige nimeni, să dea examenul maturității, care servește drept model demn de urmat pentru 
generațiile următoare.

Totuși ambelor vârste le lipsește ceva: tinereții înțelepciunea, și bătrâneții frumusețea tinereții. 
Sub scuza generală ”sunt ocupat(ă), nu am timp”, omul își ascunde neputința sa de a se cunoaște 

pe sine: cine sunt eu, ce pot face eu, care este scopul meu în viață, care sunt calitățile și defectele 
mele, cine sunt eu în raport cu ceilalți, cu Dumnezeu, spre ce mă îndrept? E mai comod așa, deoarece 
până la o anumită vârstă indiferența și ignoranța nu au efecte adeverse. Abia spre ceea ce numim 
generic ”bătrânețe” resimțim efectele adverse, neplacute și incomode, de care abia așteptăm să ne 
plângem, lăsând senzația că noi nu purtăm vina acestora.

Contemporane nouă nu mai sunt conștiința morală sau adevăratele valori. Contemporaneitatea, 
modernismul, toleranța falsă au reușit să le anuleze și în curând le va da dispărute, dar fără preaviz și 
fără să depună cineva plângeri pentru a fi găsite. Poate pe ici pe colo, în fața Altarului, bătrănețea le va 
auzi și se va zbate în neputința sa.

Din neputința falsă a bătrâneții, tinerețea ar putea ”fura”înțelepciunea, nu doar locul din autobus.
Conștiința este o componentă existențială a omului, este inerentă naturii umane, fiind un atribut 

al ființelor raționale și libere oferindu-i omului capacitatea de distincție între bine și rău, atunci când 
răul nu a luat forma binelui și binele nu a devenit răul cel mai mare, precum vedem în fiecre zi, ducând 
la o inversare a valorilor morale cu valori nonmorale. Conștiința morală conferă omului o traiectorie 
ascendentă în progresul său spiritual, social și intelectual, spre deosebire de falsele valori, promovate 
excesiv, care duc la singurătate, deznădejde, boală.

Voi încheia cu îndemnul părintelui Arsenie Papacioc: ”Nu există bătrânețe. Există numai tinerețe, 
numai forța, numai zbor. Ăștia sunt ani pe care i-a făcut Dumnezeu așa, după socotelile lui. Dar, 
oricare ar fi vârsta, nu este nici un motiv să nu ții aripile întinse. O tinerețe, dacă nu- i structurată și cu 
ceva bătrânețe, e în primejdie. Și dacă există o nuanță de bătrânețe la tinerețe, va exista și tinerețe la 
bătrânețe.”
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VIITORUL MEU
DECIZIILE MELE...
Sandra Vereș, clasa a XII-a A

Care e pasiunea ta? Ce te vezi făcând peste 10 ani? Sunt întrebări la care mulți nu știu ce să 
răspundă și ajung în clasa a XII-a unde sunt puși în situația de a lua o decizie, de a alege un drum în 
viață. De cele mai multe ori elevii sunt presați să aleagă ceva ce își doresc mama, tata, sau grupul din 
care face parte. E greșit! Decizia pe care o vei lua îți va influența ție viața, nu lor, te vei trezi într-o zi 
realizând că nu ți-ai dorit niciodata să faci medicină, informatică sau științe politice. Poate tot ce îți doreai 
era să cânți, să dansezi sau să creezi artă. Cel mai greu este să trăiești cu regretul că nu ți-ai urmat visul, 
așa că, găsește în tine curajul de a spune părinților tăi ce îți dorești cu adevărat, ei te vor susține.

Poate ai să spui că ai părinți dificili și că nu știu cât de complicat este să alegi ce îți place cu 
adevărat. Din contră, știu perfect. De când am intrat la acest liceu am știut că voi merge la medicină 
și voi deveni un medic extraordinar… până într-o zi, (prin clasa a XI-a) când aveam de înățat o lecție 
la biologie și de terminat o temă la matematică, iar eu am luat cartea de matematică în mână, în 
defavoarea cărții de biologie. Nu știu de ce, dar din acea zi am simțit cum fiecare exercițiu dus la bun 
sfârșit mă făcea să îmi doresc să mai fac unul și tot așa. Fiecare lecție de biologie a devenit un chin de 
învățat pentru că nu îi mai găseam logica și trebuia să tocesc. 

Toate rudele și toți cunoscuții știau că voi urma medicina, iar eu deveneam tot mai frustrată la 
gândul că voi face ceva ce nu îmi va plăcea. Știam că trebuie să îmi anunț părinții de decizia mea 
de a urma Facultatea de Matematică dar îmi trebuia un moment prielnic. Timpul trecea, iar eu mă 
gândeam deja cum să mă înscriu la matematica fără ca ei să știe și să nu mă prezint la admiterea de 
la medicină. Era un gând nebunesc și iresponsabil așa că a trebuit să ajung în semestrul al II-lea al 
clasei a XII-a pentru a prinde suficient curaj. Reacția lor a fost una la care nu mă așteptam, mi-au spus 
că e decizia mea, dar trebuie să fiu foarte sigură pentru că schimbarea era radicală, cele două materii 
neavând nimic în comun. Vă spun sincer că, din ziua în care le-am spus, dorm mai liniștită și mă simt 
mai relaxată deoarece simt că am făcut alegerea corectă.

Te îndemn și pe tine să îți descoperi pasiunea și să o urmezi cu orice preț. Succes! 
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Sfârșitul
începutului
Oana Bălulescu, clasa a XII- a A

Liceul, una din cele mai frumoase perioade din viața oricărui om. Mulți ar putea spune că sunt 
nerăbdători să depășească această fază, nefiind conștienți de greutățile ce urmează a fi întâmpinate 
odată cu trecerea timpului. Sunt sigură de acest lucru deoarece până în urmă cu puțin timp și eu 
făceam parte din această categorie, să o numim naivă. Cred că momentul deplin de conștientizare a 
frumuseții liceului este în aproprierea primei sesiuni, moment care ne motivează să ne reamintim de 
subiectele relativ ușoare cuprinse în testele liceale. Personal, pot spune că îmi vor lipsi o întreagă suită 
de lucruri de la cele mai nesemnificative precum aglomerația resimțită în prima zi de școală, până la 
prieteniile consolidate pe parcursul acestor minunați patru ani.

Fiecare moment își are un loc important în sufletul meu: momenul în care acea ființă deosebită 
s-a așezat lângă mine în prima zi de clasa a noua și a ales să își construiască povestea în jurul 
prieteniei noastre, momentul în care am luat primul zece, dar și primul patru, prima excursie așteptată 
cu nerăbdare și nu în ultimul rând, momentul în care am realizat că liceul nu se referă doar la nota din 
testul de la chimie sau română, ci se referă la formarea noastră ca oameni. Deși până în acest moment 
am punctat doar aspectele pozitive ale vieții de licean, este normal ca printre acestea să se infiltreze și 
unele negative. În acești patru ani am cunoscut și dezamăgiri pe mai multe planuri. Uneori așteptările 
îmi erau prea mari și astfel am ajuns a fi dezamăgită de rezultatul obținut. Cu toate acestea, într-un 
final am reușit să realizez că aspectele pozitive le învăluie total pe cele negative.

Dacă în începutul articolului mi-am expus părerea despre liceu, în final doresc a mulțumi 
profesorilor care au încercat să ne dezvăluie calea corectă și prietenilor care m-au susținut și au 
contribuit la construirea unei frumoase experiențe. Mulțumiri speciale colegei mele de bancă, o 
adevărată sursă de inspirație și motivație, o ființă unică pe care știu că mă voi putea baza de acum 
înainte.

Vă mulțumesc!
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Proiect 
educativ 
”OM – NATURĂ – ARTĂ”
Prof. Ileana Dolinschi

Grup țintă: elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a.
Locație: Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara.
Durata proiectului: martie-aprilie 2016.
Scopul: Proiectul își propune realizarea Expoziției - Concurs: ”Anotimpuri”, în care vor fi prezentate 

lucrările plastice ale elevilor, precum și citate/aforisme care oglindesc tematica proiectului.
Argumentul proiectului: Omul este conectat profund cu natura: suntem construiți din aceleași 

elemente ale materiei vii, fiecare gest al nostru se răsfrânge în mediu, dar și natura încearcă să ne 
”vorbească” în culorile fiecărui anotimp. 

O viață armonioasă și sănătoasă nu poate fi concepută departe de natură. Activitățile proiectului 
își propun să atragă atenția în mod creativ asupra acestui flux de energie dintre om și viul care ne 
înconjoară.

Natura poate fi cunoscută prin intermediul Artei. Viul s-a contopit mereu în artă, iar arta s-a 
contopit în natură. Arta poate constitui o cale care să conducă la descoperirea energiilor subtile care 
există în natură, iar aceste energii le putem recunoaște în noi.

Prin stimularea energiei creative a elevilor, se urmărește o abordare alternativă a conținuturilor 
informativ-științifice din domeniul biologiei, literaturii, artei. Aceste activități vorbesc sufletului, 
imaginației, intuiției, simțurilor și oferă elevilor ocazia de a se exprima cât mai creativ și original.

Creativitatea poate duce la cunoaștere, dar prin alte metode decât cele pur tradiționale: 
stimulează motivația pentru  descoperire, observație, argumentare, întărește puterea mesajului…
fiecare lucrare având mesajul ei.

Citatele selectate de către elevi, aparțin unor oameni celebri, personalități ale literaturii, artei și 
științei, iar aceste gânduri simple, dar înțelepte ne pot însoți pașii toată viața.

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea viziunii creative privind legătura dintre om – natură – artă;
Stimularea imaginației  artistico – plastică a elevilor și a simțului estetic;
Descoperirea unor citate și aforisme care oglindesc măreția naturii și conexiunea acesteia cu omul;
Cultivarea respectului față de natură și conștientizarea rolului acesteia în viața omului;
Activități desfășurate:
a. Realizarea de planșe: desene, picturi, grafică, colaje prelucrate în photo -shop.
b. Desfășurarea unor ateliere de lucru pe echipe de elevi: selecția citatelor care reflectă legătura 

complexă care există între om-natură-artă.
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c. Alegerea titlurilor în funcție de mesajul fiecărei lucrări.
d. Organizarea expoziției în cadrul Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara, inaugurată cu prilejul 

serbării de ”8 Martie 2016”.
e. Premierea participanților, aprecierea  celor mai originale creații.

,,Eu am pornit, întotdeauna, de la o idee, de la Natură.”
Brâncuşi

,,Dacă iubeşti natura, o găseşti pretutindeni frumoasă.”
Vincent Van Gogh

,,Arta perfectă se reîntoarce la  Natură.”
Immanuel Kant

,,Natura îţi dă zilnic exemplul de a trăi.” 
Nicolae Iorga
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Adio, 
dar rămân cu... teatrul!
Andreea Popa, clasa a XII- a A

Timpul.. uneori ne este prieten, alteori duşman, însă în momentul de față este foarte complicat să-
mi dau seama de partea cui este acest „prieten”... sau duşman?!

Cu toții ajungem într-un moment al vieții în care realizăm anumite lucruri, cum ar fi faptul că ne 
maturizăm, sau că suntem pregătiți să începem o nouă etapă din viața noastră.

Abia acum, cu două luni înainte de încheierea liceului, încep să conştientizez că urmează să se 
încheie o etapă importantă a adolescenței mele.

Nostalgia îmi pătrunde încet în suflet, şi mă îndeamnă să fac o retrospectivă asupra acestor patru 
ani de liceu. Au fost momente frumoase, dar şi incidente neplăcute de-a lungul celor patru ani de 
liceu, excursii, prietenii şi un amalgam de sentimente, pe toate le-am trăit aici, în liceu, dar cu siguranță 
perioada în care am făcut parte din Trupa de Teatru ”Aslăneştii”, va rămâne într-un loc aparte în 
sufletul meu.

Pentru mine, Trupa ”Aslăneştii”, a însemnat o a doua familie şi sunt foarte mândră că am avut 
prilejul să fac parte din această minunată ”echipă artistică”.

Îmi voi aminti în totdeauna cu plăcere și cu bucurie de toate spectacolele noastre unde am avut 
roluri de figurație ( în piesa ”Exerciții de conversație și pronunție franceză pentru stundenți americani” 
de Eugen Ionesco) sau roluri ”mari” (în ”Doamna Ministru” de Branislav Nusici, ”Pop Cira și Pop Spira” 
de Stevan Sremac, ”Profesorul de franceză” de Tudor Mușatescu ”Înecpem” de I.L. Caragiale). Am simțit 
mereu aceeași bucurie de a juca teatru, de a vedea aprecierea în aplauzele spectatorilor și de a-mi 
dori să merg mai departe, cu alte roluri în teatru sau....în viață.

Cu siguranță, îmi va fi dor de liceu, dar pot spune cu toată sinceritatea ca îmi vor lipsi enorm 
spectacolele, repetițiile şi deplasările alături de trupa de teatru. Adio, dar rămân cu teatrul!
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DESPRE
IUBIRE ȘI ATÂT
Prof.  Lavinia Bloju

Iubirea e vântul primăvăratic ce dezmortește ființa și încălzește ferestra inimii, o deschide sau îi 
trimite raze-gânduri în geam. Îi șoptește că ființa ființei n-a murit și nici nu a secat, că anotimpul iubirii e 
posibil să răsară oricând și-n orice prag și că merele culese în amurg sunt mai bune și mai sățioase.

Se întâmplă, uneori, să întrupăm nevoia noastră de a iubi însă în cele mai nepotrivite persoane. 
Sau și dacă aceste persoane ar fi potrivite, contextul e nepotrivit.E important contextul în iubire? Este. 
Chiar dacă iubirea autentică sparge contexte și reguli.

Dragostea e singurul copac ce are rădăcinile în cer.
Tulpina sa unește cerul și pământul iar ramurile sunt brațele îndrăgostiților. În momentul în care 

cei doi lasă brațele în jos, deci se lasă din îmbrățișarea ființei, moare și copacul.
Dragostea ne întoarce prin forța ei în miracolul copilăriei, când prin puritatea sufletelor suntem la 

fel de puternici ca atunci când iubim.
Oricât am trăi în veșnicie, viața asta o trăim aici doar o dată. Și dacă nu o trăim cu sinceritate e ca 

și cum nu am trăi. Ca și cum am fi morți vii. Ca și cum am trăi viața altora. Dar sunt oameni care cred 
că viața asta e veșnica, de vreme ce se risipesc în atâtea și nu-și asumă nimic real. De aceea ei nu sunt 
în stare să-și asume nici iubirea ca dăruire reală și integrală, ci doar ca o fulgurație a ființei sau a plăcerii 
sau ca un divertisment.

De multe ori iubirea e însoțită de suferință ca de o soră geamănă. De aceea realizăm puterea și 
consistența iubirii noastre doar cât/cum suntem capabili să iertăm. Atât cât suntem capabili să iertăm, 
suntem capabili și să iubim.

Pentru că atât de mult ne ajută suferința. Pentru că numai suferind ne dăm seama cât suntem de 
puternici.

Apoi iubim atât timp cât ne este dor, de ceva nedefinit și preaplin, de ceva intuit dar neștiut, de 
ceva cunoscut dar tainic în același timp. Când nu ne mai este dor, încetăm, într-un fel să mai iubim, sau 
începem să iubim condiționat. Unor oameni le este teamă de iubire pentru că ea schimbă destine și 
trasee existențiale ca un tsunami sau ca o furtună, dar ce curat e cerul după ele!

Dar de multe ori iubirea e însoțită de umilință, ca de o slujnică de care a devenit într-un fel 
dependentă. Să actionezi împotriva inimii nu e doar o crimă ci și o sinucidere lentă dar sigură.

Uneori iubirea, cândva stăpână peste timpi și anotimpuri, devine cea mai umilită regină.
Plouă... lacrimile cerului plâng povestea noastră ce a rămas agățată de ramurile vieții. Plouă cu 

vise, cu amintiri, cu dorințe și răni încă deschise. Ploaia nu poate spăla întotdeauna mocirla durerii, 
a patimilor, a suferințelor. Plouă. Plouă fără noi, fără tine, fără mine. Plouă perseverent și imbecil ca 
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un școlar ce repetă lecția cu tot cu virgulă. Cândva ploua cu noi, prin noi, prin vene ne curgea ploaia 
pasiunii și în cupele sufletelor roua dragostei. Fulgera amenințător ca un profesor furios ce niciodată 
nu dă nota zece pentru că-i aparține doar lui. Cine a furat ploaia noastră printre cești de cafea cu lapte  
în diminețile ploioase?

Ninge... ca într-un basm din care lipsesc personajele principale. Toată lumea vorbește despre ele, 
toată lumea le așteaptă, dar ele nu mai vin. S-a pus o masă bogată, cu friptură și vin, cu tort de nucă 
și aperitive delicate, scaunele principale sunt goale. S-au pus pe masă farfurii cu  tandrețe și afecțiune, 
cupe cu sărutări, furculițele sunt învăluite în zâmbete iar lingurile sunt pline de umor și pasiune. Peste 
tot sunt presărate petale de senzualitate dar de la masa dragostei lipsesc cei doi...

Copiii fac oameni de zăpadă la colțuri de străzi, din căsuțe înghetate oamenii te îndeamnă cu 
ceai și vin fiert cu scorțișoară, vitrinele te păcălesc cu cadouri strălucitoare și manechine încremenite, 
colindele umplu aerul de sărbătoare. Dar toate aceste lucruri există și fără noi...Ciudat, nu? Când noi 
credeam că noi le-am inventat sau re-inventat, că ceaiul negru și ceaiul verde băut în seara dragostei 
era făcut special pentru noi, că de acum ne vom abona la vise și la nopți năucitoare, la dimineți cu 
aromă de cappuccino și zile pline de îmbrățișări.

Ninge fără tine, fără noi, cine știe cine, cât ninge în noi?
Și totuși primăvara învinge asprimea iernii și fără noi, florile se arată suave dar victorioase. Să 

lăsăm primăvara să înmugurească dragostea noastră înghețată de suferinți inutile și reguli perverse, 
să lăsăm primăvara să ne însenineze viața ca viața să se schimbe într-o continuă primăvară.

Atunci când iubim suntem dispuși să renunțăm la atât de multe sau sa oferim /dăruim atâtea 
pentru a fi cu persoana iubită, ca mai târziu să ’o dăm pe nimic’. Să lăsăm deci să abandănom acea 
persoana din orgoliu, când era cândva o demnitate să-i stai alături, din neputință, deși ne simțeam 
atunci puternici lângă ea, din egoim, deși erau vremuri când celălalt era mai important. De fapt 
aceasta este faza superioara și firească în același timp a iubirii, când vezi întâi nevoile și dorințele 
celuilalt și doar ulterior le vezi pe ale tale. Uneori nici nu le mai vezi, pentru că tu exiști, respiri prin 
celalalt.

De aceea iubirea este cel mai năucitor dar făcut omenirii, ea este, în fapt eterna cutie a Pandorei 
ce dărâmă munți de răutate și clădește castele de tandrețe. Și tot din iubire am reînceput să scriu, și 
atâta timp cât sufletul meu va fi capabil să valseze în balul cuvintelor e semn că va fi capabil de iubire. 
Atât.
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LONDRA,
POVESTE CONTEMPORANĂ
Prof. Loredana Bozeșan

Toată lumea a auzit de Londra, a văzut imagini 
cu impunătorul palat Buckingham, sau cu celebrul 
Big Ben, sau a auzit de meridianul 0 al pământului, 
de la Greenwich. Ce să mai spunem de monarhie, 
de faimoasa familie regală, de prinţii şi prinţesele, 
contemporani cu noi? Cu toţii am urmărit imagini de 
la ‘Jubileul de aur’ al reginei, sau de la nunta prinţului 
William cu Catherine Middleton. Cât despre englezi, 
fiecare am auzit măcar o dată o glumă, cu privire la 
conservatorismul lor, iar ‘lordul’ sau ‘sir’ şi ‘John’ sunt 
personaje cunoscute. Deci, fiecare avem creionată o 
imagine despre Londra, care, cu siguranta cuprinde 
măreţie, opulenţă, istorie. Să fie această imagine 
adevarată, şi, doar atât?

Când romanii au fondat oraşul Londinium, acum 
aproape 2000 de ani, nu cred că şi-au putut imagina ce 
metropolă avea să devină (suprafaţa Londrei acoperă o 
zonă ce depăşeşte 1500 kilometri pătrati). Londra este 
construită asemenea unui puzzle uriaş din mii de piese, 
strat după strat, de istorie, arhitectură şi poveste. Poţi 
găsi aici clădiri moderne, construite pe fundaţii romane, 
străzi cu nume întortocheate, ce amintesc de originea 
lor, dar şi zgârie-nori ce veghează asupra bisericilor 
istorice. Adevărul este, că, atunci când mergi prin 
Londra, trebuie să fii foarte atent, pentru că niciodată nu 
ştii ce urmează să vezi.

Oraşele sunt construite de oameni şi nici Londra nu 
este o exceptie, dar aici, mai mult ca oriunde, majoritatea 
obiectivelor turistice se referă la regi şi regine. Palatele 
renumite, cât şi cele mai puţin cunoscute, prezintă 
istoria regală a Londrei, cu triumfurile şi tragediile sale, 
cu tradiţiile si personajele sale celebre, cu adevărurile şi 
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legendele sale. Acestea sunt atât de bine puse in evidenţă, încât ţi se pare că toţi aceşti regi şi regine 
iasă din paginile de istorie şi revin la viaţă.  

Am pornit la drum, să redescopăr Londra, nu cea din cărţi, despre care am scris până acum, ci, 
cea reală. Primul ghid a fost taximetristul, român, care ne-a luat de la aeroport. Am văzut din maşină, 
cartierele, cu case ordonate, cu pereţi comuni, faimoasele ‘terraced-houses’, cu faţade cu carămidă, 
toate la fel. Deci, bancurile cu englezi sunt adevărate?! Adică, dacă englezul se întoarce acasă noaptea 
târziu, foarte obosit, ar putea intra la vecini, pentru că locuinţa acestuia e identică cu a sa. Ne-a povestit 
ghidul nostru despre obiective turistice, despre chirii şi preţuri, despre posibilităţile de transport.  
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Şi ne-a arătat o aplicaţie, prin care puteam comanda taxi on-line, la un preţ mult mai mic decât cel al 
faimoaselor ‘black cab’-uri londoneze, sau chiar al metroului. În Londra, mi-am întărit convingerea că 
lumea este, într-adevăr, doar la un click distanţă.

Primul obiectiv a fost ‘to fly the Eye’. London Eye este a patra cea mai înaltă structură din Londra 
şi cea mai mare roată de observaţie din lume. Şi am observat şi de sus, ceea ce era evident şi de jos, 
adică totul e diferit: se circulă pe stânga, iar oamenii, un caleidoscop de naţii, din care cei mai puţini 
sunt englezii. Şi asta nu doar atunci când vorbim de turişti, ci şi atunci când vorbim de populaţia 
Londrei. Emigranţii sunt bine primiţi si de aceea sunt în număr mare. Toate naţiile sunt reprezentate şi, 
bineînţeles, şi românii. Engleza este, mai mult sau mai puţin, britanică, în funcţie de cine o vorbeşte.

Toate obiectivele turistice sunt extrem de frumoase şi de bine întreţinute. Expoziţia de la 
Madame Tussauds este impresionantă, iar exponatele sunt schimbate săptămânal, pentru a asigura 
diversitatea și calitatea. Ne-am plimbat prin Trafalgar Square şi Piccadilly Circus şi am admirat tot ceea 
ce până acum văzusem doar în poze: faimoasele autobuze roşii londoneze, ’double-deckers’, cabinele 
telefonice, de asemenea roşii, taxiurile negre şi, de ce nu, mulţimea de autoturisme Rolls Royce, Ferrari, 
Lamborghini, etc.

Am vizitat The Tower of London, cu colecţiile sale impresionante de arme, ‘Bijuteriile Coroanei’ 
și am zărit mult îngrijiţii corbi regali. Am văzut schimbarea gărzilor la Buckingham Palace, cu toată 
rigoarea şi fastul unei adevărate curţi regale. Şi, nu în ultimul rând, am admirat palatul Kensington, 
unde şi astăzi locuiesc câţiva membrii ai familiei regale. Numeroasele muzee ale Londrei adăpostesc 
comori istorice, culturale, ştiinţifice, iar intrarea este liberă. Aş recomanda, cu precădere Museum of 
Natural History, pentru expoziţiile de dinozauri, în mărime naturală, dar şi de animale, planete, roci 
şi meteoriţi, etc. De asemenea, British Museum, sau National Gallery prezintă expoziţii remarcabile. 
Croaziera pe Tamisa este oricând binevenită, pentru că îţi dă posibilitatea să vezi totul din unghiuri 
diferite şi, mai sunt şi poveştile impresionante, presărate cu picanterii, ale ghidului. 

Este greu să cuprinzi într-un articol tot ceea ce un oraş ca Londra poate să îţi ofere şi să te facă 
să simţi. Dar, cert este, că oricine are ocazia să viziteze această metropolă, se va simţi mai îmbogăţit şi, 
paradoxal, dornic să o revadă.
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Un exemplu
de voluntariat IT- Wikipedia
Prof. Angelica Sârbu

Cu toţii ştim despre acest site Wikipedia . Wikipedia este o 
enciclopedie online liberă, cu acces gratuit, dezvoltată în mod 
colaborativ de către voluntari. Aduc în discuţie această activitate 
ce contribuie la o dezvoltare şi diversificare a  informaţiilor pe 
Internet ca un exemplu pozitiv, de voluntariat (al celor pasionaţi de 
a împărtăşi cu ceilalţi din cunoştinţele lor) dar şi pentru a atrage 
atenţia către preocupările din rândul elevilor din ce în ce mai 
numeroase către activităţi de pierdere a timpului pe Internet cum 
sunt jocurile.

Oricine poate edita orice articol din Wikipedia, în orice 
moment, total sau numai parțial, astfel încât putem participa şi noi 
în mod voluntar la completarea acestui site. Avantajele acestui site 
sunt: în Wikipedia găsiți și articole și teme foarte actuale din toate 
domeniile;

Unele articole sunt mai complete și altele mai puțin complete, 
dar cantitatea și calitatea informațiilor din Wikipedia sunt în 
continuă creștere;

Modul de exprimare din articole nu este foarte unitar, 
deoarece articolele nu au un autor unic;

Ocazional în Wikipedia se pot găsi și articole sau informații 
contradictorii (care însă desigur că trebuie corectate);

Licenţa sub care apar toate materialele din Wikipedia 
garantează faptul că orice contribuție la Wikipedia este făcută în 
interes public, fără nici o posibilitate ca vreo persoană fizică sau 
juridică să-și însușească aceste material. 

Jimmy Wales, fondatorul Wikipediei, a fost prezent, în 
România, în cadrul «McCann/ Thiess Conferences», pentru a 
dezvălui cele mai recente proiecte ale platformei pe care o 
conduce. „A oferi cunoaştere”, crede Wales,” înseamnă a fi uniţi în 
faţa provocărilor iminente precum terorismul”. Informaticianul şi 

Lawrence Mark "Larry" Sanger  
— cofondator Wikipedia
Din anul 2002  a părăsit 

Wikipedia
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omul de afaceri american Jimmy Donal Wales a declarat 
că Enciclopedia Wikipedia are nu mai puţin de 283 de limbi 
traduse şi peste 40 milioane de articole scrise, iar ideea 
Wiki l-a dus în topul celor mai influente 100 de personalităţi 
ale lumii. El a punctat principalele proiecte ale companiei, 
dar şi faptul că aceasta trebuie să fie mereu permeabilă 
la schimbare: „Wikipedia este la al 15-lea an, suntem site-ul 
cu numărul 5 in lume, avem multe iniţiative în derulare. În 
limba română sunt peste 420.000 de articole. Este cea 
de-a 25-a limbă a Wikipedia. Avem mai multe puncte-cheie. 
Avem un program numit editorul vizual care se află în Beta 
acum, îl puteţi încerca. Editorul vizual este o interfaţă mult 
mai intuitivă, este mult mai uşor să editezi cu aceasta. Un 
alt program este Wikipedia Zero. Wikipedia este un site 
caritabil, un proiect caritabil de a aduce informaţii gratuite 
tuturor, în propria lor limbă. Există o rată extrem de ridicată 
a utilizării dispozitivelor mobile în ţările în curs de dezvoltare. 
Următoarele două miliarde de oameni accesează informaţii 
online cu ajutorul dispozitivelor mobile. Pentru noi, prezenţa 
dispozitivelor mobile este extrem de importantă. Am făcut 
un parteneriat cu marile companii de telefonie mobilă. 
Acestea oferă acces la Wikipedia fără costuri suplimentare 
la descărcarea datelor, oricine poate accesa Wikipedia de 
pe un smartphone fără a-şi face griji în privinţa costurilor. 
Tinerii care au telefoane mobile nu mai sunt îngrijoraţi de 
costurile descărcărilor de pe Internet.”, a declarat Jimmy 
Wales în scurta sa prezentare a companiei. L-am citat şi adus 
în discuţie pe fondatorul site-ului Wikipedia pentru a întări 
îndemnul pe care îl dăm elevilor spre activităţi de ajutorare 
al celor din jurul nostru prin contrbuţii simple care ne staula 
îndemână.

Jimmy Donal "Jimbo" Wales 
— cofondator Wikipedia
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Întâlnire
cu “Rășinarii” lui Goga
Prof. Atena Irimescu 

Timpul scurt petrecut în această vatră străveche de cultură și spiritualitate românească ce a dat 
personalități ale Ardealului precum mitropolitul Andrei Șaguna, apărătorul ortodoxiei în Transilvania 
sau Octavian Goga, poetul “pătimirii noastre”, mi-a dovedit faptul că valorile naționale rezistă în 
comunități tradeționale, puternice, de pastori neclintiți de cumpăna vremurilor nestatornice.

Trecând pe la biserica mare “Sf. Treime” am remarcat figuri de “apostoli” ai neamului cum ne 
prezintă și Goga (poet cu radăcini macedo-române) în poezii precum  ''De demult…'', ''Apostolul'', 
''Dăscălița'', dar am observat și grija pentru cei tineri.

Comunitatea de ciobani din Rășinari mai păstrează încă acel iz arhaic, greu de exprimat în 
cuvinte, dar care s-a imprimat peste tot de la școala satului construită în stil brâncovenesc, la cele trei 
biserici cu trei coruri și cu slujitori vrednici, până la casa lui Goga, cu ferestre mici și obloane închise, cu 
“frăgarul” (dudul) atât de prezent în lirica sa mesianică.

Străzile înguste și întortocheate și casele apropiate alcătuiesc parcă o fortăreață în care s-au 
păstrat valorile autentice și perene ale neamului românesc, atât de oprimat în Transilvania, dar 
rezistent până astăzi, în ciuda presiunilor exterioare.

Rășinarii sunt mândrii de “zestrea” pe care au păstrat-o cu sfințenie, dar nu fac parade de ea, 
pentru că aceasta vorbește de la sine.

“Tot mai rar s-aud în noapte clopotele de la strungă...
Patru inşi la popa-n casă ţin azi sfat de vreme lungă.
Într-un sfeşnic ard pe masă două lumânări de ceară
Plin de grije, peană nouă moaie popa-n călimară:”
                                      —”De demult…”, Octavian Goga

“Ca o vecernie domoală
Se stinge zvonul din dumbravă,
Pleoapa soarele-și închide
Sus, pe o capiță de otavă.
Norodul a cuprins podmolul
Lângă frăgarul de uliță-
De cârjă sprijinit răsare
Bătrânul preot la portiță.”
                           —”Apostolul”, Octavian Goga

“Când, tremurându-şi jalea şi sfiala,
Un cânt pribeag îmbrăţişează firea,
Şi-un trandafir crescut în umbră moare,
Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,
Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,
A vremii noastre dreaptă muceniţă,
Copil blajin, cuminte prea devreme,
Sfielnică, bălaie dăscăliţă..”

           —”Dăscălița”, Octavian Goga
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Martie,
luna mărțișorului
Alexandra Mazureac, clasa a X-a A

A trecut luna februarie și în sfârșit a venit primăvara! Noi, românii sărbătorim venirea primăverii 
într-un mod unic, purtând vestitul mărtișor. Martie este luna în care oamenii încep să caute primul 
ghiocel ca semn al venirii primaverii cu adevărat. Frigul a dispărut, iar razele soarelui încep să 
încălzească pământul după ce a îndurat atât de mult frig.

Mărțișorul este un simbol al primăverii și al revenirii la viață. La început, mărțișorul era o monedă, 
iar mai târziu a apărut sub forma unei pietre colorate în roșu și alb înșirate pe o ață.

Ghioceii încep să răsară și își îndreaptă florile albe către cer pentru a vedea stolurile de păsări 
care umplu cerul cu bucurie. Stolurile vioaie se îndreaptă către locurile natale, pe care le-au părăsit 
astă-toamnă pentru a evita gerul năpraznic al iernii. Cele mai numeroase și vesele păsări sunt 
rândunicile care zboară din poartă în poartă pentru a-și găsi un adăpost unde să își construiască un 
cuib din paie.

Încep să își facă apariția printre ghiocei, mici firicele de iarbă buimăcite de iarna lungă și 
friguroasă. Animalele își fac apariția în natură trezindu-se la viață dintr-un somn adânc și întunecat.

Oamenii încep să lucreze pământul pentru a-l face să dea roade din nou, iar copiii încep să iasă la 
joacă prin parcuri și se bucură cu toții, deoarece iarna cea geroasă a trecut.
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Sibiu-Păltiniș 5-7 Februarie 2016
Sibiul este un oraş de poveste, cu o arhitectură deosebită, cu oameni calzi şi primitori. Am văzut 

panorama oraşului din Turn, o clădire medievală care străjuiește Piața Mare. La Păltiniș, ne-am bucurat 
de soare, aer curat, zăpadă și săniuș.

Lucia Spătaru și Sorana Moga, Clasa a XI a A

Satul Răşinari este printre cele mai frumoase așezări, prin arhitectura deosebită a caselor. M-au 
impresionat Podul Minciunilor și piețele orașului. Îmi doresc să revăd Sibiul care este unul dintre cele 
mai frumoase orașe din țară.

Mă bucur că am reuşit să vizităm o mare parte din Sibiu, iar cea mai mare atracție, pentru noi au 
fost turnurile și ”ochii orașului”

Claudia Pavel, clasa a IX-a C și Mircea Rohoznianu, clasa a IX a D

Oraşul Sibiu m-a plasat in vremurile Evului Mediu. Clădirile, străzile şi chiar ospitalitatea oamenilor 
m-au impresionat. Am vizitat mai multe locuri, ca Podul Minciunilor, Turnurile, Centrul Vechi, dar şi 
satul în care am fost cazaţi, care are propria lui poveste impresionantă.  

Andreea Băltăreţu, Clasa a IX a C
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Satul Răşinari este un sat frumos, având un stil medieval. Nu pot uita serile, când aşteptam 
petrecerile pe care le dădeau colegii mai mari. Prima noapte a fost una de vis, fiind ziua mea, m-am 
simţit minunat.

Lavinia Berariu, Clasa a IX a C
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Priveliştea din vârful Turnului este una panoramică, deoarece poţi surprinde frumuseţea oraşului 
împreună cu stilul arhitectural pe care îl adoptă.

Florin Ceică, Clasa a X a B

Excursia la Sibiu a fost una dintre cele mai reușite. Am rămas uimit de frumuseţea Sibiului şi de 
panorama extraordinară, care, parcă, umplea oraşul (Hermanstadt) cu şi mai multă strălucire.

Am observat cu surprindere tradiţiile şi obiceiurile din satul Răşinari, iar timpul petrecut la Păltiniș 
a fost excelent.

Cristian Ferenczi, Clasa a X a B 

Ca o mică veterană a excursiilor organizate în această şcoală, pot spune, cu mare încântare, că 
din fiecare excursie am putut descoperi şi selecta informaţii dar şi multe momente speciale, dragi mie, 
petrecute cu colegii şi cu proferorii însoţitori.

De data aceasta, aşteptările mele nu au fost atât de mari, datorită faptului că Sibiul este oraşul 
unde am copilărit.

În trei zile am reuşit să cunosc o altă latură a Sibiului, pe care nu văzut-o niciodată.
În timp ce hoinăream pe străzile din centrul orașului depănând amintiri, spre surprinderea mea, 

am dat peste străduțele înguste şi porţile care ascundeau locuri nemaiîntâlnit de mine.
Am dat peste Biserica Evanghelică pe care o pot descrie în numai trei cuvinte: capodoperă de 

artă! Cât de migălos lucrată şi cu câtă răbdare şi pasiune!
Sibiul este unic mai ales datorită centrului vechi unde mă uitam cu mare atenţie în stânga şi-n 

dreapta imaginându-mi vremurile acelea, de mult apuse, paşii de mult şterşi de pe drum şi istoria 
acelor locuri, parcă eram absorbită într-o poveste concepută de mine dar într-un loc real, atât de 
frumos!
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Excursia aceasta m-a impresionat în mod special, deoarece am învăţat că, asemeni sufletului 
omenesc, oraşul Sibiu are încă multe colţişoare necercetate şi multe poveşti netălmăcite!

Debora Ozarchevici, Clasa a X-a B

În satul Răşinari am luat-o la pas împreună cu doamnele profesoare şi cu alţi colegi, am vizitat 
Biserica Veche, cu hramul Cuvincioasei Paraschiva, acesta a fost construită din piatră şi cărămidă.

Biserica din Deal, a fost zidită din donaţiile creştinilor dar şi din donaţiile şi ajutoarele obţinute de 
la comună. Monumentul Eroilor Români din al Doilea Război Mondial, este de tip Cruce comemorativă 
şi se află situat în cimitirul din strada Păltinişului. Cel mai mult am fost impresionată când am vizitat 
casa natală a poetului Octavian Goga. 

Denisa Măzureac, Clasa a X a B

În această excursie am avut parte de o superbă explorare a satului Răşinari, unde am fost cazaţi, 
iar plimbările pe străzile înguste, te duceau pe vremea saşilor de altădată. La Sibiu am avut ocazia să 
vizităm Turnul Sfatului, de unde se putea vedea întreg oraşul. Am reuşit, în doar două zile, să învăţăm 
străduţele întortocheate, să simţim aerul medieval şi să avem parte de compania plăcută a şoaptelor 
oraşului. 

Alexandra Beghean, Clasa a IX a C
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Alba Iulia, 1 Decembrie 2015

Atmosfera de la Alba Iulia a fost una foarte specială, nu degeaba se spune că Ziua de 1 Decembrie 
o celebrezi cu adevărat doar aici, în capita Ardealului.

Cântecele patriotice care răsunau în cetate, tricolorul aşezat la loc de cinste şi purtat de 
majoritatea oamenilor te făceau să te simţi cu adevărat un roman mândru. 

Iasmina Seculi, Clasa a XI a C

A fost prima oară când am vizitat Alba-Iulia de Ziua Naţională a României. Am fost plăcut 
surprinsă. Cel mai mult m-a impresionat faptul că, în Alba-Iulia, chiar se sărbătoreşte Ziua Naţională, 
aşa cum ar trebui să fie în toată ţara.

Paradă, mâcare, carusele, tarabe şi patrioţi cât vezi cu ochii, o sărbătoare în adevăratul sens al 
cuvântului!

Naomi Sucilea, Clasa a XI a C

Mi-a plăcut foarte mult în excursie deoarece am petrecut o zi frumoasă alături de colegii mei. 
Am rămas impresionată atunci când am văzut o mulţime de oameni care purtau mândrii tricolorul 
românesc. 

Cristina Cărăbaş, Clasa a XI a C

În Sala Unirii am văzut obiecte legate de portul şi tradiţiile populare, din Adreal,portretele regelui 
Ferdinand I și al reginei Maria, despre care am aflat că au fost ascunse zeci de ani pentru a nu fi 
distruse. Astzi, ele stau la loc de cinste, așa cum merita”

Anca Boaru, Clasa a XI a C

A fost o experienţă pe care aş repeta-o cu prima ocazie. Mă bucur că am avut oportunitatea să 
vizitez oraşul Alba-Iulia de Ziua Naţională a României. Un lucru care m-a impresionat cu adevărat a fost 
vizita la Cetatea Alba Carolina, unde toată lumea purta tricolorul. Asta înseamnă patriotism adevărat!

Diacenco Cristina, Clasa a XI a C
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Istoria
trece (și) prin stomac…
Prof. Cristina Mandae

Mergând pe firul unei tradiții deja existente – activități în care gastronomia a devenit un 
„pretext” pentru istorie, literatură și valori culturale bănățene – proiectul din acest an, „Istorie, film 
și gastronomie”, a fost o invitație la istorie din perspectiva filmului (românesc), dar și una la istoria 
(românilor) dinspre film. Din ambele perspective, rezultatul a fost unul singur: să ne cunoaștem 
bucătăria tradițională românească, s-o prețuim și s-o degustăm! Ceea ce am și făcut!

Filmele au fost alese cu grijă căci este destul de dificil să ilustrezi dintr-o varietate de creații 
artistice aspectele care ți se par cele mai pregnante privind obiceiurile gastronomice, și „tendințele” 
unei anumite perioade de timp în materie culinară.

La capitolul „Dacii și romanii”, nu putea fi decât filmul „Dacii”-al regizorului Sergiu Nicolaescu, 
realizat în 1967, o coproducție franco-română receptat în anii ’70 ca fiind un film naționalist-romantic. 
Regele dac își invită oaspeții la masă, pe romani, pe „cuceritorii lumii” și le oferă bucate alese stropite 
din belșug cu licoarea lui Dionyssos.

Evul Mediu a fost ilustrat cu imagini din filmul „Frații Jderi” care, pe lângă povești romanțioase, 
intrigi, personaje istorice bine tușate, oferă și o fotografie a moravurilor culinare ale epocii-mese 
copioase dar și pătrunderea unor „noutăți” precum receptarea cafelei turcești.

Izvoarele istorice ale epocii moderne relatează despre mese fastuoase și despre „modelul turcesc” 
(cu narghilele și cafea, cu taifasuri, șerbet și țigani muzicanți), dar și despre pătrunderea „modelului 
european” al secolului al XIX-lea: elegant, civilizat, luxos. Filmul „Tănase Scatiu” (regia Dan Pița, 1976) 
prezintă deopotrivă drama dispariției boierimii de viță nobilă și ascensiunea, pe scara socială, a 
parveniților întruchipați de Tănase Sotirescu, ajuns deputat. Actualitatea acestui film te copleșește: 
proaste maniere, violență de limbaj, slugărnicie, bogăție afișată.

Sloganul comunist „Tovarăși, frumoasă e viața!” și-a găsit expresia artistică în filmul lui Cristian 
Mungiu, lansat în 2011 – „Amintiri din Epoca de Aur”, o serie de 6 scurte „legende urbane” care circulau 
în perioada comunistă. „Legenda activistului în inspecție” oferă imaginea unei „mese tovărășești” 
îmbelșugate, de la aperitive la desert, asortate cu vin și muzică de petrecere. Asta, în perioada în care 
se instituise deja „Programul de alimentație rațională pentru populație” cu cartele care conțineau 
cantități insuficiente pentru hrană.

Filmul „Senatorul Melcior”, realizat de Mircea Daneliuc în anul 1995, este o satiră care prezintă 
transformarea unei țări aflată în tranziție către democrație, unde goana după succes și după câștig 
înlătură vechile valori. Dorel Vișan creează un rol magistral, acela al unui senator, un potentat arogant 
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care are impresia că i se cuvine totul. Pentru a-i impresiona pe musafirii săi elvețieni, încearcă să 
rupă cu tradiția gastronomică românească și le oferă melci – căci vrea să fie în pas cu „tendințele 
occidentale”.

Cele 5 filme prezentate au fost relevante pentru evoluția gastronomiei românești de la tradiție la… 
(mici) „împrumuturi”/„imitații”.

Proiectul s-a dorit a fi doar o pledoarie pentru istorie, film și gastronomie-toate românești!
Elevii claselor a X-a B și a XI-a A su gătit cu drag pentru participanți, iar juriul a oferit diplome celor 

mai gustoase, atractive, originale,colorate, apetisante preparate.
Fondul sonor al „degustării” a fost asigurat de muzică românească de colecție.
De remarcat, aportul doamnei profesoare Camelia Raicov la succesul acestui proiect.


