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EDITORIAL 

Puterea prezentului 

 Este atât de greu, dar totuși, atât de ușor, să fii tânăr. Știi totul și nimic în același timp, 

ești înconjurat de noutate la fiecare pas și orice moment se poate transforma într-o aventură sau o 

decepție. Fiecare experiență reprezintă totul pentru tine, unii ar putea spune că exagerezi, uneori. 

Dar cum ai putea ști tu? Tu nu știi nimic.  

 În unele momente te simți pierdut și crezi că nu ești bun de nimic, pentru că există atât de 

multă presiune îndreptată asupra ta; de acasă, de 

afară, de la școală, dar cel mai mult, din partea ta. 

Trebuie să fii cel mai bun! Dar, chiar trebuie? Tu ce 

simți că ar trebui să fii? Ai răbdare, ai să fii… Te 

gândești atât de mult la viitor încât uiți să mai 

trăiești și pierzi controlul, apoi devii trist. Iar atunci 

când ești trist, totul e mult mai greu. “Gândim prea 

mult și simțim prea puțin” (Charlie Chaplin).  

 Nu uita că ești, până la urmă, un mic 

explorator, așa că, explorează! Ca elev, implică-te în 

orice activitate se ivește, pentru că toate acestea nu 

sunt decât noi oportunități de a te cunoaște mai bine, 

de a afla cine ești, ce poți și ce vrei. Ca prieten, 

oricât de multe certuri ai avea cu cei din jurul tău, 

nu uita că și ei sunt la fel de pierduți ca și tine. 

Prieteniile create în tinerețe tind să fie cele mai 

longevive din viața unui om. Umple-ți timpul liber 

cu tot ce prinzi, fii mereu în căutare de hobby-uri până ce găsești ceva care simți că ți se 

potrivește și că poate face parte din tine. 

 Nu te grăbi, ai să crești cu siguranță. Totul va fi bine! 

Teodora Bordianu, clasa a XI-a A 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Învățământul modern centrat pe elev 

 Transformările profunde care se impun în societatea contemporană impun instituției 

școlare noi exigențe de pregătire tinerei generații. Asumându-și responsabilitățile de formare 

cetățenilor, școala se vede nevoită să se adapteze mereu prin proiecte curriculare, inovatoare 
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rapidelor schimbări economice și sociale care influențează hotărâtor concepția privind rolul 

sistemului de învățamânt. Până nu demult se consideră că obiectivul prioritar al învățământului 

ar consta în instruirea sau transmiterea de informații, cunoștiințe de la profesor spre elevi. 

Învățarea se rezuma la înregistrarea, păstrarea și reproducerea unor cunoștiințe pe care profesorul 

le consideră necesare pentru cultura lor generală. Gândirea și acțiunea elevilor erau direcționate 

și dirijate în mod riguros din exterior. Activitatea instructiv-educativă era una de tip” predică-

interogatoriu”. Nu se încuraja cercetarea și descoperirea, ci veșnicul exercițiu reproductiv. 

În învățământul tradițional temele erau mai importante decât dezvoltarea persoanei, programa 

mai importantă decât elevii, cunoștiințele abstracte mai importante decât cele aplicative, 

abilitațile teoretico-discursive mai importante decât cele comportamentale, informarea mai 

importantă decât formarea. Informaționalul, transmiterea și acumularea de cunoștiințe 

reprezentau centrul instruirii. În vederea depășirii unei abordări unilaterale învățământul modern 

și-a îndreptat atenția spre învățarea elevilor. Punctul de vedere adoptat astăzi proclamă primatul 

învățării elevilor în raport cu predarea profesorului. Schimbarea priorităților în domeniul 

obiectivelor a impus și o 

deplasare a rolului central atribuit 

de obicei profesorului spre elev, 

considerându-se că învățământul 

este mult mai eficient dacă este 

centrat pe elev și pe activitatea sa. 

Are loc o transformare radicală a 

modelului instructiv-educativ 

centrat acum pe rezultate. 

        Modelul centrat pe profesor 

vede în transferul de informații 

scopul principal al învățământului 

și anume cel centrat pe învățarea 

activă a elevului și pune accent pe 

achiziția de competențe, pe 

asimilarea și utilizarea de 

cunoștiințe, cât și pe dorința de a 

continua să învețe pe toată durata vieții. Obiectivele urmărite de către profesor în școala 

tradițională se limitau la transmiterea unui volum cât mai mare de cunoștințe elaborate, 

solicitându-se elevilor o activitate mintală de memorare, reproducere și limitare.  

Învățământul modern pune accentul pe latura formativă a învățării, preocupându-se de 

identificarea unor modalități eficiente de organizare și îndrumare a activităților elevilor. În locul 

unui învățământ verbalist și pasiv, bazat pe transmiterea și receptarea unor cunoștiințe elaborate 

se promovează ideea de efort personal, adică de  a-l pune pe elev în contact direct cu sursa de 
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informare îndemnându-l la căutări, explorări, care să-l conducă la redescoperirea adevărului pe 

cât posibil prin forțe proprii. Învățământul modern aduce în cadrul atenției elevul cu 

paticularitățile, trebuințele și interesele sale. Profesorul devine organizatorul unor experiențe de 

învățare relevante creând un mediu educațional care încurajează motivația intrinsecă.                                                                                                                                                                            

A preda nu înseamnă să procedezi în așa fel încât anumite conținuturi să se întipăreasca în 

memoria unui elev-pasiv și a unui elev-receptiv, ci mai ales să îl înveți pe acesta să participe 

activ la procesul didactic. Profesorul stimulează, organizează și îndrumă experiențele de învățare 

ale elevilor încurajați să aibă inițiativă și curaj de a acționa. Se realizează trecerea de la învățarea 

perceptivă, relativ posibilă la învățarea activă al cărui randament este considerabil mai mare.  

Astăzi învățarea tinde să devină din ce în ce mai mult anticipativă. Caută soluțiile supraviețuirii 

pe termen lung în vremuri de discontinuitate, de schimbări rapide și esențiale. În acest context 

sensul învățării trece de la « ce învățăm ? » la «  cum învățăm ? », la asigurarea acelor 

instrumente și mecanisme care să îl învețe pe elev « cum să învețe? ». Cunoștințele asimilate de 

elevi trebuie să fie rezultatul participării active și conștiente în procesul învățării. Acumularea 

activă a cunoștințelor se realizează prin deprinderea elevilor cu metode de învățare, procedee și 

tehnici de muncă intelectuală, dar și prin dezvoltarea capacităților intelectuale, operații mintale 

etc. 

 Se cunoaște că în structura colectivelor de elevi sunt întâlnite extrem de variate personalități, 

copii care provin din medii de viață diferite din punct de vedere socio-cultural, unii dotați cu 

inteligență deosebită ce reprezintă preocupare și interes permanent față de actul de învățare, copii 

de nivel mediu cu o dezvoltare intelectuală care le permite asimilarea cunoștiințelor de bază 

numai după lungi și insistente eforturi.  

Dascălul trebuie să fie un bun cunoscător al tuturor elevilor, a tuturor situațiilor pentru a fi 

capabil de a-și adapta stilul (metoda) de lucru astfel încât să-i determine pe copii să asimileze 

cunoștiințele prevăzute în noul curriculum și să fie capabili de performanțe. Activitățile de 

învățare se asociază obiectivelor/competențelor în ideea de învățare activă de deplasare a 

demersului de învățare de la expozitiv (în care profesorul este actorul principal) la acțional (în 

care elevul participă la învățare). Activitățile sugerate de programă oferă posibilitatea unei 

abordări flexibile și deschise ale elementelor de conținut, crează motivație și oferă satisfacție în 

învățare. 

 Resursele didactice (manualul, mijloacele audio-video etc.) și sursele din care învață 

elevul, școală, familie, grup de vârstă, viață cotidiană, mass-media și altele reprezintă premise 

importante în conceperea și proiectarea demersului didactic fiind elemente ale contextului 

educațional în care se utilizează programele școlare.Identificare și conceperea de către profesor 

și elevii săi a unor resurse didactice reprezintă un exercițiu necesar în formarea și dezvoltarea 

unor capacități și atitudini esențiale.  

prof. Alina Bratu 
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MAREA UNIRE 
 

Cocuța 

În anul Centenarului Marii Uniri, să  rememorăm  telegrafic  evenimentele  istorice  care 

au  precedat  Unirea  Principatelor din 1859. În  martie 1857, N. Vogoride a  fost învestit  de  

turci în demnitatea  de caimacan (locţiitor  de  domnitor) al Moldovei. La acea vreme, Vogoride 

era căsătorit cu Cocuța, fiica importantului poet premodern, Costache Conachi. Imediat  după 

învestire, au început certuri  cumplite  între cei  doi  soţi,  Vogoride fiind cunoscut ca  un  

înverşunat  antiunionist. Cocuţa s-a  retras la Ţigăneşti (lângă Tecuci). Revenea  în  Iaşi doar  

când  obligaţii  protocolare îi 

impuneau  acest  fapt. 

La conferința de  pace 

de  la  Paris, ce a urmat 

războiului Crimeii (1856), 

cele  şapte Puteri garante,  

divizate în privința 

organizării viitoare a 

Principatelor Moldova și 

Țara Românească, a unirii lor 

și a modernizării prin 

revizuirea Regulamentelor 

organice au decis consultarea 

populației prin alegerea unor divanuri ad-hoc. Deciziile adunărilor ad-hoc privind unirea 

Principatelor  urmau să fie examinate de Puterile garante într-o nouă conferință la Paris și 

consemnate într-o Convenție. În fiecare dintre cele două Principate se înfruntau partizanii unirii 

lor cu separatiștii.   

Nicolae Vogoride, caimacamul Moldovei (locțiitor al domnului) a falsificat, în  mod brutal, 

rezultatul testului  din 19 iulie 1857.  Victoria separatiștilor în Moldova anula șansele ca Puterile 

garante să decidă unirea Principatelor. De aceea, unioniștii moldoveni s-au străduit să demaște 

falsurile, să obțină anularea alegerilor și desfășurarea unor alegeri corecte. Demersurile insistente 

ale unioniştilor  au  rămas  fără  rezultat. Lipseau dovezile  certe de falsificare a alegerilor. Asta 

până  când, cu  prilejul unei  descinderi la Iaşi, Cocuţa găseşte în  seiful soţului nişte  scrisori 

compromiţătoare, venite  de  la  Înalta  Poartă  şi de  la  ambasadorul  Turciei    la Londra. În  

primele mesaje, Vogoride  era  sfătuit  cum  să-i  obstrucţioneze  pe  unionişti; în  următoarele,  

era  felicitat pentru “performanţele” obţinute. Dovezile de imixtiune și trădare  erau  

incontestabile. Cocuţa  nu  a  ezitat  nicio  clipă. Nu o interesa demnitatea  de  primă  doamnă  a  

Moldovei, care  o  aştepta. Chemarea țării  era mai puternică. Prin  C.Negri, fratele  vitreg  al  
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Cocuţei, şi Dimitrie  Rallet,  scrisorile  au ajuns la ambasadorul Franţei la Bucureşti  şi  apoi  la  

revista “Steaua Dunării” de  la  Bruxelles. Europa a  luat  foc. Înalta Poartă a fost  nevoită, în  

cele  din  urmă, să  accepte  repetarea  scrutinului,  sub  stricta  supraveghere a Puterilor  garante. 

Rezultatele au marcat victoria unioniştilor. Drumul  spre marele  vis al unirii s-a  netezit  

instantaneu şi a  devenit  realitate pe  24 Ianuarie 1859.  Cocuța a suportat represaliile soțului. A 

rămas cu  trei  copii  minori şi  cu averea  drastic  dijmuită  de soţul  ei.   

Din  păcate, în  entuziasmul lor  fără  margini, unioniştii  nu  s-au  grăbit  să-i adreseze  eroinei 

prea  multe  elogii, deşi le  merita  cu prisosinţă. E drept că, în acel moment, sustragerea 

documentelor soțului nu era o faptă ce putea fi făcută 

publică, fiind cunoscută de puțini inițiați.Trecerea 

timpului schimbă datele problemei și permite repunerea 

eroinei în drepturile ce i se cuvin la recunoștința publică.  

Gândind  contrafactual: ce  se alegea, oare, de  

Principatele  române, dacă  gestul  ei  salvator, generos  

nu ar  fi avut  loc? Unirea  s-ar  fi  amânat  sine  die. Ne-

ar  fi  lipsit din istorie Momentul Cuza  şi, poate, după  

regula  domino-ului, Monarhia, Independenţa, Marea 

Unire etc. 

Nimeni  nu  mai  poate  să nege acum  meritele  istorice ale  Cocuţei, fără  să  se acopere  de  

ridicol. Termenul Mica Unire  este  eronat. De fapt, acolo au  fost germenii Marii Uniri. Ce ar 

mai fi  de  făcut? Să  o  ajutăm pe Cocuța Vogoride, fostă Conachi, să  intre în  conştiinţa 

poporului  român. Spre  regretul  nostru, ingratitudinea unor  istorici  şi dezinteresul   instituţiilor 

cu  importante  atribuţii în  domeniu (şcoală, media, cultură etc.) sunt de  neînţeles. Iată şi o  rază  

de  lumină. Cu  un  an  în  urmă, am trimis la  Ministerul Educaţiei şi  Cercetării Ştiinţifice un 

pliant despre Cocuţa, realizat  împreună  cu  Fundaţia  Pelin. (Eroina s-a  născut  şi  a trăit  o  

parte din  viaţă  la Ţigăneşti, la  3 km. de Tecuci.) Spre cinstea diriguitorilor acestei  instituţii, 

textul  a  fost  trimis celor  7500 de  şcoli gimnaziale  şi  liceale din  ţară,  cu  recomandarea  de  

a  fi  dezbătut  cu  elevii. Mai  mult, la  solicitarea  noastră, S.C. Gifarm (patroni Gina şi Pintilie 

Bute) a  achitat  suma necesară  realizării unui  bust. Cunoscutul  sculptor Dan  Mateescu  şi-a  

făcut  treaba bine şi repede. Ne-am împotmolit deocamdată  în  hăţişul  birocratic (avize, schiţe, 

contracte, hotărâri  de  consiliu etc). Evident, nu vom  renunţa. Cocuţa trebuie să fie înălţată  pe 

soclul  recunoştinţei  naţionale. Acum când sentimental patriotic a  fost eliminat  sau chiar  

ridiculizat, cu  efectele catastrofale  cunoscute, lecţia ei  ne  poate  determina să  înţelegem  

mesajul Imnului Naţional, ”acum  ori niciodată.”  

 Popoarele  care  nu-şi  respectă  trecutul nu au  niciun  viitor.  

Text propus de prof. pensionar Maria Lungu 

Sursa https://danielvla.wordpress.com/2018/01/25/cocuta-vogoride-femeia-datorita-careia-a-

fost-posibila-unirea-principatelor-romane-la-1859/ 
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EMINESCIANA 
 

Fiica nelegitimă a lui Eminescu 

Ea s-a numit Valeria Sturdza și a fost fiica poetului și a Veronicăi Micle. Marea 

dragoste a lui Mihai Eminescu se pare că a născut-o pe micuța Valeria la Mănăstirea 

Văratic. Rămășițele pământești ale urmașei lui Mihai Eminescu au fost devastate 

sălbatic de comuniști. 

O poveste care părea de domeniul fantasticului a fost confirmată de istorici și 

lingviștii ieșeni. Mihai 

Eminescu și Veronica 

Micle au avut un copil 

nelegitim, o fetiță, Valeria, 

care a devenit ulterior 

poetă și s-a stins din viață, 

ca și părinții ei, la o vârstă 

destul de fragedă. 

Într-un sat uitat de 

lume din inima Moldovei, 

o familie perseverentă de profesori au reușit să dezlege ițele acestei întunecate legende 

și să scoată la lumină, împreună cu specialiștii ieșeni, adevărul despre aceea care a 

fost poeta Valeria Sturdza. Inspectoratul Școlar Județean Iași, după ce a studiat cu 

atenție probele strânse în zeci de ani, a hotărât ca școala din satul Boureni să poarte 

numele aceleia care a avut privilegiul de a fi urmașa Luceafărului poeziei românești. 

„Nu am putut stabili cu exactitate data nașterii sale” 

În satul Boureni, comuna Moțca, a trăit aceea care a constituit unul dintre cele mai 

mari mistere ale istoriei literaturii române, respectiv fiica nelegitimă a lui Mihai 

Eminescu. Valeria Sturdza a fost concepută de Eminescu cu Veronica Micle și a văzut 

lumina zilei la Mănăstirea Văratec. Deci la aceeași mănăstire unde a sfârșit mama sa, 

Veronica Micle. „Nu am putut stabili cu exactitate data nașterii sale, dar se poate 

încadra către sfârșitul vieții marelui poet. Probabil chiar în anul morții sale, Veronica 

Micle, însărcinată fiind, și-a găsit refugiul la Văratec, unde s-a născut și micuța 

Valeria. Nu știu cum o chema cu numele de fată, dar la noi în sat a venit cu numele de 

Sturdza, căsătorită cu boierul Mihai Sturdza. Bunicul meu, Gheorghe Grigoriu, care a 

fost primul învățător din satul Boureni, a locuit chiar lângă conacul boieresc și a scris 

pe un caiet, pe care l-am găsit ulterior într-o ladă, multe dintre poeziile Valeriei 

Sturdza. Nu mai țin minte, dar parcă el mi-a spus că a murit în 1929, având, se pare, 
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aceeași vârstă cu Mihai Eminescu, când și acesta a decedat”, ne-a povestit prof. 

Mariana Droanța, soția directorului școlii din Boureni. 

Oamenii din sat spun că urmele existenței boierești au fost rase de pe fața pământului 

și familia Sturdza a trebuit să se refugieze în totalitate în Franța. Conacul a fost 

demolat până la temelie, iar locul arat, ulterior pe acest teren extinzându-se schitul 

călugăresc ce aparține de Mănăstirea Sihastria. Ororile măcelarilor comuniști nu s-au 

oprit aici, răzbunarea lor luând tente dramatice. 

Mormântul a fost profanat. 

Orânduirea care s-a autonumit „pentru om și în slujba omului” a încercat din răsputeri 

să șteargă din mintea oamenilor absolut orice ar mai fi putut aminti de măreția 

trecutului. După demolarea conacului, aleile cu stejari au fost distruse și cavoul 

familiei devastat într-un stil barbar. Prof. Gicu Droanță, directorul școlii „Valeria 

Sturdza” din Boureni, ne-a declarat: „Au smuls din acest cavou ușile de stejar 

acoperite cu tablă galvanizată, după care au spart sicriul de cristal în care se aflau 

rămășitele poetei. Cu ciocanul au spart oasele și au furat dinții de aur ai cadavrului. 

Au furat marmora și crucea de argint care era deasupra cavoului. După cum vedeți, 

acum sunt tot felul de inscripții urâte și mormântul a fost pângărit de nenorociți. După 

ce terenul a fost luat de călugării de la schit, osemintele Valeriei au fost ridicate si 

transportate la Văratec, unde se afla în prezent mormântul Valeriei Sturdza”. 

         Istoricii ieșeni și lingviștii confirmă în mare legendele oamenilor, mai ales că 

dovezile sunt foarte firave. Viața și activitatea poetei Valeria Sturdza a fost studiată în 

amănunțime de prof. univ. dr. Mihai Drăgan, care, din nefericire, a decedat acum 

câțiva ani. În biblioteca acestuia se află cea mai mare parte a poeziilor fiicei 

nelegitime a lui Mihai Eminescu. 

„Dacă’n viața ce-am trăit-o am avut eu vreun regret 

E că nu mi-a fost dat mie darul sacru de poet…” 

Cea mai mare parte a poeziilor Valeriei Sturdza au fost publicate de revista „Natura”, 

periodic literar care apărea la Iași înainte de primul război mondial. Din caietele 

păstrate de profesorul ieșean am selectat câteva versuri, care se pare că au fost scrise 

chiar de mâna autoarei. 

„Dacă’n viața ce-am trăit-o am avut eu vreun regret 

E că nu mi-a fost dat mie, darul sacru de poet 

Ca să pot cânta, în versuri și să dau un înțeles 

La tot ce-am văzut pe lume, mai măreț și mai ales 

Din ce port în al meu suflet, cărți întregi eu aș fi scris 

Dorul meu însă-i zadarnic și rămâne-un tainic vis…” 

Poezia din care am redat acest fragment se numeste „Din preajma mea” și a fost 

publicată în revista „Natura”. Sătenii cei mai bătrâni din Boureni își amintesc că poeta 
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Valeria Sturdza a avut un fiu numit Ghighi Sturdza, care s-a refugiat la Paris când s-a 

produs invazia comunistă. Din cercetările familiei de profesori Mariana și Gicu 

Droanță reiese că un nepot al poetei, cunoscut cu numele Bubulea Sturdza, este în 

viață și locuiește tot la Paris. Investigațiile cele mai recente au confirmat faptul că 

Valeria Sturdza este rodul dragostei dintre Eminescu și Veronica Micle, fapt care a 

făcut ca Inspectoratul Școlar Județean Iași să aprobe unele măsuri pentru readucerea 

în conștiința oamenilor a trecutului acestei așezări. 

Școala din Boureni poartă numele fiicei lui Mihai Eminescu 

Odată cu aplicarea hotărârilor Ministerului Educației Naționale, care a recomandat 

inspectoratelor școlare județene ca școlile și liceele să-și schimbe denumirile, 

conducerea școlii din Boureni a solicitat să-și schimbe denumirea în „Valeria 

Sturdza”. Dupa ce au strâns și analizat toate probele cu privire la originea poetei 

Valeria Sturdza, ISJ Iași a hotărât să îndeplinească doleanțele sătenilor din Boureni. 

Liviu Burlec, inspector general interimar al ISJ Iasi, a declarat: „Conducerea școlii din 

Boureni a dorit ca unitatea să poarte numele Valeriei Sturza, care, după actele ce ne-

au fost prezentate, ar fi fiica nelegitimă a poetului Mihai Eminescu și a Veronicăi 

Micle. Din acte reiese că Valeria Sturdza a locuit la Boureni și a fost tot poetă”. 

Prof. univ. dr. ing Vasile Cojocaru- Filipiuc , sursa Cotidian on-line – Basarabia literară 

 
ESEU 

 

Emoție de iarnă 

Iarna ar trebui să fie pentru toată lumea cel mai frumos anotimp. Este anotimpul care 

vesteşte Naşterea Domnului, o sărbătoare plină de bucurii. Ce poate fi mai frumos decât să stai 

alături de familie într-o asemenea zi? Şi mai ales dacă acest peisaj este întregit de fulgii de 

zăpadă care anunță cu adevărat venirea iernii. 

Aceste sărbători şi obiceiuri de iarnă sunt prezente peste tot în lume. Cum începe luna 

decembrie, cum începe şi forfota. Magazinele fac reduceri, reclamele de iarnă încep să apară şi 

toată lumea se agită cu pregătirile. Peste tot se 

vorbeşte despre Crăciun, dar nu la adevărata lui 

semnificație, ci la obiceiurile care s-au format 

peste ani şi la care foarte puțin mai regăsim acel 

sentiment al sacrului. Doar biserica mai reușește să 

țină piept acestor "tradiții" şi încearcă să păstreze 

adevăratele obiceiuri. 

O altă sărbătoare a iernii, care este foarte 

importantă pentru români, este 1 Decembrie. 
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Pentru a sărbători cum se cuvine Ziua Unirii, elevii școlii noastre au organizat un marş de la 

școală până la primărie şi înapoi, clasele fiind împărțite pe regiuni şi unindu-se pe parcursul 

marșului. După ce s-au întors la școală au continuat programul cu cântece patriotice, scenete şi 

discursuri patriotice. 

Chiar dacă obiceiurile de iarnă nu mai sunt ce au fost odată, în sufletele oamenilor 

emoțiile încă renasc odată cu venirea iernii. 

Gabriela Sofron, clasa a XI-a A 

 

Are importanţă ce anume citeşti? 

 

Numărul de cărţi citite reprezintă totodată şi nivelul de cultură al unei persoane. 

 Lectura formează oamenii din punct de vedere lexicologic, stilistic , dar şi gramatical. Pe lângă 

asta, le dezvoltă capacitatea de a privi lumea din mai multe perspective, deoarece fiecare autor 

are propria manieră de a prezenta acţiunile personajelor. 

Cititul menţine gândirea într-un efort intelectual intens. 

Interpretarea faptelor descrise diferă de la o persoană la alta, ceea 

ce le aşează pe fiecare într-un gen diferit de scrieri (realiste, 

fantastice). După citirea mai multor tipuri de cărţi , oamenii îşi 

aleg unul preferat şi continuă să studieze şi să se axeze pe acesta. 

Pe de altă parte, şi poeziile sunt o metodă prin care gândirea este pusă “în funcţiune”, dar acestea 

sensibilizează mai mult sufletul. Procedeele artistice prin care sunt realizate versurile poeziilor, 

fac ca mesajul transmis să ne mențină într-o stare de visare, să empatizăm cu poeții. 

       Eu consider că nu are nicio importanţă ceea ce citeşti atât timp cât te face să simţi emoţia şi 

să trăieşti acţiunea.  

Denisa Carează, clasa a XI-a A 

 

 

 

REPORTAJ 
 

Ansamblul Izvoarele Borcutului și Pro TV-ul 

De la sfârșitul anului 2018, toată suflarea de pe Valea Bistriței a devenit mai atentă la 

evoluția ansamblului ”  Izvoarele Borcutului ” din Borca și la prezența  acestuia la show-ul de 

televiziune” La Măruță”. Ansamblurile folclorice care s-au prezentat la emisiune au fost în 

majoritate formate din amatori, dar mândre de zonele din care provin și de suitele de dansuri, mai 

vechi sau mai noi, în care au evoluat. De aceea concurența a fost strânsă, fiecare știindu-și locul 

și valoarea. Ansamblul din Borca a fost filmat mai întâi în zonă, prezentând țării locuri mirifice, 

oameni gospodari, bătrâni  dansatori care au activat din 1965, de la înființare.  Bucatele ce lăsau 
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“gura apă” au fost și ele prezentate, de la țuica fiartă cu secărică, până la plăcintele poale în brâu 

și carnea de porc preparată ca pe la noi. Ansamblul are 16 dansatori, dintre care 8 elevi de liceu. 

Sunt 5 familii care activează  în ansamblu.  Numărul dansurilor trece de 30, toate moștenind 

tradiția de la părinți. Prima 

înfruntare a ansamblului 

nostru a fost cu formația 

”Poarta Oltului”.  

” Izvoarele 

Borcutului” a avut un număr 

mai mare de voturi din 

partea publicului și a fost 

desemnat câștigător. La a 

doua înfruntare, cu  

” Baladele Tulcei” , 

locul I a fost ocupat de  

dobrogeni. Dansatorii noștri 

au afirmat că nu voiau neapărat să ia marele trofeu, ci doar să participe la  o competiție în care să 

fie văzuți și cunoscuți. Domnului primar Ovidiu Niță “i-au dat lacrimile” și a trăit din plin cele 

două evenimente. Doamna director prof.Alina Budăi spunea că s-a prezentat la concurs de dragul 

tradițiilor, a satului, a străbunilor. Bianca Dahon zicea că au intrat în competiție pentru a se 

distra, pentru a fi împreună și doar dacă se poate, pentru a cîștiga. Noi, privitorii, am fost mândri 

de evoluția dansatorilor, de autenticitatea dansurilor și pentru că ne-au reprezentat cu cinste la 

concurs. Nu uitați, că a fost ” cât pe ce”, și ajungeam în finală.  

Bravo, ” Izvoarele Borcutului” ! 

                                                           Membrii Clubului de Jurnalism 

 

Aşa cum toată lumea ştie despre apariția noastră, a "Ansamblului Izvoarele Borcutului" în 

cadrul emisiunii "La Măruță" am fost invitată de către  doamna biblliotecar Iolanda Lupescu la 

un mic interviu despre experința trăită acolo. 

La primele filmări a fost foarte bine, nicio emoție, pentru că ne-am prezentat puțin pe noi și 

bucatele zonei. După ce am fost supuşi la duel cu Ansamblul "Poarta Oltului" emoțiile și 

tensiunea creşteau odată cu trecerea timpului, eu aveam  mari emoții văzând că acul era doar în 

partea Neamțului, mă rugam din tot sufletul să trecem mai departe. Aşa cum m-am rugat, 

Domnul a avut grijă să trecem mai departe...fiind foarte emotivă am plâns de fericire, niciodată 

nu am simțit asemenea bucurie în suflet ca atunci. Pe 14 februarie,  am fost la duel cu Ansamblul 

"Baladele Deltei" , aveam o mică presimțire că nu o să trecem mai departe şi aşa a şi fost. Am 

făcut repetiții, ne-am pregătit pentru emisiune apoi am intrat în emisie. După dansurile prezentate 

la un moment dat  eram la egalitate cu voturile, şi ce să vezi... nu am mai putut vota , atunci eu 
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m-am îngrijorat  foarte tare, nu ştiam cum să îmi stăpânesc lacrimile. Înainte de a se anunța 

ansamblul câştigător nu m-am mai putut abține şi deja lacrimile mele curgeau încet, încet. 

Evident că celălalt ansamblu a fost 

căştigător, dar noi ne-am simțit şi mai 

câştigători pentru că am ajuns până 

acolo, că am arătat țării întregi tradițiile 

şi obiceiurile zonei noastre şi că am fost 

drepți şi curați în tot ce am făcut.  Aşa a 

vrut Dumnezeu să fie, un pas înapoi, 

sunt trei înainte.  

Sunt mândră de colegii mei din tot 

sufletul, chiar dacă eu nu am dansat şi 

am fost un mic susținător, am trăit cu ei 

în orice moment. Le mulțumesc şi am numai cuvintele de laudă pentru ei, în special doamnei 

directoare profesor Alina Budai şi domnului Petrică Iliescu care mi-au fost alături. 

Cam aşa a fost experiența noastră în cadrul emisiunii emisiunii "La Măruță". 

                           Camelia Todosia, solista ansamblului 

 
PAGINA ABSOLVENȚILOR 

 

Amintiri… 

Nu se putea alege mai bine numele unei reviste, Biblioteca din Nord, trimitere directă la 

Aurel Dumitrașcu dar și la locul mirific al nașterii mele săvârșită la Borca în 1951. Am petrecut 

aici copilăria și adolescența, am plecat în 1969. De mică am aflat că în zonă o mulțime de 

denumiri se datorează ardelenilor refugiați peste munți în Moldova din cauza vitregiei vremurilor 

și provin din ungurește: bor-vin, viz-apă, farkas-lup...și tot așa! (Vezi Borcut, Farcașa...). 

Toate amintirile mele sunt legate de școală- părinți- profesori deoarece de la „până într-

un an” am fost „purtată” la școală, în conformitate cu timpurile: nu puteai avea un ajutor, o 

„bonă” fiindcă erai declarat chiabur și, evident că nu era cazul! Pentru mine a fost bine- am 

„vechime” între 1952 și 2013 când m-am pensionat definitiv și 61 de ani reprezintă ceva, pentru 

mulți, o viață de om! 

Familia, după tata, avea rădăcini adânci în comuna Borca și nu pot uita verile copilăriei 

mele împreună cu bunica, Buia Ana Țăranu care botezase sau cununase jumătate sau mai mult 

din Sabasa. Nu pot uita cum mă lua la praznicele mătușii Ilinca- soacra domnului profesor Mihai 

Doroftei-care erau identice cu ceea ce tot românul a văzut în filmul „Baltagul”- mese întinse în 

curte, străchini de lut pline cu sarmale fierte pe vatră în oale negre de pământ...Nu o pot uita pe 

Mătușa Maria, vecina noastră care îmi făcea urs cu brânză pe jăratec sau, în post, lăudându-se cu 

„tari ghini am mâncat, cartoafi cierti cu usturoi!”, venea în fiecare seară, cu lumânarea 
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(„lumnina”) aprinsă pe uliță și ne aducea lapte într-o sticlă verde- tata m-a păcălit că este lapte de 

capră, asta ar fi cauza culorii și cum la Borca nu existau pe atunci capre, am crezut!- și se 

odihnea stând molcom de vorbă cu mama, povestindu-i codat cancanurile satului: fiind eu de 

față, din când în când se asigura cu –„ te pricepchi Duduie”! Nu o pot uita pe Silvia, fata din 

vecini, mai mare ca mine și care mai venea câteodată duminica atunci când părinții trebuiau să 

participe la diverse activități, avea grijă de mine dar ne și jucam...Mai târziu, împreună cu Genia 

și moș Dumitru-părinții Silviei, care a avut parte de o moarte tragică, în serile de luni mergeam la 

film la căminul cultural; așa am văzut toate filmele sovietice ale timpului, majoritatea cu război. 

Domnul Octav Teodorescu, operatorul, „dădea” filmul chiar dacă în sală eram doar cei trei 

spectatori fideli! Mergeam la grădiniță, domnișoara educatoare Silvia Ana era foarte activă și 

avea mare grijă de noi. Am jucat chiar și în „Capra cu trei iezi”, eu fiind iedul cel mic –m-am 

făcut de râs urlând în timpul spectacolului- „mămică, mă mănâncă lupul!”- acesta apăruse prima 

dată cu blana aferentă! Spectatorii au apreciat totuși mica întrerupere și după intervenția 

salvatoare a mamei totul s-a terminat cu bine. Mergeam la scăldat în schelă, am fost prinși de 

haitîn Soci și tot grupul am defilat în chiloței, duminica prin centru pentru a ne întoarce pe pod. 

Pentru tineret, pe Bistrița se plutărea, în amonte, la Zugreni exista un lac din care, periodic se 

deversa apa care mărea debitul râului necesar trecerii plutelor. Acest șuvoi suplimentar de apă se 

numea hait! Nu pot uita prietenii de joacă, copiii Miluței lui Costică Niță de sub Râpă: nimic nu 

era mai bun decât dresala pusă de Miluța- o femeie splendidă, aprigă și foarte vrednică- într-o 

strachină mare de lut, pe o măsuță cu trei picioare în mijlocul căreia trona o mămăligă aurie 

tăiată în felii cu o ață și cele cinci linguri de lemn pentru cei patru copii ai ei și pentru mine!, 

așezată pe o laviță acoperită cu un țol de cârpe vesel și foarte curat. La propriu, „se băteau 

calicii” la gurile noastre! Tot așa nu pot uita „malaiul” cu bostan copt de Genia vara, pentru 

cosași. Avea un cuptor mare de care beneficia și mama de Crăcin și de Paște pentru coptul 

cozonacilor. Nu pot uita datul cu sania în cierul de pe Runc și nici întâmplările trăite alături de 

prietena mea Raluca; cu părinții foarte ocupați eram câteodată lăsate împreună acasă la una 

dintre noi. Ea stătea pe atunci pe Borca, chiar sub munte, la familia Dăscălescu: domnul 

Dăscălescu își spăla în fiecare zi vaca într-un ciubăr în curte, era superbă, ne dădea lapte pe care 

îl beam crud cu mare plăcere sau, îl băteam puțin cu furculița într-un castronel și se alegea untul! 

Ne jucam într-o bucătărie exterioară casei și funcțională și iarna, făceam mâncare pentru păpuși, 

hăinuțe, ne jucam cu cele două pisici. Acolo am avut amândouă o experiență terifiantă: era iarnă 

cu zăpadă foarte mare, dimineața pe la 10 când am auzit un urlet formidabil: pe coasta dealului 

cobora un lup imens care sângera abundent de la capcana prinsă de un picior. În urma lui, 

pădurarul, domnul Dumitru Tărâță pe care îl știam, ne-a văzut și ne-a strigat să plecăm din 

spatele geamului și să nu ne temem. L-a împușcat pe pragul nostru curmându-i suferința!O altă 

întâmplare de neuitat a fost aceea în care eu și Raluca am fost lăsate de mamele noastre să ne 

jucăm la școală unde era pe atunci și locuința directorului, aveam vreo cinci ani. Ne-am apucat să 

tăiem hârtie cu un foarfece „împrumutat” de la femeia de serviciu care nu ne avea grija. Ne-am 

certat de la foarfece, trăgeam amândouă de el până în momentul în care mi-am amintit că 

întotdeauna mama îmi zicea să mă port frumos cu Raluca fiind eu mai voinică dar și cam 
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bătăușă! Drept pentru care i-am lăsat ei „instrumentul” care i s-a întors brusc în mânuță și s-a 

oprit în ochiul meu drept. Am început să urlăm amândouă, eu de durere, ea de spaimă și, cu 

multe suspine am ajuns la secretariat. Acolo era mama ei dar a apărut și mama mea în pauză de 

la oră, a înțeles că m-a bătut Raluca- pe loc  a zis „bine ți-a făcut”! Noroc cu doamna Manea, 

contabila și soția medicului, care a observat că deja aveam „albeață”- de aici dispensar și 

necesitatea imperioasă de a ajunge la un oftalmolog la Piatra-Neamț-cca 100km.Autobuzul 

trecuse și aventura a fost cu un camion al Sovromului- bătrânii știu, tinerii se pot gândi la 

etimologia cuvântului!- vechi și deșelat: eu în cabină, în brațe la mama, tata în ladă cu un felinar 

suspendat pe un harag pe post de faruri care lipseau. Și era toamnă târzie cu frig și zloată dar pe 

la nouă seara am ajuns la cabinetul Doctorului Micșa care a decis că am avut mare noroc că am 

ajuns la vreme și mi-a salvat ochiul. 

Și a venit clasa I, am și acuma o poză cu uniforma pepit cu șorțuleț alb de ceremonie 

făcută în grădina splendidă plină de flori a domnului Măntescu, frizerul și prietenul meu. Poza 

este alături de fiica lui, Geta( Dumnezeu să 

o ierte!), mai mare decât mine cu vreo 

patru ani și marchează începutul „oficial” 

al școlii- eu știind să scriu și să citesc de pe 

la vreo trei ani. În prima zi de școală am 

făcut o mare boacănă:  fiind extrem de 

justițiară și voind să păstrez liniștea și 

ordinea cu orice preț l-am „atins” cu rigla 

pe colegul Ciubotă din fața mea, 

neastâmpărat și tuns chilug! Când am văzut 

picătura de sânge din pielea plesnită am 

fost cumplit de amărâtă și afectată, am fost 

iertată dar evenimentul a contribuit 

întrucâtva la înțelepțirea mea. Am avut ca 

primă învățătoare pe domnișoara Aurica 

Florescu (Gavrilescu) apoi, începând cu 

clasa a II-a, pe doamna Anișoara Marin. 

Coleg de clasă era și Ștefan Gheorghiu, fiul 

domnului director Cicerone Gheorghiu, 

băiat deștept și obraznic, s-au prăpădit 

amândoi, fie-le țărâna ușoară. La o oră de 

lucru manual s-a legat de mine și eu dură, cu iglița în mână, m-am opus!, în final mi-a lăsat un 

semn în colțul ochiului (îl am și acum), dar ulterior s-a înfipt în mâna lui! Nu vreți să știți ce 

înseamnă o igliță care nu are drum de întors! Tatăl lui Ștefan a fost foarte drept și a înțeles că nu 

aveam nici o vină! 

Acasă la noi veneau mereu discipoli ai tatălui meu care, ca autodidact, era pasionat de tot 

felul de invenții mai ales în domeniul electronicii. Dintre ei îi pomenesc pe Lică Lupu și pe Pitu 
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Ciuntu, botezați de mine Șaibă și Șurub, construiau tot felul de „minunății” care au îmbogățit 

laboratorul de fizică al liceului înființat și dotat cu mare grijă și aplicație de tata. 

Am avut privilegiul să cunosc pe foarte mulți absolvenți ai Liceului Borca, aparținători 

seriilor anterioare mie, am crescut alături de ei și am primit multe sfaturi de la aceștia. 

Dintre profesorii mei- nu vorbesc de părinți, evident- nu pot să-i uit pe domnii Vultur 

Orândeanu-istorie, Haralambie Mihăilescu-latină, doamna Gavriliuc-geografie, domnul Mihai 

Doroftei- matematică. Am fost și sunt mândră că, studentă fiind am fost întrebată la toate 

examenele de fizică și matematică de către profesori, unde am absolvit liceul și că au fost 

interesați să afle mai multe despre Borca! Dacă știu gramatică, domnul profesor Haralamb 

Mihăilescu este autorul, așa cum, toate călatoriile întreprinse după 1989 m-au făcut să mă 

gândesc la profa de geografie, extrem de modestă și de dedicată care reușea cu poze, diapozitive 

și mijloace simple să ne duca în „lumea mare” la care nu avusese niciodată acces!Sunt încă multe 

nume, de fapt oameni, care au contribuit la formarea mea și care s-au intersectat cu liceul Borca: 

doamna Ana Luca (Nancă), dirigintă într-a IX-a, profesoară de rusă, debutantă, deșteaptă, 

poreclită cu mare dulceață- Ptița-, domnul Adamescu de sport, preocupat de tot felul de 

concursuri și de efectuarea orelor, domnul Vasile Agafiței- română, domnul Mircea Afloarei 

(Che-ați avut?)-istorie, domnul Mihai Doroftei cel de matematică dar și diriginte la clasa de reală 

dintr-a X-a într-a XII-a. 

Îmi aduc aminte cu multă nostalgie și de foștii colegi, unii care au trecut la profilul uman 

dar eram doar două clase, unii s-au prăpădit mult prea devreme, cu toții au însemnat foarte mult 

pentru mine: Maria Rugină, Marița, Sandu Fărcașanu (Fufu!), Cornelica Stăcescu, Ileana 

Andronic, Jănica Constantin, Vasile Ștefănescu, Ion Balan, Vasiliu-Paraschiv (nu erau siamezi! 

dar reprezentau Pârâul Pântei!), Saveta Nevoie, Mitică Bulai, Stela Fedeleș, Rusu(Trombon!), 

Reta Chirilă, Vasile Mârcă, Lupu, Ropotică, Zaiț, Drina Asavei....Mă vor ierta cei omiși dar, 

expunerea de față nu reprezintă decât o primă fază a „amintirilor” care a reușit să acopere mai 

bine doar partea de început a vieții mele la Borca.  

Promit că, dacă rândurile mele vor fi primite cu interes, să continui cu amintirile din liceu 

și de după, fiindcă legătura mea cu Borca și Școala din Borca a continuat! 

 

Sanda Spiridon, profesor pensionar,  

fiica familiei Veronica și Alexandru Țăranu din Borca, casătorită de 45 de ani cu 

Mihăiță Spiridon, coleg de clasă într-a IX-a la liceul din Borca.  

 
Gânduri din studenție 

 

Dacă ești obsedat dintr-o dată de curățenie, te gândești că și tu ai putea fi un masterchef, 

dar nu ai avut până acum ocazia să-ți arăți calitățile, realizezi că ai putea să vezi într-o singură zi 

două sezoane din serialul tău preferat sau că ai mai susține de câteva ori examenul de 

Bacalaureat, este evident că ești în sesiune! Simptomele sunt unanime, de aceea, niciodată nu vei 
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mai vedea mai multă ordine și preocupare pentru o alimentație sănătoasă, căci, curățenia și  

mâncarea gătită devin principalele activități ale studentului.  

Studentă în anul I, am trăit și eu aceste momente din plin, mai ales că mă confruntam cu 

prima mea experință din mediul academic. Înainte de a povesti despre prima sesiune,  vreau să vă 

împărtășesc o constatare pe care am făcut-o în urma unui semestru de facultate, care, de altfel, 

poate fi luată și ca un mic sfat pentru elevii claselor a XII-a. Știu cât este de greu să te afli în an 

terminal și să nu știi pe ce drum să mergi. Într-o societate în care suntem tot mai descurajați și 

sunt tot mai puțini oameni care sunt dispuși să ne ghideze cu adevărat, poate cel mai important 

lucru este să facem ceea ce ne place, ceea ce ne definește, pasionează și să o facem BINE!  Dacă 

facem asta, munca este mult mai plăcută, motivația este mult mai mare și împlinirea sufletească 

vă va spune că sunteți pe drumul cel bun,  cel puțin așa mi s-a întâmplat mie.  

 După un semestru plin de cursuri și seminare a venit și cel mai greu moment din studenție-

sesiunea.  Am întâmpinat-o cu emoții pe măsură, mai ales că printre studenți circulă adesea 

numeroase povești folcloristice cu privire la profesori, modurile de examinare ale acestora și 

multe alte aspecte. Bineînțeles,  majoritatea nu sunt câtuși de puțin adevărate și sunt inventate, de 

cele mai multe ori, de studenții mai puțin conștiincioși sau care vor doar  să se amuze pe seama 

noastră.  

Examenele sunt lungi( 2-3 ore), numeroase, destul de grele și implică un număr mare de ore 

alocate studiului, de aceea consider că este  mai ușor să înveți ceea ce-ți place. Altfel, s-ar putea 

transforma într-un chin, iar acest lucru nu e benefic nici pentru tine, nici pentru societate. Sunt 

numeroase exemplele  din societatea noastră. Vedem din ce în ce mai des oameni lipsiți de 

profesionalism, iar prin asta influențează și pe alții, devenind în cele din urmă un întreg circuit.  

Prima sesiune este cea mai grea și deopotrivă cea mai ușoară. Grea, pentru că este primul contact 

cu mediul academic, nu știi la ce să te aștepți, cum va decuge etc, și ușoară, pentru că materiile 

vor deveni din ce în ce mai complexe. Dacă până acum eram obișnuită  cu faptul că profesorii se 

implică și dincolo de predarea unor informații, fie prin sfaturi, explicații suplimenare, fie prin 

impulsionarea noastră, în învățământul universitar nu mai este la fel. Ești pus în situația de a face 

alegeri pentru tine, de a-ți asuma deciziile, pentru că nu mai este nimic obligatoriu, nu mai 

privește pe nimeni ceea ce faci sau dacă faci. De aceea, mulți studenți se trezesc în sesiune că nu 

au făcut lucrurile când trebuia și timpul nu le mai permite să le recupereze.  

 Sesiunea a însemnat pentru mine, pe lângă pregătirea pentru examene și  cunoaștere de 

sine. Am învățat cum să gestionez diverse situații, cum să îmi organizez timpul și care sunt 

lucrurile care mă motivează. A fost o experiență foarte emoționantă, știu că vor urma altele și 

mai grele, dar sunt încrezătoare. 

Denisa Furtună, studentă 

 Facultatea de Filologie- suedeză, Univ. Babes- Bolyai Cluj 
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 ANIVERSĂRILE IERNII 
 

Badea Cârțan 

Miercuri, 24 ianuarie, s-au împlinit 169 de ani de la nașterea lui Badea Cârțan, analfabet 

în anii adolescenței, apoi autodidact, fiind cel care a învățat să citească în timp ce mergea cu oile 

la păscut, iar mai apoi a luptat pentru independența românilor din 

Transilvania, inclusiv prin răspândirea cărților românești în 

satele din Ardeal, volume care erau aduse clandestin din 

România. Se spune că a cărat, timp de peste 30 de ani, către 

Ardeal, peste munți, peste 250.000 de exemplare de cărți scrise 

în limba română. În 1877 s-a înrolat, ca voluntar, în Războiul de 

Independență. Gheorghe Cârțan, pe numele său real, s-a născut în 

comuna Oprea-Cârțișoara, județul Sibiu. Din cauza sărăciei, 

acesta nu a mers la școală, iar la vârsta de 11 ani a plecat, alături 

de familie, pe munte, cu oile. În 1867 trece cu cele 40 de oi 

moștenite de la tatăl său în România, unde Ion Cotigă, un 

intelectual brașovean, îl învață pe tânăr să scrie și să citească. În 

1881a fost lăsat la vatră după alți 3 ani de serviciu militar. În 

1895 merge pe jos la Bucuresti, unde cunoaște diferite 

personalități precum: Valeriu Braniște, Nicolae Iorga, George Coșbuc, Ștefan O.Iosif, I.C 

Brătianu, etc. Badea Cârțan a călatorit și la Roma, Belgia, Ierusalim, Paris, etc. În iarna anului 

1910, în timp ce mergea spre Ardeal, a fost surprins de o avalanșă, care l-a ținut îngropat timp de 

3 zile. Și-a petrecut ultimii ani din viață călătorind între Ardeal și România. Scriitorul Mugur 

Gheorghe, care i- a stat la căpatâi în ultimele zile din viață, i-a spus:"Bade Cârțan ești un erou. Ai 

luptat toată viața ca nimeni altul, pentru țară și poporul românesc". La 7 august 1911 moare fiind 

înmormântat în costum mocănesc și cu căciulă ciobănească în cimitirul din Sinaia.  

Pe crucea sa scrie:"Aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului său". 

 

Elena Ghika 

Luni, 22 ianuarie s-au împlinit 190 de ani de la naşterea Elenei Ghica scriitoare, istoric, 

feministă, una dintre cele mai rafinate intelectuale ale secolului al XIX-lea. Cunoscută şi sub 

pseudonimul literar Dora d'Istria, aceasta a fost o personalitate care a atins geniul, fiind extrem 

de respectată pe continent. Din nefericire, personalitatea ei excepţională a rămas, până în prezent, 

necunoscută la noi în ţară, iar rândurile ce urmează îi vor reda rolul unic pe care l-a avut în 

istorie. Elena Ghica s-a născut la 22 ianuarie 1828 la Bucureşti, aceasta fiind fiica marelui ban al 

Craiovei, Mihail Ghica şi al Caterinei. A fost una dintre cele mai mari frumuseţi ale vremii, 

prima româncă traducătoare şi publicistă. La vârsta de cinci ani, Elena descifra tainele limbilor 
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greacă veche şi greacă modernă, ale limbii latine, franceze, italienei, engleze şi germane. La 

vârsta de 14 ani traducea deja''Iliada'' din limba greacă în hexametri germani, lucrare care a şi 

fost publicată la Leipzig, în Gazette Universelle. În copilărie şi în adolescenţă a mai luat şi lecţii 

de muzică, a practicat sporturi precum înotul, 

echitaţia, scrima, etc. La vârsta de 16 ani picta pe 

pânză. 

La vârsta de 20 de ani compunea muzica pe versurile 

poeziei lui Eliade Rădulescu. Nu doar intelectual 

atrăgea atenţia, aspectul său fizic impresiona pe 

toată lumea "Figura sa de un oval perfect, cu o mare 

puritate a liniilor și animată de ochi negri magnifici; 

părul şaten încorona fruntea sa largă şi bine dezvoltată sub care străluceau toate luminile 

geniului. " În februarie 1849, Elena se căsătoreşte, împotriva voinţei părinţilor ei cu principele 

rus Aleksandr Kolţov-Masalki, un tânăr locotenent rus. La 11 iunie 1855, ea devine prima femeie 

care a escaladat vârful Moench din Alpii Elveţieni(4105 m), iar pe 1 iunie 1860 devine abia a 

treia femeie care escaladează vârful Mont Blanc. În 1867, Camera deputaţilor din Atena i-a 

acordat în unanimitate calitatea de cetăţean de onoare al Atenei, fiind prima dată când această 

onoare i-a fost acordată unei femei. 

 În perioada 1875-1876 s-a aflat în România, ocazie cu care i s-a conferit de către Regele 

Carol I, Ordinul "Bene Merenti", clasa I, pentru"merite literare remarcabile", fiind pentru prima 

dată când o astfel de distincţie era acordată unei femei. 

Alexandra Coadă Lată, clasa a XI-a C 

 
 

ANCHETĂ ȘCOLARĂ 
 

Ce spun elevii 

În săptămâna ”Școala altfel”, elevii clasei a XI-a A au organizat concursul ”Ce spun 

elevii ”, după modelul concursului ”Ce spun românii”. Dacă sunteți interesați de răspunsurile  pe 

care le-au dat elevii, vi  le vom prezenta în continuare: 

-Ce fac elevii în timpul orei? 

Stau pe telefon (au răspuns 30% dintre elevii chestionați) 

-Ce face elevul când rămâne fără bani? 

Împrumută (au răspuns 36% dintre elevii chestionați ) 

-Ce au elevii în ghiozdan înafară de cărți și caiete? 

Căști (28%) 

-Ce fac elevii la grupul sanitar? 



18 

Biblioteca din Nord 

Fumează (38%) 

-Care este băutura preferată a elevului? 

Sucul (30%) 

-La ce se gândesc elevii când intră în clasă?  

La plecatul acasă (44%) 

-Ce face  elevul când ajunge 

acasă de la școală? 

Mănâncă (36%) 

-Care e genul de muzică 

preferat al elevilor? 

Maneaua (40%) 

-De ce le este elevilor cel 

mai mult frică? 

Șerpi (38%) 

-Ce uită cel mai des elevii 

acasă? 

Tema (36%) 

-Pe ce cheltuie elevii banii? 

Mâncare (40%) 

-Ce se strică cel mai des în 

clasă? 

Scaunele (58%) 

-Pentru ce folosești telefonul 

mobil în timpul orei? 

Mesaje (30%) 

-Când îți faci temele? 

Seara (34%) 

-Ce vor să primească fetele 

de 8 martie? 

Flori (60%) 

-Ce mănânci dimineața? 

Nu mănânc (52%) 

-Cine are o influență pozitivă 

asupra comportamentului 

unui elev? 

Profesorul (36%) 

-De ce fumează adolescenții? 

De plăcere (38%) 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
 

Aspazia Oțel-Petrescu 
Aspazia Oțel-Petrescu s-a născut pe 9 decembrie1923 la Cernăuți, într-o familie de 

învățători. A urmat cursurile Liceului de fete ortodox „ Elena Doamna „ din Cernăuți, fiind 

colegă cu Tatiana Vlad- Guga. Între 1944 -1948 urmează Facultatea 

de Litere și filosofie din Cluj. În timpul facultății conferențiază în 

cadrul FORS( Frăția Ortodoxă Română Studențească), cu lucrarea  

„ Iisus în poezia română„. Este studenta preferată a lui Lucian 

Blaga, care îi încurajează talentul. Între1946 -1948 a fost dactilografă 

la prestigiosul Centru de studii Transilvane, condus de istoricul de 

renume, Silviu Dragomir. La 9 iulie 1948 este arestată în plină 

sesiune de examene, fără a mai putea să absolve facultatea. A fost condamnata la 10 ani de 

închisoare, pe care i-a executat la Mislea, Dumbrăveni și Miercurea Ciuc. Motivul arestării a fost 

aderența la Cetățuia, organizația de tineret a femeilor din Mișcarea Legionară din cadrul liceului 

din Cernăuți. La sfârșitul celor 10 ani de temniță, Aspazia Oțel- Petrescu a fost dusă la biroul de 

eliberare, unde a aflat că pedeapsa i s-a prelungit cu încă patru ani. A fost dusă la Mislea, închisă 

singură pentru mult timp. A trăit acolo cu senzația că nu va mai vedea lumina zilei. După 14 ani 

de temniță grea, a fost eliberată. Comunismul devenise victorios, iar ea spunea că nu s-a putut 

acomoda cu noua orânduire. În 1958 s-a stabilit cu mama sa în orașul Roman. În 1964 s-a 

căsătorit cu Ilie Petrescu, un văduv cu doi copii mici de crescut. După 1989 participa la toate 

comemorările martirilor și mucenicilor din temnițele comuniste, fiind coorganizatoarea Sfântului 

Paraclis de la Mislea, locul de pomenire a tuturor sfintelor din temnițele comuniste. A murit la 23 

ianuarie 2018. A scris poezie, proză  memorialistică ( „ Strigat-am către Tine, Doamne” , 

” Adusu-mi-am aminte” , „Cu Hristos în celulă” ), a conferențiat și a dat numeroase interviuri, 

mărturisind despre ororile  la care a fost supusă intelectualitatea din România, imediat după 

instaurarea regimului comunist. Aspazia Oțel- Petrescu a apărat ortodoxia  cu prețul libertății 

sale. Câteva fragmente din scrierile sale sunt edificatoare prin dramatismul trăirilor:” Arestarea a 

fost cumplită. Primul meu impuls a fost să fug. Ei au venit la Sugag, m-au somat să stau, eu n-am 

stat. Au tras. Glonțul  a fluierat pe lângă urechea mea și atunci am stat și m-am gândit- eu ce fac? 

Fug ca o lașă, fug de destinul meu? Dacă eu fug, în locul meu îmi arestează părinții și m-am 

oprit”.” Eu la durere nu țip, nu mă vaiet, amuțesc. Și asta, crezând că eu nu simt  pentru că nu țip, 

m-au pus la cal. De obicei, ei îți legau mâinile și picioarele și pe un drug te luau cu tălpile în sus 

și te băteau la tălpi. Din toate bătăile pe care le-am căpătat, asta la tălpi e cea mai cumplită, 

pentru că în tălpi sunt terminațiile nervoase  ale tuturor organelor și în momentul când îmi 

dădeau o lovitură, o simțeam peste tot în stomac, în ficat, în inima, în cap. Simțeam cum pleacă 

sulițe de durere în tot corpul”. Închisorile s-au transformat în adevărate universități.Toți 

profesorii care erau cu noi și care știau mai mult decât știam noi, studenții, au organizat cursuri 

de istorie, de limba română. Organizam șezători, cele care știam poezii le recitam, Aspazia Oțel 

– Petrescu spunea că marele ei regret  este că nu a putut fi „ înger în trup” . 

După atâta suferință îndurată, ea era convinsă că nu și-a câștigat mântuirea. Este rară 

smerenia de care a dat dovadă.                         Bibliotecar,  Iolanda Lupescu 
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CENACLU 
 

 

 

 

 

 

Cine ești tu? 

 

Cine ești tu? 

Nu te cunosc, nu te știu… 

Însă te caut de când însumi sunt viu, 

Cine ești tu? 

Ce inima mi-o lovești… 

Cine ești tu? Cine ești?... 

În tine am aflat viața nemărginită, 

Și în sfârșit pot să te văd, 

Privindu-mă uluită… 

 

Cine ești tu? Ce te știu de-o viață 

Și viața noastră atârnă de un fir de ață. 

Ești cea care îți știu sufletul                                                                                                      

Și nu te cunosc la față. 

Cine ești cea pe  care am iubit-o 

În inima mea nezămislită. 

Pentru tine în viață trăiesc și respir… 

Încotro te îndrepți? Iubito…?! 

 

Cine ești tu? Cine ești? 

Puterea iubirii ca în povești 

O carte  cu basme e viața mea, 

Cine ești tu? Ce e în inima ta? 

 

Răzvan Țifui, clasa a IX-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroase a liliac 

 

Miroase a liliac în timpuri noi 

Într-o natură moartă înviată, 

Dansează fluturi iară câte doi 

Miroase a liliac ca altă dată. 

 

În ton armonios de ciocârlie 

Îmbobocesc lalelele-ofilite, 

O frunză stă s-apară iar în vie 

În tonul ciocârliei părăsite. 

 

Miroase a liliac în timpuri noi 

În soarele ascuns după un zmeu, 

E cald afară şi în suflet ploi 

Miroase a liliac în timpul meu. 

 

Ramona Moșuc, clasa a XI- a A
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

CÂNEPA – PLANTĂ DEFAVORIZATĂ? 

„O singură plantă de Cannabis sativa numită comun – cânepă, poate suplini 

majoritatea nevoilor de bază ale omenirii: mâncare, adăpost, îmbrăcăminte, combustibil – 

dar puțini oameni au permisiunea legală de a o cultiva în secolul XXI”, spune Susanna 

Wilkerson. 

Îmi propun să vă aduc la cunoștință, în acest material, câteva date despre această 

„Cannabis – plantă minune a lumii”, cunoscută de peste 10.000 de ani, date ținute oarecum la 

„secret” de către cunoscători… 

Planta Cannabis sativa, are trei subspecii 

1. Cannabis sativa – subspecia Sativa, 

2. Cannabis sativa – subspecia Indica, 

3. Cannabis sativa – subspecia Ruderalis. 

În prezentul material, vom discuta despre Cannabis sativa – subspecia Sativa, 

cunoscută și sub numele de „Cânepa de cultură”. 

Se afirmă că planta denumită „cânepă” are peste 25.000 de utilizări și nu este nimic 

exagerat în această afirmație. De la alimente, vopsele, combustibili, până la îmbrăcăminte și 

materiale de construcții – cânepa este folosită peste tot. 

În Mesopotamia, s-a descoperit o bucată de țesătură de cânepă, datând de peste 10.000 

de ani ! Strămoșii plantelor de cânepă s-au dezvoltat pe solul continentului Asiatic, pe pantele 

line ale munților Himalaya sau Altai, mai la nord. În urmă cu peste 8000 de ani, s-a cultivat pe 

teritoriul actual al Chinei, fiind principala sursă de fibre textile din acea perioadă. Rămășițe de 

țesături de cânepă au fost descoperite și datate având circa 6000 de ani. Cea mai veche hârtie 

provine tot din China, în urmă cu peste 2000 de ani și este făcută din fibre de cânepă. În timpul 

dinastiei Chou, acum 3000 de ani, a existat o cultură fără limbaj scris, care ținea diferite evidențe 

legând noduri pe bucăți de sfoară de cânepă. Ei mai foloseau plase de pescuit și de vânătoare, 

confecționate din cânepă.  

În China, semințele de cânepă, erau considerate a fi valoroase alimentar și se cultivau 

alături de orez, orz, mei și soia.  

Cea mai veche farmacopee cunoscută, Pen-ts-Ching, cu aproximativ 2000 de ani î.Hr., 

pune în evidență caracterul halucinogen al inflorescențelor și fructelor plantelor de cânepă, 

acestea fiind recomandate ca și mediatori în comunicarea cu spiritele. Aceeași lucrare prezintă 

diferite rețete de preparare a cânepii, utilizate în tratamentul malariei, beri-beri, constipației, 

durerilor reumatice și anumitor tulburări specifice sexului feminin. 

Progresul civilizațiilor, a dus la dezvoltarea de noi tehnologii, din fructele de cânepă a 

fost extras valorosul ulei, utilizat la gătit, iluminat, lubrifiant, în prepararea vopselelor și 

fabricarea săpunului. 

Arienii au introdus cultura cânepii în India acum 4000 de ani. Cânepa juca un rol 

important și activ în cadrul ritualurilor. În cele patru Vede compilate între anii 144 – 1000 î.Hr., 
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marijuana este prezentată ca fiind o plantă sacră, un cadou de la zei, așa cum în America, maiașii 

considerau cartofii, porumbul și tutunul cadou de la zei.  

Sciții introduc cânepa în Europa, pe teritoriul actualei Germanii, acum circa 2800 de ani 

în urmă. În Europa, cânepa nu era utilizată în ritualuri sau în scop medicinal, ea devenind o 

plantă importantă datorită fibrelor sale deosebit de rezistente.  

Din India, cânepa a cucerit Persia, Asiria și Arabia până în anul 500 î.Hr. Islamul a avut 

o influență mare asupra Africii, consumul de marijuana crescând considerabil în această 

perioadă.  

Odată cu dezvoltarea rutelor comerciale, semințele de cânepă au fost introduse în toată 

lumea cunoscută, planta căpătând importanță deosebită, sfoara din fibre de cânepă fiind esențială 

caravanelor și corăbiilor din acea vreme. 

Și faraonii Egiptului au folosit cânepa în construcția marilor piramide ! 

Cânepa a devenit atât de importantă în Anglia secolului al XVI-lea, încât regele Henry 

al VIII-lea a aprobat o lege în anul 1553 prin care îi amenda pe fermierii care nu cultivau cânepă. 

În America au existat perioade în care puteai plăti chiar impozite în natură, în cânepă. În anul 

1850, în SUA existau mai mult de 8.000 de ferme de cânepă.  

Suprafața mondială cultivată cu cânepă pentru fibră este de peste 500.000 ha, țări mari 

cultivatoare fiind Rusia, Iugoslavia și până în anul 1990 – România. 

În anul 1991, în România existau 28 de unități de procesare, iar în anul 2007 au mai 

rămas în funcțiune 4 unități: Mangalia, Luduș, Nădlag și Carei. 

Prin programul SAPARD s-a construit firma CANAH Internațional în localitatea 

Salonta județul Bihor, care procesează semințele de cânepă în scopul obținerii uleiului și a 

suplimentelor nutritive, a făinii proteice din șrotul obținut în urma presării, precum și obținerea 

semințelor decojite – folosite în scop alimentar. Firma CANAH Internațional este primul 

producător de ulei de cânepă din România, fabrica având o capacitate de prelucrare de 1000 tone 

semințe pe an, echivalent a 250.000 litri de ulei de cânepă anual.  

Soiurile de Cannabis sativa acceptate pentru cultură, au un conținut de THC 

(tetrahidrocanabinol) mai mic sau egal cu 0,2%, conținutul mediu fiind de 0,03% - în comparație 

cu conținutul de THC al subspeciei Indica – 1-2%. 

Fibrele de cânepă sunt mai lungi decât cele de in, foarte durabile și rezistente, fiind 

utilizate la confecționarea unei game largi de produse textile, de la cele mai grosiere până la cele 

mai fine. Fiind rezistente la putrezire, chiar și când stau în apă, din aceste fibre se confecționează 

ața pentru cizmărie, năvoade, foi de cort, odgoane, furtunuri pentru incendii, fitile pentru 

explozibili etc. Din cânepa pură sau în amestec cu bumbac și lână se fac țesături mixte fine și 

rezistente. Fibrele scurte (câlții) se folosesc la confecționarea saltelelor precum și ca material 

izolator. Produsele secundare ca: uleiuri, turte, puzderiile, sunt utilizate ca materie primă pentru 

confecționarea de plăci aglomerate, combustibil, cenușa constituind un bun îngrășământ bogat în 

P, K, Ca. Din vârfurile inflorescențelor plantelor femeiești și din semințe se prepară 

medicamente cu acțiune sedativă, diuretică, vomitivă, vermifugă etc.  
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Semințele de Cânepă (Cannabis sativa) ar putea rezolva magistral nevoile de hrană și 

energetice ale lumii ! La fiecare 3,6 secunde, câte un om moare de foame. Semințele de cânepă 

sunt cele mai hrănitoare și o eventuală soluție economică pentru a pune capăt foametei la nivel 

mondial. Cu o concentrație de 80% de „grăsimi bune”, de care corpul omului are nevoie pentru 

menținerea unei sănătăți acceptabile, precum și proteinele și aminoacizii conținuți, cânepa 

reprezintă un echilibru perfect necesar alimentației umane.  

Semințele de cânepă sunt de neîntrecut ca aliment foarte nutritiv, conținând 

antioxidanți, proteine, caroten, fitosteroli, o serie de minerale: Ca, Mg, S, K, Fe, Zn și P. 

Semințele conțin proteine, și toți cei 20 de aminoacizi și cei 9 aminoacizi esențiali, vitamina A, 

B1, B2, B3, B6, C, D și E.  

Semințele de cânepă conțin 30-35% ulei din greutatea lor, ce are cel mai bogat conținut 

de acizi grași esențiali, conferind un nivel ridicat și complex de Omega 3 și Omega 6, alături de 

alți constituenți esențiali cu proprietăți benefice asupra întregului organism. Nici o altă resursă 

alimentară nu oferă balanța ideală de acizi grași Omega 6 și Omega 3 precum uleiul de cânepă, 

în raport ideal, recomandat de medici și nutriționiști, de 3:1. 

Beneficiile unei alimentații sănătoase, bazată pe acizi grași Omega 6 și Omega 3, în 

raportul optim prezent în uleiurile și supolimentele pe bază de ulei de cânepă, sunt medical 

demonstrate prin: 

- Reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale; 

- Dezvoltarea celulelor nervoase, în special la copii; 

- Tratament adjuvant în psoriazis, accee și alte boli cutanate; 

- Întărirea sistemului imunitar; 

- Tratarea stărilor depresive. 

Rezultatele cercetărilor clinice din ultimii ani indică faptul că acizii grași se recomandă 

pentru prevenirea și tratarea mai multor afecțiuni medicale, printre care: astmul bronșic, 

cancerul, depresia, diabetul, diverse eczeme, hipertensiunea arterială, osteoporoza, reumatismul, 

obezitatea, contribuind la scăderea colesterolului nociv și la creșterea nivelului de colesterol 

benefic. Acizii grași esențiali Omega 3 și Omega 6 nu pot fi sintetizați de organism, de aceea 

trebuie luați din alimentație: cânepă, varză, spanac, conopidă, floarea soarelui, dovleac, rapiță, 

nuci, soia, cod, ton, somon, brocoli, semințe de in etc.  

Semințele de cânepă conțin între 30-40% proteine, care conțin toți aminoacizii esențiali 

și au de două ori mai multe proteine decât majoritatea produselor din carne. Proteinele din 

semințe sunt de înaltă calitate, ușor digerabile, libere de gluten. Din procentul mediu de proteine 

(34%), 65% reprezintă edestina, o proteină de tipul globulinei cu abilitatea unică de a stimula 

producerea de anticorpi. O altă proteină este albumina, proteina cu ponderea cea mai mare din 

plasma sanguină, care menține presiunea coloid-osmotică intravascular și în spațiul 

extravascular. Semințele de cânepă mai conțin: 

- Arginină (123 mg/g proteină), 

- Histidină (27 mg/g proteină),   

- Metionină (23 mg/g proteină), 
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- Cisteină (16 mg/g proteină). 

- 46,5% grăsimi, cu conținut ridicat de fitosteroli naturali, care reduc nivelul 

colesterolului, 

- 11-12% carbohidrați, din care 6% fibră. 

- Vitamine, 

- Minerale etc. 

Prezența semințelor de cânepă în 

dieta zilnică dăruiește corpului uman multe 

din ceea ce îi este lui necesar, fără calorii 

inutile și nutrienți care nu sunt esențiali. 

Uleiul de cânepă se poate folosi la salate și 

la preparatele fără foc. Nu este recomandat 

la gătit și prăjit deoarece oxidează. 

Tulpina de cânepă are cele mai 

lungi și mai puternice fibre dintre toate 

plantele, putând fi transformate în orice 

material de construcție pentru acoperișuri, izolatori, tuburi, țevi, cărămizi, etc. 

Cânepa este ecologică deoarece nu necesită pesticide și erbicide, solul unde este 

cultivată se transformă în humus, înlătură metalele grele din sol și absoarbe cantități foarte mari 

de dioxid de carbon din atmosferă. Cânepa crește extrem de repede având o producție la hectar 

mai mare decât orice plantă. Cânepa produce cu 250% mai multe fibre decât bumbacul, la un 

consum mai mic de apă cu 600% și mai multe fibre decât inul, pe aceeași suprafață de teren.  

Un hectar (10.000 mp) de cânepă poate produce la fel de multă hârtie ca și 1,62 – 4 

hectare de pădure cu un ciclu de producție de 20 de ani, în schimb tulpinii de cânepă îi trebuie 

doar 4 luni ca să ajungă la maturitate. Hârtia din cânepă poate fi reciclată de mai multe ori.  

Primul motor diesel a fost proiectat să meargă cu uleiuri vegetale deci și ulei de cânepă. 

În 1930, Henry Ford a produs un automobil care era compus 70% din material plastic realizat din 

cânepă. Picturile marilor artiști au fost realizate pe pânză de cânepă, folosindu-se acuarele 

extrase tot din aceeași cânepă.  

Peste 50% din pesticidele folosite în lume sunt utilizate în cultivarea bumbacului. 

Cânepa este un material de 8 ori mai puternică decât bumbacul. Cânepa poate crește într-o 100 

de zile, fără folosirea erbicidelor și pesticidelor, ajutând astfel la protejarea mediului 

înconjurător. Din cânepă s-ar putea fabrica hârtie de ziare sau de cărți, mult mai rezistentă decât 

cea produsă din lemnul copacilor, ajutând astfel la salvarea pădurilor ce produc oxigenul necesar 

vieții.  Cânepa este o plantă minune, putând aduce multe beneficii omenirii: 

- Toate materialele plastice ar trebui realizate din ulei de semințe de cânepă, acestea 

fiind biodegradabile, descompunându-se și protejând mediul înconjurător. 

Materialele plastice din petrol, ruinează natura. 

- Din cânepă se pot face medicamente. 

- Cânepa poate ajuta la combaterea foametei în lume. 



25 

Biblioteca din Nord 

- Din cânepă se pot face haine durabile. 

Cine a defavorizat și defavorizează cânepa ? 

În anul 1937, marea corporație petrochimică DuPont și-a patentat procesul fabricării 

plasticului din petrol și cărbune, recomandând acționarilor să investească în noua sa divizie 

petrochimică. Produse sintetice ca materialele plastice, celofanul, celuloza, metanolul nylonul 

etc., puteau fi realizate din petrol. Industria naturală a cânepii ar fi ruinat afacerile DuPont cu 

peste 80% ! Andrew Mellon (1855-1937) era un investitor important al companiei DuPont, care 

a devenit Ministrul Finanțelor pe timpul președinției lui Hoover. Mellon l-a numit pe nepotul său 

Harry J. Anslinger la conducerea Biroului Federal de Narcotice și Droguri Periculoase, cu 

intenția clară de a declara cânepa ilegală, întrucât amenința afacerile de miliarde de dolari. Acești 

oameni au introdus un cuvânt mexican obscur „marijuana” pe care l-au „împins” în conștiința 

maselor. La sfârșitul anilor 1920 și în anii 1930, în ziarele americane a început o campanie care 

scotea în evidență lucrurile groaznice privind marijuana, făcând-o responsabilă pentru toate: de 

la accidentele de mașină până la pierderea moralității. S-au turnat și filme, cu tema marihuanei, 

deci a cânepii ! 

În concluzie, motivul pentru care cultivarea cânepii este considerată a fi ilegală și 

dăunătoare, este faptul că… MILIARDARII PLANETEI DORESC SĂ RĂMÂNĂ ÎN 

CONTINUARE MILIARDARI, în detrimentul beneficiilor evidente care s-ar putea obține 

din cânepă. 

„Cunoașterea ne face liberi și sănătoși” 

 

DUMITRU NASTASĂ, Farmacist primar de farmacie generală și toxicologie 

sanitară, Profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 

 

RELIGIE 
 

Sfântul Nicolae - datini și semnificații religioase 

 Odată cu începerea lunii decembrie, copiii - și poate chiar și adulții - așteaptă cu 

nerăbdare primirea cadourilor atât de la Moș Crăciun, cât și de la Sfântul Nicolae.  

 Presimt că nu e nevoie să îl prezint pe Moș Crăciun, așa că mă voi rezuma să vă fac 

cunoștință cu Sfântul Nicolae, cel ce răsplătește și pe copii cuminți și pe cei mai puțin cuminți, 

însă în moduri diferite.  

 Sfântul Nicolae este prăznuit de creștinii din întreaga lume în fiecare an pe 6 decembrie. 

În credința populară , Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sân-Nicoară.  

 Se spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la 

tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină.  

 În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii știu că trebuie ca ghetuțele sau 

cizmulițele lor să fie lustruite, deoarece Sfântul Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri celor 
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cuminți. Copiii neascultători primesc o nuielușă, menită să îi atenționeze și să le aducă aminte că 

e foarte important să asculte de părinții și bunicii lor.  

 În unele zone ale țării, în ziua de Sfântul 

Nicolae oamenii aduc în casă crenguțe de pomi 

fructiferi pe care le păstrează în apă lângă icoane 

ca să înflorească până de Anul Nou. Iar dacă 

aceste crenguțe vor înflori până când anul se 

sfârșește, anul care vine va fi unul foarte roditor 

și plin de satisfacții.  

 În alte regiuni fetele se adună în ajunul 

sărbătorii pentru a face plăcinte.  

 În zona rurală, în ziua de Sfântul Nicolae, 

feciorii se organizează în cete, își aleg gazda în 

casa căreia repetițiile pentru colinda de Crăciun și de Anul Nou vor avea loc.  

 În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe în adevăratul sens al cuvântului iarna. În 

această zi Sfântul își scutură barba sură și începe să ningă. În Europa, în preajma secolului al 

XII-lea, ziua de Sfântul Nicolae a devenit atât ziua darurilor, cât și a activităților caritabile.  

 Așadar, decembrie devine luna cadourilor, dar chiar și așa, dăruiește mai mult decât 

primești! Și să nu uităm de adevăratele sărbători și de sfinții credinței noastre.  

 Ioana Flavia Botezatu -  clasa a  XI –a A 

 
 

PSIHOLOGIE  

 

Agresivitatea în familie 

         Agresivitatea, în general, este  o formă de manifestare ce presupune utilizarea forţei  pentru 

a manifesta superioritatea, fiind considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul 

la viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală. Este o conduită acută cu 

finalitate distructivă sau transformativă.  

     Agresivitatea în familie este orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între 

membrii unei familii. Violența în familie reprezintă orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu 

intenție de un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o 

suferință fizică, psihică sau un prejudiciu material. (Legea 217/25 mai 2003) 

     Multe persoane sunt adepții ideii că ,,bătaia este ruptă din rai” și trebuie să facă parte 

integrantă din educația unui copil.  Și nu vorbim despre o palmă scăpată la nervi, ci despre 

cazurile în care copiii sunt snopiți în bătaie cu pumnii, picioarele, dați cu capul de pereți, sau alte 

pedepse de genul acesta, în urma cărora rămân răni fizice grave dar, mai ales, răni psihice și 



27 

Biblioteca din Nord 

sufletești, deosebit de profunde. Agresivitatea domestică se manifestă întodeauna în cadrul unei 

relaţii intime, în spaţiu restrâns şi privat.Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o 

atmosferă în care nevoile lor de bază sunt nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste, ce 

sunt profund neglijate. 

       Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i face 

uşor de recunoscut. Ei prezintă probleme fizice: boli inexplicabile, dezvoltare fizică mai lentă; 

probleme emoţionale şi mentale, anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de abandon, 

izolare, mânie, frica de răniri şi moarte, probleme psihologice, neîncredere în sine, depresie, 

comparare cu viaţa mai fericită a colegilor; probleme de comportament, agresivitate sau 

pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu somnul, bătăi, fuga de acasă, relaţii pentru a 

scăpa de acasă, mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv ca minciuna; 

probleme şcolare, neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsa de 

concentrare, lipsa de maniere sociale; identificarea cu eroii negativi. Un copil educat intr-o 

familie unde comportamentul agresiv este predominant va începe să lipsească de la şcoală, să 

întârzie acasă, să aibă rezultate şcolare sub posibilitățile sale reale, să fie mai retras în relaţiile cu 

colegii, profesorii şi prietenii sau să fie mai agresiv. De asemenea, copilul poate avea coşmaruri, 

ticuri, frici nejustificate, este trist, fără chef de joacă, tăcut, poate sări în sprijinul unuia dintre 

părinţi, comportându-se ca un mic adult. Unele dintre efectele violenţei domestice sunt mai uşor 

de observat de cei din jur: vânătăile, contuziile, pierderea în greutate, starea marcată de oboseală, 

lipsa interesului pentru propria înfăţişare şi ţinută. De obicei ajung să dezvolte aceleași 

comportamente ca și părinții lor. Indiferent de vârstă, copiii sunt  învățați că violența este o 

metodă eficientă de a controla alți oameni. Studiile au arătat că adolescenții care trăiesc într-un 

mediu violent sunt următoarea generație de agresori și victime. Copiii din familiile violente 

învață că este  acceptabil ca un bărbat să lovească o femeie sau propriul copil, că violența este 

modul de a obține ceea ce vrei iar exprimarea  sentimentelor înseamnă slăbiciune. 

Definită ca un act comportamental, agresivitatea domestică are caracter: 

 Instrumental - agresorul controlează victima, obţine ceea ce doreşte de la ea. 

Comportamentele devin funcţionale adică persistă, dacă au şi rezultatul scondat. Un 

comportament care nu are rezultatele aşteptate pentru cel care-l aplică, tinde să nu se mai repete 

după o anumită perioadă de timp. La fel, comportamentele violente tolerate prin neintervenție 

sau întărite, persistă şi se accentuează. 

 Intenţional - se produce cu intenţia de control şi dominare, de menţinere a puterii, îi conferă 

caracterul de intenţie pe care de regulă abuzatorul nu o recunoaşte, dar poate fi identificată prin 

rezultatele pe care le produce.  

 Învăţat - violenţa nu este înnăscută - copiii învaţă prin imitaţie, familia reprezentând modelul 

din care își extrage valori, cunoaştere şi comportamente. 60% dintre adulţii care sunt violenţi au 

crescut în familii cu violenţă. Este un comportament învăţat, el poate fi schimbat printr-un nou 

proces de învăţare. Dovadă că violenţa nu este genetică este procentul de 40% dintre copiii care 
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cresc în familii violente şi care nu devin agresori. 

       Câteva trăsături definitorii agresorului sunt consumul de alcool, neîncrederea în sine, 

temperamentul violent, ironic, critic, cinic, învinovăţeşte pe alţii pentru eşecurile proprii, iar în 

conversaţii încearcă să domine crezând că puterea şi controlul pot fi obţinute prin violenţă. De 

cealaltă parte, victima își pierde încrederea în sine, valoarea de sine şi a simţământului de 

control, manifestă neglijenţă personală în igienă şi nutriţie, stres ridicat şi frică ce pot să 

provoace boli psihosomatice sau pot agrava bolile cronice, creşte consumul de alcool sau poate 

apărea comportamentul de deplasare a furiei, devenind agresivi chiar ei.  

      De remarcat este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul violenței, al tentativelor de 

suicid şi că pe primul loc în rândul cauzelor se află climatul familial deteriorat şi slaba 

comunicare în cadrul familiei. De aceea, se recomandă ca orice problemă care apare în familie să 

se discute cu membrii familiei acea problemă, cu mult calm și răbdare. Dacă problemele vă 

depășesc, atunci apelați la persoane competente: psiholog, poliție, profesori, consilieri familiali 

pentru a vă ajuta.      

„Aşa da!”  

Iubirea este medicamentul violenţei! 

Dacă un coleg mă loveşte din greşeală îl iert! 

Nu lăsa violenţa să intre în casa şi în şcoala ta! 

Să exmatriculăm violenţa! 

Nu violenţa ne face mai puternici! 

Libertatea ta, se termină acolo unde se termină libertatea celorlalţi, adica, dincolo de 

delincvenţă! 

Ai tot dreptul să te distrezi, dar ai grijă să nu fii singurul care o face! Ţine cont şi de 

drepturile celorlalţi! 

Violenţa te distrează, nu?! Dar dacă ai fi tu victima? Fii cel mai tare fără să distrugi! 

 

,,Aşa nu!” 

Violenţa mă face mai puternic! 

Violenţa este modul de a obţine ceea ce vreau! 

Dacă un coleg mă jigneşte, îl jignesc şi eu! 

Îmi place să îmbrâncesc colegii! 

Îmi place să provoc durere celorlalţi! 

 

Daria  Loghin, clasa a XI-a A 
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INFO 
(IN)COMPETENȚE DIGITALE 

  România este țara ce are conexiuni la Internet cu cele mai mari viteze  din lume. Totuși, 

țara noastră se află într-un alt top pe ultimul loc din Europa la competențele digitale. 

 Românii stau pe Internet ca sa vadă filme și să socializeze. Foarte puțini utilizează 

calculatorul în alte scopuri mai 

constructive.  

 Potrivit unui raport oficial 

de la Bruxelles, doar 48% dintre 

români folosesc internetul. Și mai 

grav este că numai 20% au 

competențe digitale de bază. 

 Utilizatorii intră pe Internet 

în special să se distreze, 70% urmăresc știrile, 67% stau pe rețelele de socializare, 46% se joacă, 

ascultă muzică sau urmăresc clipuri video. 42% au făcut cel puțin un apel video în ultimele trei 

luni. În schimb, facem puține cumpărături online și nu folosim mai deloc serviciile băncilor sau 

ale administrațiilor locale. 

 Ca urmare a acestor date, în ultimii ani s-a încercat remedierea acestor probleme prin 

diverse modalități. Una dintre ele a fost și introducerea unui examen de certificare a acestor 

competențe la finalul ciclului superior al liceului. În anul 2018 examenul s-a derulat pentru prima 

dată, pe parcursul anului școlar, respectiv în perioada 16-20 februarie. 

 Părerile elevilor despre acest examen sunt împărțite: unii spun că este inutil, alții că prin 

el le sunt îmbogățite cunoștințele elementare de operare a calculatorului; unii spun că acel 

certificat de competențe pe care îl primesc  nu le prea folosește, însă au existat absolvenți cărora 

li s-a cerut acest certificat fie la facultate la unele obiecte de studiu, fie la angajare.  

 Cert este că indiferent de păreri, orice elev de clasa a XII-a trebuie să treacă și prin acest 

examen, indiferent de competențele digitale pe care le-a acumulat pe parcursul celor 4 ani de 

liceu, deoarece fără prezența la această probă nu poate promova examenul de bacalaureat. 

 

Prof. Ștefan Sabie 
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SPORT 
 

MEMORIALUL IOAN PÎCU  

FOTBAL GIMNAZIU BĂIEȚI- PRIMA EDIȚIE- IANUARIE 2018 

 În data de 27.01.2018, Catedra de educație fizică și sport din cadrul Liceului “MIHAIL 

SADOVEANU” BORCA, condusă de profesorul, Romulus Rășchitor și secondată de colegii: 

Ursu Ionuț, Teodorescu Alexandru și Damian Ilie au organizat prima ediție  a 

MEMORIALULUI „IOAN PÎCU” -  FOTBAL GIMNAZIU BĂIEȚI. 

Au luat parte la această competiție echipele de fotbal de la șase școli de pe Valea Bistriței --- 

Borca---Fărcașa---Poiana Teiului--- Hangu--- Ceahlău--- Grințies. 

Echipele au fost împărțite în două grupe, urmând ca ocupantele locului 1 din fiecare grupă să 

dispute meciul pentru marele trofeu. 

Grupa A--- 1Borca---2Poiana Teiului---3 Ceahlău--- câștigatoare fiind echipa Liceului ,,Mihail 

Sadoveanu,, cu 2 victorii: 4-0 cu echipa școlii din Ceahlău și 4-1 cu echipa școlii din Poiana 

Teiului.  

Grupa B--- 1Fărcașa---2Grințies---3Hangu. ---Câștigătoare fiind școala din Fărcașa dupa 4-3 cu 

școala Grințieș  și 2-1 cu școala Hangu. 

Astfel duelul pentru marele trofeu s-a dat între Liceul ,,Mihail Sadoveanu,, și Scoala „Ioan Luca” 

– Fărcașa. După două reprize de fotbal îndârjit, câștigătorii au fost copiii de la Liceul ,,Mihail 

Sadoveanu,, din Borca cu scorul de 2-0. 
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Invitați la această competiție au fost : 

-primarul comunei Borca, Ovidiu Niță 

- prof. Pîcu Pompeea 

-prof .Răschitor Vasile, Rășchitor Ioan, Rășchitor Elena 

-prof. Fărcășanu Marcel, prof. Teodorescu Ana. 

Și nu în ultimul rând, directorii Liceului ,,Mihail Sadoveanu,,--- director profesor Vasile 

Amariei, directorii adjuncți profesor  Alina Budăi și profesor Ștefan Sabie. 

În continuare cităm din cuvântul domnul director al Liceului”Mihail Sadoveanu”, 

profesor Vasile Amariei : ”Cu prilejul acestui eveniment mă încearcă două stări aflate cumva în 

contradicție  dar care totuși  există simultan: una de tristețe și cealaltă de bucurie. 

Sunt trist pentru că, iată, a trecut repede mai bine de un an de la dispariția neașteptată  a 

colegului și prietenului Ioan Pîcu, cel care vreme de aproape patru decenii a fost profesor de 

educație fizică și sport la Liceul ”Mihail Sadoveanu” din Borca, iar pentru o perioadă a fost și 

director al școlii. 

Bucuria este indusă de  inițiativa domnului Rășchitor Romulus – și el profesor de sport la 

unitatea noastră – de a organiza un eveniment sportiv prin care este comemorat profesorul Pîcu, 

păstrându-l astfel viu în memoria elevilor, a profesorilor, a comunității locale.  

Iată că pe lângă Cupa ”Viorel Bondar” la handbal care se desfășoară de ani buni la liceul din 

Borca, își face loc și Memorialul ”Ioan Pîcu” la fotbal, creându-se astfel veritabile ”punți” 

între lumea noastră și lumea ”celor drepți”. Este bine cunoscut că profesorii de educație fizică 

și sport Ioan și Pompeea Pîcu, Viorel Bondar, soții Rășchitor, Vasile Aleca au pregătit generații 

întregi de elevi din zona Borca-Farcașa-Poiana Teiului în discipline sportive precum handbalul, 

ski-ul, fotbalul, obținând rezultate frumoase la nivel local, județean și național. Chiar dacă 

posibilitățile de promovare a performanțelor obținute atunci erau practic inexistente în 

comparație cu cele de astăzi, ele au intrat în mentalul colectiv local și ni le amintim cu nostalgie 

și cu mândrie. 

Îi felicit pe coordonatorii competiției, sper din suflet că se va desfășura mulți ani de-

acum înainte și că prin astfel de activități vom reuși să înclinăm balanța înspre practicarea 

sportului în detrimentul jocului virtual pe calculator.” 

Doamna director adjunct profesor Alina Budăi —”Este lăudabilă inițiativa catedrei de 

educație fizică și sport, din școala noastră, de a organiza această competiție în memoria 

profesorului Ioan Pîcu, fost director al Liceului din Borca. Țin să-i felicit pentru că au dorit să 

păstreze vie amintirea acestuia si am convingerea că – Memorialul—închinat dumnealui, va 

căpăta însemnătatea pe care profesorul și directorul Ioan Pîcu a avut-o pentru liceul   din 

Borca.” 

Am organizat această competiție din dorința de a păstra vie imaginea regretatului nostru 

coleg, profesor Pîcu Ioan.  În același timp urmărim să dezvoltăm copiilor spiritul de competiție, 

de echipă si de ce nu, să ne formăm prieteni noi. 

Țin să le mulțumesc tuturor participanților și să felicit copiii pentru dăruirea de care au dat 

dovadă!            prof. Romulus Rășchitor 
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SONDAJ DE OPINIE 
                                                                                         

Ascultarea de părinți 

Au răspuns 23 de elevi ,cu vârsta cuprinsă între 17 și 18 ,  la următoarele întrebări    : 

1.Îți asculți părinții cu calm, atunci când ei îți solicită ceva? 

2.Cedezi în anumite privințe în favoarea lor? 

3.Te deranjează să faci un mic efort ca ei să fie împăcați în ceea ce te privește? 

4.Crezi că în relația cu părinții se potrivește zicala” Toți pentru unul și unul pentru toți” ? 

La prima întrebare s-au primit următoarele răspunsuri: 

-depinde de starea mea  de spirit 

-oarecum ,da 

-da, îmi plac situațiile calme 

-de cele mai multe ori, da( 3 răspunsuri) 

-încerc , de cele mai multe ori 

-excepțiile sunt când sunt foarte solicitată de teme, proiecte și sunt foarte stresată 

-doar dacă au dreptate 

-poate 

-depinde 

-uneori 

-nu( 2 răspunsuri) 

-da( 9 răspunsuri) 

La întrebarea a 2-a s-a răspuns : Da, pentru a fi bine în ambele părți; Uneori mai cedez. Doar 

când văd că nu ne înțelegem; Da ( 16 răspunsuri) ;Nu( 4 răspunsuri). 

La a 3-a întrebare s-a răspuns: Nu mi se pare un deranj; Deloc; Încerc să fac unele sacrificii 

pentru ei;Uneori(  3 răspunsuri); Pe moment da, dar starea aceea trece repede. Da( 3 răspunsuri) ; 

Nu (13 răspunsuri). 

La întrebarea a 4-a s-au primit răspunsurile:Nu în toate cazurile; Cred că da;Sunt  de acord cu 

această afirmație; Nu știu; Nu înțeleg întrebarea; În familie, în general, se potrivește. Da( 11 

răspunsuri). Nu( 6 răspunsuri). 

Din toate răspunsurile colegilor noștri la întrebări, am dedus că fiecare are personalitatea 

sa, dispoziția sa de a da o mână de ajutor la nevoie, egoismul său și, de ce nu, necesitatea de 

independență. Sigur , sunt și câteva cazuri de frondă, specifice adolescenților. Părinții ar trebui să 

înțeleagă că puștii lor se maturizează, își caută drumul în viață, au valorile lor, pe care vor să le 

apere. În același timp, copiii nu ar trebui să uite că încă nu au părăsit familia, că încă mai depind 

de părinți, că traiul în comuniune și bună înțelegere îi ajută să se maturizeze emoțional.  

Nici constrângerile părinților, dar nici delăsarea copiilor nu ajută pe nimeni într-o familie. 

          Membrii Clubului de Jurnalism 
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  NOI, DESPRE NOI 
 
- Ziua Națională a României a fost sărbătorită printr-un marș organizat de CȘE, urmat de 

activități desfășurate în curtea școlii. S-a subliniat importanța acestei zile, s-au prezentat scenete, 

cântece și poezii patriotice, iar la final, participanții s-au prins într-o horă a unirii.  

- Despre semnificația zilei de 1 Decembrie și importanța de a fi elev la Borca, a vorbit prof. univ. 

Dr. ing. Vasile Cojocaru-Filipiuc. Domnia sa a fost prezentă la liceul Borca după zeci de ani de 

la absolvire. 

 - Ultima săptămână de școală din decembrie a coincis cu săptămâna „Să știi mai multe, să fii 

mai bun!”. Activitățile cuprinse în acest program au fost îmbinate cu obiceiurile și tradițiile de 

Crăciun și Anul Nou prezentate într-o serbare desfășurată la căminul cultural.  

- Proiectul „Vreau să ajut” s-a 

desfășurat sub îndrumarea 

elevilor Flavia Botezatu și 

Alexandru Mujdei (președintele 

CȘE) adunându-se mai multe 

pachete ce au fost distribuite 

copiilor și familiilor nevoiașe.  

- În timpul săptămânii „ Să știi 

mai multe, să fii mai bun!”  s-

au organizat simulări ale 

examenului de bacalaureat (la 

nivel școlar) pentru clasele a 

XI-a și a XII-a .  

- Consiliul local al comunei 

Borca a distribuit 800 de pachete copiilor de la grădiniță și ciclul primar. 

 - La inițiativa profesoarei Teodora Harton , în aceeași săptămână, un grup de elevi și profesori a 

răspuns invitației ISJ Neamț de a aduce în reședința de județ colindul nostru.  

- Ansamblul Izvoarele Borcutului a participat la Duelul Ansamblurilor în cadrul emisiunii ,,La 

Măruță,, , marca ProTv.  

- În perioada de iarnă, ansamblul a fost invitat la festivaluri de datini și obiceiuri la: Moroieni, 

Brașov, Tazlău, Tg. Neamț, Piatra Neamț etc.  

- S-au organizat simpozioane de ziua scriitorilor Mihai Eminescu, I.L. Caragiale și a sculptorului 

Constantin Brâncuși. 

 - În final elevii din clasele a XII-a au susținut competențele la limba română, limbi străine și 

cele digitale. 

                    Membrii Clubului de Jurnalism 
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UMOR 

 

 Ce fel de restaurant este ăsta? Ciorbă nu mai este, friptură nu mai este, înghețată nu mai este.  

- Este un restaurant cu specific românesc. 

-Aduceți-mi paltonul, că vreau să plec.  

-Nici paltonul nu mai este. 

 

Un tânăr a venit acasă după miezul nopții. Luminile erau stinse, toată lumea dormea. Atunci el a 

spus: -Mamă, urlă la mine, că nu mai nimeresc camera! 

 

Un cerșetor, pe un trotuar , ținea în mână următorul anunț: ” Caut de lucru. Cerșesc în 8 limbi”. 

 

Poliția a declarat că a găsit arme albe în spatele bibliotecii. Locuitorii s-au aflat în stare de șoc. 

Nu știau că în localitatea lor există bibliotecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sursa :  http://adevarul.ro/locale/iasi/top-10-bancuri-umor-negru-ce-i-raspunde-bibliotecara-unui-tip-cauta-carte-despre-sinucidere-

1_5881fba85ab6550cb89e31fb/index.html 
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