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certificatele care atestã mobilitatea în cadrul proiectului 
F.L.O.R.A. De asemenea, a fost organizatã o expoziþie cu 
produselor finale ale participanþilor la Proiectul Leonardo 
da Vinci „Graficã IT - pentru o mai bunã inserare pe piaþa 
europeanã a muncii”. Pliantele, afiºele, prelucrãrile de poze, 
fotografiile din timpul mobilitãþii în Spania, toate acestea s-
au regãsit printre  produsele expuse, determinându-i ºi pe 
alþi elevi ai CNI sã-ºi doreascã sã fie  beneficiarii unui astfel 
de proiect.

Aflat deja la a treia ediþie, Concursul de ªtiinþe s-a 
desfãºurat în laboratorul de fizicã ºi s-a adresat elevilor 
pasionaþi de fizicã, biologie ºi chimie, promovând atât lucrul 
în echipã, cât ºi spiritul ecologic.

În aceeaºi zi, de la ora 18,  sala de spectacole a 
Teatrului Tineretului din Piatra-Neamþ a gãzduit festivitatea Primele semne ale unei ierni mirifice au gãsit 
de deschidere a celei de a doua ediþii a Festivalului Colegiul Naþional de Informaticã din Piatra-Neamþ în 
Internaþional de Matematicã ºi Informaticã. Sala a devenit sãrbãtoare, ºi nu una oarecare, deoarece s-au împlinit 42 de 
neîncãpãtoare pentru mulþimea de elevi, profesori ºi invitaþi ani de la înfiinþarea acestei prestigioase instituþii de 
veniþi sã participe la aceastã manifestare. Pe ecranul aflat în învâþãmânt. Astfel, în perioada 13 - 18 decembrie 2010, 
dreapta scenei s-au derulat o interesantã reconstituire prin momentul aniversar a fost marcat prin numeroase activitãþi 
imagini a ediþiei anterioare ºi o prezentare a participanþilor care au oglindit preocupãrile elevilor ºi profesorilor într-un 
din þarã ºi din strãinãtate de anul acesta. mod cât mai nuanþat. 
În calitate de director al Colegiul Naþional de Informaticã Manifestãrile dedicate Zilelor CNI au debutat luni, 
Piatra-Neamþ, doamna profesoarã Elena-Genoveva Irimia a 13 decembrie 2010, cu o emoþionantã întâlnire între actualii 
urat participanþilor la eveniment un cãlduros bun venit, ºi foºtii profesori ai colegiului, un adevãrat „arc peste timp”, 
invitându-i ca, împreunã cu organizatorii, sã se bucure din aºa cum afirma doamna director Elena-Genoveva Irimia.  

Cu acest prilej, beneficiind de o ingenioasã prezentare din 
partea celor implicaþi în redactarea lor, au fost lansate 
revistele InfoPuls ºi TNT, Anuarul CNI ºi lucrarea 
Consiliere educaþionalã.

Elevii participanþi la Proiectul Comenius bilateral 
„Promovarea unui colþ din Europa” au prezentat marþi, 14 
decembrie 2010, câteva dintre produsele finale ale activitãþii 
lor: ghidul turistic al oraºului Piatra-Neamþ ºi calendarele de 
promovare a obiectivelor turistice din judeþul Neamþ 
(calendar de birou, calendar de perete). Toate produsele au 
fost redactate în românã, englezã ºi lituanianã, iar 
prezentarea lor s-a realizat atât on-line, cât ºi pe suport fizic.
În laboratorul Multimedia a avut loc o activitate de 
diseminare a Proiectului Comenius multilateral 
„F.L.O.R.A” – coordonator de proiect prof. dr. Daniela 
Neamþu. În cadrul acestui eveniment, au fost înmânate celor plin de pitorescul zonei, sã stabileascã prietenii durabile ºi, 
25 de elevi implicaþi în proiect ºi profesorilor însoþitori nu în ultimul rând, sã dea viaþã unei experienþe unice, menite 

sã-i transforme în oameni mereu mai motivaþi, capabili de 
performanþe remarcabile în domeniile în care activeazã. 
La acest eveniment, Colegiul Naþional de Informaticã a fost 
onorat de prezenþa a numeroºi invitaþi speciali: Vasile 
ªendrea, subprefect al judeþului Neamþ, Dragoº Chitic, 
viceprimar al municipiului Piatra-Neamþ, prof. Carmen 
Bostan, cercetãtor ºtiinþific în cadrul MECTS, conf. dr. 
Mihai Gontineac, prodecanul Facultãþii de Matematicã, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaºi, prof. dr. ing. Emil Creþu, 
decanul Facultãþii de Informaticã, Universitatea „Titu 
Maiorescu” Bucureºti, prof. Bârzoi Bogdan, inspector 
ºcolar de matematicã al ISJ Iaºi, prof. Alistar Cristian, 
inspector ºcolar de matematicã al ISJ Vaslui, prof. Lilia 
Samson, inspector de matematicã din Chiºinãu, prof. 
Svetlana Golubev – Brînzã, inspector de informaticã din 
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al Facultãþii de Informaticã, Universitatea „Titu 
Maiorescu”, Bucureºti. La secþiunea de soft educaþional, 
elevul Mãrcãnaºu Ionuþ, de la Colegiul Naþional de 
Informaticã din Piatra-Neamþ, a luat premiul I cu lucrarea 
„Primãvara de la Praga (Revoluþia din 1968)”.
În aceeaºi zi, de la ora 14, a avut loc Sesiunea Internaþionalã 
de Comunicãri Metodico-ªtiinþifice „Memorial Vasile 
Þifui”, care se adreseazã profesorilor, vizând schimbul de 
bune practici în implementarea mijloacelor IT si media în 
procesul didactic.
Joi, 16 decembrie, Catedra de limba ºi literatura românã a 
organizat un concurs de creaþie, la care au participat atât 
elevii Colegiului Naþional de Informaticã, cât ºi elevi ai altor 
licee ºi ºcoli generale din municipiul Piatra-Neamþ. De 

Chiºinãu, prof. Gheorghe  Brânzei, inspector ºcolar de asemenea, în cadrul Proiectului Naþional „Eco ªcoala” a fost 
limba ºi literatura românã al ISJ Neamþ, prof. Camelia Neþa, lansat concursul „Super Eco Clasa”. 
inspector ºcolar de matematicã al ISJ Neamþ, care a transmis Programul a fost ceva mai relaxat pentru elevii Colegiului 
ºi mesajul doamnei inspector ºcolar general al ISJ Neamþ, Naþional de Informaticã ºi pentru musafirii lor. Gazdele le-
prof. Luminiþa Georgeta Vîrlan. Alocuþiunile invitaþilor au au pregãtit o surprizã invitaþilor, organizând o excursie prin 
accentuat atât meritele CNI în realizarea acestui eveniment, împrejurimi. Elevii s-au bucurat nespus, mai ales cã printre 
cât ºi necesitatea unei educaþii calitative, care sã pregãteascã  obiective s-au numãrat Cheile Bicazului.
tinerii pentru o societate în permanentã schimbare. Vineri, 17 decembrie 2010, s-au desfãºurat ultimele douã 
Programul festiv a continuat cu un moment artistic menit sã probe din cadrul Festivalului Internaþional de Matematicã ºi 
delecteze publicul, dar ºi sã punã în valoare  universul Informaticã, ºi anume proba pe echipe la matematicã ºi 
pitoresc al tradiþiilor populare, creionându-l în nuanþe proba de programare.În cadrul probei de programare, meritã 
diverse, de la cântec, port ºi obiecte, pânã la obiceiuri, menþionate performanþele elevilor ºcolii gazdã, Vlad Andrei 
mentalitãþi ºi credinþe.
Spectacolul de galã a fost deschis de orchestra de muzicã 
tradiþionalã „ªtefan Voievod” a Liceului de Artã „Victor 
Brauner”, condusã de profesorul Isidor Rusu. Un crâmpei 
din bogãþia spiritualã a sãrbãtorilor de iarnã au oferit elevii 
Colegiului Naþional de Informaticã Piatra-Neamþ, 
coordonaþi de doamna profesoara Cristina Luca, 
interpretând colinde de Crãciun. Momentul artistic a fost 
completat de suita de dansuri „Ciobãnaºul”, pregãtitã ºi 
susþinutã de trupa „Mugurelul” a Colegiului Naþional de 
Informaticã, îndrumatã de doamna profesoarã Dedilia 
Popovici.
Miercuri, 15 decembrie, s-au desfãºurat primele probe ale 
celor douã secþiuni din cadrul Festivalului Internaþional de 
Matematicã ºi Informaticã: proba individualã la matematicã 
ºi concursul de soft educaþional ºi utilitar. Prima dintre probe Tãrniceru ºi Andrei Mãzãreanu, care au obþinut premiul I la 

clasa a IX-a. De asemenea, la clasa a X-a, elevii Ana 
Drãguºanu ºi Daniel Macovei de la Colegiul Naþional de 
Informaticã s-au clasat pe locul II. La proba de matematicã, 
trebuie menþionate rezultatele elevilor Paul Stolniceanu 
(premiul III), Crãciun Sergiu(menþiune), Leviþchi 
Lia(menþiune), Vlad Alina(menþiune) ºi Ungureanu 
Cãtãlin(menþiune).
Seara, gazdele ºi invitaþii  s-au relaxat din plin, participând 
fie la o cinã festivã, fie la discoteca organizatã în sala de 
sport a colegiului.
Sâmbãtã, 18 decembrie 2010, au fost premiaþi câºtigãtorii 
concursurilor care au avut loc în cadrul Zilelor Colegiului 
Naþional de Informaticã. Doamna director Elena-Genoveva 
Irimia a þinut sã adreseze mulþumiri celor care au contribuit 
la buna desfãºurare a acestui eveniment ºi, în mod special, 
Consiliului Judeþean Neamþ, Primãriei Piatra-Neamþ, 

s-a desfãºurat sub atenta îndrumare a domnului conf. dr. Inspectoratului ªcolar al Judeþului Neamþ ºi companiei 
Mihai Gontineac, prodecan al Facultãþii de Matematicã din Microsoft. Redacþia
Iaºi, în timp ce concursul de soft educaþional ºi utilitar l-a 
avut ca preºedinte pe domnul prof. dr. ing. Emil Creþu, decan 
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Un antreprenoriat de succes se înva ã încã din final, la un plan de afaceri. Deja s-a discutat de o cofetãrie 
liceu. Aceasta a fost deviza pentru care elevi din clasele 11A, online, o patiserie cu fructe eco, un alt plan este o cafenea 
11B, 11C ,11F au acceptat cu bucurie provocarea propusã la japonezã; avem printre noi chiar ºi un magazin de muzicã, o 
ora de economie de a lua parte la un proiect POSDRU în firmã de publicitate ºi organizare de evenimente... 
vederea promovãrii culturii antreprenoriale ºi de Ineditul, pentru noi, a fost reprezentat ºi de 
deschidere, în final, a propriei afaceri. Acesta este realizat de „colegii” noºtri de la orele de curs, deoarece aceºtia sunt 
Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureºti, iar Fundaþia adulþi cu o experienþã bogatã din diverse domenii de 
Infomat a Colegiului Naþional de Informaticã, Piatra- Neamþ  activitate, animaþi de aceeaºi dorinþã de a iniþia o afacere de 
este unul din parteneri. Astfel, ni s-a creat oportunitatea de a succes.
participa la cursuri de management, marketing, fiscalitate ºi Impactul pozitiv este major ºi asupra comunitãþii 
alte module ce conduc în cele din urmã la înþelegerea locale ºi a mediului de afaceri prin promovarea spiritului 
conceptului de antreprenoriat ºi de dezvoltare a unei afaceri. antreprenorial ºi dezvoltarea competenþelor antreprenoriale. 
Cursurile se vor desfãºura pe parcursul unui an calendaristic Astfel, vom putea sã ne punem în practicã un plan de afaceri 
ºi vor fi  susþinute  de  profesori universitari ai Universitãþii integrat în realitãþile comunitãþii ºi, cine ºtie, poate mai 
„ Titu Maiorescu”, specialiºti în domeniile respective, dar ºi puþini tineri vor pleca din þarã.
oameni de afaceri de succes. Sperãm ca la sfãrºitul anului, când se va termina 

Împãrþiþi în cinci echipe de proiect, elevii au învãþat proiectul cu finanþare europeanã POSDRU, vom fi învãþat 
din informaþiile primite dupã primele douã cursuri ºi au ce înseamnã o bunã culturã antreprenorialã ce ne va ajuta în 
cãutat deja o idee fiabilã, ce poate fi uºor implementatã, ºi dezvoltarea noastrã ulterioarã ca posibili oameni de afaceri.
care ar produce profit .

În afarã de studiul de fezabilitate iniþial, avem de Ioana Neamþu
lucrat la descrierea produsului, a afacerii în sine, la stabilirea clasa a XI a B
domeniului legal de desfãºurare - fie el SRL, SC, SA  iar, în 

þ
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“MADE FOR EUROPE” este un concurs naþional cu ceilalþi… Într-un timp de maxim 7 minute am concentrat 
în cadrul cãruia sunt evaluate produsele finale ale elementele esenþiale atât pentru a crea o prezentare placutã 
proiectelor europene. Competiþia s-a desfãºurat  în acest an  pentru public, dar ºi pentru a respecta cerinþele stricte ale 
la  Piatra- Neamþ, între 15-17 aprilie 2011, participând juriului în conformitate cu regulamentul. Spiritul de echipã 
aproximativ 50 de ºcoli din întreaga þarã. Colegiul Naþional ºi dorinþa de a ne prezenta  exemplar în faþa celor ce analizau 
de Informaticã s-a înscris în concurs cu patru  produse finale ºi cel mai mic detaliu al produsului nostru  au trezit hotãrârea 
(site-uri), rezultatele fiind îmbucurãtoare  deoarece de a lãsa emoþiile acasã ºi a încerca sã-i convingem pe adulþi 
participaþii au obþinut premiul I la diferite secþiuni. Cei ce au cã tinerii sunt responsabili  ºi dornici sã înveþe, iar astfel 
prezentat proiectele în faþa unui juriu de 14 persoane au fost rezultatele echipelor noastre au vorbit de la sine.
elevii Colegiului Naþional de Informaticã, îndrumaþi de Festivitatea de premiere a avut loc tot la Liceul Economic, în 
profesorii coordonatori ai proiectului. Proiectele Comenius: cadru festiv, unde premianþii s-au putut felicita între ei,  
Multilateral F.L.O.R..A ºi Bilateral “Promovarea unui  colþ trofeele câºtigate fiind criteriu de apreciere a celor din jur.
din Europa” au fost prezentate de elevii Cucuruz Ioana,                                                                                   
Neamþu Ioana ºi Teleucã Victor, respectiv de Moroºanu Ioana Cucuruz, clasa a XIa A
Mãdãlina ºi ªanta Liviu, iar celelalte douã proiecte, 
„Schimbã lumea cu un zâmbet” ºi „Descoperã Neamþul prin 
Tine(ri)!“, de elevii din clasa a XI a C. Prezentãrile au fost 
coordonate de cãtre  doamnele profesoare Elena- Genoveva 
Irimia, Daniela Neamþu ºi Dorina Mormocea.

Deschiderea oficialã a avut loc în sala de festivitãþi 
a Consiliului Judeþean Neamþ, iar evaluarea proiectelor  s-a 
desfãºurat la Liceul Economic. De asemenea, au fost 
organizate standuri de prezentare a produselor  finale, cei ce 
am participat având  bucuria de a le arãta vizitatorilor 
expoziþiei realizãrile noastre în cadrul proiectelor.
Emoþiile noastre crescute au fost în concordanþã cu 
seriozitatea concursului, învãþând cã trebuie sã ne 
prezentãm produsul cât mai bine, pentru a intra în competiþie 

MADE FOR EUROPE

PAªI CÃTRE VIITOR
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afle în circumstanþe de o astfel de importanþã  de la doamna 
Inspector General din MECT, Nuºa Dumitriu Lupan. În 
plus, dumneaei a adus asigurãri cã va fi „ o competiþie loialã 
ºi o selecþie obiectivã” din care vor ieºi învingãtori cei mai 
buni.

Domnul Prof. Univ. Doctor la Universitatea din 
Bucureºti, Horia Georgescu, preºedinte al Comisiei 
Centrale de Evaluare, secþiunea liceu, s-a declarat foarte 
mulþumit de organizarea ONI, aprilie 2011, „ fiind cu totul 
remarcabilã mai ales datoritã faptului cã nu este singura 
gãzduitã de Piatra- Neamþ”, acesta fãcând referire la faza 
naþionalã a olimpiadei         „ Made for Europe”. Bineînþeles 
cã urãrile de succes s-au îndreptat cãtre participanþi, atât 

Cunoaºteþi încãrcãtura atmosfei atunci când trãiþi 
cu intensitate un moment în care emoþia vã copleºeºte 
întreagã fiinþã? Ei bine, acum multiplicaþi aceastã emoþie de 
500 de ori ºi astfel vã veþi putea imagina cam câþi milimetri 
coloanã de mercur s-au înregistrat, sâmbãtã, 16 aprilie 2011, 
ora 16, respectiv, 17, 30 în sala „Calistrat Hogaº” a 
Consiliului Judeþean din Piatra- Neamþ care a gãzduit 
Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naþionale de 
Informaticã, pe cele douã niveluri, gimnazial ºi liceal.

Întregul eveniment s-a desfãºurat graþie colaborãrii 
dintre Ministerul Educaþiei Cercetãrii Tineretului ºi 
Sportului, Consiliul Judeþean Neamþ, Primãria Municipiului 
Piatra- Neamþ, ISJ Neamþ. Cum era firesc în astfel de 
împrejurãri, doamna Inspector General al ISJ Neamþ, 
Luminiþa Vîrlan, în calitate de reprezentant al gazdelor ce se 

pentru probele olimpiadei, cât ºi ale barajelor care stabilesc „ doresc a fi nu protocolare, ci eficiente” a deschis ceea ce 
lotul naþional pentru cele trei concursuri internaþionale. dumneaei considerã a fi „ un regal al disciplinei de 

Doamna Inspector de specialitate, Florentina informaticã”, adicã întreaga perioadã de derulare a 
Ungureanu, a adus mulþumiri sponsorilor  ºi partenerilor Olimpiadei Naþionale de Informaticã, 15-22 aprilie 2011.
pentru ajutorul acordat, cum ar fi celor trei licee Domnul Prof. Univ. Doctor la Universitatea din Bucureºti, 
organizatoare:, Colegiul Naþional de Informaticã, Colegiul Grigore Albeanu, preºedinte al Comisiei Centrale de 
Naþional ,, Petru Rareº”  ºi Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Evaluare Naþionalã, secþiunea gimnaziu, a urat succes 
Cartianu”, dar ºi tuturor elevilor ºi profesorilor din judeþ ºi a tuturor participanþilor la ONI, dorindu-le acestora o 
concluzionat cu speranþa cã aceste zile petrecute în Piatra-traiectorie similarã cu  cea a foºtilor olimpici internaþionali 
Neamþ ,,vor fi ºi o vacanþã, nu doar o întâlnire de lucru”.
Din partea unei instituþii care a susþinut esenþial organizarea 
ONI, domnul Director de la Romtelecom, Radu Mîndru, a 
încercat sã-i determine pe toþi elevii sã înþeleagã cã participã 
la un eveniment important, „ lucru pe care îl vor conºtientiza 
cu siguranþã peste 10 ani când vor face parte din echipe de 
companii performante precum Microsoft, Google, Oracle, 
Romtelecom ºi vor aduce acolo valoare”.

Torrii de la ambele Festivitãþi de deschidere s-au 
mai redus datoritã destinderii obþinute prin intermediul unui 
program artistic în care buna dispoziþie, cântecul ºi dansul 
cu specific moldovenesc au produs, cel puþin pentru câteva 
minute, o alunecare din gândurile concentrate ale 
concursului în lumea spectacolului.

Doamna Inspector General MECTS, Nuºa 
Dumitriu –Lupan, a precizat pentru noi cã „ elemente 
inovatoare, sub aspect ºtiinþific ºi sub aspect structural în care în momentul de faþã fac parte din aceastã comisie.
ceea ce priveºte probele pentru concurs ºi probele de baraj, Aprecieri deosebite au primit toþi elevii implicaþi ºi 
nu au existat. În schimb, am avut câteva elemente inovatoare profesorii care ºi-au adus contribuþia pentru ca aceºtia sã se 
privind numãrul de locuri acordate judeþului gazdã, astfel 

UN REGAL AL INFORMATICII
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cu acest proiect. 
Reacþia dumnealor la întreabarea „cum de aþi ales ONI 
pentru ca elevii români de performanþã sã beneficieze de 
sprijinul dumneavoastrã?” a fost una promptã susþinând cã: 
„Am ales Olimpiada Naþionalã de Informaticã având în 
vedere nivelul excelent pe care l-a atins informatica în þara 
voastrã cu rezultate diverse la olimpiadele internaþionale; 
am hotãrât sã permitem tinerelor talente româneºti sã 
descopere instituþiile din Franþa ºi posibilitãþile de studiu ºi 
de cercetare.”

Colegiul Naþional de Informaticã a avut cinci 
participanþi la ONI: Vlad- Andrei Tãrniceru, clasa a VII-a; 
Strechie Lorena, clasa a XI-a B,  Rareº Arnãutu, clasa a IX-a 
A, Tudor Vasiliu, clasa aX-a B;  Gabriel Neagu, clasa aXI-a 
C care s-au prezentat onorabil, trãind o experienþã care i-a 

În schimb, am avut câteva elemente de noutate privind format pozitiv pentru urmãtoarele competiþii.
numãrul de locuri acordate judeþului gazdã, astfel încât, din Demn de remarcat este faptul cã mezinul, adicã 
acest an, s-a decis de cãtre Comisia Naþionalã ca lotul Vlad,  ca în basme, a spart gheaþa ºi a obþinut menþiune la 
naþional sã fie suplimentat cu trei locuri pentru fiecare judeþ concursul propriu- zis, iar în urma barajului s-a calificat 
gazdã.. Un alt element de noutate în acest an, pe lângã pentru Balcaniada de anul acesta. Suntem foarte mândri de 
workshopurile care au fost susþinute de partenerii noºtri în toþi ºi îi felicitãm pe aceastã cale pentru ceea ce au obþinut.
profil pentru profesorii însoþitori ai loturilor judeþene, a fost Joi- 21 aprilie 2011, ora 18, la Colegiul Naþional de 
prevãzutã ºi o întâlnire cu studenþi asociaþi Microsoft, Informaticã, s-au afiºat rezultatele finale care au stabilit 
întâlnire adresatã elevilor participanþi la Olimpiada 
Naþionalã de Informaticã”. 
În acest context studentul Petru Jucovschi, partener 
Microsoft, a prezentat  participanþilor concursul „Image 
cup” ( www.imagecup.com) , un concurs de dezvoltare de 
aplicaþii în care tinerii care au împlinit 16 ani au ºansa sã se 
reuneascã iniþial la nivel naþional, apoi la o fazã regionalã, 
europeanã ºi internaþionalã. Doamna Inspector General a 
adãugat cã „ al treilea element, nefiind unul de o noutate 
absolutã, a fost legat de revenirea ºi la Piatra-Neamþ, la 
Olimpiada Naþionalã de Informaticã, a reprezentanþilor 
Ambasadei Franþei, care au selectat dintre elevii claselor 
terminale, cu rezultate deosebite, bineînþeles, un numãr de 
participanþi în vederea unei vizite în Franþa ce se va 
desfãºura în luna iunie, în vederea prezentãrii ofertei 
educaþionale a Insitutului Naþional de Cercetare în 
Informaticã ºi Automaticã din Franþa”. Interviurile s-au lotul naþional ce va reprezenta România la Balcaniadã ºi la 
desfãºurat în ziua de marþi, 18 aprilie 2011, la ora 15, când faza internaþionalã a olimpiadei de informaticã. Întâlnirea cu 
reprezentanþii ambasadei franceze au interacþionat cu elevii cei mai buni a fost prezidatã de d-na  Inspector General 
români. Scopul acestei întâlniri a fost de a înmâna celor MECTS, Nuºa Dumitriu-Lupan, care a felicitat pe toþi cei 
selectaþi Premiul de excelenþã ENS-INRIA (acordat de prezenþi ºi le-a urat succes în continuare în cele douã tabere 
ªcoala Normalã Superioarã din Cachan ºi Institutul pregãtitoare pentru etapele internaþionale. Aceasta a explicat 
Naþional de Cercetare în Informaticã ºi Automaticã). motivul pentru care anul acesta lotul este alcãtuit din 24 de 
Deborah France ºi Alexandre Talhouk, ambasadori ai membri, locurile fiind suplimentate cu patru, practic cu un 
Franþei, au binevoit sã ne acorde câteva explicaþii în legãturã echipaj în plus,  pregãtind astfel Balcaniada care se va 

desfãºura în România, la Bistriþa. 
Aceastã reuniune a celor mai pricepuþi 

informaticieni din 2011 a marcat sfârºitul desfãºurãrii ONI, 
care a însemnat cu adevãrat „ un regal” în domeniu.

Realizator: Anca ªerban,cl. a XI-a ;
Reporter: Gabriela Lerghievici,cl. a IX-a A;

Fotoreporteri: Cristina Ioan, Diana Turnea, cl. a X-a B;
ªtefan Pletosu, clasa a X a A, Adrian Apostu, cl. a X a D, 

Sergiu Leuºtean, cl. a XI-a A;
ªtefan Arãdãvoaicei, cl. a VIII-a;

Raluca ºi Caia Lorena,cl.. a X-a B.
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În martie a fost pentru a doua oarã în ultimele Pe durata celor trei zile, programul a fost încãrcat, 
câteva luni când elevi de la CNI, coordonaþi de doamna cu opt sesiuni de lucru, dintre care douã s-au þinut la Senatul 
profesor Cristina Iftime, au participat la un Model al Spaniei. Timpul rezervat întâlnirilor oficiale s-a împãrþit pe 
Naþiunilor Unite. Dacã prima experienþã a fost la IasiMUN, cele douã teme specifice discutate la nivelul comitetului. În 
de data aceasta, între 15 ºi 17 martie 2011, trei elevi de ani prima parte a sesiunii, fiecare delegat a susþinut un discurs cu 
diferiþi de studiu au luat parte la SEKMUN, în Madrid. prezentarea poziþiei oficiale, pentru a crea parteneriate cu 

În primul rând, ar fi necesar de explicat ce este celelalte þãri pe domenii de interes. Au avut loc dezbateri 
acela un Model al Naþiunilor Unite. Din dorinþa de a moderate, unde preºedintele comitetului oferea dreptul 
conºtientiza problemele economice, sociale, culturale ºi de delegaþilor de a-ºi susþine punctul de vedere, de a pune 
securitate ale umanitãþii în rândul tinerilor, încã de la întrebãri punctuale, de a contribui la posibile soluþii. În 
înfiinþarea ONU, în 1945, au început sã se desfãºoare aceste întrunirile simple, timp de 5 sau 10 minute, tinerii 
simulãri pe mapamond. Structura unui astfel de model se reprezentanþi puteau merge în sala de ºedinþã la ce delegaþi 
pãstreazã întocmai ca la ONU, având însã mai puþine doreau pentru a stabili puncte comune, pentru a crea alianþe 
comitete decât la Naþiunile Unite. Se anunþã de la bun sau chiar pentru a scrie rezoluþii. În dezbaterea finalã a unei 
început o tematicã, iar tinerilor li se atribuie câte o þarã teme, s-au adus în discuþie rezoluþiile propuse de delegaþi, 
membrã, pe care trebuie sã o reprezinte într-un anumit iar în final a trecut cea cu majoritate de voturi, la care se pot 
comitet. Se scriu rezoluþii în care sunt prezentate problemele adãuga amendamente.
concrete ºi soluþiile gãsite, apoi acestea sunt supuse la vot, 
iar rezoluþia cu majoritate de voturi este aprobatã.

SEKMUN, aflat anul acesta la cea de-a V-a ediþie, a 
întrunit cinci comitete:  Consiliul de Securitate (Security 
Council), Adunarea Generalã ( General Assembly), 
Comitetul Economic ºi Social (Ecosoc Committee), 
Consiliul Drepturilor Omului ( Human Rights Council), 
Consiliul UNICEF ( UNICEF Security Board). Noi am 
participat la cele douã comitete, având drept limbã oficialã 
limba englezã, respectiv Ecosoc ºi Human Rights. Echipa 
formatã din Vlad Popovici Roman- clasa X A- ºi Horea 
Constantin Guþu - clasa a IX-a  E - au fost delegaþii Ghanei în 
Consiliul  Drepturilor  Omului, iar  Ioana  Neamþu - clasa a 
XI-a B- a reprezentat Greenpeace.

Au fost peste 200 de participanþi atât de pe 
continentul european, cât ºi de pe cel african, unde, deodatã, 
interesele þãrilor participante în conferinþã au fost puse 
deasupra intereselor personale ale tinerilor  în încercarea de În prima zi, Senatul a fost fãrã doar ºi poate 
a gãsi soluþii reale ºi fiabile la problemele actuale ale lumii. impunãtor, atât din punctul de vedere al stilului arhitectural, 
La Drepturile Omului, Vlad ºi Horea au dezbãtut aprins pe cât ºi  din perspectiva clãdirii în care am avut onoarea sã ne 
seama situaþiei civililor din Palestina ºi problemele de abia desfãºurãm activitatea. Urmãtoarele douã zile am lucrat la 
apãrute pe teritoriul Libiei, iar Ioana a susþinut interesele rezoluþii în sãlile universitãþii particulare Camilo Jose Cela, 
organizaþiei pe care o reprezenta, în încercarea soluþionãrii din cadrul Instituþiei educative SEK. Aici am putut vedea ce 
schimbãrilor climatice ºi de întãrire a Obiectivelor ONU de înseamnã un liceu particular din Spania, un campus pentru 
Dezvoltare ale Mileniului. liceeni ºi o facultate privatã. S-a dovedit cã noi, grupul de 

români, am fost foarte bine pregãtiþi, iar spaniolii au fost 
încântaþi de nivelul nostru de cunoºtinþe pe temele abordate 
ºi culturã generalã.

Am învãþat ce înseamnã diplomaþie, cooperare, 
interculturalitate, dar cel mai important, am învãþat din nou 
sã fim oameni ºi sã înþelegem problemele celorlalþi la nivel 
global. 

Deplasarea la Madrid în vederea participãrii la 
Conferinþa SEKMUN V a fost posibilã datoritã obþinerii de 
cãtre CNI a bursei acordatã de Fundaþia „Dinu Patriciu” 
pentru „ªcoala Anului 2010”, iar  o parte din bani au fost 
alocaþi de conducerea ºcolii pentru aceastã deplasare, 
deoarece s-a înþeles utilitatea ºi finalitatea participãrii la 
acest gen de conferinþe pentru elevii CNI., Piatra Neamþ.

Echipa participantã la SEKMUN

DIALOG PENTRU O CONVIEÞUIRE PAªNICÃ
 M(odel)U(nited)N(ation)
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unde te puteai odihni. Atracþiile locului au fost bãrcile pe 
care le-am închiriat cu toþii. Unii ºi-au început cariera în ale 
vâslitului, câþiva se învârteau în cerc nedumeriþi, în timp ce 
alþii priveau de la bazã amuzaþi de tot ceea ce se întâmpla. La 
întoarcere,  am urcat cu liftul pânã la calea de acces spre 
ieºirea din salinã. Dacã doriþi sã mergeþi în salinã, vã sfãtuim 
sã nu gustaþi sarea de pe pereþi deoarece e împregnatã cu 
fumul emanat de lãmpile minerilor ce lucrau în salinã ºi 
riscaþi sã „obþineþi ” deranjãri stomacale.

Fiind obiºnuiþi cu peisajele din Cheile Bicazului, 
am avut curiozitatea de a vedea splendorile Cheilor Turzii. 
Mergeam încet printre stâncile înalte cu crestele ascuþite pe 
o cãrare îngustã, în ºir indian. Ne simþeam ca niºte mici 
exploratori în acest colþ de naturã. Pe tot parcursul drumului 
am gãsit foarte multe flori printre care ºi ghiocei. Erau 
porþiuni de drum în care trebuia sã ne þinem de o coardã 
neextensibilã pentru a nu ne pierde echilibrul. Am fost 
fascinaþi de puterea naturii care a reuºit sã creeze acest loc 
minunat prin impunerea forþei apelor asupra duritãþii 
stâncilor. Din lipsa timpului, nu am reuºit sã strãbatem 
întreaga lungime a acestor chei, aºa cã     ne-am întors în 

Auzim frecvent, la bunici, mãtuºi, pãrinþi, Turda unde am poposit o noapte.
comparaþii ale vieþii de zi cu zi din România actualã cu viaþa Urmãtoarea destinaþie a fost Aiudul(26 martie 
din perioada regimului comunist. Unii spun cã era mai bine 2011). Cred cã vã întrebaþi de ce a fost ales tocmai el pentru 
atunci (exista siguranþa locului de muncã, toþi aveau aceastã excursie? Simplu: Aici se aflã mai multe monumente 
serviciu, casã etc.),  alþii susþin contrariul: nu aveau libertate importante din viaþa oamenilor din România. Putem începe 
de opinie,  teroarea era la putere…ºi ne întrebãm : Care a fost prin a vã spune cã aici se aflã închisoarea din vremea 
realitatea? ªi atunci am hotãrât sã ne implicãm în derularea comunistã care ascunde multe secrete ºi trãiri pe care poate 
proiectului “Istoria României postbelice – recuperarea doar persoanele acelea le pot spune, însã nu am putut afla 
memoriei colective ”, coordonat de prof. dr. Mihai Lostun ºi p r e a  
de prof. Cristina Iftime. În rândurile de mai jos o sã vã m u l t e  
povestim cum s-a desfãºurat experienþa practicã a pentru cã 
proiectului – excursia tematicã organizatã pe traseul Piatra – n u  a m  
Neamþ – Turda – Aiud – Alba Iulia – Blaj – Sighiºoara – p u t u t  
Piatra – Neamþ, în intervalul 25 – 27 martie 2011. Pentru ca in t ra  în  
acest proiect sã devinã realitate , o parte din banii obþinuþi ca a c e a s t a  
urmare a recunoaºterii Colegiului Naþional de Informaticã închisoar
drept “ªcoala Anului 2011” de cãtre Fundaþia “Dinu e ,  
Patriciu” au fost direcþionaþi cãtre materializarea acestuia. deoarece

În rândurile ce urmeazã vã vom împãrtãºi e s t e  
experienþa noastrã din excursie. Într-o dimineaþã(25 martie activã ºi 
2011, ora 7, 00), cu toþii somnoroºi, am pornit la drum, unii d e  
mai entuziasmaþi ca alþii de aceastã micã cãlãtorie, câþiva m a x i m ã  
poate prea somnoroºi pentru a realiza concretizarea siguranþã. 
cãlãtoriei. Am ieºit din atmosfera plictisitoare de la început Este  un 
prin încãlzirea corzilor vocale cu diferite cântece vesele. loc în care 

Dupã ceva vreme petrecutã pe scaune, amorþiþi din misterul  
cap pânã în tãlpi ºi cu o micã durere de gât de la cântat, am e s t e  d e  
ajuns în Turda. Primul obiectiv turistic pe care l-am vizitat a neînlocui
fost Salina de la Turda(foto). Erau impresionanþi pereþii care t ºi poate 
ne înconjurau în timp ce înaintam în acea imensitate de sare a s t a  î l  
care ne acoperea. Mirosul de sare ne pãtrundea pânã în face aºa 
adâncul simþurilor. Drumul pânã în interiorul salinei nu a d e  
fost chiar atât de lung dar, cu cât înaintam, ni se pãrea cã nu interesant 
mai atingem capãtul. Dupã ceva vreme, am ajuns la locurile ºi special.
amenajate pentru petrecerea unor ore relaxante în interiorul Un alt loc cu foarte multã istorie este “Schitul 
salinei. Erau piste de bowling, mese de tenis de masã, Înãlþarea Sfintei Cruci”(foto), ctitorit de foºtii deþinuþi 
amfiteatru, teren de bascket, loc amenajat pentru copii ºi un politici, între 1992 – 1999,  în locul numit pe atunci “Râpa 
lac mic pe care te puteai plimba cu barca ºi câteva foiºoare Robilor”. Monumentul este reprezentat printr-o sculpturã 

“Istoria României postbelice – recuperarea memoriei colective ”



Nr. 16 /aprilie 2011
8

INFOBRAND

avut loc acolo ( oameni ce se þineau de mânã). Am pãºit 
încrezãtori pe poarta imensã, fiind atraºi de leagãnele ce se 
aflau undeva pe stânga, apoi am pornit pe aleea ce ducea spre 
monument. Era uriaº. Ca ºi cum în el se adunaserã toate 
speranþele românilor. Amintirea celor ce ºi-au dedicat 
sufletul acestei cauze, se pãstreazã vie prin statuile ridicare 
într-un arc de cerc de o parte ºi de alta a monumentului. Am 
fi dorit sã stãm mai mult, dar vremea nu a þinut cu noi. 
Deci…am plecat spre Sighiºoara. Dupã încã aproximativ o 
orã de mers cu autocarul, am ajuns. 

Eram în Sighiºoara, înfometaþi ºi plini de 
entuziasm. Ne-am cazat, apoi ne-am potolit foamea ºi am 
luat-o la pas spre cetate. Am urcat  pânã la bisericã, iar când 
credeam cã ne putem odihni puþin, am rãmas pe 
întuneric(de, era Ora Pãmântului, de care, cuprinºi de 
minunãþia cetãþii, uitasem). Brusc,  toate luminile s-au stins. 
Desigur…am început sã râdem, ºi, fãrã sã vedem pe unde 
mergem, am pornit încet spre turnul cu ceas. Eram uimiþi de 

ºi simbolicã: opt cruci, care dupã spusele multor oameni cele clãdirile pãstrate intact pe tot parcursul anilor ce au trecut, de 
ºapte cruci îngemãnate înãlþate spre cer sugereazã unitatea figurinele din vârful ceasului care trebuiau sã se învârtã la 
în suferinþa pe care au avut-o mucenicii,  iar crucea  mare, orele 6 respectiv 18, dar ºi de panorama oraºului. A doua zi 
dipsusã orizontal ºi susþinutã de cele ºapte cruci,  reprezintã ne-am întors hotãrâþi sã vedem cum aratã cetatea ºi pe  timp 
“CRUCEA NEAMULUI” pe care deþinuþii politici de la de zi. De aceastã datã am avut ºi o gazdã încântãtoare. Era 
Aiud au purtat-o. Mulþi spun cã braþele crucii mari sunt puþin acolo, aºteptându-ne þanþoº. Îl cheamã Jimmy ºi este câinele 
înclinate, având ficare câte o gaurã ce reprezintã ochii actor al cetãþii. Este o minunaþie de animal, iar dacã veþi 
suferinþei neamului românesc, care sunt îndreptaþi spre cer vizita cetatea Sighiºoarei, lucru foarte indicat, va fi ghidul 
pentru a cere mila Lui Dumnezeu. De asemenea, acolo mai dumneavoastrã. Am reluat deci vizitarea cetãþii ºi interiorul 
este mormântul rãposatului Mircea Vulcãnescu, una dintre turnului cu ceas, unde sunt expuse ustensile ºi unelte din 
cele mai strãlucite minþi interbelice. A murit la Aiud, salvând toate domeniile, chiar ºi haine. Am avut minunata plãcere de 
viaþa unui student.  A  lãsat pe patul de moarte un testament a ajunge în vârful turnului  ºi de a vizualiza Sighiºoara în 
cutremurãtor, de adevãrat mucenic: "Sã nu ne rãzbunaþi!”. toatã splendoarea ei. Un oraº mic, dar mirific (“Esenþele tari 
Tot aici, a fost închis pãrintele de pe meleaguri nemþene, se þin în sticluþe mici.”). Dupã ieºirea din turn, am avut de 
Iustin Pârvu. Acesta este Aiud-ul, simbol al rezistenþei ales între: sã vizitãm din nou biserica  sau sã ne plimbãm 
anticomuniste,  pe care l-am vizitat. liberi prin cetate, cu condiþia ca la ora 16 sã ne înapoiem cu 

Pentru puþin timp ne-am oprit ºi în Alba Iulia(foto), toþii la turn unde era locul de întâlnire a grupului. Zis ºi fãcut. 
care a fost urmãtoarea destinaþie, unde am vizitat unul dintre La ora patru eram toþi prezenþi ºi gata de plecare. 
cele mai importante monumente istorice “Catedrala Ne-am luat rãmas bun de la Jimmy,  apoi am plecat. 
Reîntregirii Neamului”. Am fost atraºi de ansamblul format Ultima staþionare a fost la Pensiunea Borzont, situatã la 
din catedrala, turnul clopotniþã ºi clãdirile aferente. Biserica ieºirea din Praid spre Ghiorghieni,  unde am mâncat, apoi 
era foarte impunãtoare prin dimensiuni în formã de cruce acasã. Eram fericiþi cã am ajuns acasã, dar regretele îºi 
greacã cu absidã, naos ºi pridvor deschis, foarte spaþioasã, în fãceau ºi ele simþitã prezenþa. A fost o experienþã unicã, iar 
care corpurile sunt legate prin galerii deschise ºi susþinute de „supraveghetorii” minunaþi. 
stâlpi octogonali. Am mai vizitat ºi una dintre principalele Gabriela Giulia 
atracþii turistice din Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina unde Alexandra Fodor, clasa a IX-a A
ni s-a pãrut interesantã forma de stea pe care o are, cu ziduri 
groase, cu ºapte bastioane.

Am plecat din Alba Iulia ºi ne îndreptãm vertiginos 
spre Sighiºoara. Yeheeey! Eram obosiþi ºi sãtui de mers cu 
autocarul, dar acest lucru nu ne-a oprit sã ne continuãm 
recitalul. Vãzusem deja „cai cu ciorapi” ºi ponei, dar 
aºteptam sã descoperim alte vietãþi interesante, lucru care, 
veþi descoperi mai târziu, se ºi întâmplã. Revenind, eram în 
drum spre Sighiºoara, sau cel puþin aºa credeam noi.  Am 
fost anunþaþi cã de fapt ºi de drept, ne îndreptam spre  
Câmpia Libertãþii de la Blaj, locul unde, pe 3/5 mai 1848, 
revoluþionarii români transilvãneni au declanºat revolta prin 
prezentarea documentului programatic “Petiþia Naþionalã”. 
Superb loc. Nu e nicidecum o câmpie cum pare la prima 
vedere. Era înnorat ºi posomorât, însã “micii cercetãtori” 
veneau cu soare în suflete. Când am ajuns, toatã lumea se 
întreba “Ããã…unde e câmpia?” Nu era. Era un parc destul 
de mare, împrejmuit de un gard sugestiv pentru acþiunea ce a 

Lerghievici , Najar, 
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Dimineaþa am vizitat Palatul regilor, un loc unde ºi-au gãsit 
odihna veºnicã mari personalitãþi ale culturii ºi istoriei 
poloneze. M-a impresionat modul în care polonezii 
apreciazã pe cei ce au avut un rol important pentru þarã, 
mormântul preºedintelui Lech Kaczynski ºi al soþiei sale 
fiind foarte impozant, dar ºi cel al lui Sobiesky, cunoscut de 
noi din opera lui Costache Negruzzi. 
Ceea ce a urmat, însã, ne-a lãsat fãrã cuvinte ºi ne-a fãcut sã 
meditãm la valoarea fiinþei umane. Sub deviza ,,Voi cei ce 
intraþi aici lãsaþi orice speranþã'', paºii ne-au fost ghidaþi într-
o altã lume, a suferinþei, a lacrimilor, a Auswitz-ului.
Nu aº putea descrie în cuvinte ce simþi atunci când pãºeºti în 
tabãra de acolo; atât acestea, cât ºi imaginile pãlesc în faþa 
durerii. Te simþi tu însuþi un condamnat la tãcere, la liniºte, la 
compasiune. Zidurile ºi gardul din sârmã ghimpatã reflectã 

                Se spune cã toamna se numãrã ,,bobocii'', însã noi, munca ºi  zbuciumul celor ce au pierit acolo. Pentru a 
cei de la CNI, demonstrãm cã nu conteazã anotimpul ºi cã fie contrabalansa atmosfera în ziua urmãtoare am vizitat 
varã, iarnã sau primãvarã, noi mai adãugãm în palmares Gdansk-ul, port al Poloniei ºi loc cu un ansamblu de 
câteva diplome, un proiect sau o mobilitate. De data aceasta monumente de o frumuseþe rãpitoare. 
a venit rândul proiectului bilateral Comenius ,,Promovarea              Deja pãºesc pe nisipuri miºcãtoare, în domeniul 
unui colþ din Europa''. Dupã mobilitatea partenerilor noºtri arhitecturii, aºa cã voi pãrãsi Polonia ºi voi continua 
nordici, ce a avut loc în luna mai a anului trecut, ne-am luat cãlãtoria, povestindu-vã despre reîntâlnirea dintre cele douã 
revanºa ºi le-am fãcut o vizitã, unde ar fi fost mai potrivit delegaþii. ,,Emoþionantã'' veþi spune ºi sunt de acord cu voi. 
decât la ei acasã, în ambientul cel mai propice lor, dar în Ceea ce a urmat însã a depãºit aºteptãrile tuturor. A doua zi, 
acelaºi timp un loc ce nouã ne-a oferit multe surprize. ªi cum la colegiul Technologijos Universiteto Gimnazija, dupã un 
fiecãruia dintre noi i-ar fi plãcut sã beneficieze de o tur al instituþiei de învãþãmânt ºi participarea la câteva ore de 
asemenea ºansã, a fost nevoie de întocmirea unor criterii cu matematicã, francezã, a avut loc prezentarea produselor 
ajutorul cãrora sã se diferenþieze persoanele care au plecat la finale ale proiectului ºi o surprizã muzicalã realizatã de 
sfârºitul lunii martie spre Lituania. Fiecare dintre elevii elevii români: douã melodii româneºti ºi, cireaºa de pe tort, o 
înscriºi în proiect a depus eforturi pentru a se numãra printre melodie în limba lituanianã. Ulterior, s-a desfãºurat  un 
cei ,,aleºi'': au scris ºi tradus eseuri, au fãcut fotografii, au concurs de orientare ºi identificare a unor obiective din 
participat la cursul de limbã lituanianã ºi la cel de marketing cadrul oraºului. Eu zic cã fiecare dintre noi a dat ce a avut 
ºi IT, au conversat prin intermediul Forumului ºi mai bun ºi, deºi vremea nu a fost de partea noastrã, ploaia 
Messengerului cu elevii primiþi în gazdã în mai, ajutând punându-ne în dificultate, am reuºit ca dupã douã ore sã 
astfel la întocmirea produselor finale: jurnalul de cãlãtorie, atingem linia de final. Ca rãsplatã pentru efortul depus, am 
calendarul 2011, cel pentru anul viitor, site-ul proiectului, fost invitaþi la o searã cu specific lituanian, cu mâncare 
expoziþia foto „Piatra-Neamþ- Kaunas 3:2”, dicþionarul tradiþionalã, respectiv, dansuri, cântece ºi jocuri. Zâmbetul 
poliglot ilustrat RO-EN-LT ºi ghidul turistic Piatra- Neamþ. ne-a revenit pe buze ºi pentru cã nici noi nu puteam rãmâne 
            În urma punctajelor obþinute, primii 25 de elevi în mai prejos, am purtat cu mândrie costumul popular ºi le-am 
ordine descrescãtoare au primit mult aºteptata veste cã pe arãtat ce înseamnã câþiva paºi de dans tradiþional românesc. 
data de 20 martie vor pleca, împreunã cu doamna director, Deºi cultura, tradiþiile ºi obiceiurile sunt diferite, faptul cã 
Elena Genoveva Irimia, cu domnul director adjunct, Vasile fiecare  dorea sã arate ce are þara lui mai bun a transformat 
Diaconu,  ºi cu patru profesori reprezentând o parte a echipei seara într-una specialã. 
de proiect, într-un lung traseu tur-retur România-Ungaria-
Polonia-Lituania-Letonia. Ceea ce la prima vedere se 
dovedea un drum lung  ºi obositor cu autocarul s-a 
transformat de la o zi la alta într-o aventurã care va ocupa, 
cred eu, un loc special în inima fiecãruia dintre noi. Am fãcut 
bagajele, am pregãtit o surprizã culinarã pentru gazdele 
lituaniene (hârzob ºi cozonac) ºi am pornit la drum! Prima 
noapte de cazare am petrecut-o la Debrecen, în Ungaria. Aici 
ne-am bucurat de beneficiile apelor termale. Drumul e lung 
ºi nu e timp de zãbovit, aºa cã dimineaþa am plecat spre 
Polonia. Ajunºi în Cracovia am avut parte de o perspectivã 
aparte asupra oraºului. La adãpostul întunericului, acesta 
ne-a oferit un strop din magia sa. Sentimentul de liniºte, de 
armonie dat de arhitectura clãdirilor ºi de mãreþia 
catedralelor a punctat în favoarea culturii poloneze. 

ELEVII IMPLICAÞI ÎN PROIECTUL ,,PROMOVAREA UNUI 
COLÞ DIN EUROPA''  AU VIZITAT LITUANIA!
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           Trebuie sã profitãm la maximum de cele douã zile 
care ne-au mai rãmas de petrecut în Lituania, aºa cã sâmbãtã 
dimineaþa ne urcãm în autocar ºi pornim spre,, The Hill of 
Croses''. În traducere, o punte de legãturã între ceresc ºi 
pãmântesc, între palpabil ºi spiritual, un deal pe care toþi cei 
ce trec pe acolo aºazã o cruce (nu conteazã dimensiunea), 
poposesc o clipã ºi îºi pun o dorinþã, având în suflet 
certitudinea cã aceasta se va îndeplini. A urmat apoi ceea ce 
pentru mine a însemnat apogeul celor cinci zile petrecute în 
Lituania. Am pornit spre Palanga, o staþiune cu deschidere la 
Marea Balticã. În drum spre aceastã destinaþie, am poposit 
câteva minute la Muzeul Chihlimbarului. Aici am putut 
observa o serie de bijuterii realizate cu atâta migalã ºi efort 
de meºterii bujutieri, dar ºi bucãþi în care ,,zãceau'', fãrã 
viaþã, sufletele unor mici insecte, atât de bine conservate 

Pentru a cunoaºte un popor nu este suficient sã îl vezi în încât pãreau vii, singura diferenþã era cã nu îºi mai miºcau 
prezent, ci trebuie sã te întorci ºi în trecut ºi sã îi afli nici mãcar o antenuþã. Am avut apoi parte de un apus pe care 
rãdãcinile. În acest sens, gazdele noastre ne-au oferit o sunt sigurã cã nu îl voi uita prea curând. Amestecul cromatic, 
excursie la Castelul Trakai, un loc cu o aurã de istorie ale soarele care parcã intra în imensa masã de apã, vântul ce 
cãrui ziduri de cãrãmidã te chemau iar ºi iar, încã o clipã, înc- pãrea cã vrea sã îþi interzicã intrarea la acest spectacol al 
un minut. Evoluþia acestuia de-a lungul timpului este naturii, toate aceste elemente au contribuit la o serie de 
impresionantã:  în seculul XV aici a fost capitala senzaþii complementare: vizual, tactil, auditiv. Suntem 
administrativã a Lituaniei,  în secolul trecut existau doar spectatori tãcuþi, ne chinuim sã facem poze actorilor 
câteva ruine, acesta fiind reconstruit în seculul al XX-lea. principali, însã aceºtia se miºcã prea repede, prea frumos 
Dar sã nu rãmânem blocaþi în castelul de pe insulã, între pentru a-i surprinde cu obiectivul aparatului foto ºi, ca sã ne 
apele îngheþate ale lacului, sub privirile leneºe ale pescarilor surprindã ºi mai mult, dacã mai era nevoie, vremea ne-a 
la copcã ºi sã ne grãbim sã mergem la Vilnius, capitala ºi cel oferit ultima reprezentaþie: o ninsoare cu fulgi mari purtaþi în 
mai mare oraº al Lituaniei. Aici vechiul se împleteºte într-o vãzduh de vânt ºi o brizã marinã ce îþi tãia respiraþia. A 
manierã ireproºabilã cu noul, catedrale vechi ºi cele mai noi meritat însã! Cine ºtie când vom mai vedea nisipul de pe 
magazine.  Ne-am bucurat de compania ghidului împreunã plajele Mãrii Baltice amestecat cu fulgi de zãpadã!
cu care am colindat strãzile oraºului ºi am ascultat legendele 
acestora. Cele opt poduri, dintre care cel mai impresionant 
este Podul Verde care în trecut era singura cale de pãtrundere 
în oraº,  ºi porþile arhaice ce despãrþeau cetatea închisã de 
exterior ne-au bucurat privirile. Autocarul trece pe ele ºi te 
conduce spre cele mai frumoase obiective. Ceea ce pe mine 
m-a impresionat cel mai tare a fost catedrala catolicã ,, 
Sfinþii Petru ºi Pavel'', unicã în lume, realizatã de doi 
arhitecþi italieni doar în alb, fãrã nicio patã de culoare. În 
interiorul acesteia, printre cele peste 2000 de sculpturi în alb, 
am putut observa      ,, pomul vieþii'', dar ºi o altã sculpturã 
simbolizând ideea cã toþi suntem egali în faþa morþii. Ideile 
de bogumilism (binele ºi rãul au contribuit la facerea lumii) 
ºi de identitate în faþa morþii ºi-au dovedit astfel 
universalitatea; am înþeles cã nu conteazã locul pe glob, cã 
douã þãri ce sunt despãrþite de mii de km pot avea aceeaºi 
concepþie asupra unui lucru.            Ultima destinaþie ºi cea mai nordicã din periplul 

nostru a fost capitala Letoniei, Riga. Timpul nu a fost 
suficient pentru a descifra toate misterele oraºului vechi, dar 
cel puþin ne-a trezit curiozitatea ºi ideea cã poate subiectul 
unei alte cãlãtorii va fi acest oraº. ªi cum o vorbã 
româneascã spune: ,,cãlãtorului îi stã bine cu drumul'', am 
pornit spre Varºovia, apoi Debrecen ºi, în final, spre Piatra- 
Neamþ.
         O buclã în timp ºi spaþiu, o experienþã nouã ºi totodatã 
plãcutã pentru fiecare dintre noi. La întoarcere, bagajul era 
mai greu, aveam în el atâtea amintiri, atâtea impresii, 
informaþii, senzaþii. Un asemenea circuit e o ºansã unicã, 
însã rãmân la ideea cã ,,nicãieri  nu-i ca acasã''. Pãmântul 
românesc ne-a aºteptat cu miresme calde de primãvarã în aer 
ºi în suflet.

ªerban Anca-ElenaClasa  a XI-a B
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la amintirea lui ºi sperãm ca aceastã cupã, derulatã sub

 genericul Cupa “Bombo” sã continue ºi sã rãmânã un 
simbol al tinereþii veºnice”.

Acest campionat se desfãºoarã cu acordul ºi cu 
sprijinul doamnei director, Elena- Genoveva Irimia ºi  al 
domnului director, Vasile Diaconu, ai Colegiului Naþional 
de Informaticã. Prima ediþie s-a jucat în anul 2007, iar în 
acest moment a ajuns la ediþia a-VIII-a. Sponsorul nostru 
este  familia  Bîndilã care oferã în fiecare an premiul pentru 
locul I în valoare de 500 lei ºi “Cel mai bun fundaº” în 
valoare de 200 lei, pentru cã Bogdan juca pe postul de 
fundaº.
  Cupa “Bombo” are mai multe obiective : comemorarea lui 
Bogdan, a tinereþii ºi vivacitãþii generaþiilor de elevi ai 
Colegiului Naþional de Informaticã;  socializarea ºi 

Atunci când intri în Colegiul Naþional de interacþiunea între elevi;  dezvoltarea spiritului de echipã; 
Informaticã într-o pauzã, primele lucruri pe care le receptezi încurajarea corectitudinii ºi a fair-play-ului;  menþinerea 
sunt zarva, miºcarea haoticã a elevilor, uneori þipetele…Te condiþiei fizice, a stãrii mentale ºi a sãnãtãþii tinerilor 
enerveazã, dar îþi trece repede când te gândeºti cã eºti într-o implicaþi în activitatea sportivã (“mens sana in corpore 
ºcoalã, cã e pauzã ºi cã aºa ai fost ºi tu cândva. sano”) .
Pânã acum patru ani ºi Bogdan fãcea parte dintre noi. Acum Condiþiile de participare sunt
el nu ne mai poate împãrtãºi visele, poveºtile, viaþa…ºi-a Taxa de înscriere: 50 lei
luat „la revedere” într-o blestematã zi de varã din pricina Echipa trebuie sã fie formatã din 4+1(portar) ºi maxim 3 
unui accident stupid. Marea pasiune a lui Bogdan era rezerve
fotbalul. Pentru mingea aceea rotundã spera, respira, trãia… Premiile oferite sunt:
Visul lui trãieºte acum prin colegii lui, prin prietenii lui, care Locul I  -  500 lei 
s-au gândit sã îi onoreze memoria ºi sã nu îi dea voie sã plece Locul II  -  250 lei 
întru totul de lânga ei. Locul III  -  150 lei

Colegii lui din clasa a XI-a A (promoþia 2009) s-au Premiu special - Cel mai bun fundaº  -  200 lei
hotãrât sã îl comemoreze în fiecare semestru printr-un Cel mai bun portar – 50 lei
campionat de fotbal între clase, iar acum tradiþia continuã.  Alte premii - diplome de participare ºi diverse premii oferite 
Domnul profesor Iany Almãºanu este cel care i-a ajutat sã-i de clasa organizatoare.
ducã visul mai departe. “Aceastã competiþie sportivã Programul desfãºurãrii campionatului: 
reprezintã întruchiparea unui spirit al fair-play-ului, iar Vineri, 25 martie s-au tras la sorþi grupele, echipele înscrise 
Bogdan rãmâne un simbol al acestuia, nu doar pentru fiind 19 la numãr, formându-se astfel 4 grupe. Luni, 28 
simplul fapt cã a fost un iubitor ºi un practicant al sportului, martie s-a dat startul la joc, campionatul desfãºurându-se 
ci ºi pentru felul în care a ºtiut sã se poarte cu colegii sãi ºi dupã urmãtorul program : 28 martie – 5 aprilie faza grupelor, 
prin modul în care a fãcut parte din aceastã colectivitate, din 6 aprilie sferturile, semifinalele pe 7, iar finala micã ºi finala 
aceastã familie, care este ºcoala noastrã”.  Acestor idei li se mare s-a amânat de pe 8 pe 12 aprilie deoarece am vrut ca 
adaugã cele susþinute de doamna prof. Daniela Neamþu: „Cu finala sã se deruleze  în ziua în care Bogdan ar fi trebuit sã 
toþii am þinut foarte mult la Bogdan, þinem foarte mult la el ºi împlineascã 21 de ani. Ca în fiecare an, finala se încheie cu 

pizza ºi rãcoritoare oferite de familia Bîndilã.
,,Vrem ca aceastã competiþie sã devinã o permanenþã ºi noi 
intenþionãm sã fim, întotdeauna, alãturi de ºcoalã. Sperãm 
ca ºi în anii urmãtori, ºtacheta sã fie purtatã din generaþie în 
generaþie, iar clasa organizatoare sã punã la fel de mult suflet 
în organizarea acestui eveniment, “spune  Daniela Bîndilã, 
mama lui Bogdan.
Mulþumim tuturor celor ce sunt alãturi de noi în acest 
campionat !

Lavinia 
Cãtãlina 

Sbîrnea  a XII-a  E
Sbîrnea  a X-a  E

CUPA “BOMBO”
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ce se afla dincolo de sârma ghimpatã. Am reuºit sã reînvii 
trecutul când am intrat în camerele special amenajate care 
prezentau documente originale din acea perioadã, statistici, 
fotografii ºi obiecte. Plimbându-mã printre vitrinile cu mii 
de perechi de pantofi, de valize, de haine, de proteze, 
privirea îmi rãmânea aþintitã asupra unui singur obiect ºi cu 
sufletul plâns mã întrebam ,,ªtia nefericitul care a purtat 
aceºti pantofi despre ce îl aºteaptã? ªtiau pãrinþii lui cã e 
nãscut sub o stea a durerii?”. Panourile cu chipurile celor 
care au fost închiºi erau rãscolitoare, iar cuvintele mele 
serbede nu pot reda frica, deziluzia, spaima ºi, poate, chiar 
furia de pe feþele lor. Sub tablouri era trecutã data intrãrii în 
lagãr ºi data morþii(unii au rezistat câteva ore, alþii câteva 
zile ºi puþini au fost cei care au supravieþuit infernului mai 
multe luni). Mulþi dintre noi am sperat cã vom gãsi niºte  ,,Munca elibereaz ”-aceasta pare sã fie deviza a 
rãspunsuri,  însã întrebãrile s-au înmulþit ºi poate cã nimeni milioane de oameni închiºi în renumitul lagãr al morþii, 
dintre noi nu va reuºi vreodatã sã rãspundã la ele. Cheia e în Auschwitz. Loc al groazei, al morþii  ºi al degradãrii umane, 
mâinile celor care au trãit atunci, dar din pãcate ei nu mai lagãrul a rãmas unul dintre numeroasele obiective turistice 
sunt, ci doar amintirea lor.ale Poloniei. Din nefericire, puþini sunt cei care reuºesc sã 
 Am pãrãsit blocurile ºi ne-am îndreptat spre vadã umbrele sângeroase ale trecutului...
crematoriu. Nu ºtiam ce mã aºteaptã, ce frãmântãri ºi câtã  Am ajuns la Oswiecim. Localitatea cu acest nume 
urã se vor naºte în mine. Atunci am aflat de camera de nu spune mare lucru multora deoarece este numele original, 

polonez, al locaþiei fostului lagãr de concentrare nazist. 
Nimic nu anunþa oroarea; spaþiile verzi de la intrare erau 
pline de elevi care ascultau muzicã, râdeau, mâncau ºi se 
simþeau bine. Mergând pe un drum prãfuit ne apare deodatã 
în faþã, parcã rânjind „Arbeit macht frei”, inscripþia cinicã pe 
care au citit-o atâþia ºi atâþia nefericiþi. Buna dispoziþie 
dispare, râsetele îngheaþã brusc, iar durerea apasã cu putere 
pe sufletele noastre sãrace care nu au ºtiut niciodatã ce 
înseamnã sã suferi ºi sã îþi fie refuzat dreptul de a trãi. Pe 
urmele ghidului, am pornit cãlãtoria în timp, într-o perioadã 
în care omenirea era prinsã în valurile tulburi ale unui rãzboi 
ce avea ca scop purificarea lumii. Liniºte deplinã…doar 
câteva ciori se auzeau croncãnind în depãrtari; simboluri ale 
morþii, pãsãrile trezeau parcã spiritele chinuite ale celor cu 
care soarta a fost mult prea necruþãtoare. gazare, de modul crud în care oameni nevinovaþi erau uciºi.  

Totul arãta cã Auschwitz- ul nu e o invenþie, un În spaþiul lung de vreo 30 de metri ºi lat de vreo 8-10 metri în 
subiect bun pentru o carte sau un film, ci un holocaust care a camera de gazare pâlpâiau douã becuri anemic, pereþii erau 
existat cu adevãrat. Lagãrul a fost transformat în muzeu în extrem de murdari, iar pe tavan se desluºeau orificiile pe 
memoria celor uciºi acolo ºi, totodatã, pentru a aminti unde era introdus gazul Cyclon B. Se ºtie cã singura ieºire 
prezentului de teroarea trecutului. Cu privirea pierdutã, cu pentru cei care intrau acolo era coºul. Frânturi din iad am 
pasul tãrãgãnat, treceam printre blocurile arse de soare ºi gãsit acolo, iar suferinþa celor uciºi era prezentã. Mi se pãrea 
încercam sã trezesc  în mine durerea trecutului ºi sã uit de tot cã aud focul mocnind, tusetele înecate ºi cã vãd trupurile 

chinuite de spasme…câte vieþi întrerupte mult prea 
devreme….câte vise spulberate… .

Cu inima frântã, cu ochii plini de lacrimi am pãrasit 
acel ,,loc în care a fost negatã credinþa în om ºi în 
Dumnezeu”. Aceastã cãlãtorie m-a fãcut pentru un moment  
sã nu fiu mândrã cã sunt om ºi sã descopãr cã umanitatea a 
fost în stare sã creeze monºtri care nicicând nu mai trebuie 
treziþi. Rãscolind trecutul, am reuºit sã pun mai puþin preþ pe 
lucrurile materiale, pe tot ce este trecãtor ºi sã investesc în 
lucruri mai profunde. Un lucru este cert, mereu o sã am în 
minte cuvintele lui George Santayana  „Cei care îºi uitã 
trecutul sunt condamnaþi sã-l repete”.

Roxana Jbanca, clasa a XII- a D
     

ã

    ARBEIT MACHT FREI



Ca sã-mi pot trãi neistovirea de Tine ºi ca sã-mi îmi sparg vasul inimii mele ºi aºtern mir plãcut dragostei 
sporeascã însetarea de locuire întru fiinþã am întrebat Tale... Sunt ºi eu – precum în versetele biblice – vas de 
pãmântul: <<Inima mea, dãruitã pânã în adânc Învierii, alabastru revãrsat cu veºnicã recunoºtinþã.
care-i aripa cea mai de sus ºi mai uºor preschimbatã în Joi, Doamne, oare nu cumva Te vând eu? Eu n-am 
Iubire?>>. Ca sã pot cuprinde între cer ºi mâna mea putere sã iubesc îndeajuns...ca-n seara Cinei când spãlai 
tremurândã aurul suferinþei, am întrebat noianul de slove ºi picioarele ucenicilor. Mi-e sete, Doamne! Cãci numai Tu 
izvorârea lor: <<Inima mea, care cuvânt - ºoptit ºi strigat de iubeºti statornic pe cei ce-au adormit în grãdina în care Tu te 
munþi ºi câmpii -, care slovã adâncã ºi-a robit într-atâta rugai cu lacrimi de sânge. Ajutã, Doamne, neiubirii mele! 
fericirea, cã dorul þi-e luminã ºi aþintire spre înãlþimea Cãci un noian de gânduri încleºtate în aripa vremii 
Golgotei?>>.  Mi-am întrebat sufletul ºi-am întrebat, încremenesc în Vinerea pãtimirii Tale: înaintea coroanei de 
Doamne, semnul cuielor Tale... spini ºi strigãtului însetat. În iconiþã, chipul Mântuitorului e 

Aºteptând Învierea, m-am regãsit târziu, în prelins cu bobi de sânge... Jertfa Omului pe crucea 
sãptãmâna Patimilor. rãstignirii!

Luni mi-a fost teamã sã-mi apropii urechea de locul Din Sâmbãta îngropãrii, pãstreazã, Doamne, inima 
inimii, cãci se fãcuse o liniºte deplinã. Numai clopotele mea îngenuncheatã lângã Cruce... În aºteptarea Învierii 
bãteau însingurat ceasul deniilor. Doamne, mai pãtimeºti ºi dezleagã pecetea rãutãþii care mi-a acoperit prezenþa Ta – 
anul acesta; Te mai rãstignesc ºi-acum pe crucea atunci când Te-am rãstignit ºi îngropat în mine.
sufletului...? Mi-e straºnicã însetarea de Tine... Mi-e sete, 

Marþi, toate cãile adânci de a percepe în tainã rana Doamne... De aceea adun în vârful peniþei inima mea – 
inimii mele, au tresãrit în mine un suspin, un strigãt rãstignitã lângã Crucea Ta - ºi trãiesc cu nepãtrunsã uimire: 
zbuciumat ºi totodatã lumina încã sângerândã a jertfirii. Hristos a înviat!
Pregãteºte-ne Tu sã intrãm în cãmara Mântuirii! 

Miercuri þi-aduc ce am mai de preþ în toatã fiinþa – Georgiana Ploscaru, clasa a XI-a B
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CULTURÃ ªI TRADIÞII

MI-E SETE, DOAMNE!

Motto: ,,Mi-e sete, Doamne, ca unui osândit pe cruce/ ce-ºi 
poartã-n suflet rana, povara-acolo-ºi duce;/ e încã miezul zilei ºi 
stau proptit în cuie/ eu – inimã hainã – alãturi de Minune…”



A STREETCAR NAMED DESIRE
                        by Tennessee Williams

A streetcar named Desire is certainly one of my favorite books of all times. It 
was written by Tennesse Wiliams in 1948 and later the author was awarded the 
Pulitzer prize for this creation as well as for three others books: “Cat on a hot tin roof”, 
“The night of the iguana” and “The rose tattoo”. It has everything you could ever wish 
for, from money and love, to innocence and betrayal, and it speaks to readers of all 
ages.

Blanche Dubois, a very proper, talkative woman from Mississippi, arrives in 
New Orleans to stay with her sister, Stella Kowalski. Blanche is overly concerned 
with her appearance, cleanliness, dress, and upper-class mentality, while Stella has 
married someone of lower status, Stanley Kowalski. Stanley is from Poland, works in 
a factory, has little education, but is extremely passionate and handsome. Stella and 
Stanley have strong chemistry, which fuels their love.

From the beginning of her stay, Blanche and Stanley quarrel; opposing 
ideals, ways of life. Blanche tells Stella that she has lost Belle Reve, their childhood 
plantation home. Stanley wants to see the paperwork regarding the property and 
confronts Blanche about it. During their first conversation, they argue and discuss 
Blanche's past. Stanley tells her that Stella is pregnant.

Stanley has a poker game in his small flat in Elysian Fields inviting three good friends, including Mitch. Mitch 
spots Blanche at that game and they spark a romance. He has never been married and lives with his sick mother, while 
Blanche's young husband died tragically many years ago. While Blanche is flirting with Mitch, she turns on the radio to 
dance. Stanley erupts, tears it out of the wall, and throws it out the window. Stella is furious and yells at him. He hits her. She 
runs upstairs away from him to stay with Eunice for the evening, but later comes back to him. They love each other very 
much despite Stanley's violence.

Mitch and Blanche begin to see each other frequently. Blanche keeps up the facade of virginity, innocence, and 
properness. She tells him of her young husband's tendency toward homosexuality, her discovery of his secret, and his 
ultimate suicide. They open up to one another saying how they both need somebody and that they would be good for each 
other.

Stanley continues to search for evidence in Blanche's past, finding people who knew her in Laurel, the town where 
she lived and taught English. She lived in a second-rate hotel called the Flamingo, sharing company with many men. She 
was involved with a seventeen-year-old boy at her school, which is the reason for her sudden departure. Stanley tells Mitch 
these stories and Mitch stands Blanche up at her birthday dinner. Stanley gives her a bus ticket out of New Orleans on 
Tuesday, and loses his temper at the table, breaking plates and glasses and scaring both Stella and Blanch even more. Mitch 
arrives later to talk to the drunk Blanche. She attempts to cover up her drunken state and keep him in her life.
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RECENZII

Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint – Exupéry est un chef d'œuvre de la 
littérature universelle, en ayant comme thème l'amitié, l'amour et le beau. 
L'action est vue tant par les yeux du Petit Prince que par les yeux du narrateur, qui 
est devenu personnage. Antoine de Saint Exupéry relève dans une très bonne 
manière les défauts des adultes. Les deux personnages font un voyage initiatique 
qui les fait voir la belle partie du monde.

Les personnes rencontrées par le Petit Prince sont des exemples de la société 
qu'on lui fait idée sur « les grandes personnes ». On voit par les yeux du Petit 
Prince que les adultes ont besoin de diriger, d'être admirés, de se cacher de leurs 
propres actions ou de posséder. Le thème de l'amitié est suggéré de la relation 
entre le Prince et sa rose ou le renard. Sa fleur est unique au monde parce qu'on l'a 
apprivoisée et on a passé du temps ensemble, contrairement aux autres roses qui 

« sont vides ». Le renard est un « maître » pour l'enfant. On lui apprend le sens de 
l'amitié et le sens des choses importantes dans la vie « on ne voit vraiment qu'avec 
le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». On peut dire aussi que le Petit 
Prince a été un maître pour le renard, on l'a apprivoisé, et de cette manière, on l'a 
rendu unique. 

A la fin de son voyage, le Petit Prince donne toute son expérience au narrateur – personnage. Ainsi est-il sorti de train- train 
quotidien du monde purifié.

Adrian Necula, 

clasa a IX- a A

LE PETIT PRINCE

Antoine de Saint – Exupéry

sursa imaginilor: Internet



 They fight and he tells her he wants to sleep with her, but she responds that she will only if they were married. He 
tells her she is not clean enough for him and leaves.

Blanche believes that she is to leave New Orleans to go on a Caribbean cruise with one of her old beaux, Shep 
Huntleigh. Stanley laughs at her, but tries to make amends because his wife is having a baby. They fight and Blanche tries to 
stab him with a broken bottle top. She admits to her sketchy past and he shows his bad temper.
Weeks later, Stella has the baby and Stanley hosts another poker game. Blanche believes that she is going on a vacation in 
the country with Shep. Instead, a doctor and nurse arrive at the door to have her committed. She screams and tries to stay 
with Stella. After a fight, the doctor is kind to her and she begins to trust him. She walks out of the house with him and will go 
to the institution. Stella cries, wondering if she did the right thing while Stanley hopes that everything will go back to 
normal now that Blanche was gone.

I thought that this story calls out to a lot of people in our society and I would strongly recommend it to all that love 
drama as well as romance. I found it very interesting and courageous, and the way it was written, it made me feel like I was 
there.

However, what I did not like was the fact that I could always see where the plot was going, so it lacked, in my 
opinion, the element of surprise. 

Even so, I think it is a great story and you will certainly enjoy it.

Ghiaþã Roberta 
clasa a XII a E

RECENZII
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 THE DARWIN CONSPIRACY
John Darnton

Le point central de ce roman construit sur trois plans narratifs est le 
déchiffrement des mystérieuses circonstances dans lesquelles ont été formulés 
les fondements de l'évolutionnisme. Deux jeunes chercheurs, Hugh et Elisabeth 
- qui découvre qu'elle est la descendante de la fille négligée et  marginalisée des 
Darwin, Elisabeth – partent du journal de celle-ci pour découvrir que la santé de 
plus en plus précaire du savant et son refus de vie sociale étaient dûs au soupçon 
de fausse paternité de la théorie de l'évolutionnisme qui pesait sur ses épaules. 
Les résultats des investigations de sa fille Lizzie (qui est même allée à parler du 
voyage de son père avec l'ancien capitaine de Beagle, Robert FitzRoy) 
convergent avec celles des deux jeunes chercheurs du XX-ème siècle: 
l'évolutionnisme était en fait une gnose soutenue par un chef de tribu de 
l'Amérique du Sud, celui d'où le fameux Jemmy Button – un des indiens 
colonisés qui ont visité le vieux continent – provenait et où il retournait sous la 
protection de FitzRoy. Darwin et son vieil adversaire McCormick auraient donc 
été – ensemble avec d'autres membres de l'expédition – les témoins de 
l'impressionnant exposé sur la courbe évolutive du monde naturel fait par le 
vieux sage; comme McCormick meurt sous les yeux du savant peu après cette 
fulminante rencontre, Darwin a ensuite commis l'imposture de s'approprier les 
idées du chef des indiens en les appuyant surtout avec ses propres observations 
faites jusqu'alors sur l'interaction du monde animal avec son milieu. Cette 
histoire trouble composée soit de manière indirecte à travers les notations de 
Lizzie, soit dans des tableaux qui tracent scrupuleusement le portrait d'un 
Darwin obsédé par sa propre hypocrisie – fait de l'intervalle assez long qui existe 

entre le voyage sur Beagle et le moment de l'élaboration des  hypothèses sur l'évolutionnisme un élément qui justifie les 
doutes sur l'honnêteté intellectuelle du savant britannique. 
Écrit avec une certaine habileté à cultiver le suspens et le sens de l'intrigue, le roman de Darnton appartient au genre de 
fiction spéculative nourrie par les zones d'ombre des biographies célèbres, dont l'exemple le plus spectaculaire serait peut-
être le Da Vinci Code de Dan Brown. Par endroits simplement expositif, mais ne manquant presque jamais de subtilité dans 
la construction de ses personnages, il propose un double statut du discours évolutionniste, une fois comme monisme 
archaïque tenant lieu d'expérience mystique, une autre fois comme ensemble d'énoncés soumis à l'enquête de type 
scientifique. C'est grâce à l'opportunisme du savant que l'évolutionnisme bascule du statut de jeune religion à celui de 
nouveau paradigme scientifique, et ce glissement assure la dose de mystère de ce roman correctement écrit, sachant 
construire le doute autour de l'information historique certifiée, mais qui succombe à la tentation de se rêver un bon scénario 
hollywoodien.

                                                                                                                                                                    Le bouquiniste
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RÃZVRÃTIREA SLOVEI

De ce nu-mi laºi sufletul-codru sã zburde,
De ce mi te-aºezi ca un flutur pe ranã,
De ce inima numa-n treacãt se-aude

ªi-mi pare cã sângele-ncet se destramã?

Plãcea-mi-ar sã-mi simt mâna greu arcuitã
- S-adun cu nesaþ oxigenul Planetei –

Sau poate vreun ochi deschizând o clipitã ...
Dar unde-s? Aici sunã tare un murmur al cetei.

Unde-mi sunt anii mei rãbdãtori, sã mã stingã deodatã
Sã nu vãd, sã n-aud, sã zâmbesc când a ta nimicire
Se apropie-ncet, sã-mi mãsoare pulsul cu-o daltã;
Tu, copil renãscut din a mea nemurire, tu strecori 

rãzvrãtire?

Lucifericã faptã e ,,dulcea”-þi simþire
-fãurit-am vãzduhul tãu tânãr din focul adânc prometeic –

ªi-ai crezut cã nãlþimea e înveºnicire?
Tu eºti slovã pe-o albã hârtie... Eu joc rolul proteic...!

Georgiana Ploscaru
clasa  a XI-a B

Auzi ?
Cãlãtor pribeag de pe pãmânt, Auzi ce tare bate vântul ?

Du-þi rãzvrãtitul  zbor Îmi zvântã lacrima din colþ de pleoapã
Spre albastrele  genuni

ªi-alinãþi-l cu dor. ªi poate începe s-o confunde

Zadarnic lupþi, biet cãlãtor, Doar, doar cu limpezimea apei...
Peste nemãrginite zãri Un zâmbet fals mereu te-mbracã
Fãrã iubire nu izbuteºti Nu poþi sã fii ca sloiul frânt  din gheaþã

Sã te înveºniceºti. Cã riºti sã te topeºti îndatã.

Nu nãzui ce nu þi-e cu putinþã ...
Priveºte cum zborul þi-e croit ªi, sigur, într-o altã viaþã

Tu, însemnatã fiinþã, Prin milioane de secunde.
Înfrânge-þi-l în cânt Mã vei putea,  prin nori, ajunge...

     
Cristina Cãescu, clasa a XI-a A Cristina Cãescu, clasa a XI-a A

 

Desene: Alexandra Tãrãboanþã, clasa a XI-a B

...

CE VA FI...OMUL
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Uneori mi-ar plãcea sã-mi batã în piept o inimã de cernealã. 

Cred cã ar fi neobiºnuit; aº plânge cu lacrimi albastre ºi 

sângele-mi va avea aceeaºi culoare. Mi se pare cã mai bine aº 

renunþa la idee; va fi prea mult albastru. Dacã m-aº duce la 

mare, albastrã cum sunt ºi þinând cont de faptul cã nu ºtiu sã 

merg pe apã, aº aluneca uºor-uºor, întâi pânã la genunchi, apoi 

pânã la vârful degetelor de la mânã ºi într-o clipã aº fi acoperitã 

de valuri. Cred cã cea mai dificilã ar fi operaþiunea de salvare 

pentru cã m-aº contopi atât de bine cu apa, încât am ajunge apã 

cu cernealã.Voi aºtepta apoi ca fulgerul lui Zeus sã ne despartã.

                 Poate mai bine aº alege sã zbor sau mai bine nu; 

pilotul unui avion ar putea crede cã sunt un nor de furtunã ºi ar 

încerca sã treacã prin mine. Poate mã voi divide în mii de 

particule sau poate îmi voi întinde tentaculele de caracatiþã pe botul avionului, atunci vizibilitatea ar fi foarte redusã ºi 

avionul s-ar prãbuºi. N-aº vrea sã fiu responsabilã pentru o catastrofã. Îmi caut locul: poate sunt o frunzã, dar nu mi-am dat 

seama, o frunzã albastrã, o frunzã de cernealã ar stârni curiozitatea tuturor: toþi ar vrea sã mã atingã, sã mã rupã, sã mã aºeze 

în buzunar. A doua variantã ar fi un fir de iarbã, unul albastru, însã, unul ,,verde de albastru” sau, poate, o floare; existã prea 

multe flori albastre, parcã aº vrea totuºi ceva mai mult. Poate sunt irisul ochiului tãu sau umbrela pe care o þii în mânã, poate 

sunt o picãturã de ploaie, un vis de copil sau o literã pe o foaie albã. Poate vreau prea mult ºi ar trebui sã renunþ. La urma 

urmelor cui i-ar plãcea o adolescentã albastrã? Poate doar þie…

 Desen: Alexandra Tãrãboanþã, clasa a XI- a B

ªerban Anca-Elena

Clasa a XI-a B

ALBASTRU

PLOAIE MAGIA DE SÃRBÃTORI
Ascunde-mã sub palma ta

Când cerul e obscur,
Nu vreau sã vãd o ploaie grea
Cum stropii ºi-i aruncã-n jur, Ochi plini de visare ºi dor
Nici luna cum zâmbeºte crud Vãd un oraº plin de culori,

ªi-ºi ia în braþe stelele Noaptea se lasã peste zãpada cea grea,
Asteaptã ca un suflet blând Stau ºi ascult ce spune, ce vrea.
Cu ochii s-alunge perlele

                          reci ºi negre care frâng 
                          o noapte de mistere. Aer de gheaþã intrã pe geamul deschis 

Cu miros de zãpadã ºi vis,
Murariu Andreea-Elena, clasa a XI-a D Pe cer se reflectã lumini de cristal,

Sufletul mi-e cuprins de-al sãrbãtorilor val.

RUGÃCIUNE
Lacrimi îngheþate din cer se coboarã

Oraºul în alb în braþe îl iau,Suflet rãmas gol, sã-mi ardã-n veºnicie,
Un fir de emoþie în suflet se strecoarãMã sufoc în El, plutesc în agonie.
Fericire – nimic altceva nu mai vreau.ªi cerul se sfãrâmã sub trupu-mi gol, uscat,

Absoarbe-mã-n iubire, Iisus crucificat!
Elena Andreea Murariu, clasa a XI a DÎngenunchez în lacrimi crude, moi,

Mã-nalþ din adâncime, Te vreau iarã-napoi,
Prin genele secate strivesc luciditatea

ªi cald ºoptesc: “Adio!”, mã-neacã vanitatea.
Iar dacã vreodatã, gând pur, îþi voi lipsi,

Sã plângi în suflet, Doamne, iar eu blestem voi fi...

Marina Terente, clasa a IX-a B
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STIHAR

Îl v d atât de încâlcit în gânduri
De-abia îºi þine-n mânã pasta,
Se pierde tulbure prin rânduri,

De parcã l-a lovit nãpasta.

Sufletu-i ars cu fumul de þigarã,
În stânga-i cafeaua ce tremurã-n canã

ªi suflã în ea ºi-i place amarã,
ªi uitã smintitul ce frig e afarã. 

                                                                                            
(Imaginea fetei care se scufundã)
Departe-i privirea, iluzii atacã,

Þintitã parcã spre infinit...
Viseazã aievea la chipul de fatã,

Cu ochi în scântei ºi trup dezvelit.

O vede departe, pierdutã-n vârtej,
Ascunsã-n cadenþa serii,

ªi cade pe ea o flacarã bej,
Nuanþa fardatã a mãrii.

Trecutul cu umbra-i apasã mâhnirea,
Iar chinu-l goneºte spre turbã,
ªi cautã sprijin spre nicãirea,
Iar ochii-n orbitã-i-se-nfundã.

 Larisa Andreea Ciocoiu, 
clasa a X a F

ã

DAR IERNATIC, POEZIEI...

Ce asprã aºteptare e aceea a neizvorâtelor simþiri! Ce rãzvrãtire necunoscutã de Logos renaºte din singuraticul 
stejar! Îl simt contemporan cu veºnicia, la al cãrei inel ºi-a adãugat, clipã de clipã, frânturi de sevã ºi de rãniri. Pãmântul ºi 
cerul, omul ºi neclintirea stejarului se confundã în aceeaºi nuanþã de alb: iarnã cuprinsã de ger. Cine sã iscodeascã 
înþelepciunea inimii? Cine dintre înþelepþii nenãscuþi?

Gânduri înscrise târziu, iarna, nu în alb, ci în cenuºa pãsãrii Pheonix... Gânduri nezidite încã de propriu-mi suflet. 
Unde-mi pleci, suflete, pribeag prin lumea non-culorilor? Care iarnã interioarã ºi-a viscolit dorul ºi setea de a ºti ce vers 
ascunde imensul stejar la rãdãcina pustiului? Nu cunoºti tu oare cã cel voit ridicat deasupra dumnezeirii s-a coborât adânc? 
Poate e chiar acolo (el, Lucifer) în rãdãcinile stejarului întinerit fãrã a fi fost bãtrân.

Þi-ai ascuþit, inimã, tãiºul ºi, suflând asupra vãzduhului în semn de împotrivire cãtre ger, þi-ai ridicat puternicã 
propria rãdãcinã ca sã loveºti în corpul ºi membrele arborelui. De ce nu trãieºti, mãcar acum, realitatea cã stejarul dinaintea 
ta e propriul suflet, iar tu – trunchi înnoit prin vers? Durerea stejarului lovit e suferinþa inimii tale, iar lacrima ta se preface în 
frunzã bãtutã de vânt. Loveºti, loveºti, loveºti...

Suflete, abia acum înþeleg, odatã cu iarna înþelepþitã de sevã, de resturi de  inimã ºi de rãdãcini... Ai lovit în falnicul 
arbore cu rãdãcini înfipte în fiinþa ta, în simþirile tale oglindite pe dinlãuntru. Ai nimicit astfel forma pentru a revãrsa dar 
iernatic, poeziei: inima mea fãuritã din trunchi de stejar...

Georgiana Ploscaru, 
clasa a XI-a B
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EMOÞIE DE TOAMNÃ

Dusã-i vara cu alaiul ei de cânturi,
Drumurile toamnei sunt pustii. 

Duse-s toate, de când lumea ºi pãmântul,
Mustul curge-n valuri rubinii.

Vântul mai foºneºte-n frunza rarã,
Tot suspinã ºi-i mereu neîmpãcat...

ªi tristeþea azi sufletu-mi arã,
Iar mã simt de parc-am fost prãdat.

 Nu prãdat de bogaþii lumeºti;
Aurul, argintul mi-s straine...

Mi s-a luat o varã ca-n poveºti
ªi-a rãmas sã-mi curgã toamna-n vine.

Desene realizate de Raluca Mândrilã, 
clasa a XI a B

                                             DESCOPERIREA
                                                                  
          …Legenda spune cã demult, înainte ca oraºele-stat sã se formeze, existau grupuri de oameni 
care, cu ajutorul gândului, puteau da viaþã personajelor din poveºtile pe care le scriau. Însã, cu 
timpul, acest har s-a pierdut, iar în ziua de azi puþini sunt cei care mai pot învia poveºtile, ºi, chiar 
dacã ar putea, nu ar face-o…
               Într-un orãºel mic, numit Dardanele, locuia o fetiþã, Ioana. Încã din copilãrie iubea 
poveºtile, dar, mai ales, romanele, care o provocau la un efort de gândire supranatural. Se întrebase 
de multe ori de ce mama sa nu o învãþase sã citeascã, singurele cãrþi pe care i le citea, din când în când, 
atunci când nu putea sã adoarmã, erau „Magia lunii”, „Þara miracolelor” sau alte povestioare pentru 
copii mici.
               Într-o zi, fiind singurã în casã, se gândi sã intre pe mess sã vadã dacã prietenii ei sunt online. 
„Mda…ca de obicei, Teo o þinea pe invisible ºi Andrei, dacã mai intra de vreo douã-trei ori în timpul 
sãptãmânii. Nimeni interesant…” Îi veni în minte un gând nãstruºnic, dar apoi îºi aminti ceea ce 

spunea mama de fiecare datã înainte sã plece: „ Sã nu faci prostii”. De ani de zile îi interzicea cu stricteþe sã se apropie de 
biblioteca din camera sa, de fapt…cam de toatã camera. ªi totuºi, cartea, pe care tocmai o cumpãrase,  parcã o chema într-un 
fel ciudat. Fãcu un pas înainte…încã unul…ºi apoi încã unul, pânã când se pomeni în faþa pragului uºii camerei mamei sale. 
Se uita atentã în jur pentru a fi sigurã cã nu exista niciun aparat de filmat care i-ar fi putut da de gol prezenþa. ªi, în sfârºit, 
primul pas în acel sãlaº secret din ultimii 13 ani. Nu i se pãru nimic special. Era o camerã micuþã cu pereþii vãruiþi într-un  
galben deschis.  Avea un pat, un birou ºi douã scaune, iar pe pervazul îngust abia stãteau douã orhidee. Însã cea mai mare 
dintre toate era biblioteca. Era fãcutã din lemn de culoare maronie. Praful gros se întindea pe toatã suprafaþa ei, „ mã mir cum 
de suporta mama asta” se gândi…, „ poate a lãsat praful sã se adune ca sã vadã dacã umblu sau nu în biblioteca ei”. Începu cu 
raftul cel mai de jos. Cu un scârþâit puternic, acesta se deschise încet, lãsând la vedere zeci de cãrþi. Unele erau rupte, altele 
roase, iar din altele nu mai rãmãseserã decât câteva foi. Urma raftul cel mai mare. În acesta erau multe cãrþi groase, 
majoritatea negre, pe care scria acelaºi cuvânt cu auriu. Scoase una dintre ele care i se pãruse cã ar rezista atingerii ei ( avea 
destul de multã forþã pentru o fetiþã de 13 ani ). O deschise ºi, surprinsã, observã cã în ea nu erau decât cuvinte…cuvinte 
lungi, mici, mai mici decât cele mici,  ºi câte un numãr la fiecare paragraf. Însã cel mai mult o sperie faptul cã nu era nicio 
imagine, iar cartea avea un numãr monstruos de pagini…2004. O puse la loc ºi se uitã ºi în celelalte, observã cã erau exact ca 
cealaltã,  numai cã numãrul paginilor creºtea întruna…2008, 2009, 2010, 2011…. Închise raftul ºi se uita la vitrina în care 
stãtea cartea roºie pe care o cumpãrase mama sa. Era cea mai curatã vitrinã de pânã acum. Deschise uºor uºiþa, i se pãrea cã 
dacã ar trage un pic mai tare, ar ieºi cu totul din balamale. Cartea aceasta era mult mai subþire decât celelalte ºi avea un numãr 
de pagini mai liniºtitor…300. Pe cotorul acesteia erau scrise niºte litere ciudate.  Nu semãna niciuna cu cele pe care le mai 
vãzuse pânã acum…poate cu un  X, L, M  sau N. La câteva capitole avea niºte imagini stranii, puþin asemãnãtoare picturilor 
lui Dali…sau, poate, totuºi ºi mai ciudate. Paginile ei pãreau cã au trecut prin lanþuri întregi de ani, deºi copertele erau 
incredibil de recente. Pe prima paginã scria un cuvânt scurt „ F.U.R. N.A”- se auzi un ºuierat „ F.U.R.T.U.N.A”- se auzi un 
tunet. ….speriatã fãcu un pas înapoi. Cartea cãzu cu un zgomot înfundat ºi se deschise la pagina 25. La acea paginã era un 
desen cu un fel de cavaler care se lupta cu un dragon…sau cel puþin asta reuºi sã desluºeascã de la distanþa respectivã. Se 
apropie cu grijã ºi se lãsã pe podeaua rece, alãturi de cartea care, la fiecare atingere a degetelor ei, rãspundea cu un foºnet 
trist.
( va continua...) 

Marina Terente, clasa a IX a B
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O vizitã la c h i a r  d a c ã  
Londra poate numai prin 
fi consideratã intermediul  
u n  r e p e r  unor tablouri, 
important în cu cei 40 de 
viaþa oricarui regi care au 
o m ,  u n  c o n d u s  
obiectiv pe Regatul Unit 
care fiecare ºi cu familiile 
dintre noi ar a c e s t o r a .  
trebui sã îl Sentimentul 
a t i n g e m  p e  c a r e  î l  
mãcar o datã! trãieºti este 
Întelegi asta acela cã înveþi 
d u p ã  c e  i s t o r i e  l a  
respiri aerul fiecare pas, 
c i v i l i z a þ i e i  într-o zi cât în 
b r i t a n i c e ,  toþi anii tãi de 
dupã ce eºti pânã atunci.
purtat pas cu Vorbind tot 
p a s  p r i n  despre cãrþi ºi 
istoria veche filme, vizita 
ºi nouã a unui la Oxford te 
p o p o r  teleporteazã 
emblematic, în lumea lui 

dupã ce reuºeºti sã pãtrunzi ºi sã fii parte din spiritul Harry Potter, atunci când te afli în Colegiul Christ Church, 
regalitãþii Marii Britanii. Sã simþi pe viu istoria aºa cum þi-ai acolo unde s-au realizat filmãrile celebrei serii. Profunzimea 
închipuit-o din cãrþi ºi din filme, vizitând Turnul Londrei, trãirii ºi bucuria cu care te aºezi la ºirul de mese la care luau 
trecând pe lângã Big Ben, cãlcând pe gazonul perfect masa eroii din film, te transpune în acea minunatã atmosferã 
englezesc din faþa clãdirii Parlamentului sau aflându-te în ºi aºtepþi cu înfrigurare o baghetã magicã care sã te 
Downing Street no.10 în faþa reºedinþei primului ministru, transforme într-un ucenic vrãjitor! E greu sã ieºi apoi din 
urmãrind schimbarea gãrzii regale de la Buckingham lumea lui Harry Potter ºi sã vezi studenþii reali ai campusului 
Palace, plimbându-te prin parcurile oraºului ºi neînþelegând universitar, sã înþelegi viaþa de studiu ºi învãþãtura lor, sã 
cum pânã ºi vietãþile sãlbatice nu mai sunt sãlbatice într-o simþi pulsul vieþii studenþeºti clasic englezeºti. Repere 
societate care emanã prin toþi porii ei civilizaþie, este de-a remarcabile sunt ºi biblioteca Colegiului Christ Church, 
dreptul fascinant! unde primeºti o altã lecþie de istorie, istoria cãrþii, a 
Î n t e l e g i  c e  manuscriselor vechi de peste1500 de ani, care poartã în ele 
înseamnã  o  mãrturiile ºtiinþei ºi ale culturii veacurilor trecute; Muzeul 
familie regalã de ªtiinte, unde vezi unele dintre primele instrumente 
ºi de ce este astronomice, primele aparate de mãsurã, de laborator, prima 
atât de iubitã aspirinã din lume, tabla pe care a scris Albert Einstein 
de  p ropr iu l  în1910, într-una din prelegerile sale despre teoria 
popor, dacã ai relativitãþii pe care a þinut-o la Oxford, tabla care a pãstrat 
privilegiul sã pânã astãzi scrisul sãu. 
v i z i t e z i  u n  Nu poþi sã nu apreciezi modul în care au reuºit britanicii sã 
c a s t e l  a l  facã vizibile la tot pasul urmele istoriei, sã împleteascã 
familiei- cum vechiul ºi noul în arhitectura oraºelor, sã-ºi pãstreze 
am avut noi simbolurile civilizaþiei lor( de la cabina telefonicã, taxiul 
o c a z i a  s ã  londonez ºi autobuzul etajat, la costumul gardianului din 
v i z i t ã m  garda regalã sau la marele Big Ben sau London Eye).
reºedinþa de ªi nu poþi pleca de la Londra fãrã sã nu intri într-un pub 
v a r ã  a  englezesc, sã nu bei o bere nefiltratã englezeascã, sã nu-þi 
M a j e s t ã þ i i  imaginezi atmosfera de acolo din timpul unui meci de 
Sale, castelul footbal din campionatul englez, trãit cu pasiune de femei ºi 
Windsor-, sã te bãrbaþi laolaltã.
p l imbi  pr in  Toate acestea….ºi încã multe altele… te fac sã-þi doreºti sã 
sala tronului, revii oricând la Londra, sã te amesteci printre treacãtorii de 
c a m e r e l e  toate culorile, de toate naþiile ºi de toate limbile 
princiare, sã Pãmântului…sã te pierzi printre ei ºi sã te bucuri cã inspiri 
f a c i  din nou aerul fascinant al acestui tãrâm!
c u n o º t i n þ ã ,  prof. Carmen Dascãlu

  LONDRA
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goarnã care din orã în orã reîntregea acea întoarcere în timp, 
producând un cântec perfect, blând ºi melancolic, pãrând sã 
întruchipeze secole întregi de emoþii ºi dorinþe care s-au 
scurs în strãvechiul oraº.

Cam aceasta a fost plimbarea noastrã, ghidatã de 
astrul selenar, prin uriaºã Piaþa Centralã a Cracoviei, prin 
intermediul cãreia am descoperit frumuseþea arhitecturii 
poloneze.

Ziua urmãtoare, revenind în piaþã, imaginea 
acesteia a fost completatã de porumbeii care, pentru câteva 
seminþe, acceptau bucuroºi sã fie pozaþi, iar impresia mea 
despre poporul polonez a fost cu totul îmbunãtãþitã, odatã cu 
vizitarea Palatului Wavel, în care regi ºi personalitãþi 
marcante ale Poloniei au fost înmormântate. Aici am învãþat 
poate, ceea ce înseamnã recunoºtinþa unui popor faþã de 
oamenii de seamã ce i-au influenþat destinul. Am descoperit 

Oricare dintre noi viseazã sã cãlãtoreascã, sã muzeul închinat Papei Ioan Paul al doilea, observând 
depãºeascã graniþele þãrii ºi sã descopere lumea ce se întinde respectul pe care toþi i-l poartã, am simþit o mare emoþie 
mai departe. Astfel, pot spune cã sunt norocoasã, deoarece ajungând la mormântul renumitului compozitor Frederic 
am avut aceastã ocazie de a pãºi în afara României, iar ceea Chopin ºi ne-am simþit mândri sã fim romani, în faþa 
ce am vãzut pot spune cã   mi-a plãcut ºi, de altfel, îmi e greu monumentului funerar al lui Sobieski, iar vederea 
sã descriu în câteva rânduri. Pot începe prin a recunoaºte cã mormântului preºedintelui Lech Kachinsky ºi al soþiei sale 
toatã aceastã cãlãtorie m-a fãcut sã conºtientizez frumuseþea ne-a reamintit faptul cã viaþa se poate sfârºi atunci când ne 
propriei þãri ºi sã realizez cã nu aº putea- o pãrãsi, pentru un aºteptam mai puþin. 
timp mai lung, asta neînsemnând cã nu a fost o cãlãtorie cu Zâmbetul ni s-a aºezat pe buze, odatã ajunºi în 
adevãrat memorabilã. turnul clopotniþã, unde am descoperit imensul clopot 

Un loc a cãrui amintire cu siguranþã mã va face sã Zygmund, de aproximativ 11 tone, despre care se spune cã a 
mã reîntorc ºi sã îi acord mai mult din cãlãtoria mea este fost confecþionat din bronzul tunurilor capturate de poloni 
Cracovia, oraºul papei Ioan Paul al doilea, ce se afla la câþiva din þãrile române. Dupã ce am reuºit sã ne luãm ochii de la 
zeci de kilometri de lagãrul de la Aushwitz. Cam atât ºtiam acesta, privirile ne-au fost atrase de minunatã panoramã a 
eu, spre ruºinea mea, despre el. Însã frumuseþea oraºului, din care am recunoscut bucuroºi, turnurile 
arhitecturalã, încãrcãtura istoricã dintr-un ghid turistic, Bisericii Sfânta Maria.
categoric, nu ar fi putut sã mã încânte atât de mult aºa cum a Aceasta a fost Cracovia, cel puþin pentru mine, un 
reuºit sã o facã  însuºi oraºul pe parcursul  celor douã zile  în oraº în care vechiul îºi gãseºte atât de uºor loc printre ce este 
care am fost cãlãtor. Ni s-a spus cã este cel mai frumos oraº al nou, un oraº ai cãrui locuitori au ºtiut sã-l ocroteascã de tot 
Poloniei, dar cu siguranþã, în acele momente, l-am ceea ce a însemnat rãzboi ºi distrugere, pentru care cuvântul 
considerat un oraº a cãrui pereche nu    i-am descoperit-o ,,frumos” (pe care, 
încã, nicãieri pe unde am mai fost. de altfel  l-am 

Pot spune cã, deºi atât timp cât ne-am plimbat cu folosit atât de des) 
autocarul în cãutarea hotelului, Cracovia mi s-a pãrut un nu a fost suficient 
oraº dezvoltat, asemeni celor din filmele americane, cu pentru a-l ilustra ºi, 
imense blocuri ºi reclame divers colorate ce îþi capteazã d e  a s e m e n e a ,  
simþurile, însã, odatã ce am pãºit pe malul Vistulei, în partea oraºul în care, 
istoricã, atenþia nu mi-a mai fost captatã de magazine sau de mereu mi-aº dori 
pereþii plini de reclame, ci de arhitecturã ce, parcã, prin sã mã reîntorc, 
fiecare pas pe care îl înaintam, mã trimitea, asemeni unei pentru ca, pentru 
maºini a timpului, într-un oraº medieval autentic. Palatul câteva ore ,  sã  
Wavel - cel pe care l-am descoperit cu adevãrat de-abia a cãlãtoresc în jurul 
doua zi - ne aºtepta falnic ºi ne fãcea sã credem cu adevãrat a n i l o r  1 7 0 0 ,  
cã nu vom regreta popasul fãcut: drumuri pietruite pe care purtatã de sunetul 
din când în când se auzea sunetul trãsurilor ce întregeau goarnei.
acest peisaj ºi care, pentru câþiva zloþi, te invitau într-un tur 
al oraºului, fãcându-te ºi pe tine sã te simþi parte a unei                                                                                             
Cracovii a secolului al XVI lea. Toate acestea creau o Olivia Andrei - 
senzaþie de basm. Aceasta atmosferã atât de plãcutã a fost clasa a XI- a B
completatã, dacã mai pot spune, de frumuseþea Bisericii 
Sfânta Maria a cãrei cãrãmidã roºie, ce îi oferea o imagine cu 
totul deosebitã, nu pãrea sã fi simþit trecerea timpului.  
Turnurile sale inegale pãreau cã þintesc nemãrginitul cerului 
creând astfel o axis mundi, adãpostea secretul sunetului de 

  CRACOVIA
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Pentru cã nu aveam 
decât o zi la dispoziþie, am 
decis cã vreau sã vãd cât mai 
mult din capitala Lituaniei, 
Vilnius. Auzisem despre ea, 
citisem despre ea, dar nimic 
din toate astea nu se 
comparã  cu viz i tarea  
oraºului“ în persoanã“.
Fiind o capitalã, gãseºti în 
oraº mai tot ce-þi pofteºte 
inimioara, de la A la Z. Dar 
ce mi-a plãcut mie în mod 
special a fost faptul cã 
oraºul vechi s-a pãstrat 
foarte bine, atât calitativ, cât 

Principalul motiv ar fi acela cã n-am avut destul timp sã-l ºi cantitativ, pentru cã, ºi 
vizitez pe îndelete ºi poate cã nu voi mai ajunge aici sper sã nu mint aici, oraºul vechi e uriaº; probabil cam cât un 
niciodatã. Dar vorba aceea: ai grijã ce-þi doreºti!     cartier mare din Piatra-Neamþ. Nu cred cã aveam timp sã îl 

                                                                             Dragoº parcurgem pe jos, aºa încât am dat o turã cu autocarul prin 
Ilca, clasa a XI-a Bcentru. Am stat cu gura cãscatã mai tot turul, deoarece... ei 

bine, cred cã gestul 
spune mai tot. Ori asta, 
ori nu am vãzut prea 
multe ºi mã mulþumesc 
cu puþin.

Oraºul în sine   
e o  m i n u n ã þ i e  
arhitecturalã. Clãdiri 
vechi cât vezi cu ochii, 
s c u l p t u r i ,  s t a t u i  
medievale, catedrale, 
biserici, pieþe enorme, 
strãduþe înguste, strãzi 
pavate cu piatrã, poduri 
cu lacãte, (din câte am 
înþeles, e o tradiþie a 
cãsãtoriei în Lituania. 
Proaspãt însurãþeii îºi scriu numele pe un lacãt ºi îl prind de 
pod, pecetluind astfel dragostea lor eternã. Interesant, nu?), 
monumente înãlþate, turnuri ºi câte ºi mai câte... Totul are o 
netezime, o rotunjire ºi o spaþialitate concepute, astfel încât 

garantat sã te lase cu gura 
cãscatã.
Contrastant cu aceastã 
dimensiune vetustã pe care 
o are oraºul, Vilnius este ºi 
capitala modei. Nu este 
exclus sã vedeþi pe lângã 
clãdirile vechi, domniºoare 
simpatice care poartã haine 
de ultima modã. Nu cã asta 
ar fi ceva rãu, dar am fost 
puþin dezamãgit la început, 
pentru cã hainele din secolul 
XXI te aduc de fapt cu 
picioarele pe pãmânt.

     Sincer, dupã acest oraº mi-a 
pãrut rãu cel mai mult. 

  VILNIUS
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Fiecare dintre poate comercial, te pot asigura cã odatã ce ai pãºit aici, 
noi are visuri, sentimentul plãcut al certitudinii cã Dumnezeu existã cu 
speranþe,  pe care adevãrat pune stãpânire pe tine, astfel cã gândurile tale încep 
v r e a  s ã  l e  sã se îndrepte cãtre El.
t r a n s f o r m e  î n  Vãzând acea multitudine de cruci, de mãrimi 
realitate. Cred cã, diverse, ce îmbrãca dealul, nu poþi sã nu îþi pui întrebãri 
de asemeni, cei despre acest loc, astfel pliantele cumpãrate ne-au fost 
care pornim pe folositoare,  devenind  îndrumãtori ai  iniþierii  noastre.  Ele 
drumul ce are ca ne-au lãmurit în privinþa numãrului de cruci ce ajunge la 
destinaþie visul aproape cincizeci de mii, deºi acest monument creºtin, 
nostru ºtim cã precum citim,  care dateazã din secolul paisprezece ºi a fost 
pentru a-l împlini construit în semn de sfidare faþã de cavalerii teutoni care 
avem nevoie de ocupaserã împrejurimile, a fost distrus în nenumãrate 
m u n c ã ,  n o r o c  rânduri, ultima datã, odatã cu instalarea comunismului.
datorat Celui de Am urcat tãcuþi scãrile ce ne-au condus pe un drum 
Sus, dar ºi de al credinþei sub  o altã formã decât am întâlnit- o pânã atunci, 
rãbdare. Însã, cu cu fiecare pas cu care înaintãm, uimirea crescându-ne la 
s i g u r a n þ ã ,  o  vederea crucilor care pãreau din ce în ce mai multe  odatã cu 
confirmare cã îl apropierea noastrã de vârful dealului. Gãsind loc ºi pentru ,, 
vom concretiza, dorinþele” noastre, ne-am întors  la baza lui, unde nu am 
ne-ar ajuta mult pe putut sã nu observãm o cruce mare, de marmurã, donatã de 
no i ,  v i sã to r i i .  

Datoritã acestui fapt, apar ºi diversele superstiþii, dintre 
acestea, cele mai verosimile raþiunii noastre fiind cele care 
implicã, într-o micã sau mai mare mãsurã, manifestarea 
divinitãþii. Atât aruncarea de monede în fântânã, pelerinajul 
la anumite locuri sfinte, cât ºi multe altele, se numãra printre 
lucrurile pe care mulþi dintre noi le încearcã ca asigurare 
pentru transformarea visului nostru în realitate.

Dealul crucilor, pe care l-am descoperit datoritã 
cãlãtoriei în Lituania, este o astfel de dovadã a speranþei pe 
care o poartã oamenii lui Dumnezeu. Tradiþia spune cã, 
fiecare cãlãtor trebuie sã aducã câte o cruce, a cãrei 
dimensiune nu conteazã, ºi s-o aºeze în acest loc, astfel,  
împlinindu-i-se orice dorinþã.

Cu câteva pliante  în mânã ºi o oarecare nerãbdare 
sfioasã, am pornit din oraºul Siauliai unde oprisem pentru a 

papa Ioan Paul al doilea ºi ale cãrui cuvinte inscripþionate ne informa mai bine. Parcurgând distanþa cãtre acel 
ne-au rãmas în minte tot drumul spre casã, acestea monument creºtin, într-un timp  scurt, iatã-ne coborâþi din 
sintetizând, probabil nu întâmplãtor, ºi impresiile noastre autocar, în faþa câtorva tejghele, unde am admirat ºi, ulterior, 
despre monument, ,,loc al speranþei, pãcii, iubirii ºi am cumpãrat câte o cruce care repede a devenit simbolul 
sacrificiului”.credinþei noastre, dar ºi al dorinþei pe care, nu mult dupã, am 

Nu prea cred cã aceste câteva rânduri au avut cum împãrtãºit-o divinitãþii. Deºi pentru mulþi dintre cei care vãd 
sã vã formeze impresia potrivitã despre Dealul cu cruci, acest loc în poze pentru întâia oarã pare un loc straniu sau 
dacã v- am  determinat sã credeþi cã e adevãratã ideea cã 
dorinþele se vor împlini aducând un dar aici, nu am cum ºti, 
dar sper cã mãcar vã vor stârni curiozitatea în privinþa 
Lituaniei - cã þarã ºi culturã - ºi sper, de asemenea, sper cã, 
poate deºi nu veþi avea ocazia de a ajunge aici, vã veþi pãstra 
visurile, þintind cât mai sus,  ºi, astfel, cu puþin ajutor din 
partea Celui de Sus, chiar dacã nu veþi atinge luna, cu 
siguranþã veþi ajunge printre stele, parafrazând o zicalã 
binecunoscutã.

                                                                                          
Andrei Olivia –  clasa a XI - a B

   DEALUL CU CRUCI
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aºa cã începusem sã îmi pun diferite întrebãri. Nu ºtiam sigur 
dacã mi-am descoperit adevarata pasiune ºi mã îndoiam cã 
era exact ceea ce îmi doream. Toate acestea, în combinaþie cu 
presiunile din jur m-au fãcut sã renunþ, cu gândul cã voi avea 
ºi mai mult timp pentru ºcoalã, pe care parcã o cam 
neglijasem în ultima vreme. Nu eram convins cã am fãcut ce 
trebuia, ca dovadã mai târziu au apãrut ºi regretele, însã nu 
mai puteam da înapoi, cãci o fãcusem de bunãvoie.

În vacanþa de la sfârºitul clasei a VIII-a, la 
insistenþele pãrinþilor, am purtat o discuþie cu antrenorul, 
remarcând cu uimire cã pentru mine porþile au fost deschise 
tot timpul acesta. Aºa cã am stabilit reluarea 
antrenamentelor. Încet, încet, ceva mi-a reaprins pasiunea 
pentru acest sport. Ajunsesem sã petrec mult timp la 
computer, vizionând diferite clipuri de la campionatele 
europene ºi mondiale de kaiac, studiind atent tehnica ºi 
miºcãrile sportivilor. De asemenea, vorbeam zilnic cu Totul a început acum trei ani, în toamna clasei          
antrenorul, întrebându-l o gramadã de lucruri în privinþa a VI-a, în cadrul unei ore de educaþie fizicã. Profesorul ne-a 
cãrora nu eram pe deplin lãmurit. Cu fiecare zi, aºteptarea adunat, spunându-ne cã domnul de faþã, antrenor de kaiac(un 
devenea tot mai grea ºi cu oricine aº fi vorbit, nu uitam sã-i tip tânãr, venit de la un club din Bucureºti ºi stabilit în Piatra 
aduc la cunoºtinþã faptul cã abia aºteptam sã ajung acasã cu gândul la performanþã), recruteazã sportivi. Ideea mi-a 
pentru a începe antrenamentele.fãcut plãcere, plus cã ºtiam câte ceva despre acest sport, însã 

Pânã la urma a venit ºi ziua cea mare, anume ziua nu îmi era foarte clar.  Dumnealui m-a privit din cap pânã-n 
primului antrenament dupã întoarcerea mea. Nimic ieºit din picioare ºi a notat ceva într-o agendã, apoi ne-a spus locul ºi 
comun, având în vedere ºi faptul cã a fost un banal ora primului antrenament, ºi cam asta a fost.
antrenament de forþã, însã exerciþiile erau schimbate, A urmat o perioadã de iniþiere ºi începutul 
nemaifiiind cele pe care le ºtiam ºi le executam cu ceva timp antrenamentelor în sala de forþã. Nu aveam posibilitatea de a 
în urmã. Al doilea antrenament a fost mai pe placul meu, experimenta cu adevarat semnificaþia acestui sport, datoritã 
pentru cã s-a desfãºurat pe apã. ªi cam în felul acesta au stat lipsei de materiale (kaiace, padele). Aceste antrenamente de 
lucrurile pânã în noiembrie, când vremea rece ne-a obligat sã forþã nu m-au împins spre limite, însã uneori erau solicitante, 
ne mutam în sala de forþã. Aici am continuat exerciþiile pe într-adevar.
care dupã o perioadã le-am înlocuit treptat cu altele noi. În orice caz, treaba devenise plictisitoare, când în 
Aceasta pentru simplul fapt cã ele vizeazã anumite stadii de primavarã am aflat cã ni s-au adus niºte bãrci de la Bucureºti, 
dezvoltare, aºadar cât timp capacitatea fizicã va creºte, vom deci puteam, în sfârºit, sã vedem 'cu ce se mãnâncã'. Þin 
fi nevoiþi sã adaptãm ºi exerciþiile pentru a asigura un progres minte cã am fost primul care a încercat un kaiac, iar 
continuu.antrenorul s-a asigurat cã nu fac vreo baie involuntar, 

În sfârºit, primavara nu s-a lãsat aºteptatã prea mult, deoarece o astfel de barcã este foarte instabilã. În scurt timp, 
aºa cã recent am lãsat sala ºi am reluat antrenamentele la baza ne-am mutat cu antrenamentele din salã pe apã ºi  aºa am 
nauticã. Bineînþeles, starea vremii influenþeazã totuºi început sã prind bazele. Este un sport nobil care, pe lângã 
calitatea antrenamentelor, pe care le tratez cu multã calitãþi fizice, necesitã o rãbdare de fier ºi multã dedicaþie 
seriozitate. Aºtept cu nerabdare vara ºi datoritã faptului cã (dacã nu e plãcere, nimic nu e!). În plus, sportivul trebuie 
îmi aduce oportunitatea de a vedea rezultatul muncii, obligatoriu sã lucreze 'cu cap': sã înþeleagã perfect ce face ºi 
comparându-mã la campionat cu restul sportivilor din þarã.de ce face, lucru de care nu oricine este capabil. În caz 

Anis- Karim Caþiche- Raducontrar, de cele mai multe ori performanþele întârzie sã aparã. 
clasa a IX a AMenþionez ºi faptul cã uneori mã nemulþumeºte 

popularitatea redusã a acestuia în România, faþã de 
Germania, Ungaria, etc, poate ºi datoritã faptului cã este un 
sport ceva mai costisitor. Chiar dacã mulþi nu au auzit ori nu 
s-au gândit niciodatã, în þarã exista destule cluburi unde se 
practicã, iar competiþia este cu atât mai acerbã în cadrul 
concursurilor.

Dupã multã muncã a venit timpul sã concurãm ºi 
noi pe la sfârºitul lunii iulie. A fost mai mult o ocazie de a 
descoperi ºi de a învãþa deocamdatã, decât de a concura. În 
orice caz, cu siguranþã ne-a prins bine ºi avea sã ne ajute sã ne 
fixãm anumite repere.

Înapoi acasã,  am reînceput sesiuni grele de 
antrenament. Eram destul de obosit, nu atât fizic, cât psihic, 

KAIAC



Snowboardingul este un sport apãrut recent. El se aseamãnã cu skateboardingul, 

schiatul ºi surful.   

Este un sport de iarnã foarte interesant, cu o oarecare dozã de adrenalinã. Odatã ce 

încerci nu are cum sã nu-þi placã acest sport. Când eºti pe snowbord te simþi special! 

Chiar dacã este un sport destul de periculos ºi riscant, tot îþi vine sã-l practici, fie 

prima datã din curiozitate, iar apoi pentru cã pur ºi simplu te-a fascinat.

La început e destul de greu, pânã înveþi cum sã-þi þii echilibrul ºi cum sã te miºti. 

Snowboarderul stã pe placã cu un picior în partea din faþã ºi celãlãlt în partea din 

spate ºi cu faþa spre una din laturile plãcii. Picioarele sunt prinse de aceasta cu 

ajutorul unor cleme. Pentru a încetini sau pentru a te opri trebuie sã foloseºti 

cãlcâiele, sã te laºi uºor pe spate ºi sã le înfingi în zãpadã. Vârfurile ºi cãlcâiele sunt 

singurele metode de a te pune în miºcare.

De obicei snowboardigul se practicã pe pârtii amenajate fãrã denivelãri, pentru a 

reduce riscul de accidente ce pot fi chiar ºi mortale. De la un an la altul, numãrul 

pasionaþilor acestui sport creºte, devenind tot mai popular, chiar  mai popular  decât 

schiatul.

În freestyle, totul e permis: sãrituri, acrobaþii, orice alte caracteristici inovatoare  pentru a efectua trucuri pe placã. 

Majoritatea boarderilor se accidenteazã cel mai des ºi cel mai grav atunci când practicã freestyle. Pe pârtii se monteazã 

rampe speciale ce nu pot fi folosite decât de persoanele experimentate, pe proprie rãspundere. De exemplu în “big air” 

trebuie sã sari cât mai tare pe rampa special amenajatã ºi sã efectuezi ºi o schemã în aer pentru a atinge o înãlþime 

corespunzãtoare ºi în acelaºi timp sã primeºti ºi aplauze. De asemenea, aterizarea este foarte importantã ºi nu trebuie sã te 

dezechilibrezi.

În comparaþie cu alte sporturi, snowboardingul este la fel de periculos precum skateboardingul ºi schiatul. Chiar dacã 

skateboardingul nu se face pe zapadã, toate sunt foarte periculoase datoritã schemelor ºi a orgoliilor oamenilor, în special a 

adolescenþilor, care tot timpul vor sã iasã în frunte ºi sã arate cã ei ºtiu de toate, negândindu-se ºi la pericolul la care se supun.

Deºi are ºi riscurile lui, acest sport , “datul cu placa”, meritã încercat pentru senzaþii noi, mai ales dacã îþi place adrenalina 

ºi vrei sã încerci ceva nou ºi distractiv.

Cochiorcã ªtefan

Clasa a IX a C

MENS  SANA IN CORPORE SANO

Printre preocupãrile elevilor de la Colegiul Naþional de 

Informaticã, Piatra-Neamþ, se numãrã ºi sportul de performanþã 

pe lângã tenis de masã, ºah sau fotbal, karateul are ºi el 

reprezentanþii sãi. Sã-i cunoaºtem pe doi dintre cei care practicã 

acest sport cu succes.

Reporter: Puteþi sã ne spune i câteva lucruri despre voi?

Baciu Mihnea: Am împlinit 15 ani ºi sunt elev în casa          

a VIII-a. Sunt la vârsta când mã gândesc la multe lucruri, când 

îmi pun multe întrebãri ºi am multe speranþe. Sunt un tânãr ca 

mulþi alþii, plin de gânduri ºi frãmântãri, la vârsta când pot 

analiza realizãrile ºi îmi  pot critica eºecurile. Cel mai plãcut 

este sã te lauzi cu ceea ce ai reuºit sã faci pânã la vârsta aceasta.

Gabur Mihnea : Sunt elev în clasa a X-a D la Colegiul Naþional de Informaticã. Mã caracterizeazã tenacitatea ºi 

þ
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Reporter: Cum aþi ajuns sã practicaþi acest sport?
Baciu Mihnea: În octombrie 2001, pe vremea când eram încã la grãdiniþa, am aflat cã la  
ªcoala nr.5 din oraºul nostru, îºi are sediul un club sportiv de karate care înscrie copii. În 
aceeaºi zi am rugat-o pe mama sã mergem sã mã înscriu la clubul de karate „Ronin” din 
Piatra-Neamþ. Parcã mã vãd în sala cu ochii plini de uimire la primele ore de antrenament, 
privind la sensei-ul meu. Atunci nu înþelegeam prea multe lucruri, dar doream sã cresc mai 
repede, sã fiu ca maestrul meu.
Gabur Mihnea: Când m-am apucat de acest sport, eram în clasa a II-a ºi eram fascinat de 
filmele de acþiune. Din dorinþa de a avea aceleaºi calitãþi ca personajele, am ales sã încerc 
acest tip de sport. Pânã acum am fost membru a trei cluburi, în prezent mã antrenez 
împreunã cu sportivii de la Ronin, Piatra -Neamþ, la care sunt afiliaþi încã 4 elevi ai liceului.
Reporter: Ce înseamnã karateul pentru voi?
Baciu Mihnea: Dupã câteva luni de antrenament l-am auzit pe sensei spunându-i mamei 
„ARE TALENT, O SÃ AJUNGÃ DEPARTE”. Am fost prins ca într-o mreajã. Am început 
sã-mi petrec  timpul între ºcoalã ºi sala de antrenament. Ce mândru am fost când am 
îmbrãcat primul kimono ºi am participat la primul concurs când am devenit Campion 
Naþional!
Gabur Mihnea: Odatã cu practicarea acestei arte marþiale am realizat cã nu este nevoie sã o 
folosesc pentru a-mi rezolva conflictele.
Reporter: Ne împãrtãºiþi 

câteva rezultate de la competiþii?
Baciu Mihnea: Mie îmi place sã privesc în urmã cu mândrie 
la ceea ce am realizat în viaþa sportivã. Îmi place  sã privesc 
vitrina mea cu medalii, cupe ºi diplome. Le privesc ºi-mi 
amintesc cu plãcere de competiþiile pe care le-am câºtigat,  de 
întâmplãrile hazlii din plimbãrile noastre, de reuºitele ºi 
eºecurile mele ºi ale colegilor mei din clubul sportiv la care 
sunt înscris. De atunci au trecut mai bine de 8 ani, plini de 
bucurii, împliniri, mari realizãri ºi mai ales speranþe. În toþi 
aceºti ani am participat la multe competiþii zonale, 
campionate europene ºi mondiale. În urma acestor competiþii 
am obþinut medalii din care 25 de aur, 22 de argint ºi 18 de 
bronz. Cele mai bune rezultate au fost la Campionatele 
Europene din 2009 când am obþinut locul 1 la kata ºi locul 3 la 
kumite, la Campionatele Europene din 2010 când am obþinut 
locul 1 la kumite, dar ºi la WKC Open for Juniors and Cadets 
din Serbia când am obþinut locul 2 la kumite. Toate aceste 
rezultate au fost rãsplãtite în anul 2011 de titlul de Laureat al Sportului Nemþean-2010 acordat de D.J.S.T Neamþ”. 
Gabur Mihnea: De-a lungul anilor karateul mi-a oferit anumite satisfacþii. Am reuºit sã obþin titlul de Campion european în 
2005 ºi 2008, de 4 ori cel naþional ºi douã participãri la Campionatul mondial, în 2008 ºi 2010. În afarã de munca pe care o 
depui  pentru a-þi îndeplini obiectivele,  ai parte ºi de distracþie în concursuri sau cantonament, deoarece, la un moment dat, 
colegii de la antrenament ºi antrenorul devin o a doua familie, cu care poþi discuta, glumi ºi râde. Pe lângã karate, ocazional, 

suntem iniþiaþi de cãtre antrenorul nostru ºi în fascinanta lume 
a alpinismului. Prin intermediul concursurilor ºi stagiilor am 
cãlãtorit foarte mult în þarã, dar ºi în afarã, am avut 
oportunitatea de a vedea oraºe precum Veneþia, Treviso ºi 
Caorle din Italia, Novo-Mesto în Slovenia, Subotica în Serbia 
ºi Szazhalombatta în Ungaria.

Reporter: Câteva sfaturi pentru tinerii care vor sã se înscrie la 
un club de karate?
Gabur Mihnea: Oricine doreºte sã practice acest sport este 
bine venit, dar dacã doreºti ca antrenamentele sã dea roade 
trebuie sã munceºti, nu sã te joci. Karateul nu are niciun secret, 
este foarte simplu, însã pentru a descoperi acea simplitate ai 
nevoie de zeci de ani de practicã.”

 Savu, clasa a X-a DBeatrice 
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      DE CE IUBIM BÃIEÞII

1. Pentru cã nu se cade ca o fatã sã-ºi cumpere singurã flori.
2. Pentru cã au o memorie extraordinarã  pe care o folosesc pentru a reþine 
numele ºi golurile tuturor jucãtorilor de fotbal.
3. Pentru cã nu au nevoie sã poarte tocuri sau sã care poºete de câteva 
kilograme ºi pentru cã nu îºi admirã chipul în vitrinele magazinelor.
4. Pentru cã ºtiu care e diferenþa dintre o cheie fixã ºi una francezã.
5. Pentru cã îþi vor da  sacoul lor într-o zi rece, deºi ei îngheaþã de frig.
6. Pentru cã se vor consulta cu mama sau cu prietena ta cea mai bunã 
înainte sã îþi cumpere un cadou.
7. Pentru cã sunt experþi în informaticã, fizicã ºi chimie, dar nu pot înþelege 
mintea unei femei.
8. Pentru cã , oricât te-ai opune, vor insista ca tu sã ieºi prima din camerã 
sau sã te aºezi pe ultimul loc liber.
9. Pentru cã sunt în stare sã se plimbe prin mall fãrã a cheltui un singur leu.

10. Pentru cã se mândresc  ºi se bat pentru noi.
11. Pentru cã îndurã eroic orice loviturã, dar gem de durere atunci când o fatã le curãþã rana.
12. Pentru cã nu le e ruºine sã bea direct dintr-o sticlã de 2,5 litri sau sã mãnânce cu mâna din farfurie.
13. Pentru cã ºtiu sã deschidã un borcan ºi sã batã un cui în casã; pentru cã nu le e fricã de insecte sau de 
întuneric.
14. Pentru cã ne dedicã 70% din operele literare publicate în lume.
15. Pentru cã ne numesc „sexul frumos” ºi ne-au oferit o zi de 8 martie numai pentru noi.

Raluca Preisler, clasa a X-a B

Îi iubim pentru cã sunt puternici ºi pentru cã au curajul de a 
înfrunta situaþiile delicate în care ne place sã îi punem nu de puþine ori. 
Pentru cã au muºchi ºi ne surprind cu forþa lor, pentru cã îi invidiem 
atunci când ei pot face lucruri la care noi nici nu visãm. Pentru cã ºtiu sã 
ascundã lucrurile care nu ne plac ºi de care nu vrem sã auzim. Pentru cã 
ºtiu sã se îmbrace la ocazii speciale.

Pentru cã au ºi ei momente de sinceritate – nu multe, dar le au –  
spun lucrurilor pe nume într-o manierã care ne face sã nu ne supãrãm pe 
ei. Pentru cã sunt de-a dreptul dulci atunci când vor sã parã interesanþi ºi 
îºi lasã cioc. Pentru cã lângã ei ne gãsim liniºtea atunci când nu ºtim 
încotro sã o luãm þi spunem: ,,Mai bine vãd ce spune ºi el”. 

Pentru cã au ticuri enervante câteodatã, iar abia dupã ce le 
facem observaþii, ne dãm seama cât de adorabili erau atunci când îºi 
rodeau unghiile. Pentru cã reuºesc sã ne þinã în frâu atunci când vrem sã facem ceva ieºit din comun.

Pentru cã sunt punctuali în fiecare dimineaþã, când, oricât de mult am întârzia, nu se supãrã. Pentru cã atunci 
când privim în ochii lor, simþim cã toatã lumea ne este la picioare. Pentru cã le place sã se joace ºi  ne lasã sã ne jucãm 
în pãrul lor.

Pentru cã, deºi nu ºtiu sã facã complimente, stângãcia lor înlocuieºte orice cuvinte. Pentru cã ºtiu sã spunã 
cele douã cuvinte magice la momentul potrivit.
Sursã imagini: INTERNET

Ingrid Botescu, clasa a IX-a B

FLORILE NAVETEI 

Când simt ºi eu mai bine cãldura bârlogului meu, aceeaºi melodie mã calcã pe nervi la ora ºase fix, risipind visul 
nesuferit de banal.

Mã îmbrac în pripã, încerc - fãrã vreo consecinþã directã ºi sesizabilã - sã fac curãþenie în camerã, halesc ceva, 
dacã îmi mai aduc aminte de importanþa micului dejun ca masã principalã, ºi ies pe poartã cu frate-meu mai mare care, dacã 
nu a avut timp în ziua precedentã, sigur îmi înmoaie capul acum cu denumiri, funcþii sau preþuri de procesoare, rack-uri, 
servere, plottere  sau alte chestii de genu' ãsta, ale cãror nume s-au stocat în memoria mea ROM.

În garã are loc obiºnuita ºi îndelungata aºteptare a „naºpetului” de tren, dupã cum spune o  colega din generalã, în 
timp ce o alta povesteºte despre colegul ei „bãtut în creier”, fãcând abuz de apelativul „fatã”. În trenul înfãºurat de praf, unii 
elevi îºi dau aere, alþii vorbesc despre o profã care i-a „frecat toatã ora la cap” cu o lecþie ciudatã, alþii râd cu gura pânã la 
urechi de o fazã super-tare, dezvãluind niºte dinþi ce par a nu fi fãcut cunoºtinþã, în efemera lor existenþã, cu o periuþã de 
dinþi. Între
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timp se iveºte ºi naºu' care colecteazã bilete verzi de la cei care le au ºi pune botu' când cel interogat îi aruncã un 
„abonament”.

Desigur, în fulealã, trebuie sã fii atent la panacotiºtii, care - din greºealã -  te lasã fãrã te miri ce, sau la cei torpilaþi, 
cu bot de merþan, care, de regulã , împrãºtie un iz indoielnic. Nici nu e de mirare cã naºu' vorbeºte în doi peri cu cel matolit, 
astfel cã totul se rezumã la un circ, ce-i drept, nu prea ºucar.

În oraº, un drum de circa douãzeci ºi cinci de minute pânã la ºcoalã îl parcurg alãturi de alþi colegi de suferinþã, 
printre care se gãseºte cel puþin unul cãruia sã-i meargã muzicuþa.

De obicei, pãlãvrãgim despre ºcoalã: profi meseriaºi la ascultare, colegi destul de ok sau fãrã haz, ora de bio, ora 
de geogra etc. Orele curg firicel cu firicel, iar în  pauze se încinge tãrâþa în unii care stau la coadã în chioºcul ºcolii.
În fine, o zi cât de cât ca lumea devine chiar interesantã dupã ore, când mã dominã ideea cã s-a terminat ºi pe ziua de azi cu 
ºcoala, cu diriga, cu testele…, când mã întorc acasã în acelaºi tren dubios, când ºtiu cã un morman de teme mã aºteaptã ºi 
când realizez cã, de fapt, e cel puþin interesantã viaþa mea.

Elena MUSTEA, clasa a X-a A

MITOLOGII CONTEMPORANE SAU DESPRE PLANETA 
FACEBOOK

Dacã citeºti aceste rânduri, ori ai cont pe Facebook, ori  
nu ai curajul sã recunoºti cã þi-ar plãcea sã ai unul, aºa cã nu 
poþi spune „nu” unui film care prezintã tocmai evoluþia 
acestei reþele de socializare, dar ºi conflictele pe care le-a 
generat nu atât apariþia ei, cât mai ales succesul de care s-a 
bucurat ulterior.

Filmul ne poartã pe coridoarele Harvardului ºi în 
birourile din Palo Alto, prin mintea ºi amintirile lui Mark 
Zuckerberg (Jesse Eisenberg), strãlucitul student de la 
Harvard care a conceput un website ce pãrea sã redefineascã 
peste noapte relaþiile dintre oameni, ale lui Eduardo Saverin 
(Andrew Garfield), pe vremuri cel mai bun prieten al lui 
Zuckerberg, care a asigurat iniþial finanþarea tinerei lor firme 
de soft, ale fondatorulului Napster, Sean Parker (Justin 
Timberlake), care a pus Facebook-ul în braþele investitorilor 
din Silicon Valley, ºi ale gemenilor Winklevoss (Armie 
Hammer ºi Josh Pence), colegii de grupã de la Harvard, care 
au susþinut cã Mark le-a furat ideea ºi care l-au dat în judecatã 
pentru paternitatea ei. În fine, toate acestea nu fac altceva 
decât sã urmãreascã apariþia ºi evoluþia unui fenomen care, 
conform unui studiu realizat în Marea Britanie, este 
considerat a fi mai important ºi mai relevant ca tezele lui 
Newton.

Dacã din primele minute ale filmului suntem izbiþi de 
aºa-zisa stângãcie a protagonistului, urmãtoarele 115 minute vin sã îi deconspire adevãrata personalitate. Filmul începe ºi 
se încheie simetric: „You are probably going to be a very successful computer ah… person. And you're gonna go through 
life thinking that girls don't like you because you're a nerd. I want you to know from the bottom of my heart that that won't 
be true. It will be because you're an asshole.” Emisã de Rebecca Elbricht, aceastã replicã îl urmãreºte pe erou pe toatã 
durata proiectului, marcându-i cele mai multe dintre deciziile importante: creeazã FaceMash.com ºi ajunge sã aibã 
probleme cu autoritãþile, începe sã lucreze pentru Harvard Connections ºi pentru TheFacebook.com ca o scuzã oferitã 
persoanelor rãnite de FaceMash. Deloc întâmplãtor, protagonistul realizeazã cã iubita pierdutã a fost cea pe care spera sã o 
împresioneze cu propriile creaþii, dar cã tot ea se numãrã printre puþinele  persoane rãmase neimpresionate. 

În concluzie, dacã aveþi chef de un film care sã nu implice sânge, ci, din contrã, replici acide, comentarii bine 
þintite ºi, în acelaºi timp, sclipiri de geniu, „The Social Network” este exact ceea ce cãutaþi.  

Cristina Ioan, clasa a X-a B
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