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EDITORIAL 

............................................................................................. 

Şcoala Borca şi oamenii ei 

 

 

Liceul Borca la 60 de ani 

 

     Când în 1953 s-a înfiinţat liceul de la 
Borca, numit la început ,,şcoala medie” de 
10 ani, elevi care ar fi vrut să-şi continue 
studiile, dar n-aveau posibilităţi, au răsuflat 
uşuraţi. Liceul era la ei acasă. 

      Învăţătorul Vasile Codrescu a insistat ca 
liceul să funcţioneze la Borca, aşa cum 
prevăzuseră autorităţile regiunii Bacău. 
Vasile Codrescu a fost şi primul director al 
liceului. Din acel an, 1953, sute de 
absolvenţi au făcut cunoscut liceul în ţară şi 
în străinătate, datorită competenţei lor  şi a 
seriozităţii cu care voiau să se impună. Borca 
a avut marele avantaj că, fiind o localitate izolată, putea primi profesori de elită, incomozii regimului comunist de 
atunci. Aşa a fost profesorul Vultur Orândeanu, fost primar al  municipiului Piatra-Neamţ şi director de liceu. Dintre 
absolvenţi, majoritatea au absolvit facultăţi, devenind ingineri (Pitu Ciuntu, Nicolae Gavril), profesori (Petre Lungu, 
Ecaterina şi Gheorghe Carază, Alina Budăi), actori (Camelia Paraschiv Katai, Gabriel Dumtraş), pictori (Gabriela 
Irimescu, Ovidiu Muraru), poeţi (Aurel Dumitraşcu, Mihai Niculiţă). 

Borca este un reper intelectual prin oamenii de seamă ai comunităţii. 

La începutul lunii noiembrie, în cadrul Zilelor liceului, un modest program artistic, câteva discursuri ale foştilor şi 
actualilor directori, au amintit că se împlinesc 60 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, s-a descoperit şi un bust al 
scriitorului Mihail Sadoveanu, cel care dă şi numele liceului. Liceul din pădure, cum spunea poetul ,,Mihai Niculiţă”, 
continuă să aibă elevi şi absolvenţi frumoşi. Într-un cadru natural mirific, îndrumarea pedagogică şi formarea ca 
oameni se face cu success. Viaţă lungă le dorim tuturor! 

                                                                                                                         Membrii clubului de jurnalism 
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Unde sunt cei ce nu mai sunt? 

............................................................... 

 In memoriam director, 

 profesor Viorel Bondar 

 

Mărul din grădina eternităţii 

 

  În mijlocul ţinţirimului, tronează 
înţelept şi maiestuos, ca un bătrân ce se află, 
un măr, copac aşezat aici, - aşa spune satul – 
de la facerea lumilor. Ca pomul cunoaşterii 
din Eden, e martor precum un filosof tăcut, la 
toate ale lumii: a celor văzute şi nevăzute, a 
celor trecătoare şi a celor netrecătoare. La 
suprafaţă, în lumea văzută, fost-a legănat în 
vânturi – ce-au trecut peste el ca peste ţară – 
din cele patru puncte cardinale, 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, la suprafaţă, l-au troienit flori de 
mai în tinereţea şturlubatică a primăverilor; 
aici l-a încălzit căldura de cuptor în zile 
însetate; aici a ascultat încărcat în zăpezile 
de altădată în geruri ce-i îngheţau sângele 
strămoşilor din cercurile concentrice ale 
anilor, colinde în limba Mioriţei cu Lerui-Ler 
şi flori de măr înfloriţi n-o să vă vină să 
credeţi, taman în decembrie, aici merele sale, 
fructe rotunde şi roşii ca soarele, au gustul 
strămoşilor; cine-a gustat din ele nu le poate 
uita niciodată, în orice colţ al lumii ar fi 
plectat. 

          Dorul de mere-n pârg, daruri ale 
copacului unde ne ducem. La umbra 
bătrânului pom, văduve îşi plâng şi tămâiază 
morţii, dragostele lor cununate acum cu 
veşnicia. Aici a suspinat pomul trist, pentru 
omul căzut în păcate şi moarte, privind la 
ultima lopată de pământ ce răsuna peste 
sicrie, gândind, cu siguranţă la deşertăciunea 
lumii. Dar tot aici, a tresărit bucurându-se de 
carul de flori alb-roz dăruit de primăveri, cu 
care s-a împodobit ca toţi împăraţii lumii.  

          În adâncuri, rădăcinile lui, bine înfipte 
în trupul neamului, se hrăneau din praful de 
oase albe ale lui Ion, Gheorghe, ale Mariei 
sau ale Ioanei; iar atunci când întreaga 
creaţie cânta „Hristos a înviat din morţi cu 
moartea pe moarte călcând şi celor din 
mormânturi viaţă dăruindu-le“, din florile 
alb-roz ce prindeau viaţă în coroană ne 
zâmbeau aceeaşi Ioni şi Gheorghe, aceleaşi 
Marii şi Ioane izvorând în lumini din 
adâncuri. Legănat în cele trecătoare şi bine 
înfipt în cele ale veşniciei, întregul copac era 
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un zâmbet. Se vindecase de absurd, biruind 
cu Hristos, moartea… 

          …Acum peste copac a năvălit toamnă 
târzie. Lumina s-a spart în mii de feţe, ca un 
curcubeu. Poezia copacului în plină toamnă e 
poezia omului care-şi transfigurează declinul 
vieţii, înpărtăşindu-şi destinul lui pieritor cu 
al cerului şi al pământului. Agoniile cerurilor 
în toamnă revărsată peste el, sunt ale vieţii 
noastre, iar zilele descresc mai mult în noi. 
Ne scuturăm frunzişurile de fiecare clipă 
îngălbenită ce-a trecut, la fel ca pomul din 
ţintirim, pălit de brumă, de frunze. Simţim 
solstiţiul toamnei la fel ca solstiţiul vieţii 
noastre şi, furtunile din afară, ce tot vin peste 
noi, ne bântuie cu aducerile aminte.  

În toamnă, ne contemplăm melancolia 
împuţinării noastre, tristeţea treptatei noastre 
întunecări. Ne tot bat brume şi, ca în veşnicul 
dor de mit, ca frunzele tivite în galben, 
grădinile zilelor noastre îşi coboară sevele în 
pământ, spre rădăcinile strămoşilor. 
Avertismente înscrise în tragicele şi 
frumoasele stihii din afară şi din noi, cei 
aflaţi în căutarea eternităţii.  

Omul şi profesorul moare, încet, încet. 

Sufletul, memoria şi poezia lui, niciodată! 

                    Preot. Nicolae Cojocaru 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

Mesajul unui fost elev cu ocazia 
săbătoririi a 60 de ani de la 

înfiinţarea Liceului                   
,,Mihai Sadoveanu”, Borca 

.............................................................. 

 
 

        A fost înfiinţat în anul 1953. A fost plămădit 
din dragostea faţă de învăţământul românesc, faţă 
de meseria de pedagog şi nu în ultimul rând, faţă 
de tinerii din această zonă a ţării, care aveau un 
mare potenţial de asimilare şi o nevoie imperioasă 
de educaţie . 
 A luat fiinţă repede, dar nu uşor. A avut ursite 
bune şi blajine. A crescut viguros şi puternic. A 
adapostit la umbra sa, de-a lungul zecilor de ani, 
generaţii de elevi care s-au instruit aici cu trudă şi 
abnegaţie. A avut în fruntea sa pedagogi 
destoinici, învăţători şi profesori competenţi, 
foarte bine pregătiţi profesional, care au ştiut cum 
să transmită elevilor lor cunoştinţele necesare, 
pentru ca aceştia să poată să urmeze cursurile 
învăţământului superior. A pregătit generaţii de 
viitori medici, ingineri, farmacişti, profesori, 
ofiţeri, oameni de afaceri, care  şi-au făcut la 
rândul lor datoria faţă de ţară. A înfrânt greutăţile. 
S-a luptat cu lipsurile, cu timpul şi uneori chiar cu 
autorităţile, dar a izbândit de fiecare dată. Se luptă 
şi acum, dar se luptă frumos şi eficient, posedând 
o bază materială bună şi tehnică modernă. Ştie 
pentru ce se luptă. 
        Îi doresc o luptă continuă. Altfel nu se poate 
ca acest simbol al învătământului nemţean, care
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aniversat 60 ani de la înfiinţare, să păstreze o ţinută dreaptă şi fermă, privirea senina şi cugetul curat. A 
înscris în Panteonul învăţământului românesc – Virtuţi. Felicitări!! 
          Cu nostalgia vremurilor trecute , privim astăzi cu înţelegere şi în acelaşi timp cu speranţa reformei, 
exprimându-ne convingerea că efectele ei vor respecta tradiţiile şi aspiraţiile de veacuri ale dascălilor 

neamului românesc. Nu pot să închei fără a aduce mulţumiri învăţătorilor şi profesorilor care m-au 
format şi m-au pregătit pentru societate, începând cu d-na înv. Ecaterina Florescu care mi-a 
îndrumat primii paşi în şcoală. 
          Cu aceste gânduri, în numele foştilor mei colegi şi al meu personal, vă rugăm să primiţi 
urările noastre de viaţă lungă şi frumoasă, la aniversarea a 60 ani de la înfiinţare. Să fiţi proaspeţi şi 
înfloritori! 
                                     LA MULTI ANI ! 
 
                                                                   Cu deosebit respect,  
                                                                                                      Col. ( r )  Petru  Năstasă

PAGINA FOŞTILOR ABSOLVENŢI 
 

...

Un vis împlinit! 

 Zabul, Afgnistan 

„Școlii din pădure”‚ Mihail  Sadoveanu-
Borca,  îi datorez un sentiment de recunoștință 
datorită profesorilor pe care i-am urmat  ca model în 
viață, pentru care am avut, am și voi avea mereu un 
sentiment sincer de admirație și  respect.  Unii 
profesori mi-au rămas în minte pentru totdeauna și-
mi cer scuze dacă nu-i amintesc pe toți. Amintesc pe 
 doamna directoare Lungu Maria, o “mână de fier” 
ce avea calitatea de lider, cu autoritate reală, reușind 
 mereu  să  echilibreze colectivul avut în subordine 
prin deciziile luate. Domnul profesor de limba română, Bancea Gavril, director adjunct la vremea 
respectivă, mereu calm și plin de optimism era prietenul tuturor. Am avut privilegiul de a face parte 
din clasa domnului diriginte Afloarei Mircea. Rememorez cu plăcere stilul domnului profesor de 
istorie,  inconfundabil, plin de umor, prin  care era imposibil să nu ții minte lecția din clasă. Avea o 
formulă magică, o combinație de cifre,  cu care reușea să-l prindă taman pe cel care se pregătise 
mai puțin. Era bestial momentul în care așteptam, ca niște sfinți, rezultatele, pentru că nici măcar 
musca nu se auzea, doar vocea domnului profesor, uneori, spunând: „3… cu indulgență!”   Soția 
domnului diriginte, doamna Afloarei Maria, mereu elegantă și serioasă, având acel “je ne sais quoi” 
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ne făcea, prin exemplul personal, educație morală, poate și pentru că eram mai mult de jumătate 
fete, adolescente și reușea să transforme ultimele minute din ora  de franceză într-o oră de 
dirigenție, pentru a ne introduce într-o  viață cinstită.  Un profesionist al catedrei de fizică, un om 
cu suflet și dăruire pentru cariera didactică este domnul profesor Bălțătescu Cătălin. Ne stimula 
ambiția de a fi mai buni, iar orele de fizică erau mereu pline de viață și parcă prea scurte.  L-am 
îndrăgit de asemenea pe domnul profesor Amariei Vasile, cel care a “construit echipa”, pentru că 
eram prima promoție de absolvenți ai profilului  matematică informatică, un om de o 
responsabilitate  profesională  deosebită,  dezvoltând capacitățile  noastre individuale. Un profesor 
cu mult har, de la care nu am îndrăznit să 
chiulim niciodată, care ne-a învățat să gândim 
logic în orice situație, este domnul profesor de 
matematică Andronic Ion.  Am cunoscut de 
asemenea etalonul omului corect  în persoana 
domnului profesor  de limba franceză Lungu 
Petru, un om de o cultură excepțională, ce 
avea puterea de a te face să te concentrezi 
asupra lecției și să crezi în forțele proprii. De 
la domnul profesor  Ioniță Dumitru,  ale cărei 
ore erau valabile doar dacă aveai  dicționarul 
explicativ al  limbii române, am învățat să mă 
autodepășesc  și astfel, lista profesorilor de 
calitate ar putea continua. Mă înclin în fața lor 
și cu  respect  le transmit un sincer și călduros 
“multumesc”. Mai mult decât atât, liceul mi-a 
dăruit o prietenie sinceră și necondiționată pe 
care i-o datorez. Îmi amintesc cu plăcere de 
prietena și colega mea de bancă, Ana Maria 
Budăi.  Ni se spunea „surorile siameze “ 
pentru ca eram nedespărțite. Mergeam peste 
tot împreună, ținându-ne de braț. După mult 
timp de la terminarea liceului, ne-am întâlnit în 
Iași, prin mall, și am rămas surprinse 
amândouă, când, uitându-ne  într-o oglindă, am constatat că noi mergeam la braț de mult timp. De 
câțiva ani, obișnuim  să ne vizităm periodic, pentru a împărtăși cu aceeași inimă adolescentină atât 
 momentele frumoase, cât și cele mai puțin plăcute din viețile noastre. 

În anul 2003, după terminarea liceului, profil matematică –informatică,  am optat pentru cariera 
militară. Trecând cu brio examenele pe care le-am susținut la matematică, fizică și engleză am ales 
Arma Tancuri, Specialitatea Tancuri la Școala Militară  Basarab I, Pitești. Mi se părea ceva inedit 
pentru o femeie și în același timp o armă complexă, care te îndemna mereu spre autodepășire. În 
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anul  doi l-am întâlnit pe soțul meu, tanchist și el, un tânăr sublocotenent pe vremea respectivă cu 
trei ani mai mare decât mine, expert în informatică  și cu un scris caligrafic exemplar, cu ale cărui 
scrisori de dragoste m-a cucerit. El a fost cel care m-a susținut să urmez și o facultate civilă, așa că 
m-am înscris și am fost admisă la  Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene-
București. Poligoanele de instrucție pentru tanchiști (Cârțișoara-Sibiu, Mălina-Galați, Bogata-
Turda, Capu Midia-Constanța) mi-au dovedit că arma și specializarea tancuri nu este atât de 
feminină și nu prea mi se potrivește funcția de mecanic conductor tanc. Aveam nevoie în primul 
rând de forță fizică, pentru ca tancurile noastre se defectau destul de repede, vechi fiind. Nu după 
mult timp am  descoperit o specializare mai interesantă,  pe care am îndrăgit-o și care mă avantaja 
mai mult ca femeie-militar: Cercetare/Informații militare (intelligence în termeni NATO). 
Școlarizarea am făcut-o la Centrul de Instruire pentru Operații Speciale -Buzău. Ambiția ce mă 
caracterizează m-a ajutat să finalizez ca  șef  de promoție,  fapt ce mi-a permis să fiu prima care-și 
alege repartiția.  Am ales unitatea  de tancuri din Bacău, pentru ca mi se părea cel mai aproape de 
casa părintească, din satul Pârâul Pântei, com. Borca.  Când am fost numită pe  funcția de 
Comandant Pluton  Cercetare știam că voi fi responsabilă în totalitate de calitatea instruirii 
subordonaților,  drept pentru care  am aplicat, ceea ce am învățat de la foștii dascăli: corectitudine, 
profesionalism, respect reciproc concomitent cu  respectarea ordinii și disciplinei militare ferme. În 
mai puțin de un an de la această numire în funcție eram mândră de subordonații mei. Mergeam 
împreună în diferite tabere de instruire: de munte, de alpinism, de apă, de schi, tabere mobile de 
vară sau de iarnă  de unde ne întorceam cu rezultate foarte bune mai ales prin participarea la 
competițiile între plutoane,  și eram apreciați de eșaloanele superioare. Următoarea funcție pe care 
am ocupat-o, pe care sunt încadrată și în momentul de față, este cea de Comandant Companie. Nu 
este greu, îți trebuie doar tactul necesar de a conduce oamenii prin integritate morală, disciplină și 
conformare la reguli. 

Momentan mă aflu în Teatrul de Operații Afganistan, provincia Zabul, cel mai periculos loc 
de pe glob. De șase luni, sunt aici împreună cu soțul meu, unde, cei mai buni  prieteni sunt arma din 
dotare, vesta antiglonț și casca de kevlar. Un tărâm al contrastelor, unde nu e loc de greșeală. Orice 
ofițer are nevoie în cariera sa de o asemenea misiune internațională pentru a acumula experiență,  a 
aduce un plus în pregătirea profesională proprie și a vedea la cald cum stau de fapt treburile într-un 
război real. Nu am să povestesc din culisele războiului,  pentru că ar fi mult prea multe de spus, pot 
doar să menționez faptul că misiunea militarilor români se  concretizează  prin sprijinul populației 
locale, interzicerea libertăţii de mişcare a talibanilor în aria de responsabilitate precum și 
descoperirea şi distrugerea ascunzătorilor de armament, muniţii şi substanţe explozive ale 
insurgenţilor. Periculos, frumos și în același timp, un vis implinit! 

                                                                              Locotenent Vasilica (Nicu) Anghel 
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CALEIDOSCOP 

......................................................................... 

Procesul literar: Educaţia/ Fata babei 

           Pe 6 decembrie,  ziua Sfântului Nicolae, clasa a III –a  de la Şcoala Sabasa (Înv. Cristina Petrea) ne-a 

invitat la o şezătoare în cadrul comisiei metodice. Au participat şi mamele copiilor, mai emoţionate decât 

odraslele lor. Copiii s-au întrecut unii pe alţii şi au cules de la bătrânii satului versuri, legende, colinde. 

Mamele au reamintit cum se fac mâncărurile tradiţionale, ce obiceiuri sunt în preajma marilor sărbători. S-au 

cântat două colinde foarte vechi:  Când Hristos cina la masă şi Colindul lui Sân’ Petru, regăsite numai în 

Bucovina şi Ardeal.  

          Invitaţii au fost impresionaţi de surpriza pe care copiii au pregătit-o, Educaţia/ Fata babei. Talentul 

actoricesc al copiilor, umorul şi tema propusă au dus la îndelungi aplauze. Îndemnaţi de învăţătoarea lor, 

copii au prins gustul iscoditor al descoperirii tradiţiei locale. Încă mai sunt bătrâni de la care se pot culege 

versuri populare, cântece, reţete vechi gospodăreşti. Cu asemenea copii, nu ne mai este teama că ne vom 

pierde identitatea. Şi vom şi afla cum reuşeau strămoşii noştri să trăiască sănătos şi plini de energie până la o 

vârstă înaintată.                                                                                   Membrii clubului de jurnalism 

 

Peste tradiţii se aşterne uitarea 

           De cum intrăm în luna decembrie, ţara se îmbracă de sărbătoare: lumini multicolore, 
ghirlande, globuri, brazi încărcaţi de podoabe, care îţi iau ochii de strălucire în locurile publice, 
case, instituţii. 

          În vitrine, Moşi Crăciuni zâmbitori şi burtoşi ne invită să cumpărăm cadouri de sărbători. E 
vreamea reducerilor substanţiale şi consumismul ia o amploarea de nebănuit. Oameni grăbiţi şi 
extrem de serioşi îşi umplu coşurile cu de toate. Pot mânca tot ce cumpără? Pot îmbrăca toate 
hainele? Sunt necesare toate produsele cumpărate? Nu contează. Dacă tot sunt reduceri şi vin 
sărbătorile, banii trebuie cheltuiţi cumva. Sau oricum. Se pierde din vedere că de Crăciun s-a născut 
Iisus în ieslea din Betleem. Că a primit şi el din partea magilor aur, smirnă şi tămâie, numai că acele 
cadouri aveau cu totul alte conotaţii.  Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, pentru că se celebrează 
naşterea Domnului. Şi mai este o sărbătoare a bunătăţii. Mâna întinsă celui sărman, braţul de lemne 
cărat unui bătrân neputincios, vorba bună spusă unui bolnav, încurajarea celui ce suferă ar trebui să 
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constituie pornirile noastre întru devenire. Cum să devenim mai buni când ne gândm numai la noi? 
Simplu. Tăindu-ne voia spre lăcomie. Fiind atenţi la cei din jur.  

           Sărbătoarea Crăciunului se desacralizează din an în an. Colindele se cântă pe ritmuri mai 
săltăreţe. Mai nou, se colindă iarna: ,,Colindăm, colindăm iarna/Pe la uşi, pe la fereşti...” Moş 
Crăciun vine încărcat cu lucruri inutile. Şi sufletul nostru e gol. În ce colţişor l-am înghesuit pe 
Dumnezeu? Avem timp să ne mai gândim la el, să ne rugăm? Crăciunul înseamnă să dăruim altora 
din ce suntem. Nu costă bani. Doar efortul de a dezmorţi generozitatea din noi. De a descoperi 
lumina din ochii celuilalt. Mai este Crăciunul o sărbătoare tradiţională? Mai vestim noi naşterea 
Domnului, cântându-le altora colinde? Mai sunt colindele vechi la modă? 

         Atâtea întrebări care ar trebui să ne pună pe gânduri. De noi depinde să nu pierdem şi ce avem 
şi să reactivăm obiceiuri care încep să se uite.                                    Membrii clubului de jurnalism 

                                                                                                       

Când stingi un bec, se aprinde o stea. Încearcă şi tu! 

 

          Pe data de 21 martie 2007 în Sydney, Australia, a avut 
loc pentru prima oară un eveniment important pentru noi 
toţi: Ora Pământului. 

Î: Ce este ora pământului? Ora pământului este un 
eveniment internaţional organizat, de obicei, în ultima 
sâmbătă a lunii martie şi are ca scop “sensibilizarea” 
utilizatorilor de energie electrică  față de problema 
dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea 

energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice 
neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât și de către 
instituții și unități economice. 

Î: De ce este important pentru noi să facem acest lucru? Cu toţii ar trebui să luăm poziţie faţă de 
ameninţarea pe care o reprezintă încălzirea global pentru planeta noastră. Este important pentru noi, 
cât şi pentru cei din jurul nostru să ne gândim la faptul că fiecare eu, fiecare tu, împreună suntem 
schimbarea. Anul acesta se doreşte ca şi în România acest eveniment să prindă amploare. În 2014, 
pe 29 martie între orele 20.30-21.30 noi toţi am putea face o schimbare profundă în atitudinea 
noastră faţă de mediul înconjurător. O schimbare reală şi durabilă începe cu noi înşine. 

Florina Tanasă, clasa a XII  - a C 
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SONDAJ DE OPINIE 

............................................................................................... 

 
• 25 de elevi din clasa a X - a, de la Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, Borca,  

au răspuns pentru revistă la următoarele întrebări: 

1. Aţi aşteptat Crăciunul?  Cum? 
 

2. Nu v-a molipsit festivismul Crăciunului? 
 

3. Ce amintiri aveţi legate de Crăciun? 

          Un singur răspuns m-a mirat, punându-l pe seama unui spirit de frondă. În opinia respondentului, 

Crăciunul  e o zi ca oricare alta. În rest, pentru toţi, Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare când se 

împodobeşte bradul, se stă cu toată familia la masă, se ascultă colinde. Toţi au răspuns că s-au molipsit 

de festivismul Crăciunului, pentru ca şi-au împodobit casele şi curţile cu luminiţe multicolore. Crăciunul 

a fost prilej de primit sau dăruit cadouri. Am retrăit, citind răspunsurile, toate emoţiile acestor sărbători.      

Am simţit mirosul cozonacilor, a sarmalelor, am auzit lemnele trosnind în sobă. L-am văzut şi pe Moş 

Crăciun cu sacul de cadouri pe umăr. Am simţit bucuria, pacea, pe care colegii noştri ne-au transmis-o.  

I-am şi văzut pe unii, distrandu-se pentru că au fost la petreceri. 

           Dar nici unii din cei 25 de colegi nu ne-a spus ca s-a pregătit să meargă a doua zi la biserică. Că 

sărbătoarea Crăciunului este şi una a sufletului. Amintirile cele mai plăcute se referă la teama inspirata 

de Moş Crăciun şi de întâlnirile dintre rude şi prieteni, prilejuite de masa din familie. Unele amintiri se 

referă la peisajele de basm şi de ninsori. A fost consemnat faptul că în acest an a lipsit zăpada. Dar nu 

înseamnă că sărbătorile au fost lipsite de farmec, dovadă fiind răspunsurile emoţionante pe care le-am 

primit. 
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          Cum intrăm în iarnă, mulţi dintre noi încep să sufere de schimbări de dispoziţie, lipsă de energie, 

oboseală, melancolie, având drept cauză lipsa de lumină, care trimite mesaje către părţile creierului care 

determină apetitul sormnului, temperatură corpului, starea de spirit. Avem tendinţa, iarna, să mâncăm mai 

mult, să dormim mai mult. Tindem să devenim inactivi. Dacă vrem să punem sănătatea pe primul loc, nu 

trebuieă renunţăm la mişcare. Un numar de 29 şi 45 tineri, din clasele  IX-XI au fost supuşi următorului test: 

• Ce vârstă ai ? 

• Cât de activ/ă eşti? 

• Obişnuieşti să-ţi ajuţi parintii la treburile zilnice? Exemplifica-mi! 

• Orele de sport din liceu ti se par suficiente? Dar eficiente? 

• Exercitiul fizic ideal este….? 

• Când faci cea mai multă mişcare? 

• Ce stare, fizică şi mentaă ai după ce faci misşcare? 

          Un elev preferă “dormitul” în pat, altul mâncatul, 5 elevi  joacă 

fotbal, 3 merg pe bicicleta. O domnişoară preferă  “abdomenele”. 

Anotimpul ideal pentru a face mişcare este vara. Toţi au răspuns că, după 

mişcare se simt “fresh” sau în formă. Nimeni nu a specificat dacă în anotimpul rece avem voie să ne mişcăm 

sau intrăm in hibernare ca urşii. Elevii din clasele a XI - lea s-au dovedit mai activi, doar 5 dintre ei au 

răspuns “nu prea activ/ă”. Majoritatea îşi ajută părinţii la treabă, unul munceşte vara pentru un ban, 2 merg 

cu rolele, 1 schiază, 1 patinează, 1 practică înotul. Majoritatea au răspuns că fac flotări, aleargă, unul merge 

la sală.  Ne-am mirat să aflăm,ca un coleg de al nostru este “mort” după atâta mişcare.  

          Oare cum a putut să ne răspundă la întrebări? Sau tot mişcarea l-a înviat??? 

                                                                      Materiale prelucrate de Cristian Gheorghiu,  

                                                                                                     clasa a IX  -a la Liceul ,,Gheorghe Asachi” 
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SCRISOARE PENTRU ADOLESCENŢI  

                                                                                              TUDOR CHIRILĂ 

          Noi am pierdut. Dar voi, voi mai aveţi o şansă. Noi am fost fericiţi că 
am descoperit Coca-cola şi bananele şi am crezut că, dacă  noi citim, şi ei vor 
citi. Şi că toţi vom progresa şi ţara o să aibă scăpare. Noi ne-am înşelat. Unii 
dintre noi au plecat de aici. Caştigă bani acolo şi tânjesc după oraşul ăsta 
împuţit. Voi, însă, voi aveţi o şansă. Voi, aveţi şansa. 
 Nu va gândiţi la furat. E calea cea mai simplă. Şţiu că aţi aflat că aşa te 
îmbogăţeşti. Dacă ai pământ sau dacă faci afaceri cu statul. Ştiţi voi ceva 
despre tva şi cum ai putea să-l furi, dar nu vă e încă foarte clar. Nu ăsta e 
drumul. Cu cât se va fura mai mult, cu atât se va construi mai puţin, iar copiii 
copiilor noştri vor moşteni un imperiu de cenuşă. Sunteţi tineri şi totuşi habar 
n-aveţi ce înseamnă un Bucureşti în care se circulă normal. Daca voi habar 
n-aveţi şi dacă Ei continuă să fure, gândiţi-vă la copiii noştri. Nu e nicio 
şansă. 
 

          Citiţi. Citiţi mult. Citiţi tot ce va pică în mână. Nu-i mai ascultaţi doar pe profesori. Citiţi 
orice, fără discernământ. Nimic nu e mai important ca lectura, acum. Apoi, căutaţi-vă între voi. 
Vedeţi care citiţi aceleaşi lucruri şi înhăitaţi-vă. Numai în haita de oameni deştepţi o să reuşiţi. 
Unul singur dintre voi va fi mâncat. Zece însă, s-ar putea să reuşiţi. Gândiţi-vă de pe acum să-i 
înlocuiţi. Timpul lor trebuieă se termine. Trebuie să-i dominaţi. Dar nu cu gândul ca veţi fura 
mai mult ca ei. Asta e calea simplă care vă va sufoca moştenitorii. Ce-o să faceţi cu milioanele 
într-un oraş mort? Ce-o să cumparaţi, cu banii grămezi? La ce-ţi foloseşte un Lamborghini când n-ai 
o autostrada? De ce să ai o vilă într-un cartier sufocat de inundaţii?  
 
          Nu vă duşmăniţi profesorii. Sunt oameni amărâţi, din ale căror drame puteţi învăţa. Îşi dau 
priceperea pe un salariu de nimic şi vă învaţă carte. Nu vă bateţi joc de ei. Au muncit, şi nu e 
vina lor că părinţii voştri s-au descurcat mai bine. N-aveţi niciun drept să-i dispreţuiţi. Nu le 
sunteţi superiori. Banii părintilor voştri nu vă reprezintă. Vă reprezintă doar ceea ce puteţi 
scoate pe gură. Aveţi grijă ce scoateti pe gură. Vremea pumnului şi a bodiguarzilor a trecut. O să 
călătoriţi, iar copiii francezi învaţă carte, englezii la fel. Vă confruntaţi cu o lume care acum e 
mai deschisă decât oricând. Hoţii de la putere nu sunt în stare să vă spună cine este Delacroix sau 
Chagall. Nici Duchamp. Nu vă pot spune care e influenţa lui Schopenhauer în Sărmanul Dionis şi nici 
de ce este Eminescu un romantic întârziat. Foarte puţini o să vă spună cine a pictat Cina cea de 
taină şi de ce Visconti a ales romanul lui Thomas Mann ca să facă un mare film. Ei vor şti doar să 
va înveţe să furaţi. Iar calea asta, mai devreme sau mai târziu, se va înfunda şi ne va asfixia 
copiii. Nu va mai luaţi după ziare. Nu dau doi bani pe generaţia voastră, nu vă daţi seama? Pentru ei, 
cu cat sunteţi mai proşti, cu atât le va fi mai uşor să văă orice c***t. Iar căcatul pe care îl 
veţi cumpăra va fi obţinut de la proşti, plătiţi pe măsură. Adică prost. Eleva porno este un 
exemplu. Nu citiţi ziarele. Citiţi câteva, cele care vă informează. Nu marşati la orice promoţie. 
          Fiţi mai selectivi. Nu fumaţi iarbă şi nu vă daţi în cap cu alcool, cu orice pret. O sa le daţi apă 
la moara inculţilor şi hoţilor de la putere. Le va fi mai simplu să vă catalogheze drept o generaţie de 
distruşi, iar banii destinaţi salvării voastre, îi vor fura. E timp şi pentru iarbă, e timp şi pentru 
tequilla. Acum însă trebuie să învăţaţi, pentru ca în curând nu va mai fi timp pentru asta, căci veţi 
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intra în viaţă adânc de tot, şi e mai rău ca în junglă. Animalele au reguli nescrise. Oamenii au legi 
scrise. 
 
          Nu alergaţi după bani cu orice preţ. Banii trebuie să va fie doar mijloc, nu scop. Scopul vostru 
trebuie să fie cunoaşterea. Cu cât veţi şti mai multe, cu atât veţi fi mai înalţi. Orice carte 
citită, orice lecţie învăţată, se vor aşeza sub voi şi vă vor ridica deasupra celorlalţi. Veţi 
domina cu mintea. Nu e nimic mai frumos decât asta. Europa cumpară inteligenţă. România nu 
cumpără nimic pentru că hoţii nu construiesc, hoţii fură. Nu uitaţi că vă fură pe voi şi asta trebuie să 
vă oprească. O să auziti toată viaţa de Napoleon şi de Nicolae Titulescu, dar sigur copiii ştri nu 
vor şti cine a fost Emil Boc. Istoria o scriu cei care construiesc. 
 
          Sunteţi tineri. Nu vă gânditi că sunteti slabi. Puterea voastră stă în curăţenie. Sunteţi curaţi, 
n-au apucat să vă mânjească, dar dacă dintre voi nu se vor ridica luptătorii, o să vă împroaşte cu 
noroiul străzilor pe care nu le-au reparat. Fiecare picătura de noroi sunt banii care n-au ajuns pe 
strada aia. Trebuie să schimbaţi asta. Care e calea? Să citiţi. Literatura universală o să vă înveţe 
să deosebiţi Binele de Rău. Balzac, Stendhal, Dumas, Dostoievski, Dickens, Tolstoi, Goethe, toţi 
deosebesc Binele de Rău. Din prezentul amărâtei asteia de tări nu puteţi învăţa Binele. Binele 
puteţi fi voi. Şi cu cât veţi fi mai multi buni, cu atât veţi sufoca răul. Nu e imposibil. Daţi 
scrisoarea asta mai departe. Deveniţi buni, mai buni, cei mai buni şi răspândiţi-vă precum 
lăcustele. 
 
          Nu-i invidiaţi pe oamenii cu bani. Nu vă faceţi modele din băietii de bani gata, din băietii de 
oraş.ă treizeci şiă de ani le va rămâne doar o listă lungă de femei. Or trofeele astea sunt 
trecătoare. Când îmbătrâneşti şi trofeul tău va fi o babă. După asta vine singurătatea. Voi aveţi 
şanşa să lăsaţi ceva în urma voastră. Banii nu sunt Calea. Priviţi unde ne-a adus setea de bani. 
 
          Nu vă resemnaţi, asta nu duce nicăieri. Capul plecat, sabia îl taie. Protestaţi, luptaţi, 
protestaţi. Cu scop, însă. Nu degeaba, că altfel se transformă în lătrat. Învăţaţi legile. 
Învătaţi-vă drepturile. Atunci veti şti când are cineva voie să vă legitimeze. Veţi şti cum să 
luptaţi, dacă veţi şti legile. Apoi o să vedeţi că legile sunt proaste. Şi veţi înţelege că trebuie 
să le schimbaţi. Pare greu şi cere timp. Dar, Doamne, voi aveţi timp şi pentru voi nimic nu e greu. 
Voi nu înţelegeţi că SUNTEŢI SCHIMBAREA? Dacă voi lăsaţi ţara asta pe mâna hoţilor, de-abia 
copii voştri vor mai avea o şansă! Căci şansa vine o dată la o generaţie. Noi am pierdut. Câţiva 
dintre noi, şi nu suntem puţini, vă putem ajuta. Noi suntem Fomilă şi Setilă, dar voi sunteţi 
Harap-Alb. Alegeţi dintre voi pe adevăraţii lideri. Să-i alegeţi şi să nu-i invidiaţi. Lor le va fi 
cel mai greu. Vor avea gloria, dar şi coşmarul. Vor fi salvatorii voştri, dar se vor pierde pe ei 
înşişi. Liderii trebuie să fie dintre voi. Şi trebuie să-i căutaţi de pe acum. Uitaţi-vă unii la 
alţii în fiecare zi şi căutaţi-vă căpitanii. Altfel, veţi pieri o dată cu noi. Şi atunci porţile 
libertăţii ne vor fi închise şi EI vor câştiga. Cine sunt ei? Ştiţi foarte bine. Îi vedeţi în ziare,în fiecare 
zi. 
 
Salvaţi-vă! Salvaţi-ne! Este o singură cale! Lupta cunoaşterii!! Şi când veţi fi câştigat lupta 
cunoaşterii, de-abia atunci veţi cunoaşte să luptaţi cu adevărat!!!  
 
Nu vă amăgiţi cu prezentul… Salvaţi-vă în viitor. Noi am pierdut. Voi? Ce faceţï? 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

............................................................................. 

Ardeiul iute: îţi vine să crezi?  

 

    Unele dintre beneficiile pentru sănătate ale ardeiului iute sunt aproape 
incredibile, iar reputaţia acestuia este în continuă creştere, în urma cercetărilor 
medicale. Ardeiul iute poate contribui la distrugerea celulelor canceroase din 
prostată, plămâni, pancreas şi poate opri un atac de cord în maximum 30 de 

secunde. Ardeiul iute face parte din familia Capsicum şi este cunoscut sub denumirea de Capsicum Annuum. 
Ardeiul iute ajută la stimularea metabolismului, prin acţiunea pe care o are asupra structurii venoase.  

          Beneficiile pentru sănătate. Nu este nimic mai uimitor decât efectele pe care ardeiul iute le are asupra 
sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulară a capilarelor, venelor, 
arterelor şi ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De aceea, ardeiul iute este unul dintre cele 
mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială, curătă arterele şi contribuie la diminuarea valorilor 
colesterolului rău sau a trigliceridelor. Având în vedere că bolile cardiovasculare sunt ucigaşul numărul unu 
la nivel mondial, proprietăţile ardeiului iute sunt deosebit de importante.  
          Ardeiul iute este benefic atât pentru stomac, cât şi pentru tractul intestinal deoarece stimulează 
mişcarea peristaltică a intestinului, ajută la eliminarea fecalelor şi contribuie la reconstrucţia ţesutului din 
stomac, facilitând vindecarea leziunilor stomacale şi ulcerelor intestinale. Atunci când se consumă ardei iute, 
acesta declaşează o senzaţie de căldura în tot corpul, din acest motiv chiar a fost una dintre plantele 
recomandate în caz de degerături. Usturător şi picant, ardeiul iute este adăugat în diverse feluri gustoase de 
mâncare din întreaga lume. Iuţeala este determinată de o concentraţie ridicată de capsaicină, studiată pentru 
utilizările ei pe scara largă de la reducerea efectelor durerii, beneficii cardiovasculare precum şi capacitatea 
de a preveni apariţia cancerului. Capsaicina are un rol esenţial în deschiderea şi drenarea pasajelor nazale 
congestionate. 

          În  plus, alături de conţinutul ridicat de capsaicină, ardeiul roşu este o sursă excelentă de vitamina A, 
prin concentraţia de carotenoizi pro-vitamina A, inclusiv beta-caroten. Beta carotenul este nu doar un 
antioxidant puternic, ci poate fi convertit în organism în vitamina A, un nutrient esenţial pentru sănătatea 
tuturor ţesuturilor epiteliale (cele care căptuşesc toate cavităţile corpului, inclusiv tractul respirator, gastro-
intestinal şi tractul reproductiv). Beta-carotenul poate fi util în 
reducerea simptomelor astmului, osteoartritei şi artritei 
reumatoide. În  plus, activitatea sa antioxidantă contribuie la 
prevenirea daunelor radicalilor liberi care pot determina 
ateroscleroza, cancer de colon, diabet zaharat şi alte 
complicaţii, cum ar fi leziuni ale nervilor şi boli de inima.  
          Lupta impotriva inflamaţiei. Ardeiul iute conţine 
capsaicina, care încălzeşte corpul şi este un inhibitor puternic 
al substantei P, o neuropeptidă asociată cu procesele 
inflamatorii. Cu cât este mai iute un ardei, cu atât conţine mai 
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multa capsaicina. În present, se studiază efectele capsaicinei ca tratament pentru tulburările fibrelor nervoase 
senzoriale, inclusiv dureri asociate cu artrita, psoriazis şi neuropatie diabetică. Atunci când animalele 
injectate cu o substantă care provoacă artrita inflamatorie au fost hrănite cu alimente care conţineau 
capsaicina, debutul artritei a fost întârziat şi inflamaţia a fost redusă în mod semnificativ.  
          Beneficii cardiovasculare. Ardeiul roşu iute s-a dovedit a reduce nivelul colesterolului din sânge, a 
trigliceridelor şi agregarea plachetară, crescând în acelaşi timp capacitatea organismului de a dizolva fibrina, 
o substantă cu rol important în formarea cheagurilor de sânge. Oamenii care consumă din belşug ardei iute 
au sanse mai mici de a face atac de cord, accident vascular cerebral sau embolie pulmonară.  
Ardeiul iute ameliorează sinusurile congestionate Capsaicina nu reduce doar intensitatea durerii, ci şi 
stimuleaza fluidizarea secreţiilor de mucus din plămâni sau fosele nazale. Capsaicina este similară cu un 
compus care se regăseşte în multe remedii pentru răceală, cu rol în ameliorarea congestiei nazale, diferit fiind 
doar timpul de acţiune (capsaicina acţionează mult mai repede). Un ceai cu ardei iute stimulează rapid 
scurgerea mucoaselor din pasajele nazale, ameliorând nasul înfundat şi congestionat. De asemenea, vitamina 
A este prima linie de apărare împotriva agenţilor patogeni, invadatori.   
          Pierderea kilogramelor . Căldura care este resimţită de către o persoană ,în urma consumului de ardei 
iute, este energie care rezultă în urma arderii caloriilor. Chiar şi ardeii roşii conţin substanţe care contribuie 
la termogeneza şi la consumul de oxygen, chiar şi mai mult de 20 de minute după ce sunt consumate. 

 

Reţeta biblică 

  

          Puțini știu că Biblia, această "carte a cărților", conține și lecții importante pentru sănătatea 
fizică. Astfel, una din mâncărurile folosite ca desert la Cina cea de taină a fost Charosetul. 
Acesta constă dintr-o combinație de mere tocate mărunt (o jumătate de măr de mărime potrivită, 

pentru o persoană) și miezurile de la 3-4 nuci pisate, 

cărora li se adaugă o lingură rasă de stafide pisate sau strivite, 2-3 curmale, o linguriță de 

scorțișoară și o linguriță de miere.  

          Consumând în mod constant acest desert biblic, putem îndepărta durerile de inimă, putem 
scăpa de calculii renali și biliari, care sunt eliminați, putem ajuta o tiroida hipoactivă, putem face să 

dispară petele de pe piele, petele hepatice, acneea, psoriazisul și herpesul, insomnia. Miracolul din 

Charoset înfruntă cancerul și ajută la tratamentul infecțiilor cu candida. Doamne-ajută! Și să fie de 
folos la toată lumea! 

                                                                                                   Farmacist-toxicolog Dumitru Năstasă 
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CENACLU 

............................................ 

Trecut....viitor, dar şi prezent 

Trecutul e trecut 

E plecat de mult. 

Viitorul va veni, 

Dar nu te pripi. 

Tu trebuie să te gândeşti 

În prezent să trăieşti! 

                Bianca Lazăr, a IX - a C 

 

Copilăria  

 

Copilăria e un vis  
În viată e un scop atins . 
Încet te pierzi în joaca vieţii 
Nevoilor nu dai atenţii. 
 
Şi chiar de cazi, tu te ridici  
Nu e nevoie să te plângi 
Dar dacă şti adult, atunci,  
La joacă, tu nu mai ajungi. 
 

Aşadar, copil frumos 
Profită de copilărie cât mai poţi 
Pe zi ce trece tu tot creşti 
La griji începi să te gândeşti 

Beata-Anita Szczepanska, clasa a X – a C 

 

 

 

 

Suflet solo 

Afară cerul plânge cu lacrimi sărate, 

Aşa cu sufletul se scurge în fiecare noapte. 

Îţi trec prin minte gânduri, te macină amintiri,  

Toate acestea îţi sunt propriile trăiri. 

 

Te simţi atât de singur într-o lume atât de mare, 

Simţi cum sentimentele ţi-s călcate în picioare... 

Şi pleci, şi-alergi, şi vrei să fugi departe 

Că lumea e alfel pe acolo, poate. 

 

Îţi dai seama că, de fapt, ai fost prin vise, 

Dar până şi acolo luminile-ţi sunt stinse... 

E întuneric şi nu vezi, te-mpiedici şi cazi 

Oare tu, femeie fiind, cât poţi să mai rabzi? 

 

Simţi că eşti captiv într-o lume nebună,  

Şi nimeni nu-i dispus să te ţină de mână... 

Chiar dacă ai şi prieteni, nici ei nu-ţi sunt acolo 

De aia poate că te simţi, mereu, un suflet solo. 

                           

                     Cosmina Bejan, clasa a XI – a C
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ: 

Cristian Popescu 

          S-a născut pe 1 iunie 1959, în Bucureşti. A absolvit 
Facultatea de Filosofie. S-a format ca poet în cenaclurile 
bucureştene pe care le-a frecventat, fiind coleg de generaţie cu 
Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Ion Stratan, Traian T. Coşovei, 
Bogdan Ghiu, Mariana Marin, nume foarte importante în literatura 
română. Când în 1987 a apărut primul său volum de poezie 
Familia Popescu, Cristian Popescu a fost numit cap de serie al 
generaţiei ’90, pentru că a avut o formulă personală de a scrie poeme în proză în serial. Propria 
biografie capătă valenţe fanteziste, împinse uneori către oniric. Structura retorică a poemelor i-au 
creat o faimă de tânăr foarte înzestrat. A colaborat la reviste literare din perioada anilor ’90. Tot 
acum apar şi alte volume de poezie – Cuvânt înainte şi Arta Popescu.  

          Din păcate, Cristian Popescu a fost foarte bolnav. La 21 februarie 1995 a murit, scriind, la 
maşina de scris. 

În chinurile artei 

- poem cu parabolă –  
 
1. ARTA (Popescu se jeleşte noapte de noapte. Geme. O doare. E convinsă că nu va mai naşte 

niciodată). 
2. POEMUL (Popescu) care-o roade şi-o macină de-o viaţă întreagă. Ş-aoleu, doamne, gata! 

– cu ăştia chiar că mi s-a înfundat. Mi s-a înfundat de tot. îl simt după cum sade pe burtă c-
o să aibă numai viaţa de apoi şi viaţă d-asta, de dinainte de mă-sa. Şi-a găsit raiu la mine-
năuntru şi s-a închis acolo cu înger-îngeraşul lui cu tot. şi-oricât l-aş ademeni eu cu vise, 
cu mângâieri – tot n-o să păcătuiascu cu îngeraşu-su ăla. Ş-atunci, cum să mai cadă? Din 
mine, din burtă, în lume? Că mi s-a apucat cu amândouă mânuţele de inimă şi n-o  lasă, 
nu-i mai dau drumu’. Şi muşcă din ea. Suge sânge din ea, cum ar suge lapte din ţâţă, ca la 
icoană se roagă la inima mea, că de-abia mai pot bate cu ea, aşa, pe zi, o bătaie-două... 
Da’ lasă, Domnicule-Doamne, las’ pe mine: ca pe-un dop de Revelion, ca pe-un dop de ăla 
de şampanie – aşa-l arunc! Sticlă d-aia buna dă spumant mă face! Să-şi bea ăştia minţile 
cu mine. Până-n tavan îl arunc, mama lui! Uite-aşa! Avorton îl fac, fir-ar ea să fie de viaţă! 

            ,,Lumină chioară. Din praf şi pulbere, din cenuşă. Lumină din putreziciune. Măcar cu atât de-acum 
încolo de-aş lumina. Stau în mormânt. Ţeapăn, leoarcă de sudoare. Sub copac – gâfâind. Măcar de-acum 
încolo să-ncep să putrezesc şi cu biata aceea energie, ieşită din mocnitele arderile mele, încet-încet să se 
aprindă nişte beculete de lanternă, pe crucea mea. Care să-ncerec să-mi scrie pentru prima dată numele. Nu 
pot să mai fiu decât prin putrezire. Din praf şi pulbere – lumină chioară.”(într-un Dosar din Luceafărul) 
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ANIVERSĂRI 

Preot prof. Dumitru Stăniloaie – 100 de ani 

           Dumitru Stăniloaie s-a născut la 16 noiembrie, 1903 la 
Vlădeni, comitatul Braşov. A murit în 1993 la Bucureşti. A fost preot, 
profesor universitar, dogmatist, traducător, scriitor, ziarist. 

           A fost cel mai proeminent nume al teologiei europene a 
secolului al XX – lea. Timp de 45 de ani a tradus Filocalia sfintelor 
nevoinţe ale desăvârşirii. (12 volume). Din 1991 a fost membru de 
onoare al Academiei Române. A făcut Teologia la Cernăuţi şi şi-a dat 
doctoratul în 1928. Mitropolitul Nicolae Balan l-a trimis la Facultatea 
de Teologie din Atena (1927-1928), München şi Berlin (1928-1929) 

pentru a se specialize în Dogmatică şi Istorie Bisericească.  

           Este închis la Aiud, pentru că a simpatizat cu Mişcarea Rugului Aprins. După eliberarea din 
închisoare, este invitat la Freiburg şi Heidelberg, de către profesorul Paul Miron, pentru a susţine 
conferinţe. În 1969 conferenţiază la Oxford. Merge la Vatican, ca membru al delegaţiei BOR, în 
1971. 

          A lăsat o operă impresionantă. Iată câteva titluri: Iisus Hristos şi restaurarea omului, Chipul 
nemuritor al lui Dumnezeu, studii de teologie dogmatic ortodoxă: Trăirea lui Dumnezeu în 
ortodoxie. 

Maria Tănase 

 

          S-au împlinit 100 de ani de la naşterea Mariei Tănase. Cea mai mare 
cântăreată de muzică populară din România, a ridicat folclorul la mare rang 
de artă cultă. A umblat prin sate îndepărtate şi a cules cântece rare pe care le-a 
interpretat cu fidelitate şi rigoare. A respectat textul şi melodia originală. Prin 
sobriatatea dicţiei şi lirismul trăirii interioare, însuşiri pe care nu le mai 
regăsim la interpreţii de astăzi, a putut fi comparată cu Edith Piaf. 

     Fie că era pe scena sau în mediul trivial al restaurantelor, cânta genial 
cântece de jale, de dor, de veselie sau bocet. 

     A fost una din cele mai frumoase femei ale României, curtata de personalităţi politice, de şefi de stat, dar 
şi de spioni internaţionali. Boala i-a alterat glasul şi chipul. A dispărut de timpuriu dintre noi. Şi nu ştim câţi 
dintre cei tineri au auzit de ea şi i-au ascultat cântecele nemuritoare. 

                                                                                                                                         Membrii clubului de jurnalism 
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NOI, DESPRE NOI 

……………………………… 

• În perioada 1 mai – 31 octombrie s-
au desfăşurat o serie de activităţi în 
cadrul proiectului «TINERI 
CETĂŢENI EUROPENI», proiect 
finanţat cu ajutorul Comisiei 
Europene. 

           Obiectivul general al acestui proiect este 
promovarea cetăţeniei active a tinerilor, în general, şi 
cetăţenia europeană. Parte integrantă a proiectului 
este şi întâlnirea membrilor pe 10-11 august 2013, în 

oraşul TG. Neamţ. Tinerii au avut ocazia să se angajeze în discuţii libere alături de trainerul Mariu 
Demetriu, preşedintele Iustian Cojocariu, dar şi cu alţi membri cu vaste cunoştinţe în domeniu. 
Dezbaterile au fost asistate şi de un consultant IT, care a stat la dispoziţia tinerilor. Astfel, membrii 
proiectului au învăţat ce înseamnă UE, cum se pot folosi drepturile, dar şi cum se îndeplinesc 
îndatoririle noastre de cetăţeni europeni. Odată cu finanţarea acţiunii, fiecare participant a primit 
câte un youthrass (un certificat de participare), dar a dobândit şi multe cunoştinţe. 

                                                                                                Elena-Vasilica Ţifui, clasa a XII –  a C  
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• „Unirea, eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că-i actul său individual, 
proprietatea sa exclusivă; Unirea e actul energic al întregii naţiuni române...” 
(Mihail Kogălniceanu, 1863) 

În perioada 20-24 ianuarie, la Liceul Teoretic Borca, la inițiativa catedrei de istorie, s-au 

desfășurat în cadrul proiectului ,,Hai să dăm mână cu mână”, o serie de manifestări prilejuite de 
sărbătorirea Marii Uniri.Prin acest proiect s-a urmărit desfăşurarea unor activităţi în scopul 
conştientizării de către elevi a semnificaţiei zilei de 24 Ianuarie 1859, a  importanţei domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza şi a consecinţelor actelor  istorice,  înfăptuite atunci, asupra poporului român. 

Educaţia, în spirit naţional este o necesitate a zilelor noastre. Cunoaşterea evenimentelor 
care au marcat istoria românilor, cinstirea lor prin activităţi extracurriculare, atractive reprezintă 
modalităţi prin care profesorul formează la elevi, conştiinţa apartenenţei la un neam, solidaritatea cu 
generaţiile trecute şi prezente, precum şi preţuirea valorilor naţionale, a eroilor şi oamenilor de 
cultură, a sentimentului demnităţii şi răspunderii faţă de destinul patriei, al mândriei faţă de trecutul 
glorios şi încrederii în viitor. 

                                                                                                   Consilier educativ, prof. Budăi Alina 

 

• În fiecare an catedra de limba și literatura română a Liceului ,,Mihail 

Sadoveanu” sărbătorește, pe 15ianuarie,  nașterea ,,poetului nepereche”, Mihai 

Eminescu. 

   Activitatea din acest an s-a intitulat ,,Eminescu sau despre Absolut” și a cuprins o serie de 

activități ce au implicat atât elevii de gimnaziu cât și pe cei de la liceu. 

    Împreună cu elevii clasei a XII-a C, d-na prof. Carază Ecaterina  a realizat o incursiune prin viața 

și opera lui Eminescu.Cele mai cunoscute poezii au fost recitate de elevii claselor a XI-a A și a V-a 

A, îndrumați de prof. Budăi Alina și Chirilă Cristina.Elevii clasei a VII-a B, împreună cu d-na prof. 

Bostan Ionela au adus un omagiu lui Eminescu și întregii sale creații, recitând poezii închinate 
marelui poet. Cu vocea-i suavă, în acorduri de chitară, eleva Oana-Selena Carază a încheiat 
activitatea din acest an. 

  Tot cu această ocazie, în holul cancelariei a fost deschisă o expoziție, cuprinzând desene inspirate 

din opera lui Mihai Eminescu, realizate de elevii Vararu Cristian, Fedeleș Anisa și Cobuz Marta de 

la clasa a IX-a A. 

                                                                                                   Consilier educativ, prof. Budăi Alina 
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• Nu-i putem ajuta pe toţi, dar 

fiecare poate ajuta pe cineva 

          Într-o lume agitată, în care dorinţa de 
a acumula cât mai mult este pe primul loc, 
încetul cu încetul, ajungem să nu ne mai 
bucurăm de ceea ce avem, să ne depărtam 
de cei dragi, într-o zbatere în care bucuria 
lucrurlor mărunte, compania prietenilor 
dragi şi dragostea nu mai au niciun sens. 

         Din încercarea de a nu ne lăsa 
copleşiţi într-o lume prea înfometată de bani şi de faimă, noi, elevii Liceului Teoretic ,,Mihail 
Sadobeanu”, Borca, în pragul Sărbătorilor de iarnă, am cumparat cadouridin fondurile rezultate de 
la« Balul Bobocilor 2013», pentru a face o bucurie copiilor loviţi de soartă de la Căminul Mănăstirii 
Petru Vodă. 

          A fost pentru prima oară, pentru mulţi dintre noi, când am întâlnit asemenea copii necăjiţi, 
lipsiţi de apărare – şi nu răsfăţaţi, cum am crescut majoritatea. Am fost, cred, mai emoţionaţi decât 
ei care, bucurându-se enorm de prezenţa noastră, ne-au cântat – în semn de mulţumire – colinde. 

          Ne-am bucurat să vedem seninătate şi bucurie pe chipurile nevinovate ale micuţilor şi le-am 
promis că o să-i mai vizităm. Cu toţii am trăit emoţii minunate atunci şi ne-am dat seama că acestea 
se nasc atunci când oamenii dăruiesc mici picături de fericire şi celorlalţi. 

                                                                                            Mădălina-Mihaela Sava, clasa a XII  - a C 

 

 

• Despre devenire 

          Miercuri, 18 februarie, la Liceul 
Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, Borca, s-a 
desfăşurat o întâlnire cu un subiect extrem de 
intersant pentru noi, tinerii: ,,Despre 
devenire.” Invitaţii d-nei bibliotecar Iolanda 
Lupescu sunt într-adevăr două personalităţi ale 
lumii literare nemţene – preotul şi publicistul 
Dorin Ploscaru şi poetul şi psihologul Vasile 
Baghiu. Noi, clasa a XII -  a C, am fost de-a 
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dreptul fascinaţi de discuţii şi de atmosfera prietenească, care ne-au făcut să medităm la idealurile, 
scopurile şi ideea de succes în viaţă. Au fost menţionate, astfel – printre lucrurile cu adevărat 
importante, prietenia, familia şi pasiunea în meseria pe care ne-o vom alege. Am înţeles că noi 
trebuie să ne descoperim, să aflăm cine suntem şi, mai ales, cine sunt cei din jurul nostru. Lectura 
este printre puţinele acţiuni pe care le face omul care să ne ajute în acest sens, acesta ne menţine 
sănătoşi (aşa cum s-a demonstrat în urma unor experimente stiinţifice), ne relaxează, ne iniţiază. 

          Experinţa de viaţă a celor doi ne-a făcut să înţelegem cât de important este drumul nostru spre 
devenire. Comunicarea este un alt aspect important de care trebuie să ţinem cont. Un om care 
comunică nu e un om singur: este fericit, împlinit, ştie că trăieşte. Despre respect şi admiraţie am 
aflat ceva ce poate deja ştiam: ele nu pot fi primite dacă nu sunt mai întâi oferite. Tot acum s-a 
vorbit despre credinţă, care ne poate da un sens, o direcţie, dar şi despre patriotism, înţeles nu 
practică demagogică, ci mai ales ca spirit civic. 

          Cu toţii am plecat mai înţelepţi după această activitate, simţind că ni s-a dat o lecţie valoroasă 
de viaţă! Sperăm să mai avem parte de astfel întâlniri! 

                                                                                                Florentina Creţu, clasa a XII – a C 
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