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EDITORIAL

ÎNÞELEGEREA OPORTUNITÃÞII
portunitatea ar trebui sã fie întotdeauna o situaþie clarã, favorabilã, cu efecte
pozitive asupra celorlalþi. Odatã cu integrarea în Uniunea Europeanã,
României i s-a schimbat statutul. La un moment dat moneda unicã se va
impune ºi la noi, iar imigrarea se va discuta în alþi termeni. Dar ce tot îndrug, aici, la fel ca
la ºtirile de la televizor?! Toatã lumea ar trebui sã ºtie ce va fi.
Eu nu sunt meteorologul de serviciu sã spun cã ,,mâine va fi ceaþã sau burniþã, iar la
prânz soare ºi temperatura maximã de 12-13°C” ºi tot aºa… Nu mã simt aºa de slabã, ca
vremea, ,,în ceaþã”. Cineva mi-a spus: ,,Nu vãd bine aceastã integrare: mai mulþi ºomeri, taxe
mari…”. Sãracul de el! Mi-era milã, de parcã tocmai se scufundase Titanicul.
Da! Da!... Sper sã fie ,,mai altfel”! Sã se studieze în condiþii bune peste tot, inclusiv
în ultima comunã din Roman. Justiþia sã fie justiþie. Sã nu se mai dea dreptatea gen
,,alba-neagra”, iar programele speciale pentru educaþie, ºcolarizarea studenþilor ºi elevilor sã
nu se mai facã din bani publici. Sper într-o pace globalã…
Odatã cu aderarea României la UE turismul, sau ideea de turism, sã fie ºi la nea
Gheorghe din Slãnic prezent ºi practicat. Omul de rând sã ajungã ºi el la Bruxelles, cã tot se
vaitã de stat prea mult prin casã. Ah!... era sã uit! Nenea Gheorghe nu se va purta precum
suporterii unui mare club de fotbal, care-au fãcut praf un avion, pagube…, dar nu este cazul
sã insist aici, sau poate este?!
Oportunitatea trebuie, sau ar trebui sã fie, reciproc avantajoasã. Ca la biologie soluþia
de simbiozã, doar cã nu dintre douã plante, ci dintre douã grupuri diferite, unul mic ºi
un mastodont bun la apãrare. Cum?! Nu este bun exemplul ales pentru argumentul meu?!
Nu conteazã mãrimea ci densitatea substanþei care o compune?! Încerc sã înþeleg, dar ºtiu
cã teoria fãrã practicã… Ca sã iei, trebuie sã ºi dai înapoi, altfel nu mai vii a doua oarã
la ,,împrumut”. Aºa ºi cu integrarea. Trebuie sã se ºi facã ceva pentru toate
,,facilitãþile promise”. Presupun cã, pentru un timp mai lung sau mai scurt – la acest capitol
,,profeþiile” s-au dovedit nesigure –, ne vom mai juca ,,de-a prinselea” corupþiei, sau mai
bine-zis ,,de-a v-aþi ascunselea”, ,,leapºa” cu sãnãtatea, ,,leapºa pe culori” cu justiþia. Nu ºtiu
ce se joacã în domeniul agriculturii, poate ,,mâna papã”, o mânã dã legea, cu trei se iau
taxele. Educaþia… ,,leapºa pe schimbate”.
Câte beneficii, dar ºi câte neajunsuri!
Poate nenea acela avea dreptate. O fi ºtiind el mai bine decât mine ce înseamnã
,,schimbarea”. Românul trebuie sã-ºi schimbe mentalitatea, sã renunþe la prejudecãþi, sã fie
deschis la nou ºi tolerant, natural, vertical. Sã munceascã cu aceeaºi dorinþã ºi plãcere cu care
merge la cumpãrãturi. Instituþiile statului sã nu se mai amestece în ,,coºul zilnic al fiecãruia”.
Sper în majorarea pensiei, în existenþa unor adevãrate centre de amplasament pentru orfani,
în scãderea consumului de droguri, în securitatea pe stradã ºi în propria acasã. Sper într-o
Garã de Nord europeanã, multiplicatã în mãrimi diferite, dar de aceeaºi civilizaþie, în toate
gãrile din þarã. Sper în aeroporturi pline de ,,turiºti ai culturii”, dornici sã ne cunoascã
spiritualitatea ºi ceea ce face din noi diferenþa specificã în peisajul european.
Sper în creºterea încrederii în propria persoanã ºi în capacitatea noastrã, a tuturor,
de a ne mobiliza pentru democraþie ºi civilizaþie.
Libertatea nu înseamnã libertinaj!
Avem oportunitatea sã înþelegem acest adevãr ºi sã-l aplicãm.

O

Simona - Andreea Simionescu, 12B
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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INTERVIU LA CEAS ANIVERSAR
R: Doamna directoare Doina Burcãu, au
trecut cinci ani de la inaugurarea Liceului
Teoretic ,,ªtefan Odobleja”. Revista noastrã
doreºte sã marcheze momentul prin acest
numãr aniversar. Povestiþi-ne câte ceva despre
începuturi. Cum aþi primit vestea cã veþi fi
directoarea acestei ºcoli?
Care sunt problemele cu
care v-aþi confruntat?
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DB: Acest al ºaselea
an de funcþionare al liceului
nostru mã face sã-mi aduc
aminte cu mare bucurie de
începuturile lui. Am primit
vestea cã voi fi directoare cu
foarte puþin timp înainte de
deschiderea anului ºcolar.
Am vãzut ºcoala pentru
prima datã în sãptãmâna de
dinainte de 13 septembrie,
cu doar câteva zile înainte
de deschiderea la care urma
sã participe ºi primul
ministru. Când am vizitat
liceul pentru prima oarã,
am avut un ºoc, la fel ca ºi
persoanele
care
mã
însoþeau, de la doamna ministru Andronescu ºi
pânã la prefectul Capitalei, pentru cã ºcoala
nu era terminatã. Singura excepþie de la aceste
îngrijorãri era domnul primar Marian Vanghelie,
care susþinea în continuare, conºtient de faptul cã
nimeni nu credea, cã ºcoala va fi gata la timp
ºi 2.200 de elevi vor începe cursurile aici, în acea
zi de luni de la începutul anului ºcolar, pe
16 septembrie. Þin sã precizez cã aceastã ºcoalã
s-a construit ºi finalizat în aproximativ 40 de zile,
ceea ce cred cã este un record naþional. Aºadar,
mi-am pus încrederea într-o singurã persoanã.
M-am gândit totuºi cã voi fi directoarea acestei
ºcoli ºi vineri, 13 septembrie, când urma sã tãiem
panglica, la douã zile de la prima vizitare a
liceului, am avut un al doilea ºoc constatând cã
ºcoala era într-adevãr gata. Primele probleme de
care ne-am lovit au fost legate de constituirea
ºcolii gimnaziale, clasele I-VIII, ºcoala care „se
lipea” de Liceul Teoretic „Horia Hulubei”. Erau
în total 66 de clase. Liceul era preluat de la

Mãgurele cu toate cele necesare, cu încadrarea
fãcutã, cu titulari, chiar ºi cu orar. Gimnaziul însã
se forma atunci. Efectivele claselor se schimbau
în fiecare zi ºi cred cã treaba asta s-a întins pânã
în ianuarie. Foarte mulþi elevi din alte ºcoli
doreau transferul aici, aºa cum unii plecau,
speriindu-se de regulile care
se impuneau. Au fost douã
sãptãmâni de haos, aº putea
spune, când noaptea se
fãceau orare ºi ziua sãlile nu
ajungeau pentru toate clasele.
Am reuºit, cu o mânã de
oameni, sã rezolvãm aceste
probleme ºi sã intrãm în
normal. În acelaºi timp,
în paralel cu organizarea
ºcolii propriu-zise, organizam
ºi
personalul
TESA.
Nu aveam femei de serviciu,
nu aveam secretarã. Cred
cã nu am avut nici telefon
în prima sãptãmânã. În
noiembrie ne-am dat seama
cã nu avem nici cãldurã.
Nu ºtiam încã pânã la acea
datã dacã aveam centralã
sau nu,preocupaþi fiind de
problemele acute ale desfãºurãrii activitãþilor
interne. Într-o singurã noapte am fost legaþi la
RADET ºi ne bucurãm ºi acum de o ºcoalã foarte
cãlduroasã iarna.
R: ªtim cã o bunã parte dintre profesori
veneau de la fostul liceu „Hulubei”. Cum s-a
îmbinat acest colectiv cu nou-veniþii? A fost
colaborarea mai dificilã din cauza existenþei
acestui grup deja format?
DB: Titularii de liceu au fost la început uºor
refractari la „lipirea” de gimnaziu, crezând – ºi
nici pânã în ziua de astãzi nu ºtiu de ce – cã
aceastã ºcoalã a fost construitã pentru ca Liceul
„Horia Hulubei” sã se mute în Bucureºti. Oricum,
cred cã au trecut repede peste lucrul acesta. Nu
ºtiu dacã ideea a fost impusã, sau au acceptat-o
înþelegând-o. S-au obiºnuit cu gândul cã va fi o
ºcoalã cu clasele I-XII, cã vor avea colegi
profesori de gimnaziu ºi învãþãtoare.
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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Reuºind sã treacã uºor ºi repede peste acest
aspect, cred eu cã au reuºit sã ºi colaboreze. Pot
spune cã la momentul acesta existã o echipã în
aceastã ºcoalã.
R: Spuneþi-ne câte ceva ºi despre elevi.
Partea de liceu era deja completatã de elevii
repartizaþi la liceul din Mãgurele. Cum au
decurs înscrierile la clasele I-VIII?
DB: Da, elevii care ºtiau cã sunt admiºi la
Liceul „Horia Hulubei” au avut o surprizã când
au aflat cã vor învãþa în aceastã ºcoalã modernã.
Unii bãnuiau dinainte, alþii au aflat în preajma
începerii anului ºcolar. Existau ºi elevi care nu
aflaserã de aceastã schimbare. În special cei care
începeau liceul în acel an, au fost foarte plãcut
impresionaþi. Dintre cei mai mari, unii au rãmas
indiferenþi, dar majoritatea erau entuziasmaþi cã
vor învãþa în cea mai modernã ºcoalã din
Bucureºti ºi, la momentul acela, cred cã ºi cea
mai modernã din þarã.
Înscrierile pentru clasele I-VIII le-a fãcut
Inspectoratul Sectorului 5 fãrã a avea în vedere cã
elevii sunt prea mulþi ºi nu vor încãpea în ºcoalã.
Mã bucur însã cã am avut o viziune pe
termen lung, încã din primul an, ºi obiectivul este
sã ajungem pe douã ture, cãci învãþatul în trei
schimburi nu este o situaþie prea fericitã.
R: Ce pãrere aveþi despre efectivul
actual de elevi?
DB: Efectivul actual de elevi a scãzut
drastic. Avem 1400 de elevi acum, din cei 2.200
de la început. În anul 2010 vom ajunge sã învãþãm

RETROSPECTIVÃ
în douã schimburi. Elevii, ºi de ce nu ºi profesorii,
îºi vor primi pauza binemeritatã de 10 minute ºi
ora de curs de 50 de minute.
R: Ce aduce oferta ºcolarã pentru anii
urmãtori?
DB: Oferta noastrã ºcolarã rãmâne
constantã în anii urmãtori. Sigur, nu avem
autoritatea necesarã de a face propuneri. Totul ni
se impune, este centralizat. În ceea ce priveºte
curriculum-ul, care rãmâne la latitudinea ºcolii, la
noi elevii chiar îºi aleg materiile pe care vor sã le
studieze, cele din paleta de oferte, fireºte.
R: Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
aceºti cinci ani la „Odobleja”?
DB: Pentru mine aceºti cinci ani au
înseamnat mai mult decât familia. Aº putea sã
spun cã am fãcut chiar sacrificii ºi am ajuns chiar
sã mã simt mai bine la ºcoalã decât acasã.
R: În final, vã rog sã exprimaþi un gând.
DB: Revistei îi urez la cât mai multe
numere. Colectivului de redacþie îi urez o mai
bunã comunicare cu elevii ºi profesorii, dar ºi cu
personalul nedidactic al ºcolii.
R: Vã mulþumim pentru amabilitatea
acestui interviu.
DB: Succese!
Taisia Barbu 11 A
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PERFORMANÞE 2006-2007
OLIMPIADE – MUNICIPIU
LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
IVA înv. Livia Berceanu: Marin Stejara, Nicã Andreea (II);
Prunã Miruna (III)
IVB înv. Mariana Mogoº: Brabete Andrei (I); Bilcã Maria,
Blãnariu Andrei, Cazan Andreea (II); Biclineru Mihai (III)
IVC înv. Cerasela Juncu: Grãdinaru Fometescu Andreea,
Negoiþã Ruxandra (I); Ciocãnel Alexandra, Mocanu
Andreea, Rusu Lucia (III); Bragadireanu Ruxandra,
Gebãilã Mihai (M)
Prof. Teonica Chiþa: Aaniþei Voicu, Dogaru Maria VIB,
Tãbârcã Luana VIIB, Voicu Alina VIIIA (III)
Prof. Mihaela Stanciu: Ivan Elena VIIID (III)
Prof. Daniela Delion: Guþu Lavinia XIIA (M)

CONCURS DE REVISTE ªCOLARE/ Municipiu:
Revista CONSONANÞE - Nr.1, 2, 3 (M/ 2004); Nr.5-6;
7-8 (I/ 2005); Nr.13-14, 15-16 (II/ 2007) – Coordonator
prof. Daniela Delion
CONCURS EUROPA ÎN ªCOALÃ - 2007/ Municipiu:
Desen – Zinculescu Mihai IIA (II) – înv. Mihaela
Golinescu; Cosma Dana IIIC (II) – înv. Adriana Luminea;
Eseu ºi Film – Pufan Robert XIIA (I) – prof. Daniela
Delion; Picturã – Bau Alexandru IXD (III) – prof. Sanda
Amarandei
CONCURS JURNALUL CA MÃRTURIE/ Þarã:
Pufan Robert XIIA (M) – prof. Daniela Delion

MATEMATICÃ
IVB înv. Mariana Mogoº: Brabete Andrei (I); Biclineru
Mihai, Bilcã Maria, Blãnariu Andrei (II)
IVC înv. Cerasela Juncu: Burcea Victor, Grãdinaru
Fometescu Andreea, Negoiþã Ruxandra (II); Coicãnel
Alexandra, Ungureanu Petru (III)
Prof. Camelia Dumitru: Zoltner Brigitte VIB (I);
Bãlan Alexandru, Dogaru Maria, ªerban Cristina
VIB (II); Cheregi Andreea VIIB,
Irimia Lucian VIIA (III)
Prof. Ana Alexandrescu: Marici Miruna VB,
Popa Mihai VIIIA (I);
Viºteanu Cazac Adela VIID (II)
Prof. Lucia Ciui: Ivan Elena VIIID (III)
BIOLOGIE

CONCURS NEXT GENERATION/ Þarã: Barbu Taisia
XA (I) – prof. Daniela Delion
CONCURS MESAJUL MEU ANTIDROG – 2007/
Municipiu: Eseu – Barbu Taisia XA (I), Macovei Cristina
XIIA (II); Film – Pufan Robert XIIA (I); Paginã web
– Bârsan Andrei XIIA (I) – prof.
Daniela Delion;
Fotografie digitalã – Tãbârcã
Luana VIIB (III); Banu Maria,
Balaº Virginia VIIB (M) – prof.
Miuseta
Cârstea;
Poster
– Manolache Bogdan IXD (I);
Graficã – Ursicã Maria VIIIA (I);
Picturã – Aschenbrener Adrian 9 C
(I) - prof. Sanda Amarandei

Prof. Mariana Drãgulinescu: Ciobanu Alexandru
VIIA (II)
Prof. Maria Burduºel: Creþoiu Roua IXB (III)
GEOGRAFIE
Prof. Florentina Badea: Dragomir Florin VIIIA,
Ivan Elena VIIID (M)
EDUCAÞIE TEHNOLOGICÃ
Prof. Silvica Neacºu: Gheþi Marius VIIID (III)
EDUCAÞIE FIZICÃ
Prof. Vera Pîslaru: Vasilache Roberta IXE (III)

4

CONCURS ARHIMEDE - MATEMATICÃ/ Þarã:
Premiul I – 6 elevi; Premiul II – 7 elevi; Premiul III – 11
elevi; Menþiune – 24 elevi; Coordonatori: înv. Carmen
Lãzãroiu IIIA; înv. Georgeta Cireº IIIB; înv. Adriana
Luminea IIIC; înv. Mariana Mogoº IVB; înv. Cerasela
Juncu IVC; prof. Camelia Dumitru; Ana Alexandrescu;
Lucia Ciui
CONCURS
TINERE
CONDEIE
–
2007/
Municipiu:
Reportaj
– Macovei Cristina XIIA (I),
Pufan Robert XIIA (II)
– prof. Daniela Delion
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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Ultimul clopoþel !
ªcoala nouã - tradiþie veche.
La jumãtatea lui iunie, parfumul florilor de tei anunþã un eveniment important
- Ultimul Clopoþel!
Pentru prima datã, în scurta istorie a Liceului Teoretic „ªtefan Odobleja“, elevii
claselor a XII-a au îmbrãcat robele de absolvenþi ºi au participat la festivitatea
organizatã pentru ei. Cu siguranþã, nu o vor uita niciodatã!
Ceremonia a prilejuit conducerii ºcolii ocazia de a oferi diplome absolvenþilor
care s-au evidenþiat în activitatea extraºcolarã de-a lungul celor patru ani.
Se strigã pentru ultima oarã catalogul!
Se mulþumeºte pentru contribuþia adusã la zidirea ce s-a înfãptuit timp de patru
ani.
Se exprimã speranþa ca pe foaia de parcurs a vieþii fiecãruia se vor înscrie staþii
dintre cele mai importante. Se fac promisiuni de revedere peste zece ani.
Despãrþirea de colegi ºi dascãli este emoþionantã. Lacrimi ºi flori.
În bucuria ºi învãlmãºeala aruncãrii beretelor se strecoarã ºi pãrinþii timizi.
Savantul Vasile Pârvan spunea: „Puterea de-a trãi tu însuþi în sufletul altuia este
suprema valoare umanã“. Adevãrul acestei afirmaþii îl confirmã generaþiile de
absolvenþi prin puntea de suflet trasatã în fiecare an între mireasma salcâmilor de mai
ºi parfumul florilor de tei.
Magister
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ªCOALA FRANCEZÃ
n perioada 2-9 noiembrie
2007 am participat la
un curs de Formare
profesionalã continuã ºi
schimburi de bune practici,
intitulat ,, Management ºi
administraþie
ºcolarã
europeanã “.
Acest curs a avut loc în oraºul Crest, Franþa, în
parteneriat cu Ensamble Scolaire Saint Luis – Collége
Lycée et Ecole maternelle et primaire.
Cu acest prilej am luat la cunoºtinþã despre modul de
funcþionare a unor licee, colegii ºi facultãþi
semiprivate franceze.
Astfel, la Ensemble Scolaire St-Louis din Crest
am aflat cã elevii sunt cuprinºi în 3 tipuri de
învãþãmânt: public 80 %, privat cu contract cu statul
19,8% ºi privat fãrã contract 0,2%. Am aflat ce este
un contract de asociere cu statul ºi ce presupune, am
luat contact cu probleme de management ºcolar ºi
administraþie.
La Valance am vizitat ºi am asistat la ore

Î

practice de Radiologie medicalã la „Institul
Supérieur Technologique Montplaisir”, unde am
putut vedea o unitate ºcolarã nouã, construitã în
2006, un campus care cuprinde: colegiu, liceu
ºi institut tehnologic de
Radiologie (ortopedie). Am
analizat programele ºcolare,
orarul elevilor ºi al profesorilor.
La Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole “Le Valentin” din
Valance am vãzut un liceu agricol modern, cu fermã
ºi teren agricol proprii. Directorul liceului ne-a
prezentat structura învãþãmântului, vârstele ºcolare,
tipuri de bacalaureat (general, tehnologic ºi
profesional), învãþãmântul superior.
Acest schimb de experienþã a fost un câºtig
pentru mine. Am aflat lucruri interesante despre
învãþãmântul francez, am asistat la ore ºi am
cunoscut cadre didactice.
Prof. Teonica Chiþa

EXPERIENÞA FRANCEZÃ
ntuind cã poate cândva mã
Ipagini
voi vedea pusã în faþa unei
albe de hârtie, rugatã
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sã împãrtãºesc din experienþa
mea, mi-am pus în ordine
ideile pentru a nu pãrea o
novice în ale jurnalismului.
ªi, mai mult, în ale
jurnalismului de cãlãtorie. Aºadar, iatã povestea!
Dupã câteva nopþi bune pierdute pe internet, am gãsit
acel miraculos formular de înscriere la un curs
Comenius. Auzisem de program de pe vremea când
eram studentã ºi chiar am participat la el, primind o
bursã Socrates Erasmus în 2003-2004. Aºa cã, mai
ºtiam câte ceva…
Ce e cu povestea asta, mã veþi întreba? Ei bine,
este vorba despre un program european (ºtiu, aþi mai
auzit d’astea,… dar, sã zicem cã ãsta funcþioneazã),
prin care oricine (îºi bate niþel capul) poate aplica
pentru un stagiu de pregãtire, sau poate participa la
un proiect internaþional. Am spus asta ºi elevilor mei
de la clasã. Trebuie sã recunosc cã ecourile nu au fost
cele la care m-am aºteptat. Au intervenit comentarii
de genul: «Haideþi doamna… cã nu se poate, nu e
pentru noi!!!», cu toate cã le mãrturisisem cã ºi eu am
avut ceva emoþii ºi nu speram sã mai fiu inclusã în
program, dupã ce participasem la o bursã similarã,
cu câþiva ani înainte. Din pãcate, trebuie sã recunosc,
lipsa de încredere ºi de minim efort la care mã
aºteptam de la elevii mei (ca sã nu mai zic de
entuziasm, sau mãcar de curiozitate), m-a cam
dezarmat. Dar, poate acest articol va reuºi sã-i
convingã. Dupã o lungã aºteptare, în sfârºit,
rezultatul!!! Ideea mea de proiect a fost acceptatã.
În octombrie am fost plecatã, pentru douã sãptãmâni,
la Montpellier – Franþa.

Tot zbuciumul de a încerca sã las totul în
ordine, efortul de a face rost de bilete de transport ºi
tristeþea elevilor mei de clasa a VI-a, cãrora le-am
spus cã voi pleca, m-a purtat pânã la malul
Mediteranei. Franþa m-a primit cu o zi splendidã de
toamnã, cu oameni surâzãtori, calmi ºi amabili, dar ºi
obiºnuitele sale greve, mai ales la SNCF (Compania
lor de Cãi Ferate), «l’une de joie de la vie
parisienne», cum mi-a spus un domn de la Securité,
foarte surpris cã vorbesc atât de bine franceza. Când
i-am spus cã vin din Romania, da… ºtiu… veþi zice…
aoleu…, ei bine, domnul foarte amabil mi-a
zâmbit ºi mi-a spus ,,ºtiu cã acolo sunt încã foarte
mulþi vorbitori de francezã”. I-am spus cã sunt
profesor de francezã, iar el, mereu zâmbind, mi-a
rãspuns cã cea mai bunã prietenã a fiicei sale este o
fetiþã din România ºi cã e mândru de asta.
Cursul a constat în mai multe module care
presupuneau studierea pedagogiei comunicative ºi a
noilor tehnici la clasã, tehnici de animarea clasei;
învãþarea prin joc ºi activitãþi ludice, exploatarea
imaginilor în clasa de FLE, utilizarea noilor
tehnologii în învãþarea limbilor strãine etc. La acest
stagiu au participat profesori din mai multe þãri
europene: Franþa, Germania, Croaþia, Polonia,
Letonia, Italia ºi România. Pe lângã cursul
propriu–zis, am vizitat ºi licee din Montpellier, iar
experienþa a fost grozavã. M-am gândit atunci cã ºi
ºcoala noastrã are cu ce se mândri ºi cã de elevii ºi
profesorii ei depinde prestigiul ei în Europa. Un
proiect Comenius reprezintã o ºansã de a cunoaºte
tineri din mai multe þãri, de a împãrtãºi idei, vise ºi
aspiraþii, de a crea lucruri noi ºi de a le spune
tuturor într-o limbã europeanã.
Prof. Valentina Matei
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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ENERGIA ACASÃ LA ROMÂNI
Creativitate – tinereþe în spirit

S

esiunea a III-a a
Centrului pentru
Dezvoltarea
Creativitãþii
s-a
desfãºurat
sâmbãtã, 6 octombrie 2007, în
Aula Facultãþii de Automaticã ºi
Calculatoare, Bucureºti.
Într-o atmosferã academicã,
marcatã
de
intonarea
Gaudeamusului, dl. profesor dr.
ing. Ion Chiuþã deschide lucrãrile
urând bun venit invitaþilor:
promoþia 1966 a Colegiului ,,Iulia
Haºdeu”, Doru Delion – secretar
ºtiinþific Academiei Oamenilor de
ªtiinþã, ªtefan Iancu – prof. univ.
dr., secretarul Comisiei române
pentru istorie, filozofie, ºtiinþã ºi
tehnicã din Academia Românã,
Constantin Radu – ,,Transelectrica”,
Radu Liviu – coordonator practicã
studenþeascã, Marian Dumitrescu
– inginer pictor, Daniela Delion –
profesor Liceul Teoretic ,,ªtefan
Odobleja”, împreunã cu un grup de
elevi de la Cercul de Jurnalism:
sã-i primim cum se cuvine ºi sã-i
facem ºi pe ei membri ai Centrului.
Semnaleazã prezenþa în salã a
celor mai creativi studenþi care vor
fi premiaþi.
Centrul pentru Dezvoltarea
Creativitãþii este o instituþie sub
egida Academiei Oamenilor de
ªtiinþã din România, condusã de
asistent universitar Alexandru
Chiuþã. Are ºi un imn propriu: Vã
întreb, ideea creatoare ce-i?/ E
rarã strãlucire-a minþii,/ Fecioarã
fãrã de contur,/ Un fruct al trudei
ºi al nãzuinþei,/ E ternarã pulbere
stelarã,/ Cenuºã peste hãuri ºi
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

genuni,/ Un fulger scãpãrând în
stea./ E rezidire temerarã a ºcolii
ºi a þãrii/ Prin gând, unealtã ºi
condei.
Trecutul meu e o comoarã/
Iar pentru mine un altar./ Aºa cum
strângi belºug din apã/ În dosul
unui stãvilar,/ Aºa aduni de
pretutindeni/ Frumoase amintiri
neºterse/ ªi în portretul meu de
astãzi/ Le las ºuvoi sã se reverse./
O, n-a avut dreptate Dante/ Cu
sumbra lui fãgãduinþã,/ Spunând
cã cea mai vie suferinþã/ E sã evoci
splendori apuse,/ Într-un prezent
de umilinþã?
Dl. profesor dr. ing. Ion
Chiuþã prezintã concepþia lui
Vitruvius despre cultura generalã,
ingineria ºi arhitectura la romani:
Arta construcþiilor cere cunoºtinþe
de toate felurile ºi emoþie specialã,
pentru a face lucruri solide ºi
plãcute. Ea constã din teorie ºi
practicã.
Vitruvius, inginer militar
roman, secolul I î.Hr., cerea
constructorilor: sã ºtie sã scrie bine
ºi sã compunã, cãci altfel nu-ºi pot
expune ideile ce trebuie puse în
executare; trebuie sã ºtie sã
deseneze, ca sã facã proiecte ºi
planuri de execuþie; sã fie cunoscãtori de geometrie, cãci numai aºa
pot face construcþii exacte, ridicãri
de planuri pe teren ºi nivelarea
locului; sã înveþe bine optica, sã-ºi
poatã da seama dacã vor avea
luminã suficientã casele; sã nu
neglijeze aritmetica, fãrã ea nu vor
putea calcula materialele necesare
la o construcþie ºi cât va costa

lucrarea; trebuie sã cunoascã
istoria, cãci ea dã idei frumoase
pentru ornamentarea construcþiilor;
trebuie sã fie cunoscãtori de
filozofie, numai aºa se deprind sã
judece solid (Pe atunci, ºtiinþele
naturii ºi fizica erau cuprinse în
filozofie.); trebuie sã priceapã
muzica, pentru a da acusticã bunã
sãlilor; medicina nu trebuie sã le
fie strãinã, cãci altfel fac locuinþele
insalubre ºi nu ºtiu sã asaneze
oraºele; sã cunoascã dreptul,
pentru ca sã nu lucreze alþii când
fac construcþii noi, sã nu calce
legile ºi sã facã bine contractele
cu antreprenorii; sã cunoascã
astronomia, pentru ca sã ºtie cum
sã orienteze planurile, clãdirile ºi
sã aranjeze ceasornicele; acela
care nu deprinde de mic aceste
cunoºtinþe, nu are timp sã înveþe
când este mare, cunoºtinþele
teoretice trebuind a fi consolidate
prin practica lucrurilor.
Ingineria ºi arhitectura la
romani cereau studiu ºi muncã,
graþie cãrora numai ei au putut sã
facã lucrurile mãreþe pe care le
admirãm ºi acum, dupã douã mii
de ani de la construirea lor.
Dl.
prof.
Chiuþã
parafrazeazã pe N. Stãnescu –
Ordinea cuvintelor în Universul
Energiei: Eu,/ profesorul, / fac
parte din categoria luptãtorilor/
pe care nu-i intimideazã ceea ce/
nu ºtiu de la profesorii lor ºi nici
ceea ce/ profesorii lor nu au ºtiut
de la profesorii lor./ Am cunoscut
profesori care vedeau energia./
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Studenþii m-au cunoscut pe
mine,/ care vedeam cuvintele./
Studenþilor, voi suavi lungani!/
Existenþa voastrã cea melodioasã,/
Iscãleºte farmecul acestor ani,/
Pâinea parcã o face mai
gustoasã./ Profesorul nu are
biografie,/ Biografia lui este de
fapt propria lui operã,/ Mai bunã,
sau mai rea,/ Mai mãreaþã, sau
mai puþin mãreaþã.// Cuvintele
fiind umbra structurii –/ Materieenergie-spirit,/ Cãutãm întruna
sursa ce a iluminat/ Materiaenergia-spiritul./ Ca sã lase o
umbrã atât de majestoasã,/ Atât de
semanticã./ Tendinþa cãtre aceastã
sursã /
Retrage uneori cuvintele
prin –/ Materie-energie-spirit,/
Distrugând
materia-energiaspiritul,/ Cãtre sursa iniþialã./
Traversarea cuvintelor prin/
Materie-energie-spirit/ Nu mai
þine de cuvânt./ Ea s-ar putea numi
chiar poezie –/ Armonia triadei/
Materie-energie-spirit./
Dacã
triada are Timp,/ Cuvintele au
Eternitate./ Dacã triada este
simultanã/ Numai cu secunda,/
Cuvântul este simultan cu orice,
oricând/ Umbra vieþii mele/ Sunt
cuvintele mele.
Eu sunt simultan cu propria
mea secundã,/ Cuvintele mele sunt
simultane cu orice, oricând./
Singura proprietate este aceea de
a avea spirit./ A avea materie-
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energie-spirit e risipã./ Durerea ºi
sentimentul tragicului apar nu –/
Atunci când triada materieenergie-spirit,/ Sfâºie triada
materie-energie-spirit,/ Ci numai
atunci când cuvântul sfâºie
cuvântul,/
Lãsând
în
lira
necuvintelor.//
În acest Univers al energiei
acasã la români/ Vom înfãþiºa
câteva episoade din rãzboiul/
Cuvântului cu cuvânt ºi,/ Al
verbului cu verb./ Evoluþia paginii
web/ Nu are pretenþia de a fi
definitivã,/ Ci numai nãzuinþã./
Oricum, ofer Titanicului, vizitatorilor,/ Acest iceberg,/ Realului,
Universului energiei,/ Aceste
cuvinte.
Dl. asistent univ. Alexandru
Chiuþã susþine cã important este cu
ce rãmân studenþii din ceea ce li se
spune, cum vor aplica cele auzite.
Vorbele zboarã. Ce e scris pe
tablã, se ºterge. Informaþia, la
un moment dat, nu mai este de
actualitate. Lucrurile se schimbã.
Sã încercãm sã gândim ºi noi. Sã
ne întrebãm la ce ne sunt utile cele
pe care ni le spune un profesor ºi
cum le aplicãm. Este important sã
faceþi ce vã place. Cu ce rãmâne
fiecare ºi cum va folosi acele
cunoºtinþe ºi nu neapãrat nota.
Universul energiei este tot ce
ne
înconjoarã:
micro
ºi
macrouniversul. Einstein spunea
cã totul este relativ ºi trebuie sã

alegem ceea ce ne este util ºi sã nu
ne plictiseascã.
,,Traversarea cuvântului
prin materie este poezia.”
Materie-energie-spirit este poezia,
este risipã. Prin cuvinte ne facem
meseria de profesor.
(profesor dr. ing. Ion Chiuþã)
Doamna prof. Daniela
Delion mulþumeºte pentru invitaþie
ºi
evidenþiazã
importanþa
participãrii elevilor de liceu la o
asemenea
activitate,
într-o
atmosferã academicã la cel mai
înalt nivel. Marin Sorescu, a cãrui
creaþie este ineditã ºi atractivã
pentru mulþi cititori, se declara
confuz: ,,Încã nu ºtiu de unde vine
creativitatea”. Ea înseamnã nou,
atractiv ºi trebuie activatã pornind
de la realitatea interioarã ºi
exploatând-o pe cea exterioarã.
Procesul creator este complex.
Unei persoane îi sunt necesare trei
componente pentru a crea, potrivit
modelului propus de Teresa
Amabile în lucrarea Psihologia
socialã a creativitãþii: ,,Cunoºtinþe
ºi deprinderi în domeniul în care
are de gând sã creeze; capacitatea
de a gândi ºi de a lucra în mod
creativ; motivaþia de a se implica
în activitate.”
Sub semnul creativitãþii se
desfãºoarã ºi activitatea Cercului
de Jurnalism din Liceul Teoretic
,,ªtefan Odobleja”, Sector 5,
Bucureºti.

CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA CREATIVITÃÞII
avut amabilitatea sã ne rãspundã la
câteva întrebãri.
R: Colegii noºtri, liceenii, ar fi
interesaþi sã ºtie când s-a
înfiinþat acest Centru?

8

inalizate lucrãrile celei de-a
III-a Sesiuni a Centrului
pentru Dezvoltarea Creativitãþii,
asistent universitar Alexandru
Chiuþã, coordonatorul Centrului, a

F

AC: În 2002, mai precis în luna
decembrie, pe 10, a venit aceastã
idee de a realiza în primul rând o
prezentare pe Internet, prin care sã
se scoatã în evidenþã anumite
aspecte care, în mod normal, nu se
luau în calcul când se fãceau
anumite cursuri, anumite cercuri
ºtiinþifice. Este vorba despre o

abordare mai nouã, pe care am
observat-o la universitãþi în
strãinãtate. Ca sã nu folosesc prea
multe cuvinte, este vorba despre o
metodã, mai apropiatã de studenþi,
de a prezenta informaþia, de a-i
face pe ei sã se simtã implicaþi, sã
o poatã interpreta, sã punã în
practicã tot ceea ce învaþã, nu dupã
niºte instrucþiuni date, ci sã vinã ei
cu idei noi, sã încerce sã contribuie
la realizarea unui lucru pe care
totuºi sã-l înveþe ca atare.
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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Oricum, important este cã atunci
când s-a realizat aceastã primã
prezentare pe Internet, scopul a
fost sã arãtãm, în primul rând,
niºte idei ºi sã avem un rãspuns de
la cei vizaþi. Era vorba sã
propunem ceva ºi sã avem o
reacþie. Este bine, nu este bine ce
propunem?! Fiecare are felul lui
de a se exprima, de a prezenta
informaþii. Important este ca sã
gãsim o metodã prin care, ce vrem
sã facem sã fie cât mai bine pus în
practicã ºi sã þinem cont de ideile
tuturor. Noi avem aici acest
cuvânt-cheie – creativitate. Ce este
important? Ceea ce înþelegem prin
asta. Sunt definiþii, sunt explicaþii,
dar cum ne priveºte pe noi acest
aspect? Închei aceastã lungã
parantezã ºi revin la întrebare. În
decembrie 2002, totul a început cu
o paginã web. Când pornim un
proiect, trebuie sã fie implicaþi
oamenii. Degeaba facem ceva
deosebit, dacã nu intereseazã pe
ceilalþi. Asta era ideea. Porneºti cu
ceva mic ºi-l creºti pe mãsurã ce
apar noi elemente.
R: Ce obiective ºi-a propus
Centrul?
AC: La început, obictivele vizau
cercurile ºtiinþifice studenþeºti,
în sensul de a încerca sã atragã
studenþii sã facã lucruri deosebite,
nu doar ceva teoretic ci ºi practic.
Apoi, pe site au apãrut într-o
paginã aceste obiective. Ideea
principalã este cã se încearcã sã se
implice cât mai mulþi studenþi în
activitãþi care sã presupunã ºi
punerea în practicã a unor idei care
sã vinã ºi de la ei. Adicã, sã-ºi
imagineze ceva ºi sã încerce sã ºi
realizeze, poate cu sprijinul unui
profesor sau al altor persoane
interesate. Sã realizeze ceea ce
altfel, în alte condiþii, n-ar fi fost
posibil.

R: Sub ce formã se desfãºoarã
activitatea?
AC: Sunt mai multe tipuri de
activitãþi ºi se pot imagina ºi altele,
pe mãsurã ce sunt interesaþi cei
vizaþi. În primul rând, cum aþi vãzut
ºi astãzi, organizãm periodic o
întâlnire prin care sã se prezinte
realizãrile noastre. Activitãþile
concrete constau în lucrãri specifice
de informare-documentare. Ca sã
putem realiza ceva anume, trebuie
sã ºtim bine despre ce e vorba. Este
prima etapã. Pe urmã, se realizeazã
ºi lucrãri practice. Este vorba de
practica studenþilor, pe care încerc
s-o coordonez în ultimii ani. Spun
încerc, pentru cã este greu. Sunt
foarte mulþi studenþi ºi de aceea
atribuþiile trebuie împãrþite ºi
colaboratorilor.
R: În ce mãsurã sunt interesaþi
studenþii?
AC: Mulþi dintre tineri, când au
ales o facultate anume, nu au avut
o idee clarã despre ce urmau sã
facã mai târziu. Au fost influenþaþi
de pãrinþi, de prieteni, poate ºi de
anumite conjuncturi. Nu par sã
fie foarte interesaþi, de domeniul
respectiv, de la început. De
aceea trebuie sã li se stârneascã
curiozitatea. Este un prim aspect.
Apoi, totul depinde de fiecare.
Degeaba te adresezi, la un moment
dat, unui numãr mare de studenþi,
dacã ei au alte preocupãri. Trebuie
semnalate preocupãrile fiecãruia,
pentru a li se stârni interesul.
R: Cum se concretizeazã
rezultatele activitãþii lor?
AC: Prin lucrãri ºtiinþifice. Un
document de mai multe pagini,
redactat conform unor regului ºi
evaluat de un grup de specialiºti.
Aceºtia apreciazã conþinutul ºi
cum este realizatã prezentarea,
cum s-au fãcut anumite comentarii
personale. Degeaba compilãm


Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

dintr-un numãr de documente,
dacã nu ne prezentãm ºi ideile
noastre.
R: În ce constã colaborarea
Centrului pentru Dezvoltarea
Creativitãþii
cu
Academia
Oamenilor de ªtiinþã din
România?
AC: Centrul s-a înfiinþat în 2002.
Pânã în 2006 ºi-a desfãºurat
activitatea în cadrul Politehnicii.
Din 2006 am gãsit înþelegere la
AOªR, pentru a încerca sã
diversificãm activitatea acestui
Centru care se numea Centrul
pentru Dezvoltarea Creativitãþii
Studenþilor din Energeticã. Era
mult prea specific. S-a transformat
ca nume, dar ºi ca obiective în
Centrul
pentru
Dezvoltarea
Creativitãþii, sub egida AOªR, în
încercarea de a ne adresa nu numai
studenþilor
dintr-un
anume
domeniu, ci cât mai multor
studenþi preocupaþi de creativitate.
Este adevãrat, deocamdatã mai
mult pe domeniul ºtiinþific ºi
tehnic. Poate, la un moment dat,
vom vorbi ºi despre domeniul
umanist pe care îl reprezentaþi ca
jurnaliºti în devenire.
R: Vã mulþumim pentru
amabilitatea cu care ne-aþi
acordat acest interviu. A fost
foarte interesant tot ceea ce am
vãzut ºi auzit astãzi aici.
AC: Cu plãcere. Suntem la început
de drum ºi suntem deschiºi la nou.
De ce nu, o viitoare colaborare a
elevilor jurnaliºti de la Liceul
Teoretic ,,ªtefan Odobleja”, la
Centrul
pentru
Dezvoltarea
Creativitãþii.
Cristina Nica & Ioan Naturã 11B
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MARIAN
DUMITRESCU

INGINERUL PICTOR
R: Bunã ziua. Sunt Ionuþ
Alexandru, elev al Liceului
Teoretic ,,ªtefan Odobleja”,
participant
la
Cursul
de Jurnalism. Am admirat
tablourile
dumneavoastrã
expuse cu ocazia Sesiunii a III-a
a Centrului pentru Dezvoltarea
Creativitãþii, din Universitatea
Politehnicã
Bucureºti.
Permiteþi-mi sã vã pun câteva
întrebãri.
MD: Cu plãcere.
R: Când ºi cum aþi descoperit
plãcerea de a picta?
MD: Mi-a plãcut dintotdeauna sã
pictez, dar foarte mulþi nu am avut
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timp. Am studiat, apoi mi-am
întemeiat o familie. Am pictat în
liceu, pe la începutul facultãþii ºi
dupã un numãr de ani, dupã ce am
terminat facultatea am pictat
sistematic. Dupã Revoluþie am
avut o întrerupere de câþiva ani.
Am muncit foarte mult. Sunt vreo
trei ani de când nu mai lucrez
15-16 ore pe zi ºi am din nou timp
ºi pentru picturã.
R: Existã o legãturã între
profesia de inginer ºi arta pe
care o faceþi?
MD: Legãturã directã, nu. În
alegerea tematicii ºi a subiectelor
nu este o legãturã directã dar,
formaþia tehnicã m-a ajutat foarte
mult ca sã privesc lucrurile cu o
anumitã seriozitate, pânã la
amãnunt ºi sã înþeleg amãnuntele
integrate în ansamblul lor, ceea ce
se neglijeazã de multe ori astãzi în
artã.

care o folosiþi în picturã.
MD: Am mai multe tehnici pe
care le abordez. Ceea ce v-am
prezentat astãzi este pastel pe hârtie. Am ºi o tehnicã inventatã de
mine, pastel pe ulei, lucru care
teoretic este imposibil, aºa se
învaþã la Academia de Artã. Am
dovedit cã este posibil ºi nici
mãcar nu stabilizeze pastelul cu
ceva.
R: Aþi realizat multe lucrãri în
pastel pe ulei?
MD: Da.
R: Aþi avut ºi expoziþii?
MD: Da. În þarã ºi în strãinãtate.
Expoziþii personale ºi de grup.
R: De ce aþi ales pentru
prezentarea de astãzi acest
spaþiu neconvenþional, un
amfiteatru studenþesc?

MD: Este un mod de cunoaºtere,
de exprimare ºi de trãire. Unul din
cele pe care le am.

MD: Am fost invitat, ca absolvent
al Facultãþii de Energeticã ºi
coleg de promoþie cu dl. profesor
universitar Ion Chiuþã. Am fost
bucuros sã mã întâlnesc cu cei
mai creativi studenþi, premiaþi
astãzi ºi cu viitori jurnaliºti aºa
cum sper ºi vã doresc sã deveniþi.

R: Vorbiþi-mi despre tehnica pe

R: Vã mulþumesc

R: Ce reprezintã pentru
dumneavoastrã timpul petrecut
în faþa ºevaletului?
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cademia Oamenilor de ªtiinþã din România a gãzduit miercuri,
31 octombrie 2007, la sediul din Splaiul Independenþei Nr. 54, trei
evenimente importante: douã cu caracter cultural – o lansare de carte ºi un vernisaj
ºi unul ºtiinþific – Aniversarea a 50 de ani de fizica reactorilor în România.

A

General r.
prof. dr. Vasile Cândea

Prof. univ.
Dan Zamfirescu

Prof. univ.
Vasile Boroneanþ

LANSARE DE CARTE
Dr. ing. Dan Ion Predoiu, Eminescu istoric,
preþuit de Nicolae Iorga * Mileniul întunecat
(1000 de ani de interzicere a denumirilor de dac
ºi de Dacia), Ed. Muzeul Literaturii Române,
Bucureºti, 2007.
Evenimentul este prezidat de preºedintele
AOªR, general r. prof. dr. Vasile Cândea, alãturi
de acad. Aurel Sãndulescu, prof. univ. Dan
Zamfirescu ºi prof. univ. Iulian Creþu.
În cuvântul de deschidere se menþioneazã:
Este un moment oarecum inedit pentru cã astãzi
suntem gazda a douã evenimente: lansarea unei
cãrþi despre Eminescu istoric ºi vernisarea unei
expoziþii a unor tinere studente supradotate,
membre ale Fundaþiei ,,Henri Coandã”, condusã
de dl. prof. univ. Iulian Creþu.
Am deschis porþile AOªR ºi spre alte
activitãþi decât cele cu caracter strict ºtiinþific.
Se prezintã, succint, datele de referinþã
despre autor, inginer constructor hidrotehnic de
profesie, dar pasionat cercetãtor în domeniul
istoriei vechi a românilor.
A realizat trei inovaþii tehnice ºi a scris
peste 65 de articole ºi lucrãri în domeniile tehnic,
economic ºi literar-istoric. Din anul 2001 este
membru al Asociaþiei Jurnaliºtilor Profesioniºti
din România. Articolele ºi lucrãrile publicate îl
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

definesc atât ca inginer constructor cât ºi ca
analist economic ºi publicist.
Au rostit alocuþiuni prof. univ. Dan
Zamfirescu, dr. Ioan Drãguºin, dr. Geo Stroe
ºi prof. univ. Vasile Boroneanþ.
În 1988, 1989 am descris aceastã problemã
într-o serie de articole. În mod provocator am
spus ,,Eminescu cel mai mare istoric al
românilor”. Am fost, natural, combãtut de
oameni care încã de atunci începuserã sã se
zbârleascã la numele de Eminescu. Cartea
prezintã un Eminescu dacofil, pe care Cãlinescu
doar l-a schiþat, dar demonstraþia pe text bogatã
ºi mare se face pentru prima oarã în aceastã
carte. Moºtenirea dacicã este esenþialã în cartea
noastrã de vizitã în dialogul cu Europa. Cuvintele
moºtenite din substratul dacic, definesc toatã
structura vieþii poporului român. Soliditatea
trunchiului nostru dac este demonstratã
admirabil ca poziþie în carte. Nu putem sã
respingem ideea cã limba românã s-a creat din
limba latinã. Este un punct de vedere istoric pe
care trebuie sã-l susþin ca atare. Din punctul
acesta de vedere aþi fãcut o carte de duratã. Nu
putem sã discutãm acum problemele acestea, mult
prea complicate. E contribuþia dumneavoastrã
care rãmâne.
(Prof. univ. Dan Zamfirescu)
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Ar fi bine ca noi toþi sã facem mai mult
pentru popularizarea acestor idei ca sã ajungã la
tineret ºi cât mai devreme în manualele ºcolare.
Uitându-mã în jur, ca peste tot în societãþile de
istorie veche a neamului, pe care le frecventez
alãturi de dl. Predoiu, nu prea avem cui preda
ºtafeta. Ne spunem poveºti cei cu vârstã mai
înaintatã unii altora, dar în urmã nu se vede mare
lucru ºi e pãcat. Felicitãri d-lui Predoiu, care ne
îndeamnã în continuare sã cugetãm la problemele
fundamentale ale neamului românesc.

Eu cred, ºi spun aici în numele Senatului
Academiei Dacoromâne, cã aceastã ultimã
lucrare, ºi sper sã fie o treaptã cea prezentã,
constituie o lucrare de performanþã ºi ne-am
gândit sã-i acordãm o diplomã de excelenþã
pentru cercetãri esenþiale în dacoromânisticã,
ºtiinþa despre conºtiinþa naturii dacoromâne.
(Dr. Geo Stroe)

(Dr. Ioan Drãguºin)

VERNISAJ
r mare a relaþiilor tot mai strânse între AOªR ºi Fundaþia
,,Henri Coandã”, astãzi vã prezentãm douã membre:
Brânduºa Unguraºu ºi Roxana Vãtãºanu, care, în Galeria de Artã a
Academiei, ne prilejuiesc organizarea unei expoziþii personale, cu lucrãri pe care
le veþi aprecia ºi eventual valorifica. Ambele expozante au venit la Fundaþie ca
simple eleve de liceu ºi astãzi sunt studente în anul III
la Universitatea de Arte Plastice. În parcursul
creºterii lor, au obþinut premii ºi distincþii interne ºi
internaþionale, astfel cã ne gãsim în faþa a douã talente artistice ºi sperãm cã ºi
în viitor vor confirma aceastã calitate.
În încheiere, aº vrea sã relev cã, în timpul celui de-al treilea Congres
al AOªR care s-a desfãºurat la Constanþa, având ca temã principalã
,,Apa – un miracol”, ambele expozante prezente în expoziþia de astãzi au expus alãturi ºi de alþi tineri
din Fundaþie, obþinând aprecierile unanime ale publicului prezent. La acest eveniment, au primit un
sprijin deosebit din partea d-lui prof. dr. Iulian Creþu ºi a doamnei prof. dr. Marioara Godeanu.
Le urãm succes!
General r. prof. dr. Vasile Cândea

U

BRÂNDUºA UNGURAºU – Pictura pentru mine înseamnã
culoare, relaxare, bucurie. Trãiesc prin picturã. Pictura
reprezintã un ajutor spiritual
oferit umanitãþii ºi este un
dar divin.

12

ROXANA VÃTÃºANU
Pictura pentru mine este
un mod de a-mi exprima ideile, trãirile interioare
indiferent de ceea ce se întâmplã în jurul meu ºi este
bucurie, împlinire. Pictura mã þine departe de necazuri…
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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50 DE ANI DE FIZICA
REACTORILOR NUCLEARI ÎN ROMÂNIA
niversarea a prilejuit Secþiei de Fizicã
a AOªR omagierea personalitãþilor
care ºi-au adus contribuþia la cercetarea ºi
dezvoltarea acestui domeniu.
La întâlnirea prezidatã de prof. dr. Vasile
Cândea, preºedintele AOªR, au participat
specialiºti în domeniu: acad. Aurel Sãndulescu –
vice-preºedintele AOªR; prof. dr. Nicolae Zamfir
– directorul Institutului de Fizicã ºi Inginerie
Nuclearã – Horia Hulubei; prof. dr. fiz. Vasile
Cuculeanu – directorul Institutului de Reactori
Nucleari de la Piteºti; prof. dr. Haºeganu –
directorul Institutului de Studii Spaþiale; prof. dr.
fiz. Mãrgãrit Pavelescu – ºeful Secþiei de Fizicã a
AOªR, un numeros public.
Acad. Aurel Sãndulescu a omagiat
personalitatea savantului Horia Hulubei,

A

,,Tot
farmecul
tinereþii
noastre ºi-a gãsit împlinire în liceu:
ne duceam împreunã la concertele
lui Enescu, la spectacole de foarte
bunã calitate ale Teatrului
Naþional, scoteam chiar o revistã
literarã, ne bucuram de victoriile
echipelor sportive ale liceului.
Încetul cu încetul s-au clarificat
preferinþele, specialitãþile spre care
ne-am îndreptat: a rãmas însã
comunã dorinþa ºi mândria de a fi
bine informaþi în problemele
culturii române ºi universale.”
(Acad. Horia Hulubei)

Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

prezentând parcursul devenirii ºtiinþifice ºi
recunoaºterea contribuþiei sale în activitatea de
cercetare ºtiinþificã ºi cea didacticã, în plan
naþional ºi internaþional.
Horia Hulubei a fost un excepþional
conducãtor de doctorat pentru o întreagã pleiadã
de tineri cercetãtori. Trei dintre ei: prof. dr. ing.
Ion Purica (post mortem), prof. dr. fiz. Mãrgãrit
Pavelescu ºi prof. dr. fiz. Vasile Cuculeanu sunt
onoraþi, pentru contribuþia în domeniul fizicii
reactorilor, cu Medalia Jubiliarã, alãturi de prof.
dr. ing. Dan Cepraga ºi dr. fiz. Vasile Anton.
(Pe site-ul AOªR www.aos.ro puteþi citi
integral aceastã alocuþiune.)
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Troparul Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei:
Vrednic slujitor al lui Hristos ºi înþelept apãrãtor al dreptei credinþe, mare cinstitor al
Sfintei Cuvioase Parascheva ºi credincios luminãtor al neamului românesc, Sfinte Ierarhe
Varlaam, roagã pe Hristos-Dumnezeu sã ocroteascã ºi sã mântuiascã sufletele noastre.
Condacul Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei:
Cu dumnezeieºtile învãþãturi strãlucind, Pãrinte Sfinte, ai pãstorit Biserica neamului tãu
ºi ai tâlcuit Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta te-ai arãtat, Sfinte Ierarhe Varlaam, ca un
mare trãitor al dreptei credinþe.

M i t r o p o l i t u l V A R L A A M al M O L D O V E I
Canonizat dupã 350 de ani de la trecerea sa la Domnul
ecolul al XVII-lea
reprezintã ,,perioada
de aur” a culturii, dar
ºi a ierarhiei româneºti medievale,
pentru cã acum au pãstorit câþiva
dintre cei mai strãluciþi ierarhicãrturari pe care i-a avut Biserica
noastrã. Între aceºtia se impune ºi
figura luminoasã a lui Varlaam,
care ºi-a înscris definitiv numele în
istoria culturii româneºti prin
nepreþuita sa Cazanie din anul
1643, prin lupta sa tenace pentru
pãstrarea credinþei, dar mai ales
prin viaþa sa smeritã ºi sfântã
închinatã doar lui Dumnezeu ºi
lucrãrii Sale. Se cuvine ca acum,
când se împlinesc 350 de ani de la
mutarea sa la Domnul ºi când a fost
trecut în rândul sfinþilor, sã-i
prezentãm pe scurt personalitatea ºi
opera literarã. A fost hirotonit întru
arhiereu în 1632, iar primii ani de
pãstorire, în calitate de mitropolit,
s-au desfãºurat în vremuri de
cumpãnã pentru þarã, cu mai multe
schimbãri de domni, ca apoi sã
continue cu bogate realizãri în
timpul domniei lui Vasile Lupu
(1634-1653). Din multipla activitate a
Mitropolitului Varlaam, reþinem în
primul rând pe cea culturalã. Astfel,
la îndemnul sãu, Vasile Lupu a
întemeiat la Iaºi prima tipografie
din Moldova, cu utilaj ºi meºteri
veniþi de la Kiev, datoritã lui Petru
Movilã, care era acum mitropolit
acolo. Cea mai importantã lucrare a
Mitropolitului Varlaam - dar ºi una
dintre cele mai de seamã din istoria
culturii româneºti vechi - este cea
intitulatã ,,Carte româneascã de
învãþãturã (la) dumenecele de
preste an ºi la praznice
împãrãteºti ºi la svãnþi mari”,
cunoscutã sub titlul prescurtat
Cazania lui Varlaam, ieºitã de sub
tipar în anul 1643. Cercetãtorii au

S
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dovedit cã aceastã Cazanie este
tradusã sau prelucratã dupã izvoare
greceºti ºi slavone, dupã cum se
aratã ºi în foaia de titlu: ,,din multe
scripturi tãlmãcitã, din limba
sloveneascã pre limba româneascã
de Varlaam mitropolitul de Þara
Moldovei”. Traducerea ºi prelucrarea
celor douã cãrþi s-a fãcut într-un mod
original, selectând cazaniile cele
mai reuºite, înlãturând anumite
repetãri inutile, afirmaþii neºtiinþifice
sau legendare. În felul acesta,
mitropolitul cãrturar a realizat o
adevãratã antologie româneascã, pe
care a oferit-o ca ,,dar” neamului
românesc de pretutindeni. În acelaºi
timp, Varlaam a creat o limbã
literarã de mare frumuseþe, cu un
stil sobru ºi colorat, cu fraze clare,
cu multe comparaþii pitoreºti ºi
expresii plastice. De aceea, pe bunã
dreptate, poetul ardelean Ioan
Alexandru l-a numit pe Varlaam
,,întâiul nostru mare scriitor în
limba româneascã”. Filologul
Gavril Istrate de la Iaºi (originar din
Ardeal) îl considera un ,,Eminescu
al literaturii române vechi”, iar
istoricul literar George Ivaºcu scria
despre Cazania sa cã ,,deþine în
cultura româneascã un rol analog
bibliei lui Luther în cultura
germanã”. În 1644 se tipãreºte la
Iaºi ,,ªapte Taine ale Bisericii”,
iar în 1645 ,,Rãspuns împotriva
Catehismului calvinesc”, o lucrare
originalã, polemicã, un ,,rãspuns” la
un Catehism tipãrit de cârmuitorii
calvini maghiari la Alba Iulia
în 1642, pe care mitropolitul
moldovean l-a gãsit în Þara
Româneascã, la Târgoviºte ºi îl
considera ,,plin de otravã de moarte
sufleteascã”.
În 1639 a sfinþit Mãnãstirea
,,Sfinþii Trei Ierarhi” din Iaºi,
remarcabila ctitorie a domnitorului

Vasile Lupu, iar în 1641, în biserica
mãnãstirii au fost aºezate moaºtele
Cuvioasei Parascheva, dãruite
Moldovei de Patriarhia Ecumenicã,
pentru cã domnitorul ctitor îi
plãtise toate datoriile. La îndemnul
Mitropolitului Varlaam, în anul
1640 s-a înfiinþat, în aceeaºi
mãnãstire, un colegiu umanist dupã
modelul celui de la Kiev, cu
profesori veniþi de acolo; aici se
predau cele ,,ºapte arte” obiºnuite
în ºcolile medievale (gramatica,
retorica, dialectica, aritmetica,
geometria, astronomia ºi muzica),
la care se adaugã teologia, filosofia
ºi dreptul, precum ºi limbile latinã,
greacã, slavonã ºi românã. În 1639,
mitropolitul moldovean figura între
cei trei candidaþi la ocuparea
scaunului de patriarh ecumenic de
Constantinopol, un caz unic în
istorie, dar care pune încã o datã în
luminã prestigiul de care se bucura
în
toatã
lumea
ortodoxã.
Mitropolitul Varlaam s-a retras din
scaun în aprilie 1653, când Vasile
Lupu a pierdut scaunul domnesc.
Astfel, dupã 21 de ani de pãstorire,
plini de roade culturale ºi
duhovniceºti, mitropolitul se
retrãgea la mãnãstirea sa de
metanie, la Secu. A mai trãit acolo
încã patru ani. Sfântul Sinod al
Bisericii noastre din 12 februarie
2007 a hotãrât canonizarea
Mitropolitului Varlaam, trecerea sa
în rândul sfinþilor, cu prãznuire în
ziua de 30 august. De acum înainte
credincioºii moldoveni, dar ºi cei
din alte zone ale þãrii se vor putea
închina înaintea moaºtelor sale în
biserica mãnãstirii lui de metanie, la
Secu, cerându-i sã mijloceascã
pentru noi în faþa Pãrintelui ceresc.
Prof. Cãtãlin Pîslaru
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

MACHETA REVISTA FINAL FINAL.qxp

12.02.2008

14:28

Page 15

CENTENAR

CONSONANÞE 17-19

MIHAIL SEBASTIAN
ramaturgia în perioada interbelicã se
manifestã prin încercarea de a gãsi
metodele ºi cãile de ieºire din mediocritate. Se simþea
nevoia repertoriului ce nu cuprindea piese compuse
conform reþetelor bulevardiere franceze, ce deserveau
gustul acelui public ce vedea în teatru o modalitate de
divertisment.
În 2007 s-au împlint 100 de ani de la naºterea
dramaturgului ºi eseistului Mihail Sebastian, scriitor
cultivat, despre care s-a spus cã a transformat în
rafinament tot ceea ce a avut în atenþie.
S-a nãscut la 18 octombrie 1907, la Brãila. A
urmat liceul în oraºul natal, iar studiile universitare de
drept ºi filosofie la Bucureºti. În 1927, începe sã
publice studii ºi articole literare, precum ºi traduceri
din Francis Jammes ºi Marcel Proust. Începând cu
acest an, va colabora la ,,Universul literar”, ,,Azi”,
,,Rampa”, ,,Vremea”, ,,Viaþa româneascã”, ,,Revista
Fundaþiilor Regale”. Între anii 1930-1932 întreprinde
o cãlãtorie de studii la Paris. În 1933 publicã romanul
Femei, iar în 1934 De douã mii de ani, roman al
experienþei ºi al autenticitãþii, dupã cum l-a numit

D

Camil Petrescu. În 1935, apare romanul Oraºul cu
salcâmi, iar în 1940 romanul Accidentul.
Mihail Sebastian se simte atras de lumea
teatrului, cãreia însã îi gãseºte ºi o ,,insuficienþã”:
,,Romanul e un gen mai complex, mai divers, mai
bogat ca material, mai puþin convenþional ca
procedee”. ,,Gustul pentru teatru” se concretizeazã în
creaþii dramaturgice precum Jocul de-a vacanþa,
1938, Steaua fãrã nume, 1944, Ultima orã, 1946.
Piesa Steaua fãrã nume a fost scrisã în
1943 ºi reprezentatã în 1944. Prin aceastã piesã
Mihail Sebastian se afirmã ca ,,un dramaturg de
incontestabilã vocaþie”.
Romancier, dramaturg si eseist, Mihail
Sebastian se numãrã, alãturi de Camil Petrescu, Anton
Holban ºi Mircea Eliade, printre promotorii
autenticitãþii în literatura românã.
Se stinge din viaþã la 38 de ani, pe 25 mai 1945.
Va rãmâne în literatura românã ca ,,o personalitate
literarã unitarã, cu o evoluþie de tip linear, fãrã
sinuozitãþi contradictorii” . (Cornelia ªtefãnescu)
Adina Toma 11B

2007 – ANUL INTERNAÞIONAL MIRCEA ELIADE
PROGRAM DE ACTIVITÃÞI
- EXPOZIÞIE DE CARTE – Bibliotecar Gina Stanciu
- SESIUNE de referate literare – CENTENAR Mircea Eliade
- CERC DE LECTURÃ – Pagini fantastice
- CONCURS de CREAÞIE/ SECTOR:
1. INTERVIU imaginar cu autorul
2. REPORTAJ
3. PROZÃ FANTASTICÃ
- CONCURS de PLIANTE ºi AFIªE
- EXPOZIÞIE FOTOMONTAJ cu ACTIVITÃÞILE desfãºurate în ºcoalã
- EXPOZIÞIE de DESENE

Domniºoara Cristina

La þigãnci

15

Coordonator,
Prof. Daniela Delion
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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1907 ÎN LITERATURÃ
ªt. O. Iosif ,,Scrisoarea deschisã a unui melc”;
Paul Bujor ,,Mãcar o lacrimã”; I.L. Caragiale
,,1907 din primãvarã pânã-n toamnã”; Panait
Cerna ,,Zile de durere”; George Coºbuc ,,Noi
vrem pãmânt”; I. Mironescu ,,Furtunã veteranul”;
Cezar Petrescu ,,1907”, ,,Pârjolul”; Spiridon
Popescu ,,Rãtãcirea de la Stoborãni”; Liviu
Rebreanu ,,Rãscoala”; Mihail Sadoveanu ,,Un
instigator”, ,,În ziua aceea de marþi”; Zaharia
Stancu ,,Desculþ”; Alexandru Vlahuþã ,,1907”.

1907 ÎN PICTURÃ
Pictori români, precum Octav
Bãncilã, au pus pe pânzã imagini
care aratã violenþa cu care a fost
reprimatã miºcarea þãrãneascã.
Tabloul intitulat iniþial „Din
Valea Oltului” devine ulterior simbolul acestei
rãscoale þãrãneºti ºi va fi numit sugestiv „1907”.

TUDOR ARGHEZI ,,1907 – Peizaje”
TELEGRAMÃ CIFRATÃ

CUVÂNT ÎNAINTE

Sunt informat cã indivizi suspecþi
Colindã þara-n lung ºi-n lat.
Daþi ordin, Domnilor Prefecþi,
Sã fie fiecare prins ºi arestat.
Le bagã-n cap þãranilor cã sunt
Îndreptãþiþi sã cearã drepturi noi,
ªi pe deasupra ºi pãmânt,
ªi pãºunat la vite ºi la oi.
Unul, Coºbuc, a scris ºi-o poezie,
Împrãºtiatã-n þarã pe ascuns.
Luaþi peticele astea de hârtie
ªi constataþi prin cine au pãtruns…

În anii nouã sute ºapte,
Ca din senin, în marte, într-o noapte,
S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia,
ªi din Flãmânzi, ºi Stãnileºti, vãpaia…

FLÃMÂNZENII
…Rãscoala izbucnise deodatã în Moldova,
La Giurgiu, la Caracal ºi Craiova,
Pornind din suferinþa celor smeriþi ºi blânzi.
Tu þine minte satul flãmând, numit Flãmânzi.

CAUZELE DECLANªÃRII RÃSCOALEI DIN 1907:
8 februarie 1907
Rãscoala începe la Flãmânzi unde þãranii îl bat pe
administratorul care refuzase sã încheie noi învoieli,
ard registrele ºi îi alungã pe proprietarii de pãmânturi.
Rãscoala se extinde în mai multe judeþe din Moldova.
Dupã 10 martie rãscoala atinge maximã intensitate,
extinzându-se ºi în unele judeþe din Muntenia.
Þãranilor li se alãturã ºi muncitorii de la Fabrica de
Postav din Buhuºi.

- Imperfecþiunile legii agrare din timpul
lui Alexandru Ioan Cuza;
- Nemulþumirile þãranilor supuºi
exploatãrii moºierimii;
- Necesitatea unei reforme agrare;
- Miºcãrile þãrãneºti din 1892 ce au
premers rãscoalei din 1907.
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Armata condusã de generalul Averescu intervine
pentru reprimarea rãscoalei. Guvernul Conservator
demisioneazã, iar prim-ministru devine D. A. Sturdza,
membru PNL.
Se trage cu tunurile în rãsculaþii care foloseau ca
arme furci, topoare ºi alte unelte agricole.
În aceste confruntãri pier 11 000 de þãrani ºi
mulþi alþii sunt arestaþi.

Monument ridicat
la Flãmânzi
în memoria þãranilor
participanþi la
rãscoala din 1907.

Monument ridicat
în piaþa Dacia din
Buzãu pentru
comemorarea celor
ce au murit în timpul
rãscoalei din 1907.

Statuia ridicatã în
Parcul Florilor din
Sectorul 2,
Bucureºti, în
amintirea Rãscoalei
þãranilor de la1907.

Prof. Alina Stoica
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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“EUROPEAN DEBATES”
ineri, 28 septembrie
2007, ora 11 a avut loc
la Liceul Teoretic ,,ªtefan
Odobleja” o ºedinþã de lucru
cu coordonatorii Cluburilor
Europene din Bucureºti. Scopul
a fost prezentarea Proiectului
“European Debates”, susþinut
de Asociaþia de Comunicare ºi
Dezbateri în Limba Englezã
(ACDLE), cu sprijinul ISMB, la
iniþiativa doamnei inspectoare
Faustina Vlad.

V

Prezentarea a fost fãcutã de
domnul Alin Costin Eugen,
preºedintele ACDLE.
Proiectul
îºi
propune
realizarea unor cursuri de
dezbateri pe teme europene,
cu elevii membri ai Cluburilor
Europene din ºcoli, dezbateri ce
se vor desfãºura în limba
englezã.
Obiectivul urmãrit:
Dezvoltarea abilitãþilor de
argumentare ºi dezbatere,
familiarizarea cu stilurile de
comunicare ºi de susþinere sau
combatere a unei idei ºi, nu
în ultimul rând, aprofundarea
limbii engleze.
Proiectul s-a desfãºurat în
douã etape.
În zilelele de 12 ºi 13
octombrie 2007, cursul pentru
coordonatorii
de
cluburi,
urmând ca fiecare coordonator
sã organizeze acest curs cu
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

elevii în cluburile din ºcoli.
Cursul s-a finalizat printr-un
concurs. Echipa câºtigãtoare va
primi o tabãrã la Kalyvas în
Grecia.
Din partea Liceului am
participat împreunã cu d-na
profesoarã Silvica Neacºu.
Etapa I s-a realizat cu 24 de
coordonatori de cluburi din
Bucureºti.
Impresiile de început ?
În primul rând, era ceva nou.
Pot spune cã am fãcut destule
cursuri,
mai
ales
dupã
Revoluþie, dar niciunul un era ca
cel de acum: relaxant pentru
cã fiecare putea sã-ºi exprime
pãrerea, incitant pentru cã
învãþam despre felul cum se
dezbate o problemã, despre cum
trebuie sã-þi susþii o idee pentru
a convinge, poate chiar ºi despre
puþinã manipulare.

La început am avut impresia
cã va fi foarte simplu. Câte ceva
despre comunicare – ºi ce cadru
didactic un ºtie câte ceva despre
comunicare!, câte ceva despre
educaþie, câteva jocuri al cãror
scop l-am înþeles abia mai târziu:
de energizare, de comunicare,
de destindere a atmosferei.
A doua zi a fost mai incitantã
ºi puþin
mai tensionatã –
trebuia sã ne susþinem ideile în
faþa celorlalþi, sã convingem, sã
argumentãm. În acel moment

ºtiu cã mã gândeam la elevii mei
care vor sã demostreze cã au
învãþat ºi care, din cauza emoþiilor
pot uita totul. Am fost din nou în
postura de elevã.
Totul s-a încheiat cu o
dezbatere a cãrei temã bineînþeles
cã a fost legatã de învãþãmânt.
Am învãþat multe lucruri noi,
multe trebuie sã le reluãm
singuri, multe trebuie sã le
studiem în continuare, dar vom
reuºi oare sã transmitem
copiilor esenþa acestui curs?

Vor reuºi copiii sã înþeleagã
ideea esenþialã în comunicare:
sã nu vorbim numai noi ci sã
ºi ascultãm ce au ceilalþi de
spus? Sã înþeleagã faptul cã a
fi adversar într-o dezbatere,
înseamnã a fi concurent ºi nu
duºman?
Am început cursul cu elevii,
pe data de 7 noiembrie.
Îmi doresc foarte mult ca
elevii Clubului nostru sã câºtige
tabãra din Grecia, dar ºi mai
mult îmi doresc ca aceºti copii
sã câºtige încredere în forþele
proprii, sã ºtie sã-ºi susþinã
ideile. Sã ºtie sã asculte ºi sã-i
înveþe ºi pe alþii.
Prof. Camelia Dumitru
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Lunga varã fierbinte
ra o dimineaþã apãsãtoare ºi fierbinte.
Soarele, un disc roºu ivit dintre nori, se
plimba pe cer. Plin de dragoste, arunca
sãgeþi strãlucitoare. Ce cãldurã! Mi-am dat seama cã
primele zile de varã îºi fãcuserã apariþia. Priveam pe
geam. Deodatã am zãrit frunzele copacilor. Soarele
drãgãstos le sufoca cu cãldura ºi lumina lui. Era un
joc fascinant ºi crud în acelaºi timp.
În acea dimineaþã fierbinte în care norii
lipseau cu desãvârºire de pe cer, iar pãienjeniºul de
luminã mã cuprinse cu dogoarea sa, am plecat spre
munte împreunã cu pãrinþii ºi fratele meu, crezând cã
acolo vom gãsi rãcoarea. Pe drum, am zãrit peisaje
minunate. Uriaºii munþi strãjuiau cu sfinþenie natura
ca niºte adevãraþi oºteni ce slãvesc patria lor cea
dragã. Când am coborât din maºinã, o rafalã dulce ºi
rãcoroasã de vânt mi-a mângâiat obrazul. Pentru o
clipã am crezut cã descoperisem rãcoarea, însã în
clipa urmãtoare o dogoare m-a lovit peste faþã.
Fãrã sã-mi dau seama dimineaþa trecuse, iar
soarele de dupã-amiazã strãlucea cu mai multã
putere decât cel pe care îl zãrisem de dimineaþã. La
orizont fulgere fãrã de glas zvâcneau din când în
când ca niºte lungi picioare de pãianjen. Cortul era
instalat, astfel cã am hotãrât sã fac o scurtã plimbare
prin pãdure.
Pãºind uºor pe iarba verde am observat cã
acolo jos era o mulþime de gâze micuþe ºi delicate.
Zumzãitul lor era minunat. Pãreau foarte concentrate
în ceea ce fãceau. Am zãrit apoi o albinã harnicã ce
aduna polen dintr-o floare galbenã. Ea îi dãdea cu
mare plãcere albinuþei cea mai mare comoarã de preþ

E

a ei, ºi anume prãfuleþul acela dulce de aur.
Uitându-mã pe cer, am vãzut cã soarele semãna
cu o portocalã. Cerul fusese pictat cu pensula de
o zeiþã nãzdrãvanã ºi pusã pe ºotii. Se jucase
într-adevãr cu minunatele culori, încât ai fi crezut cã
acela nu era cerul senin ºi albastru pe care îl
vãzusem mai devreme.
Pentru a nu mã prinde noapte în pãdure m-am
grãbit sã ajung mai repede la cort. Exact cum mã
gândisem, mama era îngrijoratã ºi m-a certat. Apoi
ne-am aºezat cu toþii la foc. Scântei aurii ºi jucãuºe
îndrãzneau, din când în când, sã iasã din gura mare
a acelui foc fioros. Se lãsase seara. Rãcoarea cea
mult aºteptatã venise în sfârºit. Luna se cobora încet
spre pãmânt, pânã ce pãrea o cetate sfântã ºi
argintie, spânzuratã din cer, tremurând strãlucitoare,
cu palate albe ºi mii de ferestre trandafirii. Stelele
ardeau în depãrtare ca niºte mici scântei rupte din
foc. Simþeam cum mã cuprinde oboseala, iar ochii mi
se închideau lent. Mi s-a pãrut cã o aud pe mama
trimiþându-mã la culcare.
A doua zi cãldura reveni ºi aºa se întâmplã
mult timp. Aveam impresia cã vara nu mai avea sã se
sfârºeascã, dar îmi plãcea. Nu doar pentru cã era
vacanþã, ci ºi pentru cã soarele îmi zâmbea din când
în când, iar luna mã purta prin locuri misterioase.
Locuri pe care pânã atunci le auzisem numai în
poveºti.
Lunga varã fierbinte va rãmâne în sufletul
meu. Îmi este dragã ºi mã însenineazã cu lumina,
cãldura ºi mângâierea ei.
Daniela Botoºaru

Bunica mea
e rol au bunicii?Dacã mã întrebaþi pe
mine vã spun cã ei, bunicii, sunt în
slujba noastrã, a nepoþilor. Haideþi,
sã vã povestesc despre bunica mea! O cheamã Maria,
iar eu îi spun Maia. Are pãrul castaniu ºi ochii
cãprui. Este o fire prietenoasã, se împacã foarte bine
cu bunicile prietenelor mele ºi este atentã tot timpul
la ce îi spun eu.
În vacanþã, bunica mã ajutã la teme, se joacã
cu mine de parcã ar fi prietena mea.
Este o bucãtãreasã extraordinarã! Parcã
pocneºte din degete ºi face niºte prãjituri ºi niºte
gogoºi nemaipomenite. Din când în când, o mai ajut
ºi eu. Vã asigur, prãjiturile ne ies ºi mai bune!
Când sunt la Cãlãraºi, Maia mã duce în parc
de trei ori pe zi. Toamna, profit cã este mai frig ºi îmi
iau rolele. ªtiþi ce cald îmi este în ele?! Iarna, dacã
nu insist eu exagerat de mult, nu mã duce pentru cã
este frig ºi zãpadã. Pe undeva îi dau dreptate. Vara,
este obligatã sã mã ducã în parc, pentru cã este cald
ºi dacã nu mã duce o bat la cap sã facem prãjituri.

C
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Primãvara, îmi spune:
- De ce nu ? Este cald ºi…
Nici nu apucã sã termine propoziþia ºi eu sunt
deja îmbrãcatã.
- Hai Maia! Sunt gataaa!!!
Când vine la Bucureºti, mã ia de la ºcoalã ºi
îmi face mâncare. Eu sunt mofturoasã ºi nu mãnânc
carne, aºa cã îi este destul de greu sã facã ceva
diferit pentru mine în fiecare zi. Ne uitãm împreunã la
televizor în timpul liber, iar când vine ora de culcare
mai citim o poveste, mai repetãm o poezie, un rol,
aºa… ca sã tragem de timp. În ziua urmãtoare ne
trezim de dimineaþã, mâncãm ºi stãm la televizor
înainte de a ne îmbrãca pentru a merge la ºcoalã.
Pe durata orelor mele de curs, ea spalã vase, dã cu
aspiratorul… Tot felul de treburi gospodãreºti.
Când pleacã la Cãlãraºi sunt foarte tristã, dar
ºtiu cã peste o sãptãmânã vine iar ºi… din nou rãsfãþ
pentru mine!!! Ea este bunica mea preferatã ºi cred
cã înþelegeþi de ce. Nu???
Oana Neacºu IIIB
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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CRISTINA DINCULESCU - 10A
EMOÞIE

GÂND

- Mã simt atât de singurã. Îmi vãd propriile
vise, create cu atâta trudã, murind. Sufletul mã
arde în piept ca o bilã de foc, ori de câte ori
rãsuflu. Lacrimile nu contenesc sã-mi scalde
obrazul.
- Îmi pare rãu pentru tine. Nu ºtiu cum aº
putea sã te ajut…
- Nici eu nu ºtiu cum aº putea sã mã ajut pe
mine însãmi. Viaþa devine prea complicatã.

Dacã aº putea cãlãtori
cu suspinul vântului,
aº atinge geamãtul norilor în furtunã,
l-aº domoli cu cântecul meu –
de bucurie.

CEZAR PUFU - 11B
ISPITA

TU…

Eºti ºi nu eºti,
ispitã sufletului meu,
te pierd ºi te gãsesc –
mereu mi-e greu…

Mi-ai atins cu un surâs fiinþa –
ºi mi-ai rãvãºit conºtiinþa.
Ai ajuns acolo unde
nimeni nu poate pãtrunde.
Oglinda sufletului
mi s-a tulburat în unde.
M-ai aruncat în noapte,
am devenit un nebun
pierdut printre ºoapte.
Mi-ai umplut viaþa
de fericire.
Te zãmislesc mereu
din privire.
Te-ai insinuat în gândul meu.
Vreau, nu vreau
te port cu mine mereu.

Te iubesc.
APUSUL NU-MI APARÞINE
Întuneric…
Tânjesc dupã luminã.
Presimt cã ea o sã vinã
Sufletul sã mi-l liniºteascã.
Cu speranþa trãiesc
Îmi doresc doar
Sã supravieþuiesc.
A mai trecut o zi…
Privesc în zare...
Apusul nu-mi aparþine.

SIMONA SIMIONESCU - 12B
CÂTEODATÃ…
De câte ori te-ai întrebat cine eºti
ºi te-ai îndoit de faptele tale?
De câte ori ai simþit cã-n jurul tãu
parcã totul se destramã?
De câte ori te-ai gândit
la propria-þi dispariþie
ºi la cea a fiinþei iubite?
De câte ori te-ai întrebat
dacã chiar ºtii ceea ce crezi cã ºtii,
dacã adevãrul tãu
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

este ºi adevãrul celorlalþi,
adevãrul pe care l-ai dorit
ºi l-ai aºteptat?
De câte ori te-ai îndoit de drumul ales
ºi n-ai ºtiut dacã sã mergi înainte,
s-au sã-l abandonezi?
De câte ori ai lãsat
sã treacã iubirea pe lângã tine,
pentru cã n-ai fost în stare
s-o recunoºti?...
Câteodatã…
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19 martie 2007
BUCUREªTI

Dragã Nicã,
þi scriu pentru cã te admir foarte, foarte mult ºi îmi place sã citesc despre
întâmplãrile ºi poznele pe care le faci. Eu mã numesc Andreea ºi am 14
ani. Pot sã-þi spun cã am citit toate operele care s-au scris despre tine ºi
cred cã mã pot numi fanul tãu nr. 1. Dintre toate pãþaniile pe care le-ai avut, cel mai
mult m-a impresionat întâmplarea cu scãldatul în râu. Nu-mi vine nici acum sã cred,
dupã câteva luni de când þi-am citit cartea, cã mama ta te-a descoperit, te-a urmãrit
ca „un spion” ºi pânã la urmã þi-a plãtit cu „aceeaþi monedã”.

Î

ªtiu cã nu ai avea de ce sã citeºti scrisoarea aceasta, a unei amãrâte cititoare
ºi cã ai putea-o lãsa sã se prãfuiascã pe un ultim raft dintr-o bibliotecã veche, dar ºtiu
sigur cã tu nu eºti aºa. Admir la tine curajul de care dai dovadã atunci când dai de
încurcãturã, demnitatea cu care îþi porþi pe umeri vina, chiar ºi dacã aflã tot satul ºi
umorul cu care îi scoþi pe toþi din tristeþe. Nu cred cã existã un copil în toatã lumea
care sã nu fi citit mãcar o întâmplare de-a ta ºi sã nu-l fi impresionat. De fiecare datã
când citesc despre tine, poznele tale mã impresioneazã din ce în ce mai mult. Parcã
mã vãd pe mine, acum 3 ani, în oglindã. Acest lucru mã face sã-mi pun multe
întrebãri. Oare cum poþi, de fiecare datã, sã-þi pãstrezi demnitatea, chiar dacã ai fãcut
cea mai mare poznã din viaþa ta, care te-a costat foarte mult? Cum faci mereu ca
mama ta sã te iubeascã la fel de mult, dupã fiecare poznã pe care o faci, chiar dacã
nu au trecut nici mãcar 5 minute de la aceasta? ªi, oare cum îi faci întotdeauna ºi pe
ceilalþi sã fie pãrtaºi ºi complici la poznele tale? Pentru asta te admir foarte mult...
Te-aº sfãtui sã rãmâi întotdeauna aºa, sã nu te schimbi, pentru cã tu ai fost, eºti ºi vei
rãmâne cel mai poznaº, isteþ ºi drãguþ „erou”al meu ºi al oricãrui copil cãruia îi plac
aventurile...

20

Mi-aº dori sã mai fiu ºi eu un copil ca tine ºi sã pot din nou sã „zburd”ca un
fluture, din floare în floare, fãrã sã-mi port de grijã, sã simt permanent cã mama este
lângã mine ºi mã va scoate din orice încurcãturã. Aº vrea sã rãmân ºi eu ca tine, un
personaj principal ºi important în memoria oamenilor, aºa cum eºti tu într-o carte cu
file vechi ºi prãfuite...
Poate îmi vei rãspunde într-o zi ºi sper, din tot sufletul, ca aceasta sã nu rãmânã
pentru tine doar o simplã scrisoare...
Cu drag,
Andreea Cheregi 7B
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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CE PUTEM REVEDEA ÎN BUCUREªTI?
Convinºi de razele încã plãcute ale soarelui de octombrie, am plecat la
sfârºit de lunã cu întregul echipaj al claselor a III-a A ºi B într-o
excursie prin Bucureºti.
Prima oprire: Trustul Megapress, unde voiam sã vedem în mod
special editura ºi tipografia Aramis, furnizoarea manualelor ºi auxiliarelor
noastre ºcolare. Primitori, redactorii ºi tehnoredactorii ne-au împãrtãºit din
experienþa lor, ne-au lãsat sã-i privim muncind ºi ne-au îndrumat spre
tipografie.
Maºinile imense pufãiau convingându-ne de importanþa muncii lor. Am recunoscut o parte dintre
caietele pe care lucrãm, dar ºi din cele pe care am lucrat . Am aflat cã aici se tipãresc programe TV,
calendare, reviste cunoscute, care sunt numãrate ºi legate în pachete pentru a fi distribuite în þarã.

Am plecat apoi spre Cimitirul Bellu. Aflasem la orele de limba românã
despre scriitorii care au o alee doar a lor ºi voiam neapãrat sã ne convingem.
Într-adevãr, dacã nu ºtiaþi, mulþi dintre scriitorii pe care îi studiem la ºcoalã se
odihnesc aici, alãturi de mari artiºti: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail
Sadoveanu, George Coºbuc, Marin Preda, Nicolae Labiº, Gicã Petrescu, Laura
Stoica, Toma Caragiu ºi mulþi alþii.

Eram hotãrâþi sã nu revenim prea devreme acasã, aºa cã am
trecut repede prin faþa Bisericuþei lui Bucur ºi ne-am oprit la
Palatul Parlamentului. Impunãtoare, clãdirea ne primeºte sã-i
vizitãm interioarele ºi sã-i admirãm scãrile de marmurã. ªtiaþi cã
scãrile de acces de la parter la etajul I au fost cioplite dintr-un
singur bloc imens de marmurã ºi refãcute de trei ori, pentru cã nu
erau pe placul lui Nicolae Ceauºescu?
Mic de staturã, se spune cã preºedintele de atunci al
României dorea sã parã mult mai înalt în faþa celor care-l aºteptau
la parter, aºa încât treptele sunt construite pentru a da senzaþia da mãreþie a celui ce le coboarã. Posesoare
a unui candelabru în greutate de 5 tone, a unor sãli de conferinþe imense, a unei Expoziþii permanente
Sabin Bãlaºa ºi a unei priveliºti de vis asupra oraºului de pe balconul central, vechea Casã a Poporului
îºi aºteaptã zilnic vizitatorii
Drumul nostru mergea mai departe spre Herghelia de la Corbeanca, însã
trebuie sã ºtiþi cã aici vizitarea este permisã în baza unei programãri ºi cum nu
aveam aºa ceva, am fãcut cale-ntoarsã ºi ne-am oprit pentru o orã în Parcul
Kisseleff, unde am „verificat” fiecare leagãn, fiecare tobogan ºi fiecare
balansoar. Nimic nu ne-a scãpat necontrolat.
Eram la un pas de Muzeul „Grigore Antipa”, aºa cã am pãºit pe
treptele vechi spre exponatele colecþionate cu grijã. Am beneficiat de ghid,
care ne-a explicat pe înþelesul nostru materia de clasa a treia. Fusesem aici ºi
în anii trecuþi, cu doamna învãþãtoare, la orele de cunoaºterea mediului, aºa cã vitrinele ne erau
familiare ºi puteam sã-i þinem locul ghidului pe ici, pe colo.
Cum afarã noaptea îºi lãsase vãlul peste Bucureºti, ne-am întors la ºcoalã obosiþi, dar încântaþi de
ziua petrecutã atât de plãcut ºi instructiv.
Inst. Raluca Mocanu
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

21

MACHETA REVISTA FINAL FINAL.qxp

12.02.2008

14:28

Page 22

ORAªUL MEU

CONSONANÞE 17-19

ªi copacii plâng…
dupã soare
oboram încet pe Calea Victoriei, dupã o zi în care alergasem prin tot
Bucureºtiul ºi fusesem înghesuitã prin autobuze ºi tramvaie. Deºi obositã
dupã programul aglomerat, aveam o beatitudine de-a dreptul molipsitoare,
la care cu siguranþã era complice ºi soarele blând-arãmiu al acelei dupã-amieze tipice
de toamnã.
Mã îndreptam spre staþia autobuzului care avea sã mã ducã acasã când, m-am
hotãrât sã trec pe la Teatrul de Comedie, în speranþa cã piesa pe care o aºteptam de atâta
vreme fusese reprogramatã într-o zi în care sã pot ajunge.
Cotesc aºadar pe Strada Francezã, apoi încã o datã ºi ajung pe Sfântul Dumitru. Pe
podurile de scânduri care scârþâie ºi ameninþã sã cedeze la fiecare pas, ajung în faþa
Teatrului. Din pãcate, piesa se joacã în cursul sãptãmânii, la aceeaºi orã, mult prea
târzie (22.00). ,,Eh, poate altãdatã”, îmi spun singurã.
Cum starea de inexplicabilã euforie nu-mi fusese totuºi alungatã, m-am hotãrât sã
mai amân puþin întoarcerea acasã ºi sã mã mai plimb prin zonã. Ies în mijlocul strãzii
Smârdan pe acordurile unui pseudo-gramofon care se auzeau prin staþiile de pe noile
felinare. De o parte ºi de alta a strãzii, în locul merceriilor ºi al magazinelor prãfuite cu
rochii de mireasã de altãdatã, sunt acum cafenele cochete amintind parcã de Bucureºtiul
interbelic. Urc spre Lipscani, curioasã dacã s-a schimbat ceva ºi pe acolo. Din pãcate
gãsesc acelaºi amestec colorat de fast-food-uri, tarabe improvizate, mici ºi bere ºi
magazine octogenare, sau abia apãrute. Îmi continuu însã drumul ºi, ajungând spre
capãtul strãzii, zãresc printre ruine niºte copãcei care îºi înalþã firav crengile spre
soare… Mãcar natura sã aibã iniþiativã, dacã primãriile nu…
Mi-a rãmas în minte imaginea atipicã a crengilor ieºind dintre cãrãmizi ºi am
încercat sã-mi imaginez niºte verdeaþã în locul acela, fãrã ruine ºi fãrã construcþia
– dezafectatã – care adãpostea magazinul ,,Bucureºti”.
Mi-a fost greu – chiar ºi în acest exerciþiu al memoriei – sã mã despart de imaginea
clãdirii, cu geamurile ei sparte ºi faþada grizonatã a magazinului. O ºtiu acolo
dintotdeauna ºi cred cã aºa va fi pentru mult timp de aici înainte. ,,Mini-plantaþia”
spontanã (o asociere uºor paradoxalã poate) probabil cã a fost observatã de mulþi alþii,
22 evident nu din rândul celor ce ar trebui sã se ocupe de estetica oraºului.
Probabil cã va mai dura un timp, pânã când vor apãrea ceva copaci prin centrul
vechi (sau oriunde altundeva în oraº ) cãci spaþiile verzi sunt ultimele pe lista de
prioritãþi ale autoritãþii locale – sau cel puþin aºa ne-am obiºnuit.
Nu voi începe o propagandã ecologistã în eseul meu, cãci astfel de manifestaþii nu
mi se potrivesc (nu în sens negativ). Este doar o semnalare a faptului cã… ºi copacii
plâng… dupã soare, aºa cum spune ºi titlul.

C
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EU ªI VIITOAREA MEA CARIERÃ
roblema alegerii carierei devine de la an
la an pregnant o sursã de întrebãri tot mai
productivã ºi mai atent monitorizatã.
De la orele de dirigenþie pe tema Consiliere profesionalã,
chestionare, teste de personalitate, pânã la sondaje,
statistici, interpretãri, predicþii pentru anii urmãtori
legate de piaþa muncii, suntem asaltaþi cu tot felul de
materiale menite sã ne ajute sã facem alegerea corectã. În
aceste condiþii, întrebarea „Ce voi face mai departe?”
este inevitabilã, dând startul unui ºir parcã
interminabil de alte ºi alte întrebãri.
Un prim pas spre o alegere cât mai corectã este
bineînþeles o atentã analizã asupra propriei persoane.
În ceea ce mã priveºte, spiritul autocritic nu mã lasã
sã adorm niciodatã fãrã sã-mi fi studiat în prealabil
personalitatea cu maximã rigurozitate. Sunt genul
de om perseverent, care nu renunþã niciodatã la ceea
ce-ºi propune – asta din pricina ambiþiei, uneori
prosteascã, recunosc ºi a orgoliului. În general prefer
sã lucrez singurã la proiectele pe care le am de
realizat, iar în situaþiile în care munca în echipã este
necesarã eu sunt cea care coordoneazã activitãþile.
Nu-mi place sã mi se spunã ce sã fac, sau sã depind de
alþii. Sunt o persoanã corectã ºi nu ezit sã spun ceea
ce gândesc, dar cu diplomaþie. Nu am dificultãþi în
comunicarea cu ceilalþi, socializez uºor, dar nu sunt
influenþabilã. Sunt uºor egoistã. Mi se întâmplã uneori
sã-i rãnesc pe cei din jur cu atitudinea mea criticã.
Deºi de multe ori regret asta, nu prea-mi place sã-mi
cer scuze ºi prin urmare se întâmplã rar. Sunt realistã
ºi nu mã amãgesc singurã. Îmi cunosc capacitãþile ºi le
exploatez la maximum când îmi doresc ceva. Nu sunt
dispusã sã fac compromisuri, nu-mi place sã cer
ajutor, ci vreau sã realizez totul cu propriile-mi puteri.
ªcoala este foarte importantã pentru mine.
Conºtientizez importanþa pe care o are în pregãtirea
mea ºi de aceea este undeva foarte sus în topul
prioritãþilor personale. Grija pe care o acord situaþiei
mele ºcolare se datoreazã ºi faptului cã nu vreau ca
orizonturile sã-mi fie strâmtorate ºi asta sã-mi limiteze
alegerile.
În timpul liber îmi place sã fiu înconjuratã de
prieteni. Sunt o fire copilãroasã ºi îmi place sã trãiesc
la intensitate maximã chiar ºi bucuriile mãrunte. Ca
hobby-uri, lectura si teatrul. Îmi place jocul de rol ºi
am fost încurajatã de multe ori sã urmez o carierã în
domeniu. Mã simt bine în postura de actor, dar nu pot
spune cã asta îmi doresc cu adevãrat. Cochetam, la un
moment dat, ºi cu ideea de a lucra în domeniul
informaticii, dar am renunþat destul de repede la
aceastã posibilitate pentru cã nici ea nu a reuºit sã mã
convingã. Mi-ar plãcea mai degrabã o carierã de
antreprenor ºi mã gândesc serios sã urmez studii în
aceastã direcþie dupã terminarea liceului, asta pentru
cã aº avea libertatea la care þin foarte mult. De la o
vreme încoace îmi surâde Facultatea de Management
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din cadrul Academiei de Studii Economice. M-am
interesat ce ar implica aceastã alegere. Admiterea
constã, pânã în prezent, în susþinerea a douã examene:
la matematicã ºi economie/ geografie. Deocamdatã mã
pregãtesc la matematicã. Cred cã exerciþiul permanent,
consecvent efectuat, fãrã salturi este cel mai eficient,
aºa cã încerc sã þin mereu pasul ºi chiar reuºesc.
Materia la alegere ar fi economia ºi asta pentru cã
legãtura cu domeniul managementului mi se pare mai
strânsã decât în cazul geografiei. Cunoaºterea în
prealabil a noþiunilor de specialitate cred cã mi-ar fi
mai folositoare decât cunoaºterea unei geografii
simplificate a spaþiului românesc, cu care sunt deja
familiarizatã. Nu neg utilitatea ei, însã ierarhia pe care
mi-am stabilit-o este astfel structuratã. Pregãtirea de
specialitate în economie o voi începe cel mai curând
anul viitor, în clasa a XI-a. Fireºte, nu mã voi baza
exclusiv pe noþiunile pe care le voi acumula în clasã,
ci voi apela ºi la studiul individual, iniþial autodidact ºi
ulterior, pentru un plus de siguranþã, cu un profesor.
Dar, pânã la examenul de admitere mai este ºi
bacalaureatul pentru care mã pregãtesc încã de pe
acum.
Învãþãmântul românesc superior este recunoscut
pentru calitate ºi asta nu poate decât sã mã încurajeze.
Am consultat însã ºi programul de burse puse la
dispoziþia studenþilor, cãci experienþa studiilor într-o
universitate prestigioasã ar tenta pe oricine. Pe lângã
acestea, existã ºi programe de schimb de experienþã,
care sper cã vor fi facilitate de integrarea României în
Uniunea Europeanã.
Legat tot de pregãtirea profesionalã, profilul
liceului îmi oferã ºi posibilitatea obþinerii unui atestat
în domeniul informaticii. ªi pentru ca CV-ul personal
sã fie ºi mai cuprinzãtor, vreau sã urmez ºi niºte
cursuri de perfecþionare a limbilor strãine.
Despre posibilitãþile pe care mi le oferã spaþiul
autohton ºtiu cã potenþialul economic este ridicat, cãci
România este o þarã în plinã dezvoltare.
Orientarea mea cãtre antreprenoriat este
opþiunea cea mai „longevivã” de pânã acum ºi probabil
va fi ºi cea finalã. Ce informaþii mi-ar fi utile pentru
a-mi atrage o carierã de succes? Cred cã orice informaþie
este utilã ºi voi încerca sã exploatez cât mai mult
ºansele pe care mi le oferã liceul de a-mi îmbogãþi
cultura generalã.
Despre aºteptãrile mele în legãturã cu acest
concurs? Chiar ºi simpla aºternere pe hârtie a
gândurilor despre viitoarea carierã îmi este utilã, cãci
m-a determinat sã aleg una dintre multele idei care mi
se perindau prin minte. Participarea la faza urmãtoare
sunt convinsã cã mi-ar folosi. Lucrul în echipã, schimbul
de impresii, o nouã experienþã, nu pot decât sã-mi
lãrgeascã perspectiva ºi mi-ar plãcea sã mã pot
bucura de aceastã oportunitate.

Taisia Barbu 11A
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ÎNTRE OPTIMISM ªI DEZAMÃGIRE
ext Generation. Un titlu optimist, cu
pretenþii europene, aºa cum îi stã bine
oricãrui proiect finanþat prin fonduri
Phare. Ce desemneazã? Tabara-concurs ce s-a
desfãºurat în ultimele veri în staþiunea Izvoare,
judeþul Maramureº. Scopul? Consilierea tinerilor în
problema orientãrii vocaþionale.

N

Selecþionatã pentru a participa la Faza
Naþionalã a concursului, mi-am fãcut bagajele ºi am
pãrãsit Bucureºtiul prãfuit ºi supra-încãlzit, pentru a
parcurge cei 666 de kilometri (Da, aþi citit bine! Acela
este numãrul – care se
pare cã ºi-a dovedit
influenþa
maleficã.)
pânã
în
reºedinþa
îndepãrtatã a judeþului
Maramureº – Baia
Mare.
Dupã un drum
obositor de 11 ore, am
ajuns în oraº la o orã cât
se poate de matinalã: 5
a.m. Dar, cum nici
distanþa, nici oboseala
noastrã, dupã un aºa
drum, nu a înduioºat pe nimeni, am fost nevoiþi sã
aºteptãm – nici mai mult nici mai puþin de opt ore ºi
jumãtate, mai întâi pe scaunele ruginite ºi murdare
din garã, mai apoi pe holurile Primãriei ºi pe stãrzile
oraºului – autobuzele care aveau sã ne ducã în tabãrã.
Ne îmbarcãm cu toþii în cele douã autobuze,
înghesiuiþi printre bagaje ºi pornim la drum. Încã o
orã ºi jumãtate, în aglomeraþie, pe un drum nu la fel
de european ca proiectul nostru.
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Ajungem, în sfârºit la destinaþie. Facem poza
de grup pe fundalul exclamaþiilor repetate ºi stridente
ale coordonatoarei proiectului ºi urcãm în camerele
chiar comfortabile, contrar aºteptãrilor. Ne adunãm
apoi în sala de conferinþã a mini-hotelului. Ni se þin
discursurile tradiþionale de deschidere ºi ni se
prezintã programul zilelor urmãtoare. S-a înserat
deja. Merg, alãturi de ceilalþi, spre sala de mese (sunã
uºor militãresc, sau cel puþin aºa mi se pare mie) unde
am fost nevoitã sã petrec o orã fãcând forme în
mâncarea pe care ne-au servit-o. Ajung, în sfârºit, în
camerã, încã pãstrând speranþa cã va fi o experienþã
de care sã-mi amintesc mai târziu cu plãcere
(optimistã supoziþie).
Dimineaþa vine repede. Încep prima zi în tabãra
care avea sã-mi dea repetate dureri de cap ºi o facturã
consistentã la telefon. Cursurile mi s-au pãrut facile ºi
cam puerile. Trainerii, deschiºi ºi binevoitori, ne-au

fãcut sã ne menþinem zâmbetul pe faþã. Mai
încurajându-ne între noi, mai fãcând haz de necaz,
parcurgeam itemii lecþei. Discuþii despre comunicarea
asertivã, limbajul verbal ºi non-verbal, calitãþi ºi
defecte, chestionare ºi teste de personalitate ºi
joculeþe, puþin spus copilãreºti, (m-am simþit din nou
ca în clasa întâi, când inventam în recreaþie tot felul
de jocuri) camuflate sub numele generic de
team-building.
Adesea mã plictiseau teribil activitãþile acestea
(ºi nu eram singura). Totuºi, am încercat sã-mi
pãstrez buna dispoziþie cãutând
jumãtatea plinã a paharului.
Poate n-aº fi rãmas cu gustul
amar pe care îl am acum,
rememorând întâmplãrile, dacã
organizatorii ar fi dovedit
corectitudinea ºi bunele intenþii
pe care le promovau cu atâta
încredere.
Zi dupã zi, m-am lovit în
repetate rânduri de remarcile
rãutãcioase ale organizatorilor
(cei cu care interacþionam direct)
cu privire la oraºul pe care îl
reprezentam. Veºnica antipatie faþã de Bucureºti, fãrã
sens ºi nu ºtiu cum ºi de unde apãrutã, ºi-a fãcut
simþitã din plin prezenþa, într-un mod care nu poate sã
denote decât prejudecãþi fãrã fond ºi o concepþie
obscurã, departe de pretenþiile pe care le aveau.
Am reuºit sã-mi pãstrez calmul ºi diplomaþia
caracteristice, relaxându-mi nervii întinºi în discuþiile
luuuuungi, din fiecare searã, cu prietenii de acasã.
Lãsând de-o parte aceste aspecte mai puþin
plãcute, aleg sã consider aceastã tabãrã încã un punct
pe lista experienþelor personale.
Mi-am fãcut prieteni printre colegi (în sfârºit,
un aspect pozitiv!) ºi, trebuie sã recunosc, m-am
simþit tare bine din punctul de vedere al mândriei
naþionale. Interacþionând cu colegii din Ungaria,
Ucraina ºi Germania mi s-a confirmat încã o datã
buna pregãtire a noastrã, a elevilor români.
În final, pot spune cã ideea proiectului mi s-a
pãrut bunã ºi necesarã tinerilor de astãzi. Sper însã cã
activitãþile viitoare se vor perfecþiona, atât la nivelul
materialului propriu-zis, cât ºi la nivel organizatoric.
Pe acordurile Odei bucuriei, vã/ ne urez
integrare fericitã!
Taisia Barbu 11A
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ADOLESCENÞA
În adolescenþã crezi cã ºtii ce vei face în viaþã, pentru ce te-ai nãscut ºi care este drumul pe care
trebuie s-o apuci. În acest moment al existenþei, totul þi se pare posibil. Nu te temi de visele ºi dorinþele tale.
Viaþa îþi pare interesantã pentru cã poþi sã visezi. Începi sã-þi dai seama cã nu eºti singur ºi cã într-un fel
sau altul depinzi de alþii. Teama de a pierde ceea ce ai te poate abate de la drumul tãu. Depinde numai de
tine sã nu laºi sã fii abãtut de la visele tale. În momentele de cumpãnã, cautã în tine forþa ºi resursele
pentru a merge mai departe.
A ajunge la cunoaºtere, a fi capabil de iubire, credinþã, speranþã, nu reprezintã decât drumul tãu. A
iubi, a crede, a spera, înseamnã a trãi firesc, plini de bucurie, de cãldurã.
Cred cã viitorul ne este dupã cum ne trãim prezentul. Putem sã ne controlãm viaþa. Toate expresiile
de genul ,,Ce þi-e scris în frunte þi-e pus!”, trebuie privite pozitiv. Unele momente trebuie trãite pentru a fi
înþelese cu adevãrat.
Toate au un rost pe lumea asta!
Poveºtile nu sunt o realitate!

SUNT LICEAN
S-a încheiat o etapã importantã din viaþa
mea, gimnaziul, ºi-a început alta. Mi-am dorit sã
învãþ într-un liceu bun ºi sã gãsesc o clasã
primitoare. Dorinþa mi s-a împlinit. Sunt în clasa
de filologie ºi am colegi prietenoºi ºi cu mult
umor. Mã înþeleg bine cu fiecare. Am o colegã de
bancã deosebitã ºi o doamnã dirigintã foarte
drãguþã. Consider cã suntem un colectiv foarte
legat ,,Toþi pentru unu ºi unu pentru toþi”, aºa ca
muºchetarii...
(Myriam Manole 9F)
Cu siguranþã cã aceastã trecere la liceu
aduce ºi schimbãri, în bine sau în rãu, depinde de
fiecare. Sunt multe diferenþe faþã de ºcoala
generalã. Profesorii mi se pare cã vor mai mult de
la noi, pe motiv cã acum suntem mai mari, iar
programul este mai încãrcat. Sigur, ºi beneficiile
sunt mai multe. Atunci când exclami
,,Sunt licean!”, te simþi mai important, te simþi în
rând cu liceeni mai mari. Începe procesul de
maturizare, creºte încrederea ºi respectul de sine.
(Mihaela Petrea 9F)
M-am simþit în prima zi de liceu ca în prima
zi de ºcoalã. Emoþiile mã copleºeau ºi lacrimile
stãteau gata-gata sã se reverse. Am simþit-o ca pe
o zi foarte importantã. Toþi copiii abia aºteaptã sã
înceapã liceul. De ce oare?! Eu cred cã liceul este o
nouã etapã de iniþiere. Intermediazã trecerea de la
copilãrie la maturitate.
În curtea ºcolii m-am simþit dezorientatã.
Mã simþeam o strãinã printre strãini. Doamna
dirigintã, o femeie de excepþie, cu multã
experienþã, ne-a preluat ºi ne-a condus în clasã.
Se vedea cã ne înþelege ºi încerca sã ne facã sã ne
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

simþim bine.
Mie, personal, viaþa de licean îmi place
foarte mult. Perioada de acomodare cu noii
profesori a fost mai grea, dar toþi ne-au înþeles ºi
ne-au sprijinit. Am rãmas uimitã de modul în care
ne-au primit colegii mai mari. Mã aºteptam sã fie
mai distanþi, dar s-au dovedit foarte prietenoºi ºi
cooperanþi. Se pregãteºte pentru noi un mare
eveniment – Balul bobocilor. Sper cã vom avea
parte de multã distracþie. Voi participa la
,,Miss boboc” (nu o luaþi ca pe o lipsã de modestie,
dar mi-ar plãcea sã câºtig).
(Anamaria Stoian 9F)
Deºi sunt doar de câteva luni în acest liceu,
mã simt deja foarte bine. M-am acomodat repede.
M-am adaptat tuturor cerinþelor. Am colegi buni,
educaþi ºi deºi suntem majoritatea fete ºi doar cinci
bãieþi ne înþelegem foarte bine. Profesorii sunt de
treabã. Încã din primele zile au fost deschiºi cu
noi. Ne-au spus cã vor fi mereu alãturi de noi ºi cã
tot ceea ce îºi doresc de la noi este sã învãþãm cât
mai bine ºi sã încercãm sã lipsim cât mai puþin de
la ºcoalã.
(Georgiana Ghiþã 9F)
Am noroc sã fiu în clasã cu colegi buni,
harnici, silitori, sârguincioºi, care vin la ºcoalã cu
gândul sã înveþe. Am acelaºi noroc ºi la profesori,
care sunt înþelegãtori, plini de viaþã ºi ne ajutã mult
sã desluºim ,,necunoscutul”.
(Cristinel Popa 9F)
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ªi eu am fost adolescent…
fi concentrat mai mult asupra
studiului individual, poate cã aº fi
reuºit la examenul de admitere în
facultate ºi fãrã meditaþii.
R: Ce v-a determinat sã vã
orientaþi spre telecomunicaþii?

ntrucât se apropie vremea în
care va trebui sã facem
anumite alegeri în privinþa
carierei,
m-am
gândit
sã
intervievez un fost elev al fostului
Liceu Teoretic ,,Horia Hulubei” –
Mãgurele. Se numeºte Bogdan
Zernescu ºi este un tânãr realizat
profesional.

Î

R: Spre ce se îndreaptã
amintirile legate de liceu
(anumiþi profesori, anumite
materii)?
BZ: Îmi amintesc cu plãcere de
aproape toþi profesorii pe care
i-am avut, chiar dacã de unii mai
puþin ºi de alþii mai mult, dar îi þin
minte pe toþi. În general îmi
amintesc de libertatea pe care o
aveam ºi de „viaþa fãrã griji” din
vremea respectivã, când abia
aºteptam sã termin orele ca sã mã
întâlnesc cu prietenii.
R: Ce a însemnat perioada liceului
în formarea personalitãþii?
BZ: Perioada liceului mi-a oferit
o bazã mai solidã de cunoºtinþe
generale ºi în acelaºi timp mi-am
dat seama ce anume vreau sã fac
pe viitor.
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R: În ce mãsurã pregãtirea
din liceu v-a ajutat sã intraþi la
facultate? A fost suficientã
pentru examenul de admitere?
BZ: Aº putea spune cã pregãtirea
din liceu nu a fost suficientã,
þinând cont de faptul cã am fãcut
ºi meditaþii, dar asta este ceva
relativ. Dacã aº fi fost mai
hotãrât ºi aº fi lãsat deoparte alte
tentaþii specifice vârstei ºi m-aº

BZ: Orientarea mea cãtre acest
domeniu a fost generatã de mediul
în care am crescut ºi care a avut
o influenþã foarte mare în acest
sens. Am ales Facultatea de
Electronicã ºi Telecomunicaþii,
pentru a aprofunda mai mult
domeniul respectiv.
R: Care a fost parcursul
dumneavoastrã în carierã pânã
la ocuparea actualei funcþii ºi
care este aceasta?
BZ: Ca orice absolvent de
facultate am început de la primul
nivel, acela de angajat pe postul
de inginer de telecomunicaþii. Aº
putea spune cã m-am dezvoltat
odatã cu societatea ºi am trecut
prin toate etapele, pânã am ajuns
la funcþia actualã de Director
Tehnic. Pe parcursul timpului am
fãcut parte din echipele de
instalãri, ca mai apoi sã fiu ºef de
echipã, iar pe mãsurã ce compania
s-a dezvoltat, am ajuns Manager
de Proiecte. La ora actualã
sunt Director Tehnic pe întreg
departamentul de Televiziune ºi
Reþele Private de Date prin
satelit.
R: Ce înseamnã a fi manager?
Ce implicã?
BZ: A fi manager, din punctul
meu de vedere, înseamnã a avea o
privire de ansamblu asupra
proiectelor actuale ºi a celor
viitoare ºi a folosi resursele
companiei într-un mod cât mai
eficient ºi profitabil, pentru a
realiza proiectele din departamentul
pe care îl coordonezi. Funcþia de
manager implicã în primul rând o
mare responsabilitate, atât cãtre
societatea pentru care lucrezi cât
ºi pentru oamenii pe care îi

coordonezi ºi de care rãspunzi,
managerul fiind în aceeaºi
mãsurã ºi o interfaþã între
personalul aferent acestuia ºi
conducerea companiei.
R: Care este stilul adoptat în
conducere ºi cum este relaþia cu
subalternii?
BZ: Stilul de conducere este unul
de tip democratic. Iau în considerare
opiniile ºi doleanþele personalului
din subordine, în încercarea de a
gãsi cea mai bunã soluþie pentru
satisfacerea nevoilor companiei,
dar ºi ale angajaþilor sãi.
R: Aveþi un model pe care-l
urmaþi în carierã?
BZ: Nu am un model anume.
M-am adaptat cerinþelor pieþei
ºi trendului actual, dictat de
domeniul telecomunicaþiilor.
R: Ce reprezintã, în prezent,
pentru România acest sector?
BZ: Þinând cont de tendinþa
actualã
a
românilor
de
„consumatori” de noi tehnologii:
telefonie, televiziune, internet etc.,
domeniul telecomunicaþiilor în
România este unul dintre cele mai
inovative ºi revoluþionare, care se
dezvoltã într-un mod accelerat,
de la an la an, ºi care þine pasul
cu
dezvoltarea tehnologiilor
occidentale.
R: Un gând pentru liceeni?
BZ: Sã încerce sã-ºi descopere
aptitudinile ºi sã le cultive încã
din perioada liceului, studiind ºi
pe cont propriu domeniile care-i
intereseazã. Sã nu se limiteze
doar la informaþiile furnizate în
timpul orelor de curs. Sã încerce
sã fie cât mai responsabili în
acþiunile pe care le întreprind,
întrucât acestea le pot schimba
viitorul, deopotrivã în bine sau în
rãu. Sã aibã un ideal pe care sã
încerce sã-l realizeze prin forþe
proprii.
Succes în viaþã!
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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CLUBUL MAXX, 25 noiembrie 2007.
În exclusivitate,
a rãspuns prezent
Adolescenþa
din
Liceul
Teoretic
,,ªtefan Odobleja”.
Mare forfotã, mare!
Bine organizat!
Ne gãsim cu uºurinþã
locurile, prin semiîntunericul sãlii. La mãsuþele
minuscule, o mulþime de ochi curioºi facem
cunoºtinþã cu locul în care nu ne-am mai aflat
niciodatã pânã acum.
Încet-încet, atmosfera
de bunã-dispoziþie
cuprinde pe toatã
lumea. DJ-ul îºi intrã
în drepturi. În ritmul
muzicii,
trupurile
tinere se arcuiesc pe
ringul de dans ºi pe
unde se mai gãseºte câte puþin loc, mai întâi
cu timiditate, apoi, din ce în ce mai mult, cu
dezinvolturã.
Destindere ºi veselie, cât cuprinde.

Veterani ºi boboci ne-am uitat inhibiþiile pe
treptele de la intrare ºi trãim intens fiecare clipã,
cu bucuria întâlnirii altfel, dincolo de clasa
ºi bãncile rigide, care ne impun o poziþie sobrã.
Cei mai frumoºi boboci ai anului ºcolar
2007-2008 intrã ,,în arena cu lei”.
Susþinuþi de colegii de
clasã ºi de prieteni, prin
urale ºi aplauze, parcurg
pasarela. Indiferent pe ce
loc se vor situa, într-o
ierarhie relativã, toþi sunt
câºtigãtori prin curajul ºi
dorinþa de a participa
la acest concurs, prin
seriozitatea cu care s-au pregãtit pentru acest
eveniment.
Atmosfera se aprinde ºi explodeazã de bucurie
ºi frenezie, la intrarea în scenã a formaþiei
Crush & Alexandra Ungureanu. Spiritele se
descãtuºeazã pe ritmul melodiilor cunoscute ºi
fredonate de toatã lumea.
Pe ringul de dans sau urcaþi pe cuburi, respirãm
ºi trãim momentul adolescenþei.
Raluca Radu 10A

Ecoooooouri …
Eveniment aºteptat cu nerãbdare de boboci,
dar cred cã ºi de elevii mai mari ºi chiar de
profesorii care ne-au fost alãturi.
Noi, boboceii de la 9F ne-am simþit
foaaaaaarte biiiiiiiine!
Am susþinut-o, cu tot
tacâmul, pe colega
noastrã, Ana-Maria, la
concursul de Miss.
O felicitãm ºi pe aceastã
cale pentru onorantul loc II ocupat ºi pentru
premiul de popularitate.
Credem cã merita locul I.
În sufletele noastre acolo se aflã, pe locul I.
A fost un bal reuºit!
Giorgiana Ghiþã

Prima impresie, bunã! referindu-mã la club.
Am auzit multe despre acest loc, cum cã ar fi urât
ºi plictisitor. Vã spun sigur cã n-a fost aºa.
La concursul ,,Miss ºi
Mister” sala a fost în
picioare. Fiecare ºi-a
susþinut preferata sau
preferatul. Eu am venit
pregãtitã cu o pancartã
pentru a o susþine pe colega mea, Ana-Maria.
Am dat idei ºi altora care s-au adaptat pe loc.
Când pe scenã au urcat Crush & Alexandra
Ungureanu sala a intrat în delir. Am þopãit ºi am
cântat, uitând cu totul de ºcoalã.
,,Toma necredinciosul”, cel care n-a venit la
Bal, spunea cã nu va fi marfã! Pot sã-i spun acum
cã cã s-a înºelat amarnic. Atmosfera a fost
incendiarã. Mi-a plãcut foaaaaaaaaaaaaaarte mult!
Deja mã gândesc la Balul urmãtor când voi
participa în calitate de veteran.
Violeta Buzalin

Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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"LOST CAUSE"
rima
trupã
muzicalã din
liceul nostru alcãtuitã
din: Cristian Ungureanu,
Alin Liºcã ºi Emmanuel
Gregory Deaconu, 9D
Mã bucur de
amabilitatea cu care mi-au împãrtãºit gândul lor
despre acest proiect nou ºi pentru ei ºi pentru
ºcoala noastrã. Mã bucur cã am putut sã stau de
vorbã cu ei înainte de a-i cunoaºte ºi asculta toþi
colegii.
Hmmm... De cântat, cânt de când mã ºtiu.
Orice vers auzeam ºi îmi plãcea, mã apucam
sã-l fredonez pânã la epuizare. Nimic nou, cum
face toatã lumea! Nu am urmat niciodatã
cursuri de canto, sau o ºcoalã de muzicã, pentru
cã nu m-am gândit niciodatã cã voi face parte
dintr-o trupã. Dar, ca orice adolescent cu capul
în nori, am visat ºi la aºa ceva.
Totul a început acum, în clasa a IX-a,
când i-am întâlnit pe aceºti doi bãieþi care s-au
dovedit a fi doi prieteni foarte buni: Emmanuel
Cântatul a fost pentru mine cea mai mare
pasiune, încã din copilãrie. Pe la 6 ani, pãrinþii
mei m-au înscris la niºte cursuri de canto ºi de
atunci muzica a avut un rol foarte important în
viaþa mea. În perioada în care am frecventat
acele cursuri, am cântat în mai multe formaþii ºi
coruri de muzicã uºoarã, dar cu timpul m-am
simþit din ce în ce mai puþin atras de acest gen
muzical, pânã la punctul în care am decis sã
renunþ. A urmat o pauzã de 2 ani în care nu prea
m-am ocupat de nimic, pânã când, într-o searã
în când am fost la niºte prieteni de familie foarte
apropiaþi, care aveau o chitarã spaniolã ºi...
Din curiozitate am luat-o, chinuindu-mã sã scot
ºi eu niºte solo-uri cum vãzusem la TV. Dupã

ºi Cristi. Mergând zi de zi cu ei spre casã, am
aflat cã ºtiu sã cânte la chitarã ºi, trebuie sã
precizez cã se pricep al naibii de bine. Prin
urmare, am zis: Hai sã încercãm ceva! Cam
aºa a început. Simplu, ca orice început.
Planuri de viitor? Sincer sã fiu, nu prea
stau momentan sã mã gândesc la viitor. Trebuie
sã rãmân cu picioarele pe pãmânt, în schimb,
îmi doresc din toatã inima sã reuºesc ceva cu
bãieþii, sã continuãm treaba ºi poate, într-o zi,
va fi totul OK. Nu vrem sã ajungem
megastaruri, pentru cã pânã la urmã cântãm
din plãcere ºi din dragoste pentru muzicã.
Bineînþeles cã ne ºi distrãm!
Vorbind totuºi despre viitor, pot sã vã
spun cã vreau sã joc în continuare tenis de
câmp, pe care îl practic de mic.
Fac parte dintr-o echipã!
Deocamdatã, cam atât. Mai multe veþi
afla probabil de la Emma ºi de la Cristi!
Ciao! ºi… pupici!

Hello!
Prima mea legãturã cu un instrument
muzical a fost la 12 ani, când am început sã iau
cursuri de tobe. Am continuat cam un an, dar
nu prea mã atrãgeau atât de mult ca alte
instrumente, aºa cã m-am lãsat. Cu vreo 3 ani
mai târziu, la 15 ani, am pus prima oarã mâna
pe o chitarã. Aveam foarte mulþi prieteni care
cântau ºi mi-am cumpãrat ºi eu una.
Cânt la ea ºi acum.
De ce? De plãcere, din lipsã de altã
ocupaþie ºi evident pentru cã îmi place muzica.
Pânã acum nu pot spune cã am fãcut mare
lucru cu chitara. Am cântat o piesã într-un

concert cu trupa Pistol cu capse, am cântat la
repetiþii cu diferite trupe. În cercul meu de
prieteni am apãrut cu chitara ori de câte ori mi
se cerea.
În momentul de faþã am format o trupã cu
încã doi colegi de clasã, Alin ºi Cristi. Urmeazã
sã mai ,,recrutãm” încã doi instrumentiºti. Nu
ne vedem mari vedete în viitor. Singura dorinþã
e sã cântãm ce ne place nouã ºi nu altora, sã ne
distrãm ºi... sã pierdem cât mai mult timp.
(Deaconu Emmanuel Gregory)

P
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(Alin Liºcã)
acea searã am fost pur ºi simplu topit. Douã
sãptãmâni mai târziu mi-am cumpãrat propria
chitarã ºi cu manuale cumpãrate din librãrii am
învãþat bazele. Apoi, totul a venit de la sine.
Exerciþiul ºi timpul petrecut cu chitara în mânã
au început sã dea roade ºi când am împlinit
14 ani am primit prima chitarã electricã.
În legãturã cu planurile de viitor?! Nu ºtiu
ce sã zic. Speranþe ºi vise deocamdatã, cã voi
putea continua proiectul actual, cu trupa
formatã în liceu, care cel mai probabil se va
numi "Lost Cause"
Pe 25 noiembrie 2007 vom cânta la Balul
bobocilor.
(Cristian Ungureanu)

Mihaela Nica 11B
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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1 Decembrie 2007
ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNILOR
vãzutã prin ochii copiilor
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SPIRITUL CRÃCIUNULUI
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VIS DE CRÃCIUN…
noapte. E târziu ºi ninge. În casã-i cald. Focul
arde în sobã. Copilul stã la geam ºi aºteaptã
sã se înfãptuiascã miracolul. E Ajunul. În noapte, în
depãrtare se aud colinde. Copiii vestesc naºterea
Mântuitorului Iisus Hristos.

E

BRADUL MILENIULUI
Are doar ºapte ani ºi sufletu-i este
plin de emoþie ºi bucurie. Îl aºteaptã pe
Moº Crãciun. A fost bãiat cuminte ºi
ascultãtor.
Acum, priveºte în zare. E întuneric.
Pe bolta cereascã stelele par îngheþate.
Luna, pititã dupã un nor, pare cã-i
zâmbeºte. Peste drum casele au ferestrele
luminate. Brazii sunt împodobiþi cu fãclii
multicolore.
CLASA IB ÎNV. MARIANA MOGOº

30

,,Cu siguranþã toatã lumea îl aºteaptã pe Moºul!”, îºi spune copilul surâzând. Ochii îi strãlucesc
ºi inima începe sã-i batã cu putere. Simte… Gândeºte… Doreºte…
Încordare maximã. Vrea sã prindã fiecare sunet. Pendula bate ora 12. Cu mânuþele pe pervaz,
cu bãrbia ridicatã, începe sã cânte.
Ochii îi sunt tare obosiþi. Îºi
simte pleoapele grele. Somnul îi dã
târcoale… ,,O sãniuþã de argint
strãbate vãzduhul. Moº Crãciun
struneºte cu hãþurile renii…”
O geanã de luminã îi gâdilã
somnul. E deja dimineaþã. A fost
aevea, sau doar un vis?!...
E ziua de Crãciun!
Ana

EXPOZIÞIE ORGANIZATÃ DE PROF. AURORA IGNAT
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FIECARE AN ÎNCEPE CU EMINESCU
a 15 I anuarie 2008
se împlinesc 158 de
ani de la naºterea lui
Mihai Eminescu. La sediul
Bibliotecii Academiei Române,
Eugen Simion, fostul preºedinte
al acestei instituþii, lanseazã
12 volume facsimilate ale
manuscriselor poetului
naþional, într-un tiraj de
750 de exemplare, care se
adaugã altor 7 volume
publicate începând cu
2005. Volumele au fost
tipãrite la tipografia
Monitorului Oficial, fiind
publicate la iniþiativa
Fundaþiei Naþionale pentru
Artã ºi a Bibliotecii
Academiei
Române.
Iniþiatorul ºi coordonatorul proiectului, criticul
literar Eugen Simion, crede cã
manuscrisele lui Eminescu, cele de
la Biblioteca Academiei ºi cele
aflate în þarã, vor putea fi
facsimilate în totalitatea lor pânã la
15 ianuarie 2010. ,,Publicarea
Caietelor lui Eminescu reprezintã,
indiscutabil, proiectul cel mai
important al culturii române la
începutul acestui mileniu. Trei
generaþii de intelectuali, începând cu
Nicolae Iorga, continuând cu
Perpessicius, G. Cãlinescu, C.
Noica ºi cu cei care i-au urmat,
s-au strãduit sã reproducã aceste
foi pe punctul de a se destrãma.
Începând sã le tipãreascã, în
facsimil, în 2004, Academia
Românã a reuºit sã scoatã pânã
acum 12 manuscrise (în 21 volume)
din cele 24 câte existã la Biblioteca
Academiei Române. Sperãm ca în
cel mult doi ani de aici înainte
sã putem spune românilor
cã acest proiect de
i n t e r e s

L

însemnãri geografice ºi istorice
(vol. IX),
articolele politice
din perioada 1876-1880 (vol. X),
versiunile pregãtitoare la dicþionarul de
rime ºi diverse scrieri din perioada
1880-1883 (vol. XI), diverse texte
eminesciene
din
perioada
1877-1883 (vol. XII), dicþionarul
de rime al lui Mihai
Eminescu (vol. XIII),
teatru ºi, respectiv,
dicþionarul de rime,
varianta finalã (vol.
XIV). Istoria manuscriselor eminesciene
începe la 25 ianuarie
1902, atunci când Titu
Maiorescu a trimis o
scrisoare Academiei
Române prin care
îºi anunþa decizia de
a dona Bibliotecii
Academiei manuscrisele primite de
la marele poet. ,,De la Mihail
Eminescu posed, dãruite mie de
dânsul în diverse ocaziuni, multe
manuscripte, parte poezii publicate,
parte încercãri, fragmente ºi
variante de poezii nepublicate,
parte studii, traduceri ºi articole în
prozã. Toate aceste manuscripte,
aºa cum se aflã: în cãrþi cartonate,
în caiete cusute ºi în foi volante,
vi le trimit alãturat ºi le dãruiesc,
la rândul meu, Academiei Române,
pentru a servi celor ce se vor
ocupa în viitor cu cercetãri mai
amãnunþite asupra vieþii ºi
activitãþii marelui nostru poet”, a
scris Maiorescu. Înainte de al
Doilea Rãzboi Mondial, Biblioteca
Academiei
a
încercat
sã
fotocopieze câteva dintre caietele
eminesciene. Fotocopierea nu a dat
rezultate pentru cã paginile
scrise de Eminescu
într-o

fotografierea manuscriselor a fost
reluatã, dar paginile copiate pe o
hârtie total necorespunzãtoare erau
de nefolosit. În anul 1998, filosoful
Gabriel Liiceanu ºi Editura
Humanitas au încercat sã tipãreascã
manuscrisele eminesciene. Tentativa a
fost un eºec. Proiectul celor de la
Humanitas nu a vãzut lumina
tiparului pentru cã posibilitãþile ºi
condiþiile de copiere propuse atunci
s-au dovedit inadecvate. Pentru a
evita un eºec în ceea ce priveºte
redarea fidelã a manuscriselor
eminesciene, cu toate particularitãþile
lor de imagine, text, format
ºi calitate a hârtiei, profesorul
universitar ºi graficianul Mircia
Dumitrescu i-a propus academicianului Eugen Simion o soluþie
unicã de prelucrare ºi tipãrire a
manuscriselor scanate. Mircia
Dumitrescu a restaurat ºi multiplicat
manuscrisele eminesciene folosind
tehnici clasice de gravurã ºi de tipar
înalt. Lansarea volumelor cu opera
lui Eminescu a prilejuit ºi
desfãºurarea unui moment artistic
susþinut de actorul Ilie Gheorghe
de la Teatrul ,,Marin Sorescu”
din Craiova, un recital din poezia
eminescianã. La lansare a
participat un numeros public. Am
remarcat
prezenþa
foºtilor
preºedinþi ai României Ion Iliescu
ºi Emil Constantinescu. I-am
observat pe: criticul de artã
Dan Hãulicã, graficianul Mircia
Dumitrescu, Alexandru Mironov,
poetul Grigore Vieru, Petre Roman,
academicianul Berindei, scriitorul
Augustin Buzura. Am fost prezenþi
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naþional a fost
dus la capãt. S-ar
spulbera, în acest fel ºi mitul cã
românii nu duc lucrurile la capãt”,
a declarat Eugen Simion. În cele
aproape 2.600 de pagini, volumele
reunesc creaþii ale poetului din
perioada 1874-1883 (vol. VIII),
cele din tinereþe, respectiv
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

grafie
de
o
desãvârºitã
fineþe
deveneau prin reproducere
ilizibile printr-un efect de îngroºare
a literelor. Au fost fotocopiate 4 sau
5 caiete cu aceleaºi rezultate
ilizibile ºi operaþiunea a fost
stopatã. Între anii 1957-1958

ºi noi la acest important
eveniment de omagiere a lui Mihai
Eminescu, elevi ai clasei 11B,
împreunã cu d-na profesoarã Anca
Alixandru.
Dan Stanciu 11B
Foto Ioan Naturã 11B
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VITRINA CU CÃRÞI
F. Scott Fitzgerald, Marele Gatsby, Ed.
Polirom, traducere de Mircea Ivãnescu
Romanul care i-a adus celebritatea
scriitorului, îl are ca personaj principal pe Jey
Gatsby, care se numeºte de fapt James Gats ºi
este la prima vedere un bogat care nu face nimic.
Locuieºte în afara New York-ului, în strâmtoarea
Long Island, într-o vilã superbã, unde
organizeazã tot timpul petreceri risipitoare.
Nimeni nu ºtie exact de unde vine ºi cum a
dobândit averea. Se vede doar cã este un stilat
bãrbat de lume. Rãspândeºte o aurã de mãreþie ºi
aristocraþie în jurul sãu. Cei care intrã în contact
cu el sunt impresionaþi de personalitatea lui
puternicã.
Pânã la urmã, fina societate l-a uitat cu
desãvârºire pe marele Gatsby. Pentru ei nu a fost
decât un ºarlatan bogat.

J. D. Sallinger, De veghe în lanul de secarã,
Ed. Polirom, traducere ºi note de Catinca
Ralea ºi Lucian Bratu
Dacã vreþi într-adevãr sã aflaþi ce s-a
întâmplat, probabil c-o sã întrebaþi în primul
rând unde m-am nãscut, cum mi-am petrecut
copilãria mea amãrâtã, cu ce s-au ocupat
pãrinþii înainte de naºterea mea ºi alte rahaturi
d-astea gen David Copperfield, dar, dacã vreþi
sã ºtiþi, n-am niciun chef sã le înºir pe toate.”
Povestitorul se numeºte Holden Caulfield. Are
doar 16 ani ºi totul i se pare nespus de
scârbos. ªcoala, colegii, profesorii sãi, în fond,
absolut toatã lumea. Are pãrinþi bogaþi,
e inteligent ºi are note bune dacã vrea. Este totuºi
foarte deprimat. Tocmai a fost dat afarã din
ºcoalã. Pentru a patra oarã-ºi face bagajul.
Lectorul Perseverent

LA PATINAJ
Duminicã, dupã Balul bobocilor, la ora
ºapte, împreunã cu prietenii mei am fost
la patinoar. Aglomeraþie, mare
aglomeraþie! N-aveai loc sã arunci un
ac. Te cãlcai ,,în patine” la tot pasul.
Ce sã mai spun despre începãtori!...
Ar fi bine sã se înfiinþeze un patinoar
doar pentru ei. Sã nu credeþi cã militez
pentru discriminare. Departe de

mine!... Mã gândesc doar la binele lor… ºi la al
meu, pânã la urmã… Nu-mi convine sã cad din
pricina altcuiva.
Trecând peste acest impediment,
recunosc cã îmi place la patinaj. Este
multã distracþie! Puþinã muzicã bunã
ºi miºcare nu stricã la sfârºit de
sãptãmânã! Mergeþi cu încredere!
Ana-Maria Dumitru 9F

SUDOKU
Regula jocului este simplã.
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Careul de 81 de cãsuþe trebuie
completat în aºa fel încât orice rând,
orice coloanã ºi orice pãtrat de 3x3
cãsuþe sã conþinã o singurã datã
fiecare cifrã de la 1 la 9. Sudoku vine
din japonezã, însemnând ,,cifra
unicã”.
Distracþie plãcutã!

1
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COLÞ DE SPUS… ORICE
ã gândeam la reclama de la
Connex (mã rog, Vodafone…).
Da, aia cu musculiþa. E tare. ªtii, chiar mi-ar fi
plãcut sã fiu o musculiþã. De fapt, nu chiar o
musculiþã, ci o libelulã. O libelulã albastrã,
puþin strãvezie… Trebuie sã fie tare bine sã fii
libelulã… Mai puþin partea în care nimereºti pe
o pânzã de pãianjen ºi nesuferita aia de
artropodã te mãnâncã din cap pânã-n picioare
ºi dupã aia zice ,,aaa!”, aºa ca în reclamele
alea la coca-cola în care o tipã bea cu poftã ºi
îºi exprimã maxima satisfacþie printr-o
onomatopee.
Mda… Sã revenim la partea cu ,,e tare
bine sã fii libelulã”. De ce? Pentru cã nu ai
nimic altceva de fãcut decât sã te plimbi toatã
ziua. Oamenii n-au nicio treabã cu tine.
Poate doar vreun copil rãutãcios care
colecteazã muºte la borcan. În rest, zbori toatã
ziua ºi tot ce trebuie sã faci e sã ocoleºti pânzele
de pãianjen ºi pãianjenii în sine… Da, am
o problemã cu pãianjenii. Se numeºte
arahnofobie. Mi se face silã numai când îi vãd
cã se plimbã cu atâta încredere cu toate

M

picioarele alea ale lor. De fapt, sunt niºte fiinþe
jegãrite ºi egocentriste.
ªi aºa, în postura ta de libelulã, te plimbi
toatã ziua, nu te deranjeazã nimeni ºi poþi sã
trãieºti fe-ri-ciiiiiiiiit!
Recunoaºte! Libelula e cea mai fericitã
alegere. Doar nu þi-ai dori sã fii o muscã sau un
þânþar. Numai dacã eºti masochist ºi vrei sã
mori sufocat cu insecticid sau sã te pocneascã
cineva cu ziarul storcindu-te de televizor, dar
asta poþi s-o pãþeºti în orice posturã te-ai afla.
Nici o albinã n-ar fi mai bine. Trudeºti sã faci
miere pânã mori. Viespe nici atât. Pãianjen ar
fi groaznic. Nimãnui nu-i plac pãianjenii.
ªi chiar dacã i-ar iubi cineva, ghinionul mi
te-ar scoate în cale ºi eu te-aº strivi de prima
suprafaþã capabilã sã opunã rezistenþã, cât sã
iasã ºi ultimul strop de chitinã din tine.
Ce opþiuni ai mai avea?! Nimic
convenabil la capitolul insecte. Poate doar sã
fii un animal mare ºi frumos. O panterã, de
exemplu. Dar asta e o poveste pentru altã
datã…
Taisia Barbu 11A

BOMBONELE COLORATE…
acanþa mare s-a sfârºit. Ne aflãm în faþa unui nou an ºcolar. Luna septembrie este
declaratã de toþi elevii ,,luna inimilor frânte”. Trecerea de la distracþie ºi visare la
programul riguros al ºcolii este prea bruscã.
Doctoriþa de serviciu raporteazã ºi recomandã tuturor elevilor o reþetã cu niºte bombonele
dulci ºi eficiente ca bagheta magicã. Urmeazã cu stricteþe instrucþiunile ºi succesul îþi este garantat
la lecþii ºi la distracþie.
De vei lua bomboana albastrã ca cerul, te vei putea concentra mai bine la lecþii ºi vei învãþa
mult mai repede. Nu uita de micul somn dupã ce vii de la ºcoalã. Îºi va face efectul imediat.
Pe biroul tãu va fi ordine desãvârºitã.
Urmeazã bomboana verde. Te va ajuta sã scrii mai repede, sã fii la zi cu temele ºi sã nu uiþi
de temele pentru ziua urmãtoare.
Bomboana roz o vei lua dupã cea verde. Te va ajuta la relaxare în pauzele de 10’.
Poþi asculta muzicã, poþi lua o micã gustare.
Somnul de peste noapte sã nu fie mai puþin de opt ore.
Dacã vei urma aceastã reþetã vei avea mereu succes la ºcoalã ºi în gaºcã.
Pentru eventuale reacþii adverse apelaþi ,,doctoriþa de serviciu”.
Mult succes! ªi nu uitaþi sã vã mai ºi distraþi!
Dr. de serviciu

V
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DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE?!
e ascultã tânãra generaþie? House,
techno, manele, disco, rock,
break-dance ºi o mulþime de alte
stiluri muzicale. Îi vedem peste tot: în autobuz, la
cinematograf, în faþa blocului, la supermarket.
Sunt tineri ºi parcã loviþi de acelaºi microb. Toþi
îºi bâþâie capul în ritmul muzicii pe care o
ascultã. Casca ascunsã, ori cea clasicã, o
cordeluþã peste cap, reprezintã accesoriul nelipsit
pentru tânãrul mileniului III. Dacã pânã la
sfârºitul secolului XX, lectura ºi sportul mai
ocupau încã timpul liber al adolescenþilor
ºi tinerilor, odatã cu explozia societãþii
informaþionale, obiceiurile s-au schimbat.
Puºtimea de astãzi preferã muzica ºi jocul pe
calculator oricãrei alte forme de petrecere a
timpului liber. Fie cã o ascultã pe calculator, fie
cã o poartã cu ei ºi sub plapumã, pe CD Player,
pe MP3 Player, pe iPod sau pe telefonul mobil,
muzica pare a fi cea mai iubitã formã a artei.
Relaxantã ori înnebunitoare, muzica devine un
mod de viaþã. Adolescentul participã la concerte
ºi spectacole. Pe locul doi, dar la o diferenþã
sensibilã, se aflã sportul ca formã de participare
la manifestãri publice.
Se spune cã în ziua de azi, haina aratã nu
atât ce fel de om eºti, cât mai ales ce muzicã
asculþi. Nu cu mult timp în urmã, în preajma
discotecilor se încingeau adevãrate dispute pe
motiv de cerere muzicalã.

C

Azi, patima s-a mutat din stradã pe internet.
Am stat de vorbã pe aceastã temã cu colegi de
generaþie, din ºcoalã ºi din afara ei.
,,Ascult aproape orice!”, este rãspunsul
invariabil pe care mi l-au dat liceenii la
întrebarea: ,,Ce muzicã asculþi?”. Foarte rar
întâlneºti adevãraþi fan rock, hip-hop sau disco.
Majoritatea ascultã genuri diferite, starea de
spirit determinându-le opþiunea. Destul de rari,
adolescenþii care sã aibã o culturã muzicalã.
,,Ascult house pentru cã e liniºtitoare!
Nu am preferinþe! Ascult de la muzicã popularã
pânã la manele, dacã merg la o petrecere!,
mi-a spus Daniela, elevã în clasa a XI-a.
Adina, elevã la ,,Spiru”, mi-a declarat cã
muzica se ascultã în funcþie de locul în care te
afli.
Rara avis, Loana, colega mea de clasã, are
gusturi muzicale bine studiate în particular ºi în
familie. ,,Ascult jazz, soul, gospel, rock, punk ºi
multã muzicã clasicã. Ascult muzica ce are o
istorie ºi un mesaj. Cei ºapte ani de pian ºi, în
prezent studiile de canto, mã ajutã sã mã feresc
de ceea ce este subculturã ºi ostentativ cu orice
preþ. Majoritatea elevilor spun cã muzica nu le
influenþeazã stilul vestimentar, poate pentru cã au
,,un stil de viaþã în care muzica nu este factorul
determinant al modului în care se îmbracã”, a
adãugat Loana.
Andreea Boji 11A

PREFERINÞELE MUZICALE ALE ADOLESCENÞILOR… BOBOCI
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I.

Avril Lavigne ,,Hot”; Timbaland ft One Republic ,,Apologise”; Good Charlotte ,,The World is
Black”; Crazy Loop ,,Crazy Loop Mm Mama”; Nicole Scherzinger ,,Baby Love”; Britney Spears
,,Gimme More”; Rihanna ft Ne-Yo ,,Hate that I Love You”; Mika ,,Grace Kelly”; Maroon 5
,,Wake up Call”; Beyonce ,,Get Me Bodied”.
Claudia Cãlin 9F

II.

Adi ft Smiley ,,Words”; Alex ,,Îþi ulþumesc”; Bob Sinclair ,,What I Want”; MOP ,,Ante Up”;
Yves Larock ,,Rise Up”; Ida Corr ,,Let Me Think About it”; Morandi ,,Africa”; DJ Project
,,Douã anotimpuri”; Alex ,,Dacã dragostea dispare”; Cleopatra Stratan ,,Ghiþã”.

Categoric, nu ne dominã manelele!
Ce pãrere aveþi?! Invitãm pe cititorii revistei sã-ºi spunã pãrerea despre aceste propuneri.
Aºteptãm sugestii, propuneri de top la adresa de e-mail: eagle_9219@yahoo.com, sau la redactorul
muzical al revistei.
Andreea Boji 11A.
Alexandru Cârciumaru,
Alexandru Lungu & Christian Radu 9A
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”
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CENUªARII
ineri, 16 noiembrie 2007, s-a desfãºurat
campionatul de baschet faza pe sector.
Acesta are o lungã tradiþie.
A început în anul 2002, odatã cu
inaugurarea Liceului Teoretic
ªtefan Odobleja. La acest
campionat
participã
liceele:
,,I. Barbu”, ,,Energetic”, ,,Viilor”,
,,Lazãr” ºi ,,Moþoc”. Dacã am uitat
pe cineva îmi cer scuze, dar se pot
consola cu faptul cã, oricât de
neînsemnaþi ar fi, la fel sunt ºi celalalte licee pe
care le-am amintit, în afarã de Lazãr (din punct de
vedere al performanþelor echipei de baschet
deºi…).

V

A doua (ºi probabil cea mai importantã)
parte a tradiþiei este cã liceul nostru pierde toate
meciurile, în fiecare an. Trist, dar adevãrat. Anul
acesta a fost permisã introducerea în echipe ºi a
sportivilor legitimaþi ºi situaþia s-a schimbat. Nu
cã am avea noi o grãmadã de baschetbaliºti
legitimaþi… De fapt, pânã anul trecut, cred cã au
fost doi sau trei. Dupã o lunã de antrenamente
rare, cu o tonã de probleme cu toþi profesorii care
nu au vrut sã ne învoiascã, sau sã ne lase la
antrenamente în salã, deoarece era ocupatã de
douã clase primare, ne-am prezentat la campionat
cu o echipã decentã. Chiar bunã…
Primul meci l-am jucat împotriva celor
de la Colegiul ,,Energetic”. Meciul s-a terminat
50-15 pentru noi. Un scor care spune totul. Dupã
câteva meciuri de fete, aºteptam încrezãtori sã
jucãm cu celalalte licee ºi nu pentru a vedea dacã
ne descurcãm, ci pentru plãcerea de a câºtiga,
sperând cã o sã ne ajute sã cãpãtãm încredere
pentru a juca bine împotriva celor de la ,,Lazãr”,
câºtigatorii de anul trecut.
Aici, desigur, toatã lumea era ferm
convinsã cã vom pierde. ªi… pe bunã dreptate.
ªi noi eram conviºi cã vom pierde. Meciul s-a
jucat mai repede decât am fi crezut. A fost chiar
al doilea meci. Folosind o apãrare zona 1-2-2 din
primul minut de joc, am observant cã situaþia e
mult mai roz decât am fi crezut. Îi conduceam.
Am menþinut un avantaj de 10 puncte, în medie,
pe tot parcursul meciului. Pânã ºi mie, un
împãtimit al baschetului, mi se pare plictisitor
Liceul Teoretic „ªtefan Odobleja”

dacã privesc situaþia din punct de vedere al
scorului. Dar, situaþia a fost cu totul alta.
Meciul s-a jucat în tensiune mare,
în urlete (care ajungeau chiar sã
deranjeze jucãtorii, la un moment
dat) ºi cu multã încredere, deºi ne
simþeam inferiori.
O fi ºi din cauza cã ei au
destui sportivi care au ani buni de
baschet, O fi din cauzã cã ei fac
antrenamente tot timpul anului,
cã au antrenor, sau poate doar pentru cã ei aveau
echipamente ca lumea…Noi aveam o echipã în
care doar primii 5 au jucat baschet la club,
antrenamente doar cu o lunã înainte de
campionat, jucam în niºte tricouri cu guler…
majoritatea mici. Iar ºorturile noastre…
Aº putea sã încep sã mã plâng cã baschetul
nu se joacã în tricou, mai ales cu guler
care incomodeazã, sau cât de inestetic este.
N-o s-o fac, pentru cã atunci nu a contat.
Niciunuia dintre cei care au jucat nu i-a stat
mintea la niciunul dintre lucrurile astea. Atunci,
doar am jucat. ªi am jucat bine! Conduºi de
bobocul nostru, Parlog Iosif, care a dominat
defensiv ºi ofensiv, am câºtigat. Prin asta nu
vreau sã spun cã numai el marca, sau cã numai
el recupera. N-a fost aºa. Doar partea cu
recuperatul defensiv. Meciul s-a terminat 46-32
pentru noi.
Dupã acest meci, am mai avut de aºteptat
douã ore ºi jumãtate pentru a juca ultimul meci cu
Colegiul ,,Viilor”. A fost doar o formalitate,
desigur. Obosiþi, fãrã chef de alergat, simþindu-ne
deja superiori, am jucat mult mai prost decât în
meciurile precedente. Cu toate acestea, am
câºtigat cu 48-16 acest meci, ieºind în final pe
primul loc pe sector. Nu pare o mare realizare, ºi
nici nu este, dar a fost o experienþã frumoasã.
Sperãm cã echipa va avea rezultate bune ºi
mai ales echipamente de baschet la faza pe
municipiu. La urma urmei, dacã tot jucãm, de ce
sã nu arãtãm bine? ªi dacã pierdem… cu atât mai
mult!
Adrian Moise 11A
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