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EEDDIITTOORRIIAALL  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 IARNA PE ULIȚĂ 

 

 

 Iarna este anotimpul în care magia trebuie trăită din plin, este timpul pentru sărbători de 

basm, când fiecare dintre  noi suntem cuprinși de emoție și bucurie. De asemenea, iarna este 

anotimpul în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos și când ar trebui să fie toți membrii 

familiei împreună pentru a simți cu adevărat farmecul acestei sărbători. 

Peisajul de afară este unul mirific, parcă 

desprins dintr-o poveste, iar copiii zglobii, în 

vacanță fiind, profită din plin de zăpada 

așternută peste tot: se dau cu săniile pe 

derdeluș, fac oameni de zăpadă și se 

„bulgăresc”.  Cei mari, însă, preferă să stea la 

gura sobei și să deguste vinul fiert și prăjiturile. 

 Seara din ajunul Crăciunului e una 

nemaipomenită... copiii merg cu colinda și aduc 

veselie în casele și inimile oamenilor. 

Crăciunul, de obicei, este sărbătorit în familie, 

alături de cei dragi. De Revelion, majoritatea 

ies cu prietenii și aleg să se distreze în diverse 

moduri, fie în aer liber, fie în unele locații, 

fieacasă. Pe lângă colindă și urătură      

(plugușorul), copiii mai merg cu sorcova și cu 

steaua. 

 Iarna totul este minunat! Bucuria din preajma sărbătorilor face din acest anotimp unul 

special! 

 Tradițiile și obiceiurile românești sunt cu totul deosebite și au un farmec aparte... 

                                                                                Andreea-Loredana Grigoruț,  

                             Georgiana Mujdei 

                                                                                                                                     Clasa a XI-a C 
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TTRRAADDIIŢŢIIIILLEE,,  ÎÎNNCCOOTTRROO??  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

          Țăranul este unul din cei mai buni păstrători ai zestrei rituale, ceremoniale și a manifestărilor artistice 

tradiționale. Transmise din moși-strămoși, obiceiurile sunt prilejuri de mare bucurie, mai ales că ele 

prevestesc sărbători religioase sau momente importante din viața omului. 
          Nașterea Domnului, Învierea Domnului, riturile de construcție, schimbarea anotimpurilor, căsătoria, 

moartea, nașterea și botezul, toate sunt însoțite de manifestări moștenite din străbuni, care întregesc 

evenimentul ceremonial. Se practică aceleași ocupații 

principale ca în trecut, adică agricultura, creșterea 

vitelor și prelucrarea lemnului, fapt care determină 

menținerea aceluiași sistem de funcționare a 

gospodăriei. 

            Dar de ani buni, aceste îndeletniciri aparțin 

bătrânilor, ei fiind și continuatorii unor  vechi 

activități casnice. Ei sunt păstrătorii „comorilor” 

folclorice, făcând trecerea din trecut spre viitor, ei 

transmit, dar cine mai primește? Tinerii au devenit 

indiferenți în fața culturii populare, mai ales că pot să 

aleagă aspectul comod al procurării obiectelor de 

îmbrăcăminte, al mobilării caselor și chiar al petrecerii timpului liber. Cu mai multă atenție în privința 

educației, probabil că tinerii vor fi dispuși să primească , să aibă respect și să păstreze bogăția tradițională. 

Acum bătrânii, muzeele și echipele de artiști populari ne trezesc interesul, ne sensibilizează și nu ne lasă să 

ne uităm trecutul. Este trist, dar satul este pe cale de 

dispariție, la fel și identitatea noastră. Cu dispariția satului 

dispar și imensele energii pozitive pe care numai un țăran 

le deține și care au condus existența. Și nu numai. Au făcut 

să funcționeze familiile în comuniune cu natura și 

cu Dumnezeu. Într-un sat, familia era sfințită. Ce 

Dumnezeu lega, omul nu mai dezlega. Și cum educația 

copiilor era primordială, viața se desfășura în simplitate, 

curățenie morală și frumusețe, fără mari probleme. 

          Poate și datorită tristului fenomen de descompunere a 

rânduielilor străbune, pe date de 15 decembrie, s-a desfășurat 

simpozionul “Tradiții locale, din vechi izvoare...”     

Redescorindu-l pe filozoful Simion Mehedinți – Soveja, care a pledat pentru educația maselor, a fost 

demarat un proiect mai mare, al cărui început a avut mult succes. 

          Învățătoarele Cristina Petrea, Nicoleta Ciubotă și Ramona Spătărescu ne-am încântat cu o șezătoare ca 

pe vremuri, în care s-a lucrat,s-a cântat, s-a descântat și s-a dialogat. Interesante au fost obiectele vechi 

scoase de la muzeu, cu care copiii au făcut cunoștință. Faptul că erau îmbrăcați în costume populare i-a făcut 

conștienți de unicitatea straielor și de migala cu care au fost lucrate. Și-au făcut și o idee despre cum au trăit 

străbunicii lor, despre viața așezată, armonioasă, dar și grea pe care au avut-o aceștia. 

          Sigur că vor prețui mai mult trecut și vor fi mai atenți de acum încolo. 

          Minunați au fost și copiii de la Tulgheș, de la Hangu, dar și coristele parohiei Soci. Toți au venit cu 

obiceiuri inedite. Și datorită lor publicul nici nu a băgat de seamă că a trecut o zi, în care s-a întors la început 

de secol XXI.   

                                                                               Membrii clubului de jurnalism 
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EDUCAŢIE 
Conduita învăţătorului, element important 

în cunoaşterea şi dezvoltarea personalităţii elevului 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

MOTTO: ,,Meseria are timpuri de chin, chinul învăţatului şi apoi al perfecţionării. Aici  ... nu ştie nimeni să te 
mai înveţe nimic, tu-ţi eşti dascăl şi stăpân, căci te-ai făcut îndoit... alege -ţi meseria ca să-ţi placă şi ţine-te 
strâns legat de meserie, neademenit de nimic”. 
                                                                                                                                      Tudor Arghezi, Ulciorul de lut 
 
 Personalitatea unui cadru didactic îşi pune amprenta mai mult sau mai puţin asupra personalităţii 
tuturor elevilor săi, prin felul în care îşi asumă rolul de a fi creator, îndrumător, realizator, coordonator şi 
evaluator al activităţii instructive-educative. 
 Sinteza personalităţii unui cadru didactic o constituie interdependenţa a trei dimensiuni (culturală, 
atitudinală, aptitudinală) ce însumează capacităţi indispensabile asigurarii condițiilor favorabile dezvoltării 
potențialului creativ al elevilor. 
 Pe parcursul activității didactice, învățătorul se găseşte simultan în diferite ipostaze (manager, 
model, lider, agent motivator, expert al actului de predare-învățare-evaluare), ceea ce demonstrează 
complexitatea profesiei, a responsabilității pe care o are în modelarea personalității elevului, personalitate 
ce se vrea a fi cât mai armonioasă şi cât mai creatoare. Pentru fiecare rol pe care învățătorul şi-l asumă, nu 
exista rețetă, abordarea acestora implicand multă creativitate, exprimată prin flexibilitate, imaginație, 
spontaneitate, inventivitate, originalitate. “Dacă orb pe orb va călăuzi, amandoi vor cădea în groapă” 
(Matei, 15) spun cuvintele Sfintei Scripturi. Să privim cu ochiul minții adevărul pe care-l descoperim zi de zi 
în misiunea pe care o avem: toate acțiunile noastre se răsfrâng asupra copilului prin prisma personalității 
noastre. 
 Este cu siguranță, unanim acceptată ideeaă pivotul unui învățământ de calitate îl are atât nivelul de 
competență al cadrului didactic, cât şi gradul de implicare al acestuia în toate acțiunile sale. Un om de 
vocație va putea trece mai uşor  peste nemulțumirile legate de salariul prea mic sau de lipsa de preocupare 
a organelor statului cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi se va ocupa cu 
drag de creşterea şi dezvoltarea firavelor mlădițe, micii şcolari. 
 Întregul sistem al personalității cristalizate a învățătorului se răsfrânge asupra acțiunii de 
cunoaştere a copilului, deoarece acesta dispune de forță şi energie prin stilul educațional. Structura 
complexa a personalității cadrului didactic putem să afirmam că are două dimensiuni importante: 
personalitatea reala şi aptitudinea psihopedagogică, consolidată de acea “chemare lăuntrică”, convertită în 
vocație. 
 Cred cu tărie în puterea exemplului. Şcolarul mic, şi nu numai, îşi ghidează coportamentul şi 
personalitatea, urmând un model, admirând un om deosebit din jurul lui şi optând de multe ori să creadă, 
să aleagă, să acționeze asemenea acestuia. De cele mai multe ori modelul îl reprezintă cel care îl ințelege 
cel mai bine, cel care îşi petrece într-un mod cat mai plăcut timpul cu el. Aceste persoane sunt părinții sau 
cadrele didactice. Elevii doresc să fie mai buni admirând la alții o multitudine de calități pe care uneori 
doresc să le  “împrumute” din năzuința de a fi “ca doamna” . 
 Nu ne putem imagina întotdeauna cât de important este acest fapt! De aceea scrierile sfinte îl 
îndeamnă pe om să trăiasca întotdeauna într-un sentiment de “trezire”. Câtă finețe şi înțelepciune ascunde 
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şi poartă cu al acest cuvant! Nu pot să nu amintesc că ceea ce Constantin Noica numea “devenire întru 
ființă” ar trebui să preocupe orice persoană dornică de mai multă “şlefuire” . 
 Poate în nicio altă profesie nu contează atât de mult personalitatea şi comportamentul ca în 
educație. Învățătorul trebuie să se cunoască pe sine cât mai bine, astfel încât să-şi conştientizeze propriile 
limite, propriile capacități, care au seriase consecințe asupra calității actului educativ, asupra eficienței 
muncii la catedră. 
 Trebuie să privim sinele aşa cum este, fără teama de a descoperi răni, defecte, neîmpliniri...Celui 
care are dispoziția de a se smeri, de a merge mai jos decât il duc neputințele lui, aceluia nu-i este teama să 
vadă cine este sinele său. Aceasta nu se poate realiza decât într-un adevărat sentiment de dragoste de 
adevăr, renunțând la orice urmă de îngâmfare, slavă deşartă, încăpățânare,egoism, făcând loc gândurilor 
bune. Cercetările specialiştilor arată că suferința omului este produsă de egocentrism. Cuviosul Paisie 
Aghioritul spunea că împotriva egoismului se poate lupta numai şi numai cu “gândul cel bun”,  deoarece 
orice cale spirituală am alege nu ne poate fi de folos mai mult decât o gândire pozitivă. Ca sfaturi pentru cei 
responsabili cu educațiam acesta spunea: “răsplata este în mâinile lui Dumnezeu. Când faci bine, fă-l într-o 
manieră bună. Nu aştepta ceva în schimb, prea mulți “trebuie” îiă pe oameni. Nu te enerva şi nu îți face 
griji, vei găsi o soluție. În toate e nevoie de discernământ. Cel ce-l are pe Dumnezeu alături, nu se teme.” 
 Sintetizând tot ceea ce am spus, închei cu un îndemn ce-l port în suflet:  “Nu fi nepăsător față de 
harul care este întru tine” (I. Timotei, cap. 4, versetul 14). 
 
                                                                                    Înv. Nicoleta  Ciubotă 
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ESEU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Întâmplări din irealitatea imediată 

Max Blecher 

 
Cu opera restrânsă pe care a reușit să o scrie în cei numai 29 de ani de viață, Max Blecher rămâne 

unul dintre cei mai importanți scriitori români. Pompiliu Constantinescu afirmă: „Cartea domnului Blecher 

nu e un roman, dar nici un eseu, nu e un poem și nici un jurnal intim.” Este un roman ce conține 

autobiografia unui fanatic înverșunat ce  neagă însă posibilitatea de a scrie autobiografie. E imposibil să 

crezi că viziunile unui copil în care lumea este un teren amplu, bântuit de spații malefice, nu se datorează 

decât unei boli somatice. 

 Romanul prezintă povestea unui copil bolnăvicios și singuratic, mai târziu a unui adolescent plin de 

imaginație. Copilăria din primele capitole este una tipică pentru un individ retras. Aventurile eroului în 

„irealitatea propriei adolescente” se petrec într-o conjuctură sentimentală sau senzuală. Tânărul își afirmă 

libertatea de spirit, fie urmărind pe străzi o femeie necunoscută, fie declarând triade sentimentale unei 

broscuțe. Și, într-adevăr, acesta trăiește în cea mai mare parte a romanului o poveste de dragoste nefericită 

deoarece nu este niciodată mărturisită și nu poate fi luată în serios de către destinara iubirii sale. 

 Crizele din adolescența acestuia purtau numele de paludism și se declanșau în poiana din parc și în 

scobitura din depozitul de semințe în stare de putrefacție, provenite de la fabrica de ulei. Mirosuri 

gelatinoase de descompunere, o tăcere apăsătoare, o impresie de intensificare a simțurilor pâna la pierderea 

cunoștinței, o senzualitate maladivă și cotropitoare îi tulburau viața. 

 “Eu însumi eram o creație a noroiului. Ploua încet. Deodată mă aplecai și băgai mâna în bălegar. Îmi 

venea să urlu. Pasta era călduță și blândă. Când strângeam pumnul, noroiul ieșea printre degete în frumoase 

felii negre și lucioase. Începui să alerg pe străzi în întuneric, sărind peste băltoace și intrând până la genunchi 

în unele dintre ele. În mine disperarea crescu, îmi venea să mă lovesc cu capul de copaci. Intrai în casă și 

începui să răscolesc în căutarea unei otrăvi violente. În fundul sertarului găsii o cutie cu tablete albe, însă nu 

mă ajutară să-mi termin planul. Mă consideram copac, dar nimeni nu mă lua ca pe un copac ci ca pe un om.” 

– secvență care reliefează un comportament ciudat. Fata căreia îi purta iubire era Clara (sora lui Eugen, 

vânzători de mașini de cusut): ,,În fundul unei vechi cabine de probă, fata se dezbrăcă aproape de tot și se 

frecționa cu apă de colonia. Îi vedeam picioarele foarte frumoase și îmi provoca același leșin și o poftă 

sexuală îngrozitoare. O așteptam în magazin și clipa în care venea printr-un spațiu foarte strâmt și își freca 

pulpele de genunchii mei era așteptată mereu. Noaptea mă zvârcoleam în cearșafuri neputând să dorm, 

așteptând să o revâd. Momentul mult așteptat m-a luat pe nepregătite, totul petrecându-se instantaneu. De 

atunci, zilnic aștept să plece Eugen în oraș, iar eu să rămân cu ea.ʺ Mihail Sebastian dă o definiție acestei 

cărți, numind-o “un chin organizat”. Toate evenimentele se petrec firesc în viața personajelor, chiar dacă nu 

sunt imaginare, iar stările cele mai destrămate sunt văzute până la ultima nuanță. Tot el afirmă că “apariția 

lui Max Blecher în literatură este un fapt revelator și un moment de care se va ține seama”. 

 Încă din titlul romanului “Întâmplări….    “ , lucrurile sunt văzute sub un al doilea aspect, mai ascuns 

și mai adânc. Irealitatea imediată este de fapt realitatea fantastică a lucrurilor.Această realitate, care este și ea 

o aparență, se apropie de lumea esențială, nu de viața cotidiană, banală, care-l chinue pe erou. Lumea este 

profund plictisitoare și inutilă, motiv pentru care eroul vrea să plece dincolo, în realitatea fantastică. 

 Am citit puține cărți atât de interesante în care atenția îți este captată parcă definitiv, iar finalul ai 

vrea să nu mai fie. Latura interesantă este de fapt viața eroului, plină de evenimente, dar de fapt îngrozitoare 

și plictisitoare în ochii lui. 

 P.S. Cartea am luat-o ca pe o provocare cu așteptări din lumea SF-ului.  

                                                                                Crețu Florentina, clasa a XI- a C 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

22 iunie 1945 – 28 martie 1979 

Poetul Daniel Turcea 

 

 

 Poezia lui Daniel Turcea, atât de puțin cunoscută, a fost 

considerată de părintele Dumitru Stăniloae ca fiind asemenea cu 

„Imnele dragostei dumnezeiești “ ale Sfântului Simeon Noul Teolog. 

Dar până să-și dea seama că talentul său este un har divin, Daniel 

Turcea a lecturat istoria tuturor religiilor și s-a îndoit de existența lui 

Dumnezeu. Tatăl său era ateu, iar mama era credincioasă, fiind fiică 

de preot. La debutul său cu volumul „Epifanie”, îmbrășișează 

convingerile de liber – cugetător ale tatălui. Astfel, poezia este plină 

de îndoieli și de deznădejde. Student eminent al Facultății de 

Arhitectură, își uimește profesorii prin ideile lui insolite. De aceea 

nu era prea agreat, pentru că nu se încadra într-o linie pe care toți 

colegii lui o străbăteau. Se dezinteresează de facultate, pe care o 

termină totuși după 10 ani de studenție(1974). În acest răstimp petrece mult timp prin cârciumi, în 

compania unor artiști la fel de boemi ca și el, printre care și Nichita Stănescu. 

          După ce a zăcut două săptămâni într- o cârciumă, timp în care mama lui s-a rugat fără 

încetare, a avut o revelație și de atunci, a început să-l caute pe Dumnezeu. L-a avut duhovnic pe 

părintele Arsenie Papacioc. În 1978 a devenit student al Facultății de Teologie din Sibiu, dar în acel 

an se îmbolnăvește de o boală de sânge foarte rară. După 8 luni de suferință, pe 28 martie 1979 a 

murit și a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. 

          Părintele Sofian Boghiu spunea despre el: “ Nu suntem noi vrednici de smerenia pe care a 

avut-o Daniel. Iată frumoasa, omeneasca înfrângere, la mare preț dar eu sunt martor, eu am văzut 

acei oameni blânzi, de neînfrânt, învâțând nemurirea, ochii i-am privit. Suferința nu le mai putea 

micșora cu nimic fericirea sfârșitul lor e asemenea dimineții vezi, vestitul astrolog, apărat de stele, 

friguros. ”. După moarte, au apărut volumele de poezie:  ʺʺEpifania” și “ Poeme de dragoste”, 

“Asemenea dimineții”. 

  

 

Balada păsării                                               
pustiit de noroc, nu era 

Vie Lumină                                                  

asemenea lor, nici yoginul bătrân ce mi-a 

spus 

Venind pe cale                                             

rănile da, 

Inima-mi cere                                               

însă sufletul,eu, 

 

 

Pasăre lină                                                     

nu-l pot vindeca. 

Sufletu-n lacrimi 

Vrea, fără vină 

Numai să-l apere 

Numai să-l poarte 

Sus 

Peste moarte. 

  



 Biblioteca din Nord   7 

______________________________________________________________________________ 

CCAALLEEIIDDOOSSCCOOPP  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

Să învățăm din cultura unor țări europene 
 

 În perioada 2-6 mai 2012, echipa de proiect COMENIUS din cadrul programului de învățare pe tot parcursul 
vieții, a implementat încă o etapă din proiectul intitulat „Un bilet spre cunoaștere” și anume mobilitățile în Țara 
Galilor. 
 La această vizita efectuată în localitatea Llanwrst din N-V Marii 
Britanii, au participat 5 cadre didactice care predau la Școala Farcașa și 
la Școala Borca: Bogdan Scripcaru profesor de geografie, Nicolae 
Gavriluț profesor de matematică, Ionuț Ursu profesor educație fizică, 
Lăcrămioara Furtună profesor de educație fizică și Constantin Gavriluț - 
director și profesor de matematică. 
 A fost o experință deosebită, am găsit acolo o altă lume care s-a 
adaptat perfect la condițiile geografice, care a știut să folosească 
materia prima existentă în exces – piatra neagră, reușind să construiască 
trainic o civilizație sănătoasă. 
 Ne-am petrecut 3 zile la școala “Ysgol Bro Gwydir” din Llanwrst 
unde am asistat la lecții, corul ne-a cântat, muzică la care, fără falsă 
modestie, au afirmat că sunt cei mai buni din lume, muyica folk, 
dansurile galeze, obiceiurile tradiționale, gastronomia locală, și multe 
materiale pe teme ecologice. 
 Școala era foate bine dotată, cu tot ceea ce e nevoie pentru 
educarea și formarea tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, aici 
punându-se accent pe asimilarea de cunoștințe prin joacă, prin stimularea 
creativității, prin buna dispoziție și răbdare excesivă, copilul dezvoltându-se ocrotit din toate punctele de vedere. 
 Tema proiectului pentru aceasta întrunire a fost “Un mediu sănătos prin RECICLAREA deșeurilor”. 
 Elevii din țările partenere au confecționat tot felul de materiale interesante din deșeuri reciclabile în școlile în 
care învață, le-au prezentat în expoziții, în albume sau parade festive, s-au realizat DVD-uri cu activitățile desfășurate 
și acestrea s-au schimbat reciproc între cele 8 țări participante (Germania, Anglia, Polonia, Bulgaria, Letonia, Italia, 
Țara Galilor și România), urmând să fie prezentate elevilor din fiecare școală implicată în proiect. 
 În programul vizitei, școala gazdă a organizat și o lecție practică de ecologie printr-o drumeție peste un 
munte din apropiere unde s-a văzut respectul față de natură, curățenia exemplară, comportamentul civilizat, 
reciclarea deșeurilor etc. 
 Acțiunea a fost o reușită din toate punctele de vedere, iar modul în care am fost tratați a fost peste 
așteptările noastre.  
 Nu au rămas neadmirate frumusețile de pe țărmul Oceanului Atlantic, vegetația, arhitectura construcțiilor din 
piatră neagră, folosirea eficientă a pământului și creșterea animalelor specifice zonei, mai exact oaia nestresată fiind 
animalul reprezentativ al ținuturilor galeze. 
 După ce ne-am luat la revedere la Restaurantul “Waterloo” din Llanwrst se la partenerii noștri, în speranța 
altor colaborări pe teme educative, am traversat în diagonală Marea Britanie, vizitând și câteva obiective turistice din 
Londra. 
 Am rămas impresionați de tot ce am văzut, de cultura de aici, de frumusețea locurilor, de temeinicia lucrului 
bine făcut. 
 A fost un vis? Nu, a fost realitate! 
 Apoi Luton, avion, emoții, România... valea Bistriței. 
 Aici urmează contaminarea frumoasă cu filmulețe, fotografii, impresii de călătorie, a celor din școală, din 
comunitate și din localitățile vecine. 
 

Prof. Gavriluț Nicoleta 
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Energiile viitorului 
 

 În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili solizi  petrol, cărbune, lemn) a 
avut efecte dezastruoase asupra mediului, mai mare decât orice activitate umană din istorie. În 
urma arderilor, s-au acumulat gaze nocive în atmosferă, ceea ce a declanșat procese (poate 
ireversibile) precum: subțierea stratului de ozon, încălzirea globală etc .De aceea, folosirea unor 
surse de energie alternative, devine tot mai importantă pentru lumea de azi. 

Aceste surse precum: soarele, apa sau vântul, practic, nu se consumă și se numesc energii 
regenerabile. Așa-zisele surse neconvenționale produc emisii mult mai puține, reducând poluarea 
chimică, termică, radioactivă și sunt disponibile oriunde pe glob. 

În zona comunei Borca, principala sursă de energie este lemnul, de unde se axează pe 
exploatarea și prelucrarea așa-zisului “ aur-verde”. 

 
Dar ce se va întâmpla când această importantă sursă energetică se va risipi? 
Ei bine, probabil cei mai mulți se vor reprofila în alte domenii decât cel energetic. De 

asemenea, alții cu o dezvoltată viziune a viitorului și cu o oarecare potență financiară, precum 
domnul Augustin Niculescu, investesc în domeniul producerii de energie, neconvențională. Mai 
sus-numitul investește în prezent în domeniul eolian și construiește două centrale eoliene în vârful 
Budacu. Acestea vor reprezenta o sursă importantă de obținere a energiei, dar și a venitului, fiind 
unul dintre business-urile viitorului. 
 

 
                                                        Vlad Amariei, clasa a XII – a A 

Fast-food-ul şi sănătatea 
 

      Cercetătorii australieni au arătat că există o legătură strânsă între ceea ce mănâncă un 
copil în primii ani de viață şi până la adolescență şi coeficientul său de inteligență de la vârsta 
adultă. Copiii care mănâncă produse fast-food în exces riscă să aibă coeficentul de inteligență 
mai redus decât cei care au o alimentație sănătoasă. 

     Studiile s-au realizat prin analizarea regimului alimentar a 
7000 de copii pentru o perioadă mai lungă de timp. 
Conducătoarea studiilor, doctor Lisa Smithep, de la 
Universitatea din Adelaide a atras astfel atenția că mâncarea de 
acest tip este săracă nutrițional, dar bogată în grăsimi, sodiu, 
zahăr, aditivi, coloranți. Are puține enzime care să producă 
vitaminele şi mineralele necesare, dar conține un număr mare 
de calorii.  

             Trupul este nevoit să transforme caloriile în energie, dar acest proces de transformare ar 
trebui rezervat numai pentru reacții metabolice vitale.  
             Bolile care apar în urma acestui consum nesănătos sunt: obezitate, probleme dentare, 
diabet, boli de inima.                                             Membrii clubului de jurnalism 
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Stiaţi că… televiziunea şi calculatorul ne pot afecta grav sănătatea mintală?   

  
Neuropsihologii constată că, pe parcursul vizionării TV şi a utilizării calculatorului, 

comunicarea între emisfere cerebrale aproape că se întrerupe, iar motivaţia, atenţia şi 
celelalte procese mintale superioare sunt inhibate cu putere.    

 Care sunt efectele acestei activităţi?                                                                                                                   

 Slăbirea nervilor, a memoriei, a voinţei şi a creativităţii                                                                   

 Izolarea socială  

 Tulburări de somn 

 Alterarea judecăţii şi a discernământului                                                                                                                        

 Oare există părinte care să nu-şi dorească copilul sănătos la minte?                                                                                 

 Şi totuşi, mulţi dintre noi  ne “abandonăm” copiii în faţa televizorului sau a 

calculatorului, deşi nu merită să le sacrificăm sănătatea mintală.                                                                                                                                           

 Fără prezenţa şi afectivitatea părinţilor, copiii se pot îmbolnăvi!                                                                                        

Mulţi dintre noi ne gândim să muncim pentu a asigura viitorul copiilor  noştri… dar 

ştim ce lăsăm în urma noastră? 80.000 de copii din Romania au cel puţin un părinte 

plecat în străinătate. Astfel, copiii se simt abandonaţi, devin irascibili, depresivi şi pot 

intra în anturaje negative.                                                                                                              

   Ei tânjesc dupa afecţiunea şi îmbrăţişarea părinţilor, care trebuie să înţeleagă câtă 

nevoie au copiii de ei pentru a putea fi fericiţi. 

                                                                     

 

                                         Georgiana Mujdei, Ioan Ţifui, clasa a XI - a C 
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          Anchetă despre carte 
          26 de elevi din clasa a IX-a au răspuns acestui test. 20 dintre ei au spus că pentru ei cartea este o relaxare, o 
evadare din realitate, o plăcere sau o călătorie. Au răspuns afirmativ la 
toate întrebările. Nu am găsit mari cititori în rândul lor, dar important este 
că acordă cărții un loc în viața lor. 6 elevi au spus că nu au nevoie de carte, 
că lectura este o plictiseală, o pierdere de timp și că somnul, oboseala, 
munca sau Internetul nici nu le-ar oferi prilejul să citească.  
 Iată câteva din răspunsurile selectate: 

1. Lectura pentru mine este: 
O plăcere – mă face să adorm, dar sunt foarte impresionată de ce 
citesc. 
O relaxare –atunci când citesc, toată atenția mea este captată de 
ceea ce citesc și astfel uit de tot ce e în jurul meu. 
O călătorie – citind intri într-o lume proprie, nemaivăzută și fără 
griji 

2. De ce îmi place sau nu îmi place lectura? 
Nu îmi place deoarece nu e de mine lectura. 

 Îmi place să citesc, aflu multe lucruri noi, pur și simplu îmi place. 
        E simplu și provocator 
        Când citesc mă simt mai liniștit. 
 Îmi place pentru că mă relaxează și mă atrag poveștile noi de viață. 
3. Ce sunt cărțile pentru tine? 

Nu știu, zău, din câte am auzit te duc într-o altă lume. 
Cărțile sunt niște lucruri folositoare în școală. 
Un alt univers 
Un mod indirect de comunicare, ce te învață ce e lumea. 
Niște aventuri într-o lume nouă. 
Un muzeu 
O modalitate de a ieși din monotonie 
O poarta spre cunoaștere 

4. De ce nu le place elevilor să citească? 
      Pentru că găsesc altceva mai bun și mai ușor de făcut. 
      Pentru că au alte preocupări. 
      Nu știu ce cărți să aleagă pentru a citi. 
      Nu știu! Eu sunt din categoria nefericiților. Bănuiesc că rețelele de socializare reprezintă un mod mai plăcut de 
a irosi timpul decât citind o carte bună. 
5. Definește cartea prin  perspectiva experienței tale? 
      Cartea este o altă lume, unde poți să visezi ce vrei tu.  
      Cartea este obiectul care ne ajută să ne dezvoltăm unele abilități și să ne îmbogățim vocabularul. 
      O mini-arhivă a unor activități, întâmplări sau îndrumări. 
      Un obiect cu valoare culturală și sentimentală mare 
      Cartea se definește ca un dar dăruit tuturor celor care refuză să își imagineze dincolo de granițele realului, 
lumi total diferite de ceea ce nouă oamenilor ni se permite să trăim. 
      Cartea e ca un sărman cu suflet bun: poate că nu are averi dar înăuntru are lucruri importante. 
6. Cât timp obișnuiești să acorzi lecturii? 
       Cât timp am nevoie, depinde și ce lectură. 
       1-2 ore pe zi 
       3-4 ore pe săptămâna 
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Comedie cu geografie 

 

Geografia e ca și anatomia, 

La început e grea 

Dar apoi spui evrika! 

Nu este foarte ușoară, 

Atlasul te deșeală. 

Dar merită a încerca 

A se vedea cum este ea. 

Nu mulți vor reuși 

A înțelege a ști 

La ce se referă 

Sau din ce prosperă. 

Pentru a ieși învingători 

Trebuie să mai plecați de lângă televizor, 

Deoarece nu aveți ce vedea 

Și de ce vă minuna! 

 

Păsări cântătoare, 

Animale ca-n povești, 

Și multe alte minuni 

Ce te ispitesc. 

 

 

Ce este dragostea? 
 

Dragostea poate fi un înger coborât din cer 

Sau poate un demon venit din infern 

Oricum ar fi, e dulce și rea, 

Pură otravă pentru inima ta. 

Când ești îndrăgostit 

Parcă totul i-un vis împlinit 

Și nu-ți dorești nimic altceva 

Decât să ai persoana iubită lângă inima ta. 

Fie în momente grele sau bune, împreună să 

fiți, 

Chiar dacă vor fi conflicte sau pace 

Iubirea pe vecie în suflet va zace. 

Vă veți susține reciproc 

Îm momente de cumpănă și foc 

Iar dacă invidia va apărea 

Doar încrederea vă va salva. 

Vino la mine iubirea mea 

Vreau să te am alăturea, 

 

 

Aproape de inima mea 

Pentru totdeauna. 

Dragostea în suflet mereu o voi purta 

Deoarece fără ea nu putem rezista, 

O ființă singură în lume 

Rătăcești pierdută fără nume. 

Aceasta va încerca și ea cândva 

Să găsească pe cineva 

Care s-o poată învăța 

Ce este dragostea. 

Ar trebui și voi să încercați, 

Nu doar la calculator să stați 

Și poate veți putea 

Să descoperiți ce e dragostea. 
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Jurământ sfârşit… 

 

Din gândul fericirii fără nume, 

Eu m-am născut să te-ntâlnesc. 

Se întunecă… 

Bucăţi de suflet plimbându-se alene, 

Haos… 

Cuvinte… 

Ţipete… 

Obscuritatea mă sperie, 

Dar totul e transparent şi clar. 

Incertitudine… 

 

Zăpuşeală… 

Iubire… 

Ce mai contează iubirea 

Dacă tot ce poţi e să suferi! 

Nedreptate… 

Singurătate… 

Frig… 

Ochi trişti şi goi, peisaj fără culoare, 

Viaţa se transformă-n închisoare. 

Întuneric… 

 

 

,,Don Quijote” , romanul scris de Miguel de 

Cervantes în secolul al XVI – lea, a fost un 

real success, fiind cunoscut și acum în toată 

lumea, asta probabil pentru că nu prea erau 

scriitori de romane pe atunci și, pentru că se 

publicau 2, maximum 6 într-un secol, 

deveneau – normal – cunoscute. 

,,Don Quijote” a jucat un rol foarte 

important în evoluția romanului universal 

deoarece afost primul roman modern. Tema 

lui este foarte bine conturată, fiind o parodie 

a genului, lectura în exces a romanelor 

cavalerești făcându-l să-și piardă nopțile, 

ajungând să-și piardă apoi și judecata. Dar 

cum, în aces eseu, nu trebuie să povestim 

romanul, iar pe net nu găsesc nimic, trebuie 

să-mi dau cu părerea: cred că romanul ,,Don 

Quijote” i-a inspirit pe ceilalți scriitori de 

romane, deoarece a dat startul romanului 

modern Miguel de Cervantes i-a inspirit să 

urmărească un anumit subiect de-a lungul 

evoluției sale și de-a lungul etapelor, să 

descrie cu lux de amănunte personajele, 

locul, caracterul fiecărui personaj etc. pentru 

a se aduna pagini multe pentru ca un scriitor 

care are un subiect bun de roman să nu aibă 

surpiza  de a ajunge la final și să aibă, de 

fapt, o nuvelă de câteva pagini. 

Încă un lucru nou pe care l-a făcut Don 

Miguel în roman a fost demonstrarea 

faptului că aproape din orice subiect poți 

scrie un roman, în acest caz parodierea 

cititorilor de romane care ar putea înnebuni. 

E ca și cum un cinefil ar vedea un film 

despre un cinefil care a ajuns să se creadă 

Spider-Man și, aruncându-se de pe un 

zgârâie-nori, nefuncționându-I șmecheria cu 

parașuta, a murit pe caldarâm. Iar cu niște 

efecte special, să iasă ceva atât de mișto, 

încât filmul să ia un premiu la Hollywood. 

Cam atât. 

                   Daniel Carează, clasa a XI  - a C 

 

 

 

Balada unui înger trist 

 

Ai coborât, înger fugar al nopţii, 

În iadul dorului ce plânge, 

Presărat cu roua purităţii 

Şi cu trandafiri roşii de sânge. 

Ai alinat un suflet ratăcit 

De a iubirii dreaptă cale 

Ce l-a golit de frică şi jale. 

Ai transformat acest infern în eden, 

Ai alungat toţi norii de furtună, 

Ai învăţat o inimă să bată, 

Să nu se mai ascundă. 

Îţi mulţumesc, fiinţă prea divină,  

Deşi eşti prea departe. 

Al meu spirit, pătat de păcate, 

Ţi-l închin spre libertate, 

Căci doar iubirea mea curată 

În om te poate iarăşi transforma. 
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BOTEZUL MEU 

 
 Bunelul meu e cel mai minunat bunic din lume: înalt, cu chip împunător, cu ochi albaștri scăldați în lumini 
pline de subînțelesuri, cu părul și barba albe, ninse cu flori ca de cireș înflorit în mai, îmbrăcat cu cămeșă și ițari 
albi, strâși bărbătește cu curea lată, sfătos, șugubăț, 
harnic și darnic. Întotdeauna găsește ceva să-mi 
dăruiască. Și e tare mândru de mine: zice că îi semăn și 
că pentru el sunt ca o icoană a Îvierii, pentru că îi voi 
birui moartea. 
 Le știe pe toate. L-am rugat zilele trecute să-mi 
vorbească despre botezul meu. Mi-a spus: ʺNepoate, 
duminică, după Sfânta Liturgie, părintele Nicolae îmi va 
boteza ultima nepoată. Fii atent la slujbă, iar seara vom 
zăbovi, ca între bărbați, la o stare de vorbă.ʺ Ca de 
obicei, și duminică m-a dus de mânuță la biserică. La 
Slujba Sfântului Botez am fost numai ochi și urechi; 
simțeam în ceafă privirea atentă a bunicului. Pentru 
botez s-au pregătit cele trebuincioase: bunicul a adus în 
cofițe apă proaspătă, “neîncepută”, de la un izvoraș 
cristalin al Bistriței. A turnat-o în cristelnița bătrână ca biserica, dar strălucitor de curată. Părintele, îmbrăcat în 
veșminte albe, a adus Sfânta Evanghelie, cartea cu rânduiala slujbei, Sfânta Cruce, un sfeșnic aprins și, într-o 
cutiuță ce-mi aducea aminte de lada de zestre a bunicii, cele necesare Sfintei Taine. A citit frumos rugăciunile 
numai de el știute. Nașii au rostit Crezul. Părintele a luat prunca în brațe, a scufundat-o de trei ori în apa sfințită din 
cristelniță, spunând: “Se botează roaba lui Dumnezeu Ioana, în numele Tatalui, și-al Fiului și-al Sfântului Duh, 
Amin”dăruind-o în crișma albă ca zăpada, nașilor. A cântat apoi, cu lumânarea botezului aprinsă, îmbrăcată cu 
toate florile primăverii: “ Câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați și îmbrăcat”. A citit rar din Sfânta Evanghelie șI 
a pecetluit prunca cu Sfântul Mir, cu puterea Duhului Sfânt. Nașii au dus fina încreștinată la sfântul altar și taica 
părintele a împărtășit-o pentru prima dată cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.  

Toată biserica era lumină și bucurie; era mai bogată acum cu un suflet de creștin. Părintele a vorbit despre 
Taina Sfântului Botez ca prima din cele șapte Taine ale Bisericii, ca ușă de intrare în creștinism, în împărăția lui 
Dumnezeu. „Mulți ani trăiască” au cântat toți: părintele Nicolae, dascălul Mihăiță, nașii, bunicul și bineînțeles, eu… 
Seara, bunelul s-a ținut de cuvânt. Și, cum le știe el pe toate, am înțeles că în aceeași cristelniță și aceeași rânduială 
am fost botezat și eu, că sunt fecior de român, botezat creștin – ortodox, ca toți bunii și străbunii mei, că botezul 
face parte din ființa mea. Am aflat că și bunelul, și tata, și doamna învățătoare, și toți colegii mei de clasă și joacă 
au fost botezați la fel. Botezul meu e botezul satului meu întreg.! Mi-a spus bunicul că toți românii, de la Sfântul 
Andrei încoace, au fost botezați la fel: în numele Sfintei Treimi, în apele curate ale izvoarelor Bistriței, Prututlui, 
Nistrului, Mureșului, Oltului, Târnavelor. Botezul meu e botezul neamului meu românesc! Sunt tare mândru de 
asta! Tot de la Sfântul Botez mi-a dăruit Dumnezeu un îngeraș, numai al meu, să mă ocrotească. Și un nume, al 
unui Sfânt al Bisericii Mântuitorului Hristos. Cu el mă pomenește părintele la Sfânta Liturghie, rugându-se pentru 
sănătate și înțelepciune, cu el mă cheamă mama la masă și la învățat, cu el mă numește doamna învățătoare când 
ies la tablă să spun lecția, cu el mă strigă prietenul și vecinul meu Costel, la joacă. E numele meu, mă face o 
persoană unică și irepetabilă. Dar, iertați-mă, m-au furat gândurile și uitasem să mă prezint. Port, prin Taina 
Sfântului Botez, un nume de mare împărat și Sfânt din calendarul creștin – ortodox: mă cheamă Constantin! Ca pe 
bunelul! 

Silviu Manolache, clasa a XI-a C 
Text reprodus din ziarul”Lumina” 
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Prin colb de cronici filistine 

     Stau câteodată şi-mi amintesc ce vremi şi ce oameni erau odată în lumea satului românesc. 

Odată, nu demult, pe vreamea adolescenţei mele.  

     Era atunci o lume, un popor la care Crăciunul, Paştile, Rusaliile, hramul bisericii, zilele de 

,,moşi”, în care tot poporul făcea recurs la memorie. 

     La pomenirea înaintaşilor cimitirul (un Humuleşti adormit sub pământ) era în sărbătoare, în 

emoţii în care efemerul se întâlnea cu eternitatea, iar bucuria se simţea în aer, în vânt, în scânteia 

de lumină din fiece lumânare, în ce se vede sau nu se vede, dart e înconjoară tainic.  

     Satul trăia atunci un fel de vibraţie transcedentală care te detaşa de real, morţii şi vii bisericii 

se regăseau în rugăciune, formând acel suflet unic, mioritic, cu atitudine jertfelnică de de meşter 

Manole şi martiri Brâncoveni, neînţeles de străinii locului.  

     Un popor la care sacrul ţâşneşte din tinda bisericii şi care, în ţinţirim, cântând Hristos a înviat, 

biruia moartea şi istoria prin făclia de Paşte. 

     Nu ştiu alţii cum sunt, dar astăzi, când prin ţară adevărul umblă cu capul spart, iar limba 

română plânge pe uliţele pline de filistini semidocţi religios ce vorovesc pe la diferite televiziuni, 

mi se umple inima de durere. Diferiţi analişti filistini hrănesc sufletul românului, năpustindu-se 

asupra Biserii neamului cu murdării, inepţii, frustrări, angoase, News-Alertul îngălbeneşte micile 

ecrane, tulburat de minţile aflate în libertinaj moral ce încearcă să justifice cuvântul clipei: 

incinerarea. S-a incinerat el, Celebrull, Marela, Patriotul. N-a vrut să ,,arunce cu bulgări în focul 

veşnic.” Cum scris-a poetul necuvintelor, Nichita. 

      A cerut să fie ars, adică, cu toată existenţa lui în focul veşnic. A refuzat adică voit, conştient, 

misterul trupului înviat, adică misterul materiei înduhovnicite. El, patriotul, a ales liber, fumul 

înprăştiat în Crematoriul veşnic. 

     Patriotul? Daca ar fi văzut mărul, copacul plin de fructe din cimitirul bisericii, din mijlocul 

grădinii eternităţii, ar fi înţeles. 

     Aşezat aici la facearea lumilor, mărul acesta, la suprafaţă, în lumea văzută, fost-a leagăn în 

patru vânturi ce-au trecut peste el ca peste ţară, dar nu s-a frânt, nici n-a plecat nicăieri. Rădăcini 

din adâncuri, hrănite din carnea şi pulberea oaselor celor trecute, îl ţintuiau bine locului. 

     Aici, merele sale, fructe rotunde şi roşii ca soarele au gustul strămoşilor; cine a gustat din ele 

nu le poate uita, în orice colţ al lumii ar fi plecat. 

Dorul de mere-n pârg, daruri ale copacului din mijloc de ţintirim nu-i vor da pace fireşte, e dorul 

de tata, de mama, de bunelul, de rădăcini, de ţară: ţara din morminte. 

 Patriotism? Amintiţi-vă de Măria Sa Ştefan cel Mare şi Sfânt, ce vrut-a să fie 

înmormântat la Mănăstirea Putna. În viaţă şi-a apărat Neamul şi credinţa cu mintea, sufletul, 

sabia, dar după moarte, prin mormântul de la Putna. Cu siguranţă - şi istoria confirmă, - dacă 

Măria Sa nu şi-ar fi ales locul de odihnă veşnică acolo, în ctitoria tinereţii sale, mai târziu, pe la 

mijlocul secolului trecut, puternicul de la Răsărit al clipei, ar fi muşcat mai lacom din Trupul 

Ţării. 

 Iar mai spre urmă, când milioanele de români plecaţi prin lume, pentru câştigarea pâinii 

cea de toate zilele, se vor întoarce – peste vreme şi vremuri – acasă, vor putea demonstra lumii 

întregi (devenită între timp un fel de turn Babel), că aici,  ei, sunt acasă. 

 Pentru că aici, în ţărâna ţării, în aşteptarea învierii, sacralizând pământul cu sângele şi 

oasele lor, sunt înmormântaţi strămoşii. 



 Biblioteca din Nord   15 

______________________________________________________________________________ 

 RREELLIIGGIIEE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

          E neamul ce se odihneşte hrănind istoria, e ţara din morminte. Iar memoria ţărânei e 

nepieritoare. Popoarele au memorie, populaţiile doar prezentul. 

 Sigur că, năimiţii cronicari filisteni, au spus în marea lor însingurare, fără să ştie, şi un 

mare adevăr. 

 Îndată ce a închis ochii, încineratul va fi plecat în nefiinţă, precum fumul arderii de tot şi 

toate, împrăştiat aiurea de vânturile istoriei. Fumul n-are rădăcini, n-are memorie, n-are istorie. 

Pleacă în nefiinţă, altfel spus către nicăieri. Bunelul, buna, mama, tata, Gheorghe şi Ion, oşteni ai 

Măriei Sale, un popor întreg, pleacă în veşnicie. Din pulberea oaselor lor, pe care s-a clădit 

neamul temeinic, izvorăşte veşnicia. Desigur, fiecare cu alegerea lui. Dar dacă tot vorbiţi de 

patriotism, lăsaţi neamul să se înveşnicească. Fără rădăcini, fără memorie, riscăm să ieşim din 

istorie. 

  

Preot Neculai Cojocaru 
Borca, 30 ianuarie 2013 

 

 

 

 
Seară de cultură, seară de amintire, seară de bucurie duhovnicească… 

 

Motto: “Noi am fost şi vom fi! “ 

 

         În seara zilei de Buna-Vestire, în cadrul conferinţei “Să nu ne răzbunaţi”, ni s-a adus și 

nouă o veste bună, aceea că activitățile misionare nu s-au terminat, că jertfa unor oameni nu a 

rămas sub cortină, într-un univers al uitării, că putem să răscolim trecutul tragic și atât de 

mișcător al celor ce s-au născut pe teritoriul Basarabiei în vremea deportărilor comuniste ce 

urmăreau slăbirea fizică si psihică a persoanei, dorind să distrugă identitatea de creștin şi român. 

Invitatul serii, monahul  Moise de la Mănăstirea Oașa, a prezentat situația Basarabiei in 

special, atât probleme de actualitate, cât și probleme ale secolului trecut, secol care a încercat 

răbdarea locuitorilor din ambele părți ale Prutului, iar discursul a fost susținut de argumentul 

supraviețuitorilor deportărilor, argument pe care l-am văzut în cadrul unui documentar mișcător. 

Nuanța sensibilă s-a citit în vocile celor ce reconstituiau propriul trecut şi implicit trecutul 

poporului. Impresionează rezultatul invers dorinței rusești…dorința de a dărâma credința şi a 

reduce tot nobilul din om la zero, au întărit, și în România, și în Basarabia, conștiința națională, 

implicit conștiința ortodoxă. Un aspect de care m-am bucurat nespus a fost acesta: una din 

persoanele intervievate afirma ca primise sfatul: ”Să fiți tari, să fiți demni şi să nu vă dați în fața 

dușmanului…” și povestea cum reușea să învingă răutatea și multitudinea de apelative 

primite:”Noi, copiii ne mai luam la harță, iar eu nu mă lăsam. Ei ne faceau dușmani, țigani, iar eu 

le spuneam lor înapoi…Aveam iconița aceea mică de acasă și mă duceam la geam, luam iconița 

şi ziceam: Vedeți, Acesta este Dumnezeu, şi El o să ne apere, dar Stalin al vostru nu-i bun…”.    

O altă supraviețuitoare afirma cum a reușit sa fie schimbată pe planul conştiinței de argumentele 

ateiste ale comuniștilor, iar apoi a fost readusă la credință, ba chiar a primit puterea de jertfire 

pentru crezul ei. 
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Părintele Moise a relatat modul în care cele două țări separate de Prut se percep şi a 

prezentat contextul căutărilor sale, modul în care a ajuns să lucreze la seria “Să nu ne răzbunați”, 

iar în afara subiectului impresionant al martirajului şi al înstrăinărilor dorite de “regimul 

steagurilor roșii”, ni s-a vorbit, de către părintele Mihai Ifrim, din parohia Sabasa, despre 

nașterea din nou a lumii adusă de Buna-Vestire a arhanghelului Gavriil. 

Seara a fost completată de două momente artistice, în cadrul cărora s-au intonat cântece 

cu rolul de a trezi conștiința națională, constiința morală și chiar cea duhovnicească… 

La sfârșitul conferinței am fost solicitați, pe căile care ne stau la dispoziție, să ducem mai 

departe această aflare a valorilor ascunse, a trecutului zbuciumat. Modul de abordare a temei sper 

că a mișcat publicul prezent, că vocile suferinde ale foștilor exilați de pe pământurile pe care se 

născuseră, crescuseră, pe care le lucraseră, de pe pământurile sfinte ale patriei, departe de 

obiceiuri și sărbători, de odihnă şi comunitate, au trezit în noi o urmă de patriotism, un îndemn la 

rezistență, demnitate și jertfă. 

 

        Lucian   Iliescu, clasa a VIII-a A 
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AAPPAARRIIŢŢIIII  EEDDIITTOORRIIAALLEE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

„Înțelepciunea din anotimpuri” de Vasile  Cojocaru-Filipiuc 
 

Născut la Borca, satul Lunca în 1952, Vasile Cojocaru – Filipiuc a absolvit liceul “Mihail 
Sadoveanu” și Facultatea de Științe și Ingineria Metalelor din Iași. Autor al peste 20 de cărți de 
specialitate și lucrări științifice, pr. Univ. Dr. Vasile Cojocaru – Filipiuc a obținut Premiul 
Academiei Române” Henri Coandă”, diplome și medalii de Inventică Eureka Internațional 
Bruxelles. Titlurile și meritele sale științifice sunt mult mai multe decât cele enumerate. Este 
greu de imaginat că între metalurgie și poezie se poate face o trecere. Volumul „Înțelepciunea 
din anotimpuri”, apărut la finele anului 2012 o dovedește cu prisosință. Volumul cuprinde și 
pagini superbe de grafică, realizate de Cezarina Caloian. Cântarea înțelepciunii lumii, cântarea 
Binelui, mama, râul, satul, pădurea, iarba, lumina, copilăria sunt motive de poezie. 
O poezie pe care am cataloga-o romantică, dacă nu ar avea și elemente postmoderne, pe care 
cititorul le poate interpreta după bunul plac și imaginația sa. 
          Unul din cele mai frumoase poeme este „Iarna”. 
 
 
Iarna 
Toarce din caierul cerului 
Umeri cu povara luminii 
în solstiţiu, 
Copaci transfiguraţi în sălcii albe 
Motani ghiftuiţi de moţăială 
Litanii în utrenie 
Cădelniţe de râuri cu fum 
Evadarea din melancolia umbrelor ascuţite 
Ale amurgului, 
Păduri de fantasme încremenite 
Înnecarea mugurilor rătăciţi, 
Sfere de piţigoi pe gard 
Lucarne oarbe,

 
Tentacule-nţepenite, fără pradă,  
Şuier de trestii dezacordate. 
Grote pline de carne caldă, 
Mărgeane ascuţite 
Sub pleoapele caselor, 
Ramuri plânse de mesteceni, 
Vremuri de spovedanie, 
Topirea orelor din fiţuica zilei, 
Simbioza caselor 
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AAPPAARRIIŢŢIIII  EEDDIITTOORRIIAALLEE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cu cocoaşele cămilelor 
Şi cimitirele vârfurilor de pomi. 
 
Iarna- 
Anotimpul în pantă, 
O hartă rătăcită 
În munţi fără cărări 
Pădure fără tâlhari încolţiţi 
Şi graniţă de cer. 
Editoriqls 
 
 
 

Poeme oculte, de Radu Florescu 
 
 

Poetul Radu Florescu s-a născut la Borca, la 14 iunie 1961. A debutat în 1989 cu volumul Poeme 
singure, foarte bine primit de critica literară. Este membru al Uniunii Scriitorilor. Iată-l la al IX-lea volum 
de poezie, Poeme oculte, publicat la editura Chermides. Maturitatea lirică își spune cuvântul, în poeme 
meditative asupra lumii. Un exemplu este poezia Oameni și peisaje (dependent de ziua de mâine): 

 
Nu știu când trebuie să-mi iau rămas bun. 
O ploaie de vară îmi bate în fereastră 
Sunt tot mai convins că între nord și sud 
Cuvintele dorm ca niște animale de pradă. 
Mă străduiesc să repar ce a mai rămas 
Din oasele trupului 
Să trag peste mine un deal 
Care să acopere toate plecările. 
Dependend de ziua de mâine îmi imaginez că  
Am naufragiat 
În propria-mi viață, aici tânguitor și singur 
Văd în fața mea o corabie 
Care tremură 
Săltând peste pământul uscat 
Cei care îmi fac cu mâna în semn de rămas bun 
Sparg liniștea nopții în gânduri 
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PPAAGGIINNAA  CCEELLOORR  MMIICCII  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

   Mama 
Plăeşu Andrei, cl. a III-a 

Coord. înv. Ioana Fedeleş 
 

            Mama mea este totul pentru mine. Ea mi-a dăruit viaţa, m-a alintat şi m-a învăţat a vorbi. 

Când eram mic şi mai greşeam, mama avea întotdeauna un cuvânt de încurajare pentru mine, chiar şi atunci 

când era foarte dezamăgită. După o vorbă bună şi o mângâiere, iubirea ei era nepreţuită, era un tablou de pus în 

ramă. Alături de mama, bolta vieţii mele e liniştită, fără nori, senină. 

Ea este o floare sfântă care-mi este învăţător îngrijorat, dar mai presus de toate prieten. Este ca o carte de 

poveşti care-mi spune ce este bun şi ce este rău, ce este frumos şi ce este urât, ce este drept şi ce este nedrept şi cum 

să fiu om în viaţă, cum să înţeleg trecerea prin ea. 

            Mama este lumina vieţii mele ce nu se stinge niciodată. E luceafărul ce apare în noaptea misterioasă. 

Aş vrea să rămână mereu lângă mine, să-mi zâmbească cu ochii mari şi limpezi, să mă alinte şi să mă ajute când am 

nevoie. 

 

Mama, o fiinţă măreaţă 
                                   Andreş Paula, cl. a III-a 

 Coord. înv. Ioana Fedeleş 

 

 
  Mama e una dintre cele mai bune prietene ale  mele. Mă înţelege şi mă iubeşte cum n-o mai face nimeni. 

De aceea mereu mă ia cu ea unde merge şi se sfătuieşte cu mine. Ea e acea persoană care îţi spune întâia oară ce e 

bine şi ce e rău, ce e respectul faţă de părinţi şi nu numai. E ceea ce eu o numesc pe mama prima stea de pe cer. 

             Eu mai cred că e luna de pe cerul înstelat cu steluţe şi careia aş vrea să-i urez: 

                         ”Mamă dragă, La mulţi ani! 

                           Aş vrea o stea în dar să-ţi dau”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mama 
     Andreş Paula, cl. a III-a 

     Coord. înv. Ioana Fedeleş 

 

Cine m-a născut 

Şi m-a crescut? 

Cine m-a învăţat 

Să fiu bun, 

Să învăţ bine  

Şi să fiu cuminte? 

Cine capriciile-mi face? 

Sigur, că mama dulce 

Ne aduce şi ne face 

Dulciuri şi jucării 

Nu este aşa copii? 

 

  Mama mea 
         Găină Andreea, cl. a III-a 

        Coord. înv. Ioana Fedeleş 

 

Mamă dragă te iubesc, 

Tot aşa cum eşti. 

Cât de aspră, cât de bună 

Oricum ai fi 

Tu eşti măicuţa mea. 

Rog şi stelele să-ţi spună 

Cât de bună eşti. 

Tu m-ai crescut, 

Tu m-ai născut 

Pentru asta îţi mulţumesc. 

 

Mama 
  Doroftei Damian, cl. a III-a 

 Coord. înv. Ioana Fedeleş 

 

Mamă dragă şi înţeleaptă, 

Tu, tot mereu mă îndrumi 

Şi nu îmi spui ce este rău  

Tu doar îmi spui ce este bun 

Fără tine eu nu pot să trăiesc, 

Mamă dragă, să ştii că te 

iubesc. 
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 David Plăeşu, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 
Amalia Bostan, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 

 

Adela Aruştei, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 

 

Iustin Timar, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 

 

Daniel Ungureanu, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 

 

Elena Niţă Tincă, cl. I 

Coord. înv. Gladiola Bondar 
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PPAAGGIINNAA  CCEELLOORR  MMIICCII  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Activităţile celor mici 

 

             În luna martie s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” Borca  Concursul 

judeţean de creaţie literară şi plastică – „Măicuţa mea”. Au fost înscrise în concurs un 

număr de 473 de lucrări (creaţii literare, desene, picturi, felicitări) din judeţul Neamţ, dar şi 

din alte judeţe ale ţării. Concursul s-a finalizat cu acordarea de diplome pentru premiile I, 

II şi III şi cu revista online Măicuţa mea, revistă aflată pe site-ul şcolii noastre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lalele pentru mamele noastre 
Lucrări realizate în cadrul Concursului 

Naţional  “Piciul”, clasele I şi a III-a 

Coord. înv. Gladiola Bondar şi Ioana 

Fedeleş 

Medaliaţii clasei I – etapa naţională 

a Concursului SMART (Teona, 

Bianca, Amalia, Adela, Remus, 

Matei, Daniel) 
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Tradiția mărțișorului 
 
 

 Surprinzător, dar simbolul mărțișorului este anterior creștinișmului. Obiceiul făcea parte din 
ritualul noului an agricol. 
 Deși este specific românilor ,, dăruitul mărțișoruluiʺ a fost preluat și de unele popoare învecinate. 
Până în secolul trecut, mărțișorul se dăruia copiilor și 
tinerilor, fete și băieți, de 1 martie, înainte răsăritul soarelui. 
Sensul, format din două fire de lână alb și roșu, sau alb și negru, 
reprezintă contrariile: vară- iarnă, căldură-frig, lumină-întuneric, 
fertilitate-sterilitate. Șnurul era legat la mână, prins în piept și 
purtat până la înflorirea pomilor fructiferi. Apoi era agățat ca 
semn benefic pe ramurile înflorite, se punea sub cloșcă, ori la 
icoane. Ziua numită “băutul mărțișorului“. 
            Cu trecerea timpului, de șnurul bicolor s-au legat monede 
de aur sau de argint. Unele legende spun că mărțișorul ar fi fost 
tors de Baba Dochia , probabil o veche zeitate agrară, care 
moare și renaște la echinocțiul de primăvară. La geto – 
daci, anul nou începea la 1 martie, mărțișorul fiind dăruit ca un 
talisman, împreună cu urările tradiționale. Cu timpul, de 1 
martie, a început să se omagieze sexul frumos, iar mărțișorul 
a devenit un obiect din ce în ce mai sofisticat. 
 

Membrii clubului de jurnalism 
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NNOOII  DDEESSPPRREE  NNOOII  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 Corul din Sabasa alcătuit din elevii de liceu a cântat de Crăciun, colinde la Mitropolie, Protopiatul 

Ceahlău și Mănăstirea Petru – Vodă. 

 Olimpiadele: 

- Alexandra Cobuz a X-a C locul I la etapa județeană a olimpiadei de istorie 
- Alexandrescu Bogdan a XII-a C- locul II la etapa județeană a olimpiadei de geografie. 
- Iliescu Lucian  - locul al II-lea la olipiada judeţeană de limbă şi comunicare 

 Simulările la clasa a VIII-a și a XII-a. 

Simulările s-au efectuat pe data de 11, respectiv 13 și 14 a lunii martie. În cadrul acestora nu au 
avut loc întâmplări neprevăzute. Notele au fost de la 1 la 9.11. 

 Olimpiada de muzică 

S-a desfășurat pe data de 15 a lunii martie la Liceul de Artă Victor Brauner. Au participat 26 de 
fete din clasele VIII-XII. Locul ocupat de cor a fost locul secund în detrimentul a alte două coruri. 

 Sport 

În luna ianuarie s-a desfășurat campionatul de fotbal. Au participat numeroase clase. Dintre toate 
doar a XI-a B și a XI-a C au rezistat. Urmează să se dispute finala. Rămâne de văzut care va fi 
învingătoare. 

 Am sărbătorit Dragobetele la un suc cu prietenii. Ziua nu a trecut neobservată. 

 A urmat 1 martie, când fetele au dăruit mărțișoare băieților. De 8 martie fetele au primit flori și 

ciocolată.Se cunoaște că a venit primăvara. 

 Evocarea lui Marin Sorescu. Pe data de 19 februarie 2013 a avut loc evocarea lui Marin Sorescu, 

organizată de Iolanda Lupescu. Au participat clasele a XI-a A și a XII-a C, profesorii Ecaterina Țupu, 

Gheorghe Carază și bibliotecara Despina Gheorghiu. Bibliotecara Iolanda Lupescu a rememorat 

bibliografia autorului, exemplificând cu poezii din volumul de debut „ Singur printre poeți”. Pentru 

că poezia lui Sorescu este una aluzivă, s-au citit poezii reprezentative din toate volumele apărute 

până acum. Colegii noștri s-au întrecut în a recita, unii având talent actoricesc înnăscut. Deliciul 

întâlnirii a fost recitarea din volumul „La lilieci”. Întâlnirea s-a finalizat cu discuții ale colegilor 

noștri pe seama poezii lui Sorescu. Consider că a fost întâlnire reușită deoarece poeziile m-au 

amuzat și m-a încântat recitarea colegilor. 

 
Diana – Elena Burlancea 
Clasa a XI-a C 
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UUMMOORR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 Poetul ilustrează în prima strofă, aici el evidențiază unda 

luminoasă a luni care este de culoare albă și atât de 

frumoasă, vântul bate lin și înduioșător peste lacul albastru 

și calm. 

 Crengile se îndoaie ușor și lin aici poetul redă relația lor cu 

natura și tot ce este pe lângă ea. Parcă este un vis și nu se 

mai termină niciodată. Răsfoirea ramurilor care adie ușor 

peste locul cel nemuritor. 

 Cel mai mare vis al meu se putea îndeplini numai dacă se 

putea da timpul înapoi, ceeace nu se mai poate. Acumai îmi 

este mult mai greu, pentru că nu am învățat când trebuia și nu am făcut ce trebuia. Deaceea nu mă pot 

îndeplini în viață, îmi este mult mai greu acum decât când eram în clasele primare. Regret acum dar nu 

pot face nimic, dar nici odată nu este târziu, eu să fi învățat măcar jumătate pe cât ar fi trebuit acum 

eram aicea și să nu știu nimica, dar nu dau vina pe nimeni și pe nimit, dau vina numai pe mine. 

 Măcar să nu mă fac de rușine în viață, știu strictul necesar și îmi ajunge. De ce nu am ascultat de 

profesori și de părinții mei, ei mă învățau numai de bine.Dar de acum înainte ascult de toți și de toate, 

mai ales de profesori și de părinții mei. Dar după ce termin ce fac, să lucrez într-un gater nu mi se 

potrivește, să mai treacă timpul și o să vedem. 

 Cuvintele care au linie de despărțire se numește cratimă. 

 Cratima este semnul de ortografie al Limbii Române. 

 Părerea mea este că această poezie este frumoasă se vorbește despre cadru jalnic și nervos. 

 Semnificația versurilor „Și singur busiumul mai sună /în trista liniște de noapte”este tristețea 

buciumului ce nu va mai fi folosit din cauza noilor metode de comunicare pe distanțe lungi. 
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