
       EDITIA DE PRIMAVARA, 2020 

   Din sumar: 

 EDITORIAL: Despre distanțare 

 ISTORIE: 9 Mai 

 SANATATEA, INAINTE DE TOATE: Răceala 

 ESEU:  Viața e un dar 

 SONDAJ DE OPINIE :  Ești un elev fericit ? 

 NOI DESPRE NOI: Școala în timpul stării de urgență  

 

 

 

 

 

 

                                  B
IB

LI
O

T
E

C
A

 D
IN

 N
O

R
D

 
R
e
vi
st

a
 L

ic
e
ul
ui
  
„M

ih
a
il
 S

a
d
ov

e
a
nu

” 

şi
 a

 F
un

d
a
ţi
e
i 
”S

cr
ii
to

r 
A
ur

e
l 
D
um

it
ra

şc
u”

 B
or

ca
, 

N
e
a
m
ţ 

„ 

ISSN 2601 -5110 

ISSN-L 2601-5110 



1 

Biblioteca din Nord 

EDITORIAL 

Despre distanţare, autoizolare şi mai multe interziceri 

Distanţarea socială ne-a prins 

pe nepregătite. Nu s-a mai întâmplat 

niciodată să ni se spună  „Staţi în 

casă, că e spre binele vostru!” Prima 

întrebare care ne-a trecut prin minte 

a fost „Cum să ne obişnuim să trăim 

la distanţă de colegii, prietenii şi 

rudele noastre?” Asta înseamnă să 

ne obişnuim să fim singuri, ori noi 

nu am fost obişnuiţi cu acest gen de 

experiment. Pe de altă parte am fost 

norocoşi pentru că am petrecut mai 

mult timp cu fraţii şi părinţii noştri. 

Chiar  dacă au fost şi momente de 

exasperare, când izbucneam nervos: 

„Dar tocmai acum ţi-ai 

găsit?”,Numai pe mine mă vezi?”, 

„Numai cu mine ai treabă?”, am 

observat că avem de rezolvat în 

aceste împrejurări vechi frustrări, 

trăiri care nu necesită amânare. Am 

vorbit, ne-am luat inima în dinţi şi 

am recunoscut ce ne apasă. Am 

renunţat la multe lucruri care ne definesc ca oameni, unele de-a dreptul banale, dar care ne  

întregeau existenţa. Plimbările, ieşitul la un suc, cumpărăturile, toate au efecte terapeutice. Chiar 

dacă şcoala a continuat on-line,  efectul a fost devastator. Statul cu ochii în calculator, obositor, 

lipsa colegilor cu care să ne vedem faţă către faţă,  să vorbim, să râdem, să ne hârjonim, 

comunicarea profundă cu profesorii, ne-au afectat sufleteşte. Activitatea on-line nu numai că este 

obositoare, dar ne înstăinează unii de alţii. Nici Sfânta Liturghie privită la televizor nu ne-a făcut 

să ne simţim confortabil. Am privit, nu am participat la rugăciune.  

S-ar putea ca după această experienţă să devenim mai buni, să apreciem mai mult pe cei din 

preajma noastră, să-i iubim mai mult, să nu mai fim invidioşi, egoişti, răutăcioşi. 

Să fim mai atenţi la suferinţa şi la nevoile celor din jur. Sau poate nu? Cine poate şti? 

                                         Membrii Clubului de Jurnalism 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

OCTAVIAN PALER 
Octavian Paler,  poet, eseist,  junalist,  s-a născut la 2 iulie, 1926, la Lisa, Făgăraş şi a murit 

la 7 mai 2007 la Bucureşti. În 1945, după terminarea liceului, a urmat cursurile Facultăţii de 

Litere şi Filozofie, simultan cu cele ale Facultăţii de Drept din Bucureşti. Între 1949 şi 1961 a 

fost redactor de programe culturale la Radiodifuziunea Română. În 1964 a  fost timp de trei luni 

corespondent Agerpres la Roma. Între 1965-1970 este vicepreşedintele 

Comitetului Radiofuziunii şi Televiziunii.În 1976 este ales preşedinte al 

Consiliului Ziariştilor. Între 1970-1983 este redactor-şef al cotidianului 

„România Liberă.”Este persecutat de Securitate datorită viziunilor sale 

pro-occidentale şi de critică la adresa P.C.R. şi a lui Nicolae Ceauşescu.I 

se stabileşte domiciliul forţat şi i se interzice participarea la activităţile 

culturale.După evenimentul din decembrie 1989, fondează împreună cu 

Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu și alții Grupul de Dialog Social, care se 

evidenţiază prin poziţiile sale anticomuniste.Este editorialist la ziarele      

„România liberă” ,”Cotidianul” şi „Ziua”.A participat la talk-show-ri 

politice,unde a criticat clasa politică românească.A realizat un film de 

televiziune dedicat satului natal, Lisa. 

Activitatea sa literarăse bazează pe numeroasele cărţi de eseistică, foarte appreciate, datorită 

stilului său cofesiv,sceptic şi moralizator. Câteva din multele sale cărţi: ”Drumuri prin 

memorie”,” Mitologii subiective”, „Apărarea lui Galilei”,  „Scrisori imaginare”,”Caminante”,    

„Viaţa pe un peron” ,”Deşertul pentru totdeauna”, apărute între anii 1970-2010. A primit 

numeroase premii şi distincţii literare. 

Octavian Paler este scriitorul care se poate cita, stilul său reflexiv fiind foarte apreciat de 

cititorii săi:”Mi-e teamă de moarte. …Mi-e frică, nu de Dumnezeu, ci de absenţa lui Dumnezeu”; 

”Citesc, scriu, recitesc nişte cărţi.Sunt înconjurat în casa mea de câteva mii de cărţi.Ascult 

muzică clasică.Îl iubesc pe Ceaikovski...Sunt singur aici între molii şi cărţi”.”Am o părere 

proastă despre istorie.Proastă în general şi proastă în special.Toată istoria exprimă aceleaşi 

adevăruri despre om pe care le vedem astăzi….Nu mi-a trecut niciodată prin cap ca România să 

arate ca la Muzeul Satului.””Nu mă mândresc deloc cu faptul că sunt considerat un sceptic. 

Scepticismul este  o infirmitate, nu o sursă de vanităţi…Din nefericire, trăiesc între ruine de 

incertitudini…Desigur iubesc încă viaţa. Dar resimt acut bătrâneţea şi faptul că nu mai am decât 

trecut.” „M-am hotărât să mă despart de tonul elegiac, mai plângăcios,din ultimele mele 

cărţi…Mi-am zis că m-am plâns destul şi că e cazul să adopt alt ton.Atunci am făcut apel la un 

mic demon din mine, uşor masochist, care mă îndeamnă să mă iau peste picior”. S-o fi născut 

veşnicia la sat ,cum zice Blaga, dar se pare că şi veşniciile expiră. Eternitatea asta a satului nu 

putea dura.” Nu mă aşteptam ca societatea românească să fie atât de cinică. E jalnic, înseamnă că 

nu avem criterii,respect pentru valori. Trăim din nefericire pentru noi,o criză a valorilor care ne 

poate costa, împingându-ne să glisăm în afara istoriei”. 

Octavian Paler nu mai este demult printre noi. Dar este atât de actual prin tot ce spune. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu             
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ISTORIE 

SEMNIFICAȚIA ZILEI DE 9 MAI 

Evenimentele istorice de la 9 mai 1877, 9mai 1945, precum şi Ziua Europei, au fost 

realizate prin sacrificiul în lupta pentru eliberare şi independenţă a mii de eroi, cunoscuţi sau 

necunoscuţi. Datorită lor trăim într-o ţară care s-a numit întotdeauna România, vorbim limba 

română şi ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că ei, eroii, au apărat  şi creştinismul. 

Sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor a proclamat la data  de 9 mai 1877, printr-un 

act legitim de voinţă şi autodeterminare naţională , Independenţa de Stat a României.Ministrul de 

externe, Mihail Kogălniceanu, declara: ”Suntem independenţi, suntem o naţiune de sine 

stătătoare…liberă şi independentă”. Nu numai ostaşii merită omagiaţi în această zi, ci şi 

populaţia civilă, care a donat bani, îmbrăcăminte, medicamente, alimente, furaje, echipamente 

pentru întreţinerea unităţilor operaţionale.Unii s-au oferit să lupte ca voluntari.Războiul de 

Independenţă a căpătat astfel caracter popular şi naţional. 

Tot ziua de 9mai, dar anul 1945,la ora 2, în cartierul berlinez Karlshorst, comandanţii celui 

de-al Treilea Reich, au semnat actul capitulării necondiţionate în faţa reprezentanţilor 

principalelor puteri aliate.În mod oficial, cel de-al doilea război mondial în Europa a luat sfârşit  

prin victoria Naţiunilor Unite asupra Germaniei  naziste.Suma totală a românilor participanţi la 

război a depăşit 540000 de oameni.170000de oameni au fost declaraţi morţi, răniți sau 

dispăruţi.Ziua de 9 mai este una de aducere aminte şi de omagiere a acestor eroi, care au pus 

jertfa şi dăruirea mai presus de propria lor viaţă. 

După încheierea celui de-al doilea război mondial, mai mulţi reprezentanţi ai vieţii politice 

europene, au fost preocupaţi de crearea unor instituţii pentru apărarea păcii şi prevenirea 

izbucnirii unor conflicte armate. 9 mai 1950 este ziua de naştere a Uniunii Europene. Ultima 

amendare a bazelor constituţionale ale U.E. a fost făcută prin Tratatul de la Lisabona, la 1 

decembrie  2009. România a aderat la principiile U.E. în 1995. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

Nouă  mai este o zi foarte importantă din istoria Europei pentru că marchează sfârșitul celui 

de-al Doilea Război Mondial. Țările din Vest serbează acest eveniment pe 8 mai, iar cele din 

Europa de Est pe 9 mai. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au jertfit nenumărați 

tineri pentru un destin mai bun al țării lor, printre care și sergentul Dumitrașcu Ioan sau „Bădița” 

Ionică, așa cum i se mai spunea  prin sat. Concetățean de-al nostru,  iubitor de țară și de familie, 

a îmbrăcat haina militară încă de tânăr.  A făcut parte din plutonul 1, având funcția de comandant 

la grupa întâi. Plutonul său era încadrat în Regimentul 15 Dorobanți, din cadrul Diviziei a 7-a 

Infanterie cu garnizoana la Piatra-Neamț și care a luptat pe Frontul de Est în cadrul operațiilor de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
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cucerire a orașului Odessa. Din păcate, în localitatea Dalnik, „Bădița” Ionică a fost rănit la braț. 

Ajuns la spital, a murit în cele din urmă de septicemie. 

Moartea acestuia a fost anunțată mamei lui de către 

asistentele medicale, acestea precizând că „ultimul lui 

gând a fost la mama, fratele și surioara lui”. În această 

poză el îmbrăca o uniformă pentru trupele în teren 

model 1933, care s-a fabricat până în anul 1939. Între 

anii 1930 și 1940, fostele regimente de dorobanți 

aveau culoarea de armă albastră, ceea ce se poate 

observa la petlițele de pe uniformă.  Sursele 

menționează că trupele de dorobanți nu se deosebeau 

de cele de linie, adică de infanteriști, decât prin 

culoarea albastră pe care o aveau la petlițe, paspolul de 

la caschetă, vipușcă și manșete.  La brațul stâng se 

evidențiază un șnur aurit ca marcă a unui de bun 

trăgător. 

       În finele acestei scurte prezentări doresc să le 

mulțumesc colegilor din grupul Romanian Military History, care mi-au oferit multe informații 

despre uniformă, dar și paginii Culori pierdute, care a reînviat această fotografie prin culori.                                      

 

student caporal Ioan-Cristian Gheorghiu, Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

 

 

 

       

           75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea 

Război Mondial în Europa. Zeci de milioane de soldați, 

trupuri și suflete chinuite, au fost trimiși să lupte unii 

contra altora, pentru a îndeplini visele de mărire ale 

monștrilor de la conducere. Nu vom uita niciodată 

sacrificiul lor. Veșnica lor pomenire! 

 

Mihai Tudosă, doctorand în istorie 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383007064189&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAWJir5-MzEiI9DnQh5sTfAURJzg9nCCDAYTleuzSLd5ZEywk_EkLgQN9My_eIMqyCQD_UZbqMHc8b0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383027064187&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCLM4lYlafIEpzHqvY4jNA-Ph-rZl5F1NG5buA2eBpqTPVwxH6hhz_FSJ4JiTTMhrRQzE-gZ59zxyep
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383107064179&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUZpzKlVqT0aaM_s8Gt1O-w2t9fbFBhj_NzYwGRWGSU7hFtFKlwRz0ARzIGh2HVI6wa4kAZjkRpeWN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863383107064179&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUZpzKlVqT0aaM_s8Gt1O-w2t9fbFBhj_NzYwGRWGSU7hFtFKlwRz0ARzIGh2HVI6wa4kAZjkRpeWN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863399130395910&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC7ohmMnhCvhxMzCzPQnGmWTsp2lrcUmyUOQC4AAnFAeWGFxCm95zFanWyqYOpuuqNwPjcvQw9Zsqfk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2863399130395910&set=pcb.2863414593727697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC7ohmMnhCvhxMzCzPQnGmWTsp2lrcUmyUOQC4AAnFAeWGFxCm95zFanWyqYOpuuqNwPjcvQw9Zsqfk
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PREZENTARE DE CARTE 

„ O felie de bucurie” de învățătoarea Cristina Petrea 

Această  carte  este  rodul  neastâmpărului  intelectual  şi  a talentului  artistic  al doamnei 

învăţătoare Cristina Petrea.  Cititorii, mari şi mici, vor fi extrem de încântaţi să descopere texte 

inteligente, diferite de lecţiile arhicunoscute din 

manualele şcolare. Prospeţimea şi umorul, tenta 

moralizatoare, m-au dus cu gândul la 

„Abecedarul” lui Grigore Vieru. Pentru că,  „O 

felie de bucurie”, poate funcţiona ca un manual  

de citire. Poezii, povestiri, piese de teatru, unele 

puse în scenă cu ocazia multelor activităţi 

artistice pe care doamna învăţătoare le 

organizează pentru a omagia personalităţi şi 

evenimente istorice importante din România, au 

stârnit mereu încântarea şi  bucuria 

privitorilor.Cartea are şi o grafică deosebită, 

realizată de elevii Medeea Tincă, Crina şi Daria 

Ciubotă, Eugenia Petrea, Ştefan Petrea.  

Fotografiile sunt reprezentative  pentru zona în 

care trăim.Şi cum cartea este dedicată 

învăţătorului de excepţie Ion Postovaru, tatăl 

autoarei, strădania de a fi „la înălţimea” 

părintelui este evidentă.  O carte pentru toate 

vârstele, numai bună ca să ne amintim că am fost 

copii, ca să-l parafrazez pe Exupery.  Lectură plăcută! 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

ANIVERSARE 

Ziua Mondială a Radioului 

Pe 13 februarie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Radioului.  Însă, această dată nu este aleasă 

întâmplător. În această zi, în 1946, avea loc prima emisie a postului de radio al Naţiunilor Unite. 
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      Alături de noile media, radio-ul rămâne încă mijlocul de comunicare cu cea mai mare 

audiență. În zilele noastre, majoritatea mașinilor au aparate radio, motiv pentru care este foarte 

ușor ca ascultătorul să aibă acces la postul preferat. 

       Sinceră să fiu, pentru mine radio-ul înseamnă foarte mult. Pe lângă faptul că îmi amintește 

de copilărie, de diminețile în care bunica îmi pregătea laptele cu cacao și bunicul fredona 

diferitele melodii derulate, acesta a devenit un prieten nelipsit în drumul meu spre scoală .Nu 

există   dimineață în care acesta să nu mă informeze în legătură cu schimbările de temperatură 

din ziua respectivă. 

       Ampère, Gilbert, Volta, Faraday, Maxwell, Kelvin și Cavendish au marcat începutul 

radioului în urma diferitelor cercetări fizice, în special electrice. Primul care a fost în masură să 

realizeze o emisie și o recepție de unde radio a fost fizicianul german Heinrich Hertz în 1887. 

Guglielmo Marconi a oferit lumii în 1896 primul sistem practic de emisie și receptie bazat pe 

undele electromagnetice, bazat pe aparatul lui 

Tesla. Ulterior, în 1943, a fost recunoscută 

prioritatea savantului Nicolae Tesla asupra 

acestei invenții. 

        La 17 decembrie 1902,  Marconi a reușit 

să transmită primul semnal radio, adevărata 

glorie a cunoscut-o  în ziua de 18 ianuarie 1903, 

când a pus aparatul său la dispoziția 

președintelui Statelor Unite, Theodore 

Roosvelt, ca să-i transmită mesajul de felicitare 

regelui Eduard al VII-lea al Angliei. În anul 

1920, a avut loc prima emisiune radio vorbită, 

de la postul instalat la Chelmsford, în Anglia. 

        În România, prima emisiune radio în limba română s-a realizat la data de 19 noiembrie, în 

cadrul expoziției "Luna Bucureștilor". Ulterior, în 1927, profesorul Hurmuzescu a reușit să 

organizeze un post care transmitea de două ori pe săptămână emisiuni de divertisment.  La 1 

noiembrie 1928, la ora 17, se difuza prima emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică 

din România,  începută cu anunţul: "Alo, alo, aici Radio Bucureşti". Postul transmitea zilnic știri, 

programe muzicale și de divertisment, versuri și un buletin meteorologic. 

      Chiar şi în vremurile noastre moderne radioul are un rol important. Pe lângă faptul că 

reprezintă cea mai accesibila cale de comunicare, ce poate fi folosită și în cele mai slab 

dezvoltate comunități, radioul poate fi folosit și în lipsa energiei electrice datorită funcționării 

sale pe baterii. Acolo unde tehnologia nu poate pătrunde, radioul aduce cu el toată informația de 

care fiecare dintre noi are nevoie. 

Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 
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ESEU 
Imbecilizarea prin televiziune 

Așa cum hangiul și popa Iancudin ”În vreme de război” fac tot ce le stă în putere să pună 

mâna pe avere și cum Chirița din ”Chirița în provinție” tânjește după viața rafinată la oraș, vor 

proceda majoritatea oamenilor din zilele noastre și nu numai.  Evident, personajele din scrierile 

lui Caragiale și Călinescu sunt preluate din viața reală, unde, de 

când există omenirea, omul vrea mai mult și mai mult, 

neacceptând-uși propria poziție în societate. 

          Asta se întâmplă și acum, într-un mod mult 

prea normalizat, devenit comun. În clipa în care 

deschidem televizorul (mai ales la orele de 

vârf unde românii stau în fața televizorului) 

putem observa anumite personaje, căci asta au 

devenit. Organizatorii emisiunii caută noi 

”victime” pentru a produce faimă și 

audiență. Între timp, ”Chirițele” emisiunii vor 

da tot ce au mai ”bun” pentru a-și îndeplini scopul și 

visul, numărul telespectatorilor fiind pe măsura spectacolului. 

          Amuzamentul este maxim de cele mai multe ori, căci sunt 

abordate subiecte ușoare, care nu dau prea mult de gândit, fiind înțelese de oricine. Unii preferă 

să piardă timpul vizionând astfel de emisiuni, pe când există cărți având exact același mesaj, dar 

fără să defăimeze persoane ori să primească amenzi pentru nerespectarea demnității umane. 

 ”Puterea Dragostei este o emisiune cum nu a mai fost văzută în România!” – acest slogan 

apare la începutul acestei emisiuni și pot spune că au mare dreptate! Chiar nu am mai văzut o 

emisiune care să înjosească atât sentimentul de iubire și partea cea mai frumoasă a unui început 

de relație. Televiziunea este predominată de emisiuni care promovează imbecilitatea. Aparent, 

emisiunile de genul ”Acces Direct”, ”I Umor”, ”Las Fierbinți” continuă, deoarece audiența crește 

atunci când subiectele sunt din ce în ce mai controversate iar oamenii au ocazia să râdă de o 

situație mai joasă decât a lor. Monitorizarea greșelilor unor persoane și întrecerea în ”seducție” 

m-au făcut să renunț la televizorul din camera mea, iar cu această ocazie am reușit să descopăr 

mai în profunzime lumea cărților și importanța lor în activitatea și creativitatea mea. Cred că cel 

mai bun mod de a schimba aceste ”trend-uri” este pur și simplu să le ignorăm. 

       Anul 2020 a adus multe peripeții și întâmplări negative, iar cel mai bine este să nu ne 

cufundăm în gânduri negative și să lăsăm la o parte ”vulpițele”, că tot sunt semn de viclenie! 

Amalia Murariu, clasa a XI-a C 
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Valentine's Day -sărbătoare modernă în România 

Dragobetele este echivalentul românesc al sărbătorii Valentine's Day sau ziua Sfântului 

Valentin, ambele fiind considerate sărbători ale iubirii. Valentine's Day este o sărbătoare de 

import, după cum o arată şi numele său. Alături de Halloween, Ziua Îndrăgostiţilor a intrat în 

rutina anuală a românilor, care îşi dăruiesc inimioare, trandafiri şi îşi trimit felicitări cu 

tradiţionala întrebare "Would you be my Valentine?".  

           Cu toate că milioane de oameni sărbătoresc în cinstea acestei zile speciale sunt puşi în 

dificultate când cineva îi întreabă ce este iubirea? Mulţi nu ştim răspunsul acestei întrebări atât 

de simple, totuşi ne străduim să fim în pas cu moda şi să facem unele lucruri din obligaţie sau din 

respect, nu pentru că aşa ne dictează inima.  

Ce este iubirea?  

      "Iubirea este singura care te determina să te schimbi, să îl pui pe celălalt înaintea ta și să 

trăiești prin el, nu prin tine. Iubirea te face să renunţi la ego-ul tău şi este singura care din doi 

face unu” - afirmă Chris Simion. Pe de altă parte Octavian Paler consideră că "Iubirea este un 

sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrăţişare pătimaşă...şi un suflet smuls din piept...” . 

  Cred că iubirea nu are o definiţie. Dragostea este un sentiment atât de pur şi de 

inexplicabil... Nu trebuie o zi specială pentru a arăta aproapelui că îl iubeşti. Nu trebuie o dată 

bine stabilită pentru a dărui persoanei de lângă tine un cadou sau un mic gest. Iubirea trebuie să 

existe în noi oamenii în fiecare zi, nu doar cu ocazia unei zile aşa numită "specială". 

          Dragostea trebuie să fie mereu în inimile noastre. Noi putem face o lume mai bună. De ce 

aşteptăm cu toţii sărbătorile ca să fim fericiţi? De ce plutesc baloanele în aer doar de Dragobete? 

Nu putem fi fericiţi in fiecare zi?   

Imaginaţi-vă cum ar fi,să iubim şi să fim iubiţi mereu, indiferent de circumstanţe.  

Esthera Buzdugan, clasa a-X-a C 

 

 

Viața e un dar 

Ce este viața?” a fost și rămâne una dintre cele mai dificile întrebări la care oamenii au 

încercat să găsească un răspuns.  

În mod cert, FIECARE VIAŢĂ ESTE UN DAR! Trebuie doar să ne dorim să descoperim 

acest lucru, pentru că, în sinea noastră, deja îl conştientizăm, însă nu valorificăm acest lucru până 

nu trecem prin unele experienţe care "ne vor deschide ochii ". 

        Viața este miracolul existenței. Viața este cel mai de preț bun pe care îl avem noi, oamenii.  

Acest dar minunat al vieții ne-a fost dat de Creator cu toate calitățile ei superioare, ale cugetării 

și ale sensibilității,cu puterea de a înțelege, cu puterea cunoașterii și a vibraţiei în fața suferinței.  
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        Viaţa este cea care ne dă toate oportunităţile pe care ni le-am putea dori! Alergăm zilnic 

după idealuri,  muncim mult, învăţăm şi ne străduim să creştem permanent spiritual, material şi 

profesional, dar uităm să ne mai oprim şi să ne odihnim sufletul.  

Viața este cel mai frumos dar. Încă de mici trebuie să învățăm cum să 

ne bucurăm și cum să prețuim ceea ce am primit de la naștere. Cel 

mai important e să știm să trăim în deplină armonie cu noi înșine, să 

iubim, să respectăm, să valorificăm fiecare clipă. Timpul este 

ireversibil.  

       Toleranța și acceptarea celor din jur sunt condiții esențiale pentru 

a trăi viaţa la cote maxime. Puţini înţeleg că trebuie să îi acceptăm pe 

semenii noştri. Niciodată în viaţă nu există idealuri. Nimeni nu e 

perfect.  Nu trebuie să ne luptăm să ajungem la standardele 

societăţii.  

        Ne-am născut singuri şi vom muri tot singuri. Nu trebuie să fim 

dependenţi de nimeni. Încrederea în propria persoană şi perseverenţa 

sunt adesea secretele fiecărui om care reuşeşte.  

        De ce uneori e atât de greu să ne acceptăm defectele? În ochii altora defectul pe care îl 

vedem la noi poate fi o calitate.  

       Să fim optimişti, pozitivi, să ţintim cât mai sus şi niciodată să nu ne fie ruşine de trecutul 

nostru. O viaţă avem, de ce să ne temem de eşec?  Mai bine încercăm tot posibilul pentru a ne 

atinge scopurile şi a realiza vise măreţe.  

         Totodată să nu uităm să ne facem timp şi pentru suflet. Viaţa nu este începutul călătoriei 

spre moarte. Viaţa este începutul călătoriei spre veşnicie.  

Viața este o comoară, învață să trăiești cum se cuvine! 

Esthera Buzdugan, clasa a X-a C 

 

Lectura în vremuri de criză 

 În astfel de vremuri tulburi, mintea nu trebuie să renunțe la speranță și la planurile de viitor. 

Viața se susține pe visuri, pe ambiții, pe dorințe și  pe viitor, nu numai pe trăirea clipei. Cu 

anxietate și frica vom sta încremeniți pe loc, de aceea este necesară o privire înspre ce va fi după 

epidemie și autoizolare.  

 Mă gândesc la scriitorul Camus și la cartea sa ” Ciuma”.  Doctorul Rieux, personajul central 

al romanului lupta contra ciumei, boală fără leac, cu tot sufletul și energia. În fața unui 

deznodământ tragic, omul trebuie să aibă conștiința că a făcut tot posibilul, chiar dacă știe că nu 

are sorți de izbândă. Tocmai de aceea, învingem frustările și momentele tensionate prin lectură. 

Editurile ”Polirom” și ”Humanitas”, site-urile cu carte creștină au publicat pe Facebook lista cu 

cărțile care pot fi citite în format PDF și pe care bibliotecarii le-au distribuit utilizatorilor. Mai 
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există posibilitatea lecturării cărților nou apărute în biblioteci și pe care mulți cititori le-au 

împrumutaa înainte de a se autoizola. 

 Astfel, ” Fetița pe care am lăsat-o în urmă”, o carte 

document despre pogrom și război, scrisă de Roxanne Veletzos. 

Scriitoare americană, născută în România. „Brisbane”, a 

celebrului  Evgheni Vodolazkin, o meditație asupra timpului, 

memoriei și iubirii. ”Încăperi ferecate” de Care Santos, roman 

istoric și de mistere, ”Petale de vânt” de V.C. Andrews, carte 

ecranizată, o carte a suferinței și iertării. 

”Fetițele/Rude sărmane” de Ludmila Ulițkaia, o carte despre viața 

trăită cu intensitate., ”Dulcea poveste a tristului elefant” de Diana 

Adamek, o carte despre Transilvania secolului al XVI-lea, ținut 

aflat în schimbare. Televiziunile au venit în sprijinul candidaților 

la bacalaureat, transmițând ecranizări celebre – ”Moromeții”, în regia lui Stere Gulea, film care 

putea candida la Premiile Oscar, „Ultima noapte de dragoste”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. 

Pentru cei care studiază literatură universală, au rulat filmele ”Anna Karenina” și „Madame 

Bovary”. 

 Iubitori ai cărților au fost și vor fi.  În aceste momente, când nimeni nu știe cu siguranță ce 

va urma, ce va fi, noi, bibliotecarii, primim telefoane de la cititorii care vor să citească. Acești 

iubitori de lectură, de cuvinte, de idei, au nevoie de bibliotecă. 

 Încă o dată, am observat că biblioteca nu este un spațiu ostil. Spre deosebire de școală, care 

este obligatorie, biblioteca este percepută ca un spațiu al desfătării culturale. Și intelectuale. Mai 

mult ca oricând, statul în casă dezvoltă o intimitate care nu se poate împărți cu oricine. Numai 

așa se explică de ce este nevoie imperioasă de lectură. S-a observat că în singurătatea camerei, 

tabu-urile și constrângerile sociale se estompează. Este o perioadă când ni se spune ”stai în casă” 

și este timp bun pentru o lectură în profunzime, imposibilă în alte situații. 

 În concluzie, actul lecturii în timpul pandemiei este unul complex, condiționat atât de viața 

cotidiană, cât și de circumstanțe mai mult sau mai puțin accidentale. 

                                                                                                     Bibliotecar, Despina Gheorghiu 

 

Lumina din privirea ta 

      Când ochii i-am deschis întâia oară, am văzut un chip blând şi minunat. Eram sub braţul ei 

ocrotitor, de mamă... 

        I s-au închinat mii de pagini în literatură, este printre cele mai cântate cuvinte din muzica 

lumii, i s-au ridicat temple și i s-au consacrat mituri.  

         "Mama este lumina tuturor începuturilor"- afirmă Grigore Vieru. Nu este minunat că în 

lumea aceasta cu toţii avem o mamă?  Este absolut incredibil să ai pe cineva care să te iubească 

necondiţionat.  Să îţi fie alături indiferent de circumstanţe. Despre dragostea mamei ne vorbesc 
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izvoarele, codrul, păsările, natura. De la furnicile care mişună grăbite printre firele de nisip, la 

legumele şi fructele care tânjesc după lumina soarelui, 

animalele de la cele mai mici până la cele mai uriaşe, toate ca 

şi noi oamenii, avem o mamă!  

    Rostim cuvântul mamă la bucurie, tristeţe, suferinţă. 

Sinceră, devotată şi mereu prezentă în vieţile noastre, mama 

este stâlpul oricărei familii şi punctul de sprijin pentru a trece 

de momentele de "cumpănă " ale vieţii.  

   Mama este o luptătoare. Învinge mereu. Se confruntă cu 

problemele vieţii ca un voinic viteaz. Întotdeauna iese 

învingătoare, cu zâmbetul pe buze din orice încercare. Chiar 

dacă are nopţi nedormite, perne presărate cu lacrimi şi zile 

nemâncate, ea în orice moment este gata să sară în ajutor. Să 

ne sprijine moral cât şi material. Oferă tot ce e mai bun şi 

niciodată nu se pune pe primul loc.  

Există doar două fiinţe divine în această lume: mama şi 

Dumnezeu. Lumina din privirea ei de mamă, e-un dar ce 

nimeni nu i-l poate lua.  

Mama este binecuvântarea pe care nimeni şi nimic nu o poate înlocui.  

Esthera Buzdugan,  clasa a X-a C 

 

 

IZOLAREA ȘI SENTIMENTUL SINGURĂTĂȚII 

 

În acest an am avut ocazia de a nu ne mai plânge că 

nu avem destul timp de petrecut cu familia, pentru a 

învăța sau pentru a sta cu propria persoana în liniște. Am 

avut timp să ne punem lucrurile în ordine, atât în casă cât 

și în gând. Aceste luni petrecute în autoizolare ne-au 

permis să ne ocupăm de unele treburi de care nu am avut 

timp sau chef până acum, de exemplu: curățenie în 

sertarul cu lucruri de care nici tu nu mai știai că există, în 

dulapul cu haine sau pe măsuța de toaletă. 

Ei bine, curățenia nu poate dura până la nesfârșit, 

așa că am avut nevoie cu toții și de alte activități. Eu am 

ales să mă scufund în cărți, iar ”goal-ul” meu este să 

termin de citit tot ce am în bibliotecă până la sfârșitul 

acestei perioade de stat în casă.  Mi-am mărit biblioteca 
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și am cumpărat cărți pe care doresc să le citesc, iar în momentul în care le-am primit a fost o 

bucurie pentru mine, iar asta mi se pare o metodă foarte bună de a trece cu bine peste această 

perioadă: să ne facem bucurii cât de mici care să ne mențină entuziasmul și starea de bine. 

Dacă suntem obișnuiți să ne petrecem majoritatea timpului în societate, va trebui să ne găsim 

niște activități destul de interesante care să ne țină mintea ocupată. Trebuie să ne ridicăm din pat 

și să facem ceva! Eu sunt de părere că nu există motivație ci doar voință, deci dacă vrei să faci 

ceva, te ridici și o faci, fără să aștepți ca prin minune să îți vină cheful. 

Sentimentul singurătății poate interveni foarte repede dacă lăsăm lucrurile să meargă de la 

sine, fără să facem un efort pentru a-l preveni. Totuși, uneori, acest sentiment nu aduce doar rău; 

mi se pare o ocazie perfectă de a ne cunoaște noi pe noi și doar așa am putea vedea dacă ne-am 

simți în regulă cu persoana noastră. Faptul că petrecem o zi întreagă singuri, ne arată la sfârșitul 

zilei sentimentul nostru față de propria persoană. Dacă la sfârșitul zilei suntem împliniți și 

simțim că nu a fost o zi pierdută, atunci am ajuns în stadiul în care ne iubim și ne respectăm pe 

noi înșine. Dar dacă atunci când punem capul pe pernă și nu putem adormi din pricina 

sentimentului de singurătate, înseamnă că ceva trebuie schimbat sau îmbunătățit. 

În principiu, acest eveniment neplăcut poate fi modelat de fiecare în parte și poate fi 

structurat în așa fel încât să nu fie timp pierdut, ci timp investit. 

 Amalia Murariu,clasa a XI-a C 

 

 

Mai departe de lume, mai aproape de mine... 
 

Dintotdeauna am fost de părere că fiecare persoană din jurul meu este specială și merită să 

fie ascultată, încurajată cu un zâmbet și ajutată cu o vorbă bună. Atunci când întâlnesc un om 

nou, cu un suflet frumos, am o deosebită plăcere să 

împărtășesc cu el diferite aspecte ale vieții și de ce nu, 

dacă găsesc în el un refugiu al încrederii, să leg o 

frumoasă relație de prietenie. 

  Înainte de a se manifesta acest val de pandemie, îmi 

făcea o deosebită plăcere în a-mi petrece timpul liber cu 

cei dragi sufletului meu. Îmi amintesc cu plăcere fiecare 

recreație, unde schimbam diferite impresii cu colegii în 

legătură cu orele de curs, momentele la cafenelele din 

centrul comunei, unde mă pierdeam cu orele în dezbaterea 

diferitelor subiecte, și în special ieșirile în aer liber, 

discuțiile în noapte și memorabilele întâlniri cu prietenii 

mei. 

   Acum, fiind nevoită să respect regulile impuse de 
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autorități,  îmi petrec majoritatea timpului în casă alături de familia mea. Această pandemie a 

determinat conturarea unor conversații mult mai detaliate cu părinții mei. Ba chiar, în această 

perioadă, am aflat multe aspecte interesante din trecutul lor. Anii copilăriei și adolescenței lor mi 

se par a fi rupți din paginile operei "Amintiri din copilărie" a lui Ion Creangă și nu numai. Nu 

înțeleg de unde atâta creativitate, carismă și energie... Oare am greșit planeta? Oare m-am născut 

în epoca lipsită de farmec? Nu pot nega, mi-am hrănit și eu sufletul cu clipe speciale, pline de 

culoare și de neuitat dar tot simt că mai lipsește ceva.Poate puțin mai mult entuziasm, emoție sau 

chiar pace... 

       Toată această agitație contemporană parcă te cuprinde pe zi ce trece mai mult. Devine o 

boală ce-ți corupe sufletul și îți provoacă un fel de amnezie. Te transformă într-o persoană fără 

vise, fără idealuri, fără umanitate.  Ați observat și voi? Tot ceea ce ar trebui să se numească viață, 

acum s-a transformat în rutină. Uităm să zâmbim, să iubim, să fim fericiți...Uităm să fim oameni. 

       Fiecare dintre noi ar trebui să profite de această șansă de a sta acasă, de a sta în siguranță. Eu 

una, am profitat la maxim de această ocazie. Datorită acestor circumstanțe m-am apropiat mai 

mult de mine, de necesitățile sufletului meu. Mi-am hrănit propria ființă cu noi vise, dorințe și 

speranțe. Am privit cu entuziasm fiecare răsărit și fiecare apus într-un mod de care uitasem că 

există. Am aprofundat prin citirea diferitelor cărți noi povești de viață, de iubire, de împlinire. 

Am încercat să mă cunosc mai bine, să îmi creez o proprie definiție a existenței și am descoperit 

în final că sunt atât de norocoasă să am un cămin, o familie atât de frumoasă și iubitoare și niște 

prieteni cu adevărat grozavi. Ce și-ar putea dori o ființă mai mult de atât? 

   Acest refugiu, departe de restul lumii, este o nouă șansă de a ne cunoaște mai bine necesitățile, 

calitățile, idealurile... 

Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 

 

 

Tinerii mai au idealuri? 

 

Idealurile tinerilor sunt deseori impuse de societate și mass-media. Mulți se simt  presați să 

își redefinească identitatea. Trei aspecte care determină idealurile privesc aspectul fizic, succesul 

și popularitatea. Sunt influențate de rețelele de socializare și mass-media, ce promovează imagini 

de o perfecțiune irealizabilă. Degradează dezvoltarea interioară a tinerilor, pentru că le setează 

standarde prea      înalte.  

           Comparațiile demoralizatoare apar astfel în subconștient sau sunt chiar expuse de către 

părinți. 

        În consecință, idealurile devin neclare și nesigure pentru mulți tineri.  

        Mă regăsesc în situația în care să nu îmi recunosc idealurile. Sunt, ca și ceilalți, într-o 

continuă schimbare din toate punctele de vedere. M-am răzgândit de nenumărate ori, de 

exemplu, cu privire la profesia pe care vreau să o urmez.  
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Idealurile  mele nu pot fi încă definite, și nu consider că este benefic să grăbesc această 

realizare.  

Alexandra Cîrjă, clasa XI-a C 

 

Cum gestionăm panica și stresul cauzat de noul coronavirus 

 

 Pentru a trece mai ușor peste 

această situație am început să petrec 

timpul investind în propria persoană. 

Privesc partea bună: în sfârșit pot să 

mă ocup de hobby-urile mele, pot citi 

o carte la care râvneam de ceva 

timp,pot ascuta muzică și viziona un 

film, fără a-mi face griji că pierd 

timpul și de ce nu, pot face sport 

chiar și acasă. Pot face orice pentru 

că timpul îmi aparține iar tot ce mă 

relaxează și îmi ia gândul de la 

această pandemie este binevenit. 

     În ultimele două luni veștile 

despre noua pandemie numită 

coronavirus sau prescurtat covid-19 

au îngrozit milioane de oameni. 

Panica, stresul și anxietatea pot 

deveni copleșitoare atât pentru copii 

cât și pentru adulți. Gestionarea fricii 

într-un mod corespunzător, ajută la 

trecerea  prin  această  perioadă  mai  

ușor. Panica este o spaimă subită și violentă, în general neîntemeiată și având de obicei caracter 

colectiv. 

        Stresul, conform DEX-ului, este un factor (sau ansamblu de factori) de mediu, care 

provoacă organismului uman o reacție anormală; ansamblul reacțiilor fiziologice prin care 

organismul uman răspunde unui agent stresant, încercând să se apere și să-și mențină echilibrul 

de bază. 

În timpul acestei pandemii,stresul poate avea diferite simptome, de la îngrijorarea cu privire la 

propria sănătate cât și a celor cunoscuți,schimbarea modului obișnuit de a fi până la dificultatea 

de a dormi și de a rămâne concentrat. 
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         Pentru a preveni acest lucru este eficientă împărtășirea informațiilor relevate și înțelegerea 

riscurilor reale. Prin discuție oamenii se relaxează și acceptă altfel lucrurile. 

           Frica față de această pandemie este normală. Totuși,păstrarea calmului este recomandată. 

Am început prin a privi cu rațiune problema și a accepta că acest virus nu este o situație ce poate 

fi ușor controlată. O nouă rutină care include statul acasă mi-a oferit de-asemenea randament. 

Frica este o stare reală și bună totodată deoarece impune anumite limite. Însă panica este 

ineficientă și doar înrăutățeste, împiedicînd gândirea logică. 

Lidia Carază, clasa a X-a C 

 

Dezvoltarea personală 

Încercăm să facem din dezvoltarea personală un obiectiv zilnic, deoarece ajungem să simțim 

nevoia avantajelor acesteia.  

Din păcate, nu luăm întotdeauna  în considerare cele trei mari aspecte ale procesului.Primul, 

conștientizarea sinelui, înseamnă pur și 

simplu să ne cunoaștem punctele forte, 

dar și slăbiciunile: nu putem ajunge 

nicăieri dacă nu știm de unde pornim, și 

nimeni nu ne cunoaște mai bine decât noi 

înșine. 

Urmează definirea proprei identități: 

ce ne caracterizează, ce ne face unici ? 

Obiectivul este să fim cea mai bună 

versiune a noastră, din toate punctele de 

vedere.  

În final, discutăm despre 

dezvoltarea talentelor: cele cu care ne-

am născut, nu cele pe care alții le au și 

noi nu.Deseori, suntem tentați să 

abordăm un talent pe care îl admirăm și 

nu pe cel spre care avem într-adevăr o 

înclinație.  

Toate aceste puncte ar fi imposibil 

de îndeplinit,  fără a face compromisuri 

și a ne depăși zona de confort. Trebuie să 

încercăm  lucruri noi în fiecare zi, mai ales în această eră a tehnologiei ce ne oferă atâtea cursuri, 

podcasturi, tutoriale și multe alte metode de învățare online. 

 

Alexandra Cârjă, clasa a XI-a C 
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RELIGIE  
Ziua femeii creștine 

În contextul pandemic de anul acesta am experimentat fiecare mai mult nevrând 

decât vrând un alt mod de viață. Dacă până la începerea acestuia viața fiecăruia căpăta pe zi ce 

trece o dinamică de neoprit, această perioadă pune capăt unui fel de a trăi atipic. Deși pare 

cumva nefiresc deoarece toți ne-

am revoltat pentru lipsa de 

comunicare și alăturare 

vizuală consider că dintr-un 

oarecare punct de vedere 

lucrurile au revenit la 

normalitate. Astfel, stând în 

case am făcut „cunoștință” 

cu membrii propriei familii 

și mai mult decât atât cu 

rolurile pe care aceștia le 

au. Dintre ele biserica 

remarcă în mod unic și cu 

totul deosebit ziua femeii 

creștine. Aceasta are loc în 

duminica a III-a după Paști. 

De unde 

această denumire? De la un 

grup de femei 

binecinstitoare care-L 

însoțeau pe Mântuitorul 

alături de ucenicii Săi pe 

parcursul misiunii Sale. 

Chiar și în momentele grele, 

cum ar fi cele ale pătimirilor și 

îngropării Mântuitorului, aceste femei dovedind un curaj extraordinar.  L-au urmat îndeaproape 

pe Iisus Hristos.  Sfânta Scriptură ne relatează că după momentul înhumării Lui ucenicii stăteau 

ascunși de frica iudeilor.  În tot acest timp femeile mironosițe au mers dis-de-dimineață la 

Sfântul Mormânt pentru a îndeplini ritualul de după înmormântare și anume printr-un orificiu 

special creat se turna în mormânt peste trupul celui decedat uleiuri și substanțe aromate, iar acest 



17 

Biblioteca din Nord 

lucru avea bază în credința evreilor care viza nemurirea sufletului dar și dorința de conservare a 

trupului. În astfel de circumstanțe li se arată îngerul Domnului și însuși Mântuitorul. Acest 

moment este cinstit de către biserica ortodoxă ca fapt real, istoric. Generic vorbind femeile 

purtătoare de mir devin, prin descoperire, mărturisitoare ale Învierii Domnului și dătătoare de 

curaj Apostolilor. Din relatarea biblică vedem devotamentul, credința și curajul acestor femei.  

Purtătoarele de mir însumează în viața lor mai multe virtuți. Însuși termenul de 

virtute care provine din limba latină, însemnând bărbăție, curaj, exprimă cel mai bine importanța 

cinstirii acestora. Mergând pe linia evanghelică trasată de Mântuitorul și Apostolii păstrează 

aceeași atitudine față de toate femeile în general. Sfântul Apostol Petru în Prima Epistolă 

Sobornicească îndeamnă pe femei așa: Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea 

părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, 

întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui 

Dumnezeu. Există așadar o ordine în creația lui Dumnezeu.Bărbații se preocupă de anumite 

lucruri, iar femeile de altele. Dacă pentru un bărbat este esențială furnizarea hranei pentru familia 

lui, pentru femeie educația copiilor, transmiterea și dezvoltarea sentimentului și actelor religioase 

sunt activități primordiale. Femeia este încurajată să dea mărturia credinței ei acasă, în societate 

printr-o viață curată și plină de cuviință și când ajunge la vremea văduviei, fiind la o vârstă 

înaintată, ea poate juca un rol important în comunitatea creștină.  

Revenind însă în actualitate, observăm cu mare ușurință în ultimii 70-80 de ani, o 

denaturare a țelului pe care creștinismul l-a conferit femeii. În special, odată cu apariția 

mișcărilor feministe calitățile evidențiate scripturistic și păstrate pe sufletul autentic creștin au 

fost diluate sau deviate de ideologiile feministe care confundă și vor să înlocuiască mărturia 

creștină cu lepădarea sau rușinarea de propria credință, curajul cu obrăznicia, devotamentul cu 

principii open-mind, încurajarea celor deznădăjduiți și sublimarea vieții cu suprimarea vieții 

pruncilor care aduce lipsă de încrede în viitor și lipsă de sens pentru părinți. 

Iată de ce biserica nu doar că se bucură formal de 8 martie, ci cinstește în mod 

excepțional în Duminica Femeilor Purtătoare de Mir pe femeia care trăiește, acționează și 

mărturisește creștinește. Această sărbătoare nu este doar prilej de comemorare a mamelor care au 

fost, nici doar prilej de prețuire pentru cele care sunt, ci un important moment de aducere aminte 

a idealului de femeie creștină. Virtuțile care au însoțit femeile mironosițe cum ar fi: curajul, 

devotamentul, mărturisirea, îmbărbătarea, ar trebui să constituie pentru toți și pentru toate țeluri 

spre care tindem. Orice alte tendințe de a ridica statutul femeii sunt menite a provoca mari 

dezechilibre în viața socială și foarte dese derapaje de la o viață morală, autentic creștină.  

 

Preot, Mihai M. Ifrim  

 



18 

Biblioteca din Nord 

PAGINA ABSOLVENȚILOR 
 

Curaj, nu e atât de rău! 

Da, să fii licean poate părea uneori o provocare!  Despre stresul bacalaureatului ar fi mai 

bine să nu vorbim, pentru că ştim bine, noi cei mari, sentimentul  veşnic , al unui vid în stomac, a 

unei spargeri sufleteşti când se întâmplă să ne amintim în treacăt  câte pagini are culegerea aceea 

soioasă de rezumate, referate, recalcitrante, care slăvesc chestiuni literare, istorice, matematice. 

Ştim, dragilor, ştim! 

Dar după ploaie vine soare întotdeauna, iar după teroarea inexplicabilă a bacului (pentru că 

să fim serioşi, e inexplicabilă) răsar perspective noi…şi temeri noi, angoase grele, frici ce îşi au 

sau nu rostul.  

      Probabil aţi auzit de nenumărate ori fraza „ce să fac eu cu bacul, pentru ce e bună facultatea”. 

Ehei! Desigur! eu nu scriu să combat nicio mentalitate, nicio idee, nicio opinie, scriu ca să vă 

povestesc din experienţa mea de fost licean la Sadoveanu, actual luptător pe frontul sesiunii de 

vară, de ce e o idee bună, brună sau nebună,  să ai un loc într-un amfiteatru imens cu alte sute de 

oameni care nu au nimic  în comun cu tine, în afara unei  alegeri  făcute într-un anumit punct. 

        Sunt mereu întrebată chestiuni ce privesc profesorii, condiţiile, bibliotecile, orarul, temele, 

sesiunile, restanţele, ce e o restanţă, câte examene am în sesiune oare, dacă  pământul e rotund 

sau dacă am  înălbit de la stres…  DA! E onorabil să primeşti lecţii de la un om mare, împlinit, 

cu doctorat, tobă de carte, implicat şi la costum, e stresant în sesiune (nu de la mine ştiţi), 

bibliotecile sunt pline de studenţi de toate felurile, temele sunt multe, iar despre sesiune nu vreau 

să spun prea multe, e tabu perioada asta, însă dragi absolvenţi, facultatea e puţin mai mult de 

atât! Nu e doar cursuri şi depresii. Poate fi minunat dacă ştii unde să mergi şi cu cine. 

       Vă încurajez să încercaţi lucruri noi, să vă cunoaşteţi aptitudinile! Fiţi voluntari! Plimbaţi-vă 

mult şi peste tot cu trenul, pentru că nimic nu e mai frumos şi plăcut decat libertatea studentului, 

libertate de mişcare, gândire, documentare! Oh şi TINEREŢEA studentului! Nimic nu emană 

mai multă voioşie sau suflu tânăr decât Copoul primăvara! 

      Pentru că mă lungesc prea mult la vorbă, voi veni cu unele exemple mici- voluntariatul. 

Fiecare facultate are o echipă de voluntari care se ocupă de un domeniu aferent, ”Liga studenţilor 

jurnalişti” de exemplu, loc unde te poţi ocupa de chestiuni ce ţin de PR, de tehnică, design sau 

text, ai libertatea să alegi şi să înveţi, există o imensitate de idei de voluntariat, există un izvor 

nesecat de posibilităţi. 

      Poţi fi voluntar la FILIT, dacă îţi plac mult cărţile, voluntar la Serile Filmului Românesc, poţi 

face aproape ce vrei, doar trebuie să cauţi. Acum ceva timp mă înscrisesem  într-un mic grup de 

teatru, unde am scris, tradus şi am avut posibilitatea să jucăm în faţa unui public mic. 
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        Dacă eşti sufletist există diverse tipuri de voluntariat care sar în ajutorul celor mai puţin 

norocoşi, încearcă la Crucea Roşie, poţi ajuta copiii din centre să îşi facă temele sau dona 

hăinuţe, bănuţi sau cărţi. 

 Ai posibilitatea să faci voluntariat în cadrul unor instituţii mai mici sau în cluburi de carte 

superbe, cu întâlniri drăgălaşe în localuri retro, cu tineri de diverse vârste. Să nu uităm că 

universitatea anunţă foarte des evenimente cu diverşi autori, reprezentanţi şi numeroase serbări, 

aşa că nu ai cum să te plictiseşti. Ah, era să uit despre cenaclul literar din Copou, e o idee bună 

pentru micii poeţi nesiguri pe ei. 

          Lăsând voluntariatul la o parte, să punctăm puţin zona de divertisment. La facultate am 

descoperit o pasiune acerbă pentru teatru. Teatrele din Iaşi sunt hrană pentru suflet, fie că vorbim 

despre Ateneu sau despre teatrul Alecsandri (pont: plătiţi jumătate din preţul biletului). Aş fi 

ipocrită să nu dezvălui că un lucru important din plăcerea de a merge la teatru în Iaşi, e să-i vezi 

arhitectura măreaţă. Superb! 

Despre Grădina Botanică ştim toţi (e gratis pentru studenţime), dar dacă înaintaţi puţin pe 

nişte scări abrupte, veţi găsi un loc liniştit cu bobocei de raţă, vara, iar dacă mai îndrăzniţi  puţin, 

vă afundaţi  într-un mic fragment eminescian: o alee plină de plopi fără soţ. Fanastic loc pentru 

un picnic mic, pentru un cititor înfocat, ce caută o oază de linişte.  

Toate muzeele au reduceri pentru studenţi sau gratuitate, şi dragilor, oraşul e înţesat de 

muzee superbe!  O altă chestiune pe care n-am ştiut-o până în anii studenţiei e următoarea:  

Noaptea Muzeelor. Ce poate fi mai încântător decât o plimbare noptea pe sub teii din Copou, 

printre construcţiile din Lăpuşneanu şi hotelurile din Unirii, cu garanţia în buzunar că poţi intra 

în absolut orice muzeu gratis? Palatul Culturii e imens, nu am apucat nicioată să-l văd pe tot. 

       Concertele, voluntariatul pentru concerte, unele în aer liber, altele nu, localurile cu tematică 

vintage, cultura care abundă din toţi porii în centrele mari sunt  în sine motive să-ţi doreşti 

studenţia. Trenul e gratis, mergi la mare, mergi la munte, doar bani să mănânci îţi trebuie, iar 

biblioteca Centrală? Superbă. 

La Cărtureşti, îţi iei cartea la subraţ, îţi alegi un fotoliu şi-o citeşti pe loc dacă nu ai bani, şi 

crede-mă, studenţii nu au niciodată bani. Totuşi dacă scapi la 3 lei, poţi să-ţi citeşti cartea 

necumpărată la cafeneaua din librărie, există un infinit număr de cafenele unde ai voie să-ţi bei 

cafeaua cu vraful de studii literare lângă tine, cu lumină opacă sau nu.  

Studenţia e un lucru de care nu ar trebui să te lipseşti dacă ai posibilitatea, n-am ştiut că voi 

spune asta vreodată, nici chiar eu; un execrabil  specimen  introvertit, dar facultatea m-a facut un 

om mai bun  din multe puncte de vedere, vezi prea multe să rămâi perplex, auzi prea multe să nu 

dai importanţă. 

Aceasta a fost umila descriere a unui student la Litere. 

 

                                 Ana-MariaChiorbeja, absolventă a liceului “Mihail Sadoveanu”, Borca 

Studentă la Facultatea de Litere, anul al II –lea 
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 

RĂCEALA 
Continuare din numărul trecut… 

 

Tratamente naturale împotriva răcelii 
    Tot ce trebuie să facem este să ajutăm  organismul să-şi desfăşoare cât mai bine procesele 

naturale de autovindecare, adică să creăm condiţiile perfecte pentru ca sistemul imunitar să 

lucreze eficient. Aşadar principala armă pe care ne vom axa împotriva bolilor este sistemul 

imunitar. 

I. Dieta - sau tratamentul prin alimentaţie 

     "Medicamentul să-ţi fie hrana, şi hrana să-ţi fie medicamentul" -spunea Hippocat, părintele 

medicinei, acum aproximativ 2500 de ani.  Aşadar, la fel ca pentru toate bolile, tratamentul 

răcelii se porneşte în primul rând de la DIETĂ. 

    a) Eliminarea zahărului din dietă, cel puţin pe perioada bolii. 

    Principala problemă în ceea ce priveşte carbohidraţii simpli (zahăr, glucoză, fructoză, 

galactoză  etc. - noi le voi numi generic pe toate "zahăr"), este că suprimă drastic activitatea 

sistemului imunitar: 

    - Scade cu 50% eficienţa celulelor macrofage - cele responsabile pentru mecanismul de 

fagocitoză (procesul prin care globulele albe "mănacă" organismele patogene – bacterii visursuri, 

sau fungi) 

    - Urcă nivelul de insulină din sânge, iar acest lucru inhibă secreţia hormonului de creştere 

(GH) - care este strâns legat de buna funcţionare a sistemului imunitar. 

    - Scade cu 40% capacitatea tuturor leucocitelor de a omorî microbii. 

    - Hrăneşte organismele dăunătoare din intestin (flora de putrefacţie) şi în acelaşi timp omoară 

"bacteriile bune" (probiotice), lucru care duce la scăderea imunităţii. 

      Zahărul dăunează şi persoanelor sănătoase slăbindu-le imunitatea, însă este cu atât mai 

dăunător persoanelor deja bolnave. Astfel că el nu ar trebui consumat în exces nici de cei 

sănătoşi, şi cu atât mai puţin de cei bolnavi. 

      Din aceste motive, pe perioada cât suntem bolnavi ar fi bine să încercăm să reducem 

consumul de carbohidraţi, însă mai ales cantitatea de carbohidraţi simpli şi cu index glicemic 

mare (zahăr, glucoză, fructoză, dulciuri, prăjituri, inclusiv mierea de albine), deoarece aceştia se 

absorb mult prea repede şi dezechilibrează sistemul imunitar. 

    Totuşi pentru a ne asigura necesarul de carbohidraţi pe perioada bolii putem consuma 

carbohidraţi complecşi, care se absorb lent şi nu dezechilibrează sistemul imunitar (pâine, 

legume, cereale, leguminoase etc.). 

 Aşadar, pe perioada răcelii vom avea o dietă: 

     - Fără zahăr, dulciuri, miere, prăjituri sau ciocolată. 

    - Fără sucuri (mai ales că unele băuturi "răcoritoare" conţin 7 linguriţe de zahăr la 250ml) 

    - Fără exces de fructe dulci - conţin fructoză şi de aceea ar fi bine să nu exagerăm cu ele în 



21 

Biblioteca din Nord 

timpul răcelii. Bineînţeles că cele sărace în fructoză (cum e LĂMÂIA) sunt chiar recomandate. 

    b) Consumul de alimente bogate în vitamine şi minerale 

    În lupta cu "invadatorii" organismul face o risipă de 

energie şi nutrienţi, în special de vitamină C. De aceea noi 

trebuie să optăm pentru o dietă cât mai bogată în vitamine 

şi minerale. 

    1) Vitamina C 

    În ceea ce priveşte vitamina C, ea este esenţială 

deoarece sistemul imunitar are nevoie de o cantitate mare 

de vitamină C pentru a funcţiona, şi, aşa cum am mai 

spus, celulele sistemului imunitar (leucocitele) au nevoie 

de patru ori mai multă vitamină C decât o celulă normală. 

Din acest motiv vitamina C este esenţială pe parcursul 

bolilor, iar când spun vitamina C mă refer la cea din 

ALIMENTE şi nu la cea din PASTILE. 

    Acid ascorbic faţă de vitamina C 

   Suplimentele (pastilele) de vitamină C conţin în general 

doar acid ascorbic, deşi pe etichetă scrie Vitamina C. 

    Pe de altă parte, vitamina C provenită din alimente este 

formată din: Rutină, Bioflavonoide, Factorul K, Factorul J, Factorul P şi Acid Ascorbic. 

    Aşadar vitamina C din suplimente NU este aceeaşi cu vitamina C din alimente (acest 

principiu  e valabil şi pentru alţi nutrienţi). 

    (Necesarul zilnic de vitamină C pentruun om sănătos este de 60 mg) 

  2) Zincul 

    Alături de vitamina C, zincul este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului imunitar şi are 

de asemena şiproprietăţi antioxidante. Dacă vitamina C este denumită metaforic "vitamina 

imunităţii", zincul poate fi considerat "mineralul imunităţii" . 

    Zincul joacă un rol important, atât pentru prevenirea infecţiilor la oamenii sănătoşi (prin 

menţinerea imunităţii puternice), dar este cu atât mai important în timpul febrei când sistemul 

imunitar este suprasolicitat. 

      Totuşi supradoza de zinc, care apare când se administrează doze de peste 150 mg până la 450 

mg zinc, poate fi periculoasă pentru sănătate, motiv pentru care este indicat să ne axăm pe 

sursele naturale de zinc în defavoarea celor artificiale, adică să ne axăm pe ALIMENTELE 

bogate în zinc mai degrabă decât pe suplimente. Mai mult decât atât, sursele naturale de zinc au 

o biodisponibilitate  mai mare decât zincul din suplimente, adică este absorbit mai bine şi 

organismul se poate folosi mai eficient de el (la fel se întâmplă cu majoritatea nutrienţilor 

proveniţi din surse naturale, în comparaţie cu cei proveniţi din suplimente). 

Necesarul zilnic de zinc pentru un om sănătos este de 15 mg. 

    * Alimente bogate în antioxidanţi 

    Pe lângă alimente care conţin vitamina C şi zinc, ar fi bine să consumăm alimente bogate în 
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ceilalţi ANTIOXIDANŢI (ex. Vitamină A, Vitamină E, Co. Q10, Luteină, Licopen, Seleniu, 

Cisteină,  Zinc etc.) 

- substanţe care apără organismul împotriva radicalilor liberi şi susţin activitatea  sistemului 

imunitar. 

    În ceea ce priveşte asimilarea necesarului de antioxidanţi, cea mai bună alegere o reprezintă 

salata de legume. 

    Aşadar alimentaţia pe timp de răceală ar fi bine să conţină zilnic cel puţin o salată de legume 

(minumim cinci sortimente de legume), fiind o sursă excelentă de antioxidanţi - care ne vor întări 

sistemul imunitar pe perioada bolii. Deşi antioxidanţii se găsesc şi în fructe, ar fi bine să nu 

exagerăm cu ele, ci să optăm pentru antioxidanţii din legume,deoarece excesul de fructoză nu 

este beneficpe timp de boală. 

    c) Consumul de apă - cel puţin 2 litri pe zi. 

    În timpul luptei cu infecţiile corpul transpiră mult şi pierde multă apă, riscând să se 

desihrateze. Pe lângă asta,persoanele care au febră nu mai percep atât de bine senzaţia de sete. 

De aceea  trebuiesă consumăm suficientă apă, chiar dacă nu resimţim foarte tare senzaţia de sete. 

    Atenţie: se consumă minimum 2 litri APĂ, şi nu 2 litri de LICHIDE, deoarce şi băuturile 

"răcoritoare" şi "vodca" sunt lichide, însă ele nu ne vor ajuta să ne vindecăm. 

    d) Folosirea alimentelor şi plantelor cu efecte antimicrobiene. 

    * Usturoiul şi ceapa: 

    Usturoiul este considerat de către unii specialişti ca fiind "regele alimentelor", din cauza 

efectelor vindecătoare miraculoase pe care le are. 

    Substanţa activă numită ALICINĂ (care se găseşte în special în usturoi, dar şi în ceapă) are un 

efect antibacterian, antiviral, antiparazitar şi antifungic natural, ajutând organismul în lupta cu 

"invadatorii", fără a avea efecte dăunătoare (cum au antibioticele sau alte medicamente de 

sinteză). Pe lângă acestea, usturoiul şi ceapa au şi alte efecte benefice printre care: scăderea 

colesterolului "rău"(LDL), scăderea hipertensiunii, subţierea sângelui, şi nu în ulltimul rând au 

efect antioxidant (protejează împotriva radicalilor liberi). 

    Atenţie: aici vorbim de usturoiul consumat crud şi nu de usturoiul din capsule. 

    * Propolisul: 

    La fel ca usturoiul este un antibiotic şi antiviral natural.   Pe lângă acestea, propolisul întăreşte 

sistemul imunitar prin stimularea producerii de globule albe. Mai mult decât atât, studiile arată că 

propolisul are efect antiinflamator, antialergic şi nu în ultimul rând, efect antitumoral 

(anticancer) provocând moartea celulelor canceroase, fără a le afecta pe cele sănătoase. 

    * Echinaceea 

    Întăreşte sistemul imunitar prin: 

    - stimularea fagocitozei (procesul prin care fagocitele "mănâncă" organismele străine care au 

invadat corpul) 

    - creşterea eficienţei limfocitelor în lupta cu organismele patogene 

    - creşterea numărului de celule T (sau limfocite T) 

    - şi nu în ultimul rând, creşte cantitatea de interferon, interleucină, imunoglobulină şi alte 
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substanţe,care participă la buna funcţionare a sistemului imunitar. 

    Alte plante eficiente împotriva răcelii, care se pot administra sub formă de tincturi sau ceaiuri: 

    * Muşeţel 

    * Muguri de pin 

    * Cimbru 

    * Ghimbir 

    * Şovârf (aka, oregano) etc. 

Atenţie: deşi alimentaţia reprezintă componenta principală a vindecării, nu trebuie să ne forţăm 

să mâncăm decât atunci când simţim nevoia, deoarece organismul este oricum slăbit, iar 

îndoparea forţată cu mâncare nu face decât să înrăutăţească situaţia. 

    II. Tratamentul nealimentar 

    a) Somnul şi odihna 

    Este esenţial ca pe timpul răcelii să ne odihnim pentru a crea condiţii perfecte organismului în 

lupta cu organismele invadatoare. 

    Mai mult decât atât, somnul reprezintă un mecanism natural de autovindecare al organismului. 

În timpul somnului celulele stricate sunt înlocuite, iar neuronii afectaţi trec printr-un proces de 

reparaţie. Mai mult decât atât, un somn odihnitor asigură buna funcţionare a sistemului imunitar. 

    Pe de altă parte lipsa somnului are efecte devastatoare asupra sistemului imunitar şi respectiv 

asupra sănătăţii generale atât la oamenii sănătoşi, şi cu atât mai mult la cei bolnavi. 

    Este important ca locul unde ne odihnim să fie bine încălzit, astfel încât corpul să nu piardă 

multă căldură - pentru ca activitatea sistemului imunitar să se desfăşoare cât mai eficient. 

    b) Expectorarea mucusului 

    Cu toţii ştim că atunci când suntem bolnavi apare un exces de la nivelul nasului şi gâtului, 

lucru care nu demonstrează altceva decât să sistemul nostru imunitar funcţionează foarte bine. 

    De ce se formează un exces de mucus când suntem bolnavi? 

    Din două motive simple: 

    1. Pentru a elimina organismele patogene şi germenii ajunşi la nivelul foselor nazale sau la 

nivelul laringelui.Astfel, prin eliminarea de mucus, corpul practic scapă de diferite organisme 

patogene şi de alte substanţe străine ajunse la nivelul foselor nazale. Acesta este de asemenea un 

proces natural de autocurăţire pe care n-ar trebui să-l împiedicăm cu diferite medicamente şi 

picături. 

    2. Pentru că atunci când sistemul imunitar se luptă cu organismele invadatoare, creşte secreţia 

de mucus în întreg organismul, deoarece imunitatea funcţionează mai bine în acest fel. Aşadar 

creşterea secreţiei de mucus de la nivelul nasului este şi o dovadă că sistemul imunitar este pus 

pe treabă. 

    Pe lângă acestea se poate întâmpla să ne curgă nasul când nu suntem bolnavi. Aceasta se 

întâmplă fie din cauza alergiilor, fie din cauză că anumiţi germeni au intrat în fosele nazale şi e  

nevoie să fie eliminaţi sau pur şi simplu din cauza frigului, deoarece frigul inhibă activitatea 

anumitor celule de la nivelul nasului, care are drept urmare eliminarea de mucus până în 

momentul în care intrăm din nou la căldură. 
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    Este ciudat cum toţi oamenii se enervează şi încearcă să-şi oprească curgerea nasului cu 

diferite picături, în condiţiile în care acesta este un mecanism natural de curăţare a organismului - 

pe care nu ar trebui sub nicio formă să-l suprimăm. 

    Ce trebuie totuşi să facem? 

    Se ne suflăm nasul ori de câte ori este înfundat, pentru a ajuta eliminarea diferitelor bacterii 

de  la nivelul nasului şi să scuipăm  mucusul pe care-l expectorăm când tuşim - în niciun caz NU 

trebuie să-l înghiţim. În acest fel, procesele de detoxifiere de la nivelul nasului şi gâtului se vor 

desfăşura natural şi armonios. 

    c) Stabililizarea nivelului de vitamină D din corp 

    Vitamina D este un stimulent foarte puternic al sistemului imunitar, fiind implicată în 

producerea a 200 tipuri de peptide antimicrobiene (componete ale sistemului imunitar care au 

rolul de a lupta cu infecţiile). E şi motivul pentru care ne îmbolnăvim mai rar vara. 

    De unde luăm vitamina D? 

    Avem 2 surse principale: 

    1. Din expunerea la soare. Vitamina D se formează la nivelul pielii prin expunerea la soare 

pentru 15-20 de minute, însă încetează îndată ce pielea se înroşeşte (se arde). De aceea este 

indicată expunerea scurtă la soare (cel puţin a mâinilor şi picioarelor), atunci când avem 

probleme cu răceala, însă trebuie avut grijă ca nu cumva pielea să se ardă. 

    2. Dacă este iarnă şi nu avem parte de soare, cea mai bună sursă de vitamina D este PEŞTELE  

(în special tonul şi somonul, dar şi alte specii). Din acest motiv ar fi indicat să consumăm şi peşte 

pe perioada când suntem răciţi pentru a stimula activitatea sistemului 

imunitar. 

    Atenţie: Suplimentele de vitamină D administrate în exces fac mai mult rău decât bine, motiv 

pentru care ar fi bine să nu se consume decât, dacă ne supraveghem atent nivelul de vitamină D 

din organism (prin analize) - pentru ca nu cumva să se ajungă la supradozaj. 

    d) OPŢIONAL: "Leacurile băbeşti" 

    Cu toţii ştim că atunci când ne îmbolnăveam la ţară, bunica avea mereu câte un leac miraculos 

prin care ne vindecam de răceală, fără să fi pus în gură vreun medicament artificial. Chiar dacă 

multe dintre ele s-au pierdut de-a lungul timpului, încă mai există o mulţime de leacuri populare 

împotriva răcelii. 

    Aşadar să recapitulăm,  pe perioada răcelii: 

1.Eliminăm total zaharurile simple din dietă (zahăr, dulciuri, sucuri). 

2.Consumăm salate şi alte alimente bogate în vitamine şi minerale (în special vitamină C şi zinc). 

3.Consumăm alimente şi plante antibacteriene: usuroi, ceapă, propolis, echinaceea, muşeţel, 

cimbru etc. 

4.Ne asigurăm odihna necesară. 

5.Eliminăm acumulările de mucus din nas şi gât. 

6. Ne asigurăm necesarul de vitamină D. 

   Farmacist toxicolog DUMITRU NASTASĂ 

Profesor de farmacologie si farmacotoxicologie 
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SONDAJ DE OPINIE 

EŞTI UN ELEV FERICIT? 

Părinţii şi profesorii noştri ne spun, încă de la şcoala generală, că trebuie să învăţăm, să 

luăm note bune. La sfârşitul clasei a VIII-a, media de la simulare, adăugată la mediile  generale, 

ne ajută să ajungem la un liceu la care dorim să învăţăm. Modul nostru de a învăţa se bazează pe 

toceală. Reţinem multe informaţii, pe care, apoi, le uităm.Parcă nu e firesc să se întâmple aşa, dar 

acesta este sistemul de învăţământ românesc. Noi vrem să ştim cine suntem, ce vrem de la viaţă, 

care este rolul nostru în lume? Următoarele întrebări sunt reflecţii la starea noastră de bine din 

liceu: 

1. Aţi avut impresia, de când sunteţi elevi, că nu aveţi suflet, doar un carnet de note? 

11 elevi au răspuns „Da” , unul a spus  „De multe ori”, unul a spus „Uneori”, 9 au răspuns „Nu”. 

2. Sunteţi lăsaţi să puneţi întrebări, ca să validaţi ideile pe care le aveţi? 

17 elevi au răspuns „Da”,unul a spus „Nu mereu”, unul a spus „Sunt unii profi care nu permit 

acest lucru”, 3 au răspuns „Nu„. 

3. Se uită cineva la voi, la detaliile 

semnificative din comportament? 

17 elevi au răspuns „Da ”, unul  a spus „Sigur”, 

unul a spus „Nu neapărat”. 

4. Sunteţi încurajaţi să vă depăşiţi limitele? 

18 elevi au răspuns „Da ”, unul a spus „Nu 

chiar”, 3 elevi au răspuns „Nu” 

5. Vi se subliniază mai ales greşelile, în 

detrimentul meritelor pe care le aveţi? 

15 elevi au răspuns „Da ”,7 elevi au răspuns 

„Nu„ 

6. Este predarea un act monoton? 

 Un elev a răspuns ”Nu ştiu, când nu este predată 

interactiv, explicată cât de cât, lecţia poate deveni plictisitoare”, un elev a răspuns „probabil ”, 9 

elevi au răspuns „Da ”,11 elevi au răspuns „ Nu”. 

La sondaj au participat 22 de tineri,cu vârste cuprinse între 17 şi 18 ani. Sigur că se mai 

poate „lucra” la starea de fericire şi a elevilor, dar şi a profesorilor. Întotdeauna vor fi şi 

nemulţumiţi, vulnerabili, hipersensibili, care suferă în tăcere şi pe care nu-i ştie nimeni. Ei 

trebuie să aibă îndrăzneala să se deschidă, să vorbească şi să recunoască sincer că trec  prin 

perioade dificile. Sufletul unui adolescent este ca un mugure care plesneşte pe o creangă, 

primăvara. ”S-o tai, se strică”, vorba lui Ienăchiţă Văcărescu. 

Membrii Clubului de jurnalism 
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ÎNVĂȚĂMÂNT 

TOCEALA 

Toceala,prin definiție reprezintă faptul de a însuși mecanic lecțiile, învățându-le pe dinafară. 

Prin toceală nu se rețin multe informații, de cele mai multe ori acestea fiind uitate în  câtevazile. 

 Majoritatea elevilor, în cazul în care se întâlnesc cu cerința de a refolosi acele cunoștințe, 

preferă să se folosească de internet. Astfel,copiază,dar nu rețin nimic. La fel cum toceala este o 

învățare de scurtă durată și copierea este un ajutor 

momentan,fără rezultate pozitive pe viitor. 

Multă lume se plânge de sistemul românesc de învățământ 

afirmând că este învechit și fără rezultate. Fiind elev, nu pot 

afirma sau infirma acest lucru ci doar să studiez părțile bune 

dar și mai puțin bune ale sistemului pe care îl practic. 

Asfel, căutând un răspuns am ajuns la concluzia, clasele 

primare sunt esențiale. Nimeni nu poate nega acest fapt. 

Oricât de mult ai detesta procesul de învățământ trebuie să 

accepți că ai primit prima educație; unde se învață cititul, 

scrisul și socotitul. 

Într-adevăr,sistemul folosit în România nu este la fel 

de dezvoltat precum  în occident dar cel puțin încearcă să 

ofere un minim de educație. Deși nu îndeamnă neapărat la o gândire proprie, la o părere proprie, 

stimulează totuși elevii spre un ideal. 

Materiile predate nu confirm că sunt învechite ci susțin că pot fi "reîmprospătate", cu ideea 

de a adăuga unele mult mai importante. 

Ca elev și ca adolecent în același timp am nevoie de toată susținerea pentru a mă descurca în 

lumea în care abia am  pășit. Evident, istoria mă ajută să știu cine au fost strămoșii și mă învață 

să nu repet aceleași greșeli. La fel și geografia și limba maternă și multe alte materii. Dar pe 

lângă toate acestea am  nevoie să învăț cum  să mă descopăr și să mă dezvolt ca persoană. Acest 

lucru nu este predat. 

Educația financiară ar fi una din materiile pe care le-aș introduce: învață cum să administrez 

banii, cum să economisesc și cum să-i  investesc. O oră de nutriție ar fi benefică. Astăzi 

mâncarea  nu este o problem, ci gestionare ei.  Un lucru despre care nimeni nu vorbește și 

rămâne un subiect tabu în școli este sănătatea mentală. 50% din elevi întâmpină probleme cu 

anxietatea ,stresul, depresia și dependența. Dacă s-ar vorbi despre ele procentul ar fi mai scăzut. 

Relațiile personale, primul ajutor, supraviețuirea, auto-apărarea chiar și bunele maniere sunt mult 

mai necesare decât aprofundarea unor materii ce nu ajută decât pe câțiva. 

 Sistemul românesc de învățământ  nu este cel mai bun, reprezintă ceea ce unii numesc 

"sistem înapoiat". El poate fi îmbunătățit, totuși, cu toate aceste neajunsuri a reușit să formeze 

specialiști de marcă în diverse domenii.  

Lidia Carază, clasa a X-a C 
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PSIHOLOGIE 
FRUSTAREA ȘI INTOLERANȚA LA FRUSTARE 

 Frustrarea e o emoție negativă puternică legată de faptul că lucrurile nu sunt așa cum ne 

dorim și e strâns legată de eșec. Dar copiii simt frustrarea ca o emoție firească și nu simt și 

sentimentul de eșec, ci simt că își doresc ceva ce încă nu au reușit să obțină.  Frustrarea nu duce 

la traume, dimpotrivă, duce la progres, dacă se întâmplă în limite acceptabile și dacă vorbim 

despre împlinirea unor dorințe și nu a unor nevoi.  Un copil nu va fi traumatizat dacă nu primește 

jucăria, dar  dezvoltarea lui va fi afectată dacă nu primește iubire de la părinții lui - dorințe 

versus nevoi. Nevoile trebuie împlinite rapid, dorințele nu 

neapărat, iar cele care nu vor fi împlinite îi vor crește 

toleranța la frustrare, dacă știm să gestionăm corect astfel de 

situații. 

     Toleranţa scăzută la frustrare poatefi generată de o 

totalitate de factori bio-psiho-sociali şi personali, de 

particularităţile individuale ale persoanei frustrante (tipul de 

temperament, unele trăsături de caracter, propriile intenţii, 

dorinţe, sentimentul inferiorităţii). 

      A avea toleranță scăzută la frustrare înseamnă fie că 

reacționam la orice semn de frustrare, fie că te temi atât de 

mult de frustrare încât faci orice ca să o eviți. Soluția este să 

învățăm să trăim cu frustrarea și s-o folosim în mod 

constructiv, iar copiilor le putem oferi un start bun în acest 

sens, ajutându-i să simtă ocazional frustrarea și să învețe să se folosească de ea pentru a obține ce 

își propun. Intoleranța la frustrare reprezintă o incapacitate emoțională de a gestiona situații 

frustrante, precum critica, un eșec, necâștigarea unui premiu, schimbarea regulilor unui joc ori a 

programului. Aceasta are drept cauză inadaptabilitatea  la schimbare, atitudine ce însoțește 

intoleranța la frustrare. 

      Un copil cu toleranță mică la frustrare este un copil care nu poate aștepta nici măcar o clipă, 

vrea totul acum, iar dacă nu primește, se enervează, strigă, se supără și trântește, amenință, 

vorbește urât, se descurajează rapid și nu mai vrea să mai încerce curând activitatea cu pricina, e 

încăpățânat, nu are răbdare să primească explicații și nu are respect pentru dorințele și nevoile 

altora. Nu are răbdare în general cu nimic, e anxios, se ține deoparte de acțiuni pe care nu le 

cunoaște, nu urmărește rezultate pe termen lung.  Se adaptează greu și protestează mult. 

Oscilează mereu între dorința puternică de a avea un lucru și enervarea teribilă că nu-l primește. 
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        Intoleranța la frustrare afectează atât aspectele emoționale, cât și aspectele ce țin de 

comportamentul copilului. De cele mai multe ori ea este o cauză a anxietății, hiperactivității sau 

chiar depresiei.   

       Cu toții avem uneori sentimente de frustrare. Ceea ce este important însă este modalitatea 

prin care depășim și gestionăm astfel de sentimente.  De răspunsul părinților la această atitudine 

a copilului depinde toleranța sau intoleranța acestuia la frustrare. Atunci când părinții îi oferă 

celui mic tot ceea ce acesta își dorește, ei nu fac altceva decât să-i răpească acestuia oportunitatea 

de a învăța să aștepte sau să accepte anumite limite. La nivel afectiv, copilul tolerant la frustrare 

reușește să rezoneze din punct devedere emoțional cu ceilalți.  El reușește să reziste tentațiilor 

prin autocontrol. Copiii cu toleranță la frustrare se joacă împreună cu plăcere, au preferințe 

stabile, își împart sarcinile și rolurile, răspund cerințelor școlare. 

         Cu ajutorul părinților, copiii pot descoperi faptul că anumite dorințe pot fi satisfăcute doar 

în anumite feluri, în anumite momente și cu anumite condiții. În acest sens, ajută atitudinea 

părinților de atragere a atenției asupra restricțiilor la care se supun și ei. Iată cum pot crește 

părinții toleranța la frustrare a copiilor. Părinții pot contribui la procesul adaptării copilului la 

lumea înconjurătoare, ținând cont de următoarele aspecte:oferirea unor răspunsuri adecvate la 

situații de conflict, dezvoltarea gradului de autonomie oferindu-i posibilitatea de a face alegeri, 

modalitățile de restricționare/ pedepsire și laudă/recompensare - familiarizând copilul cu reguli, 

oferindu-i acestuia posibilitatea de a înțelege consecințele unui comportament neadecvat, 

predarea lecțiilor de răbdare - părinții sunt primii oameni de la care copilul învață că lumea nu se 

învârte în jurul dorințelor sale și că nimic greu de suportat nu se va întâmpla dacă ceea ce el își 

dorește nu se va îndeplini. 

       A insufla copilului  ideea că anumite dorințe și le va putea îndeplini singur prin consecvență 

și responsabilizare, înseamnă a-i oferi acestuia o alternativă la frustrare. Acceptarea tuturor 

emoțiilor - copilul învățat să accepte și să se împrietenească și cu indispoziția, și cu momentele 

mai puțin plăcute, își va aminti mereu că există tot felul de situații în viață și că avem, fiecare, 

capacitatea de a tolera ceva, fără a dramatiza.  Privirea fiecărei experiențe ca pe o oportunitate de 

învățare - copilul încurajat să înțeleagă faptul că fiecare experiență reprezintă o oportunitate de 

dezvoltare, va suporta mult mai ușor eventualele nereușite în viață. Schimbarea credințelor - 

părinții pot ajuta copilul să descopere care sunt credințele greșite, care îl fac pe acesta să tolereze 

cu greu anumite situații. 

        Rezistența la frustrare va crește în momentul în care copilul va înțelege că fericirea sa nu 

depinde de ceea ce dorește și nu obține imediat, ci de faptul că învățăm cu toții în permanență să 

devenim toleranți, lucrând  la emoțiile și perspectivele noastre. Cu toții ne dorim copii îndrăzneți, 

cu inițiativă, optimiști, dinamici, stabili emoțional. Putem obține ceea ce noi ne dorim de la 

copiii noștri, oferindu-le acestora strategii emoționale de a face față schimbărilor, provocărilor, 

încurajându-i constant să comunice deschis, încurajându-le curiozitatea și autonomia. 

Profesor psiholog, Mirela Loghin 
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INFO 
  - sau agresiunea invizibilă 

 

          Deoarece rețelele wireless(wi-fi) au devenit acum din ce în ce mai greu 

de evitat, este bine să știm pericolele asociate acestei tehnologii și cum putem 

să ne protejăm de aceste pericole. 

 Centrul de vindecare globală a identificat următoarele pericole de sănătate 

asociate cu WiFi: 

WiFi poate provoca insomnie 

 Dacă te chinui să dormi sau suferi de somn tulburat în timpul nopții, este posibil ca WiFi-ul 

tău să fie de vină. Oamenii care folosesc WiFi înainte de a merge la culcare se plâng frecvent că 

suferă de insomnie. Studiile au arătat că expunerea la radiații EMF(câmp electromagnetic) din 

rețelele WiFi poate afecta semnificativ somnul, iar expunerea pe termen lung ar putea duce la 

probleme suplimentare asociate de lipsa somnului, inclusiv hipertensiune arterială și depresie. 

WiFi-ul poate afecta dezvoltarea la copii 

 Studiile au arătat că radiațiile emise de rețele WiFi, inclusiv a telefoanelor mobile, poate 

afecta negativ dezvoltarea fătului în pântecele mamei, și poate, de asemenea, afecta dezvoltarea 

mentală și fizică  a copiilor. 

 Expunerea la aceste radiații a nou-născuților a fost asociată cu astmul și obezitatea copilului 

- ambele putându-le compromite sănătatea. Există multe studii care leagă radiațiile EMF la copii 

de probleme comportamentale și neurologice, de memorie și deficiențe cognitive. 

 Un studiu realizat de cercetătorii suedezi a ajuns la concluzia că copiii care au început să 

folosească telefoanele mobile în mod regulat înainte de vârsta de 20 de ani aveau un risc cu mai 

mult de patru ori de dezvoltarea unei tumori cerebrale . 

WiFi-ul poate afecta creșterea celulară 

 Un experiment științific școlar realizat în Danemarca a dezvăluit recent că radiațiile WiFi 

împiedică plantele să crească. Studenții au crescut plante într-o cameră în care nu existau radiații 

WiFi  și au comparat creșterea lor cu cea a unui alt set de plante pe care le-au crescut într-o 

cameră în care au fost expuse radiațiilor WiFi emise de două routere. Rezultatele lor au fost 

alarmante - în timp ce plantele din camera fără WiFi au înflorit, plantele care au fost expuse 

radiațiilor emise de routere pur și simplu nu au crescut deloc. Studiile științifice au arătat, de 

asemenea, că radiațiile EMF pot deteriora celulele. 

 WiFi-ul poate amplifica stresul cardiac 

 Expunerea la EMF-uri emise de WiFi poate crește ritmul cardiac sau poate determina o 

frecvență cardiacă neregulată la persoanele sensibile, ceea ce poate fi, desigur, periculos. 

 Cum te poți proteja de aceste pericole? 

 Ideal ar fi, pentru a ne proteja, să încercăm să închidem aceste dispozitive cel puțin pe 

parcursul nopții, însă în acest fel nu ne putem feri de radiațiile emise de alte routere din apropiere 

(de la vecini). 
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 Pe lângă aceste studii care ne arată că aceste radiații sunt destul de 

periculoase, există și studii care demonstrează contrariul și anume că wifi-

ul nu este deloc periculos și nu ne afectează aproape deloc sănătatea. Cu cât 

studiem mai mult aceste aspecte cu atât mai mult vom găsi informații 

contradictorii. Încercați să căutați ”wifi este periculos” și apoi ”wifi nu este 

periculos” și veți găsi pentru ambele variante argumente diverse.  

    Profesor, Ștefan Sabie 

 

PUȚINĂ GRAMATICĂ 
Despre adecvarea stilistică 

 Unul dintre aspectele constante în studierea limbii și literaturii la liceu, în lecțiile de 

comunicare, este cultivarea limbajului. Elevii sunt pregătiți, de-a lungul procesului de școlarizare 

să devină buni practicanți ai limbii române, atât oral, cât și în scris, prin variate exerciții și studii 

de caz, care au în vedere norma literară. Drept urmare, noțiunile de corectitudine și greșeală 

devin două repere permanente, la care un vorbitor conștient se raportează mereu în utilizarea 

limbii materne. 

 Puțini însă iau în considerare un aspect mai puțin sesizabil, și anume adecvarea stilistică. 

Eminescu o exprimă, idealizat, în poemul Criticilor mei, printr-o interogație retorică: Unde vei 

găsi cuvântul/ Ce exprimă adevărul? Înțelegem de aici că putem  utiliza limbajul stângaci, că un 

termen imprecis sau inadecvat contextual ne trădează (T. Vianu, în Dubla intenție a limbajului și 

problema stilului, susține, în acest sens, că ,,cine vorbește comunică și se comunică”), că 

dimensiunea stilistică este o componentă importantă în combinațiile de cuvinte pe care, de cele 

mai multe ori involuntar, le facem. Îmi vine în minte un citat al Valeriei Guțu-Romalo care, în 

studiul Corectitudine și greșeală definește limba drept un ansamblu de reguli, a căror aplicare 

conduce la realizarea comunicării, și că încălcarea acestor reguli este sursa greșelilor, 

aseamănă utilizarea acesteia cu practicarea oricărui alt joc (de cărți, de table, de șah), de unde 

conchide: ,,În orice joc, mai simplu sau mai complicat, joacă corect cel care respectă regulile 

jocului. Face greșeli cel care încalcă – din necunoaștere sau cu voință – aceste reguli.  Dar face 

greșeli și cel care nu își dă seama de toate posibilitățile implicate de aplicarea unei reguli sau a 

unei serii de reguli (…) și care, ca urmare, nu alege soluția, calea, mișcarea, combinația cea mai 

eficace la un moment dat. Evident, varietatea posibilităților de greșeală este cu atât mai largă, cu 

cât un joc presupune un număr mai mare de reguli.”  

 Dacă pleonasmul, paronimia (și confuziile pe care le generează), anacolutul și cacofonia 

sunt abateri pe care, prin exercițiu, învățăm să le evităm, să le eliminăm din rutina noastră 

lingvistică (conștientizând, reformulând), în schimb inadecvarea stilistică și, idealul, adecvarea, 

reprezintă, să zicem, certificatul evoluției noastre la stadiul de vorbitori profesioniști ai limbii 

române. Este, cred eu, o abilitate care se dobândește în timp, iar un rol esențial aici îl are 

,,întâlnirea” cu varianta cea mai înaltă (stilistic vorbind) a oricărui idiom, și anume textul literar.  

Profesor, Ecaterina Caraza 
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CENACLU 

Lumina din privirea ta 

…Mamă, știi tu oare că sufletului mi-a tremurat 

când privirele noastre pentru  prima oară s-au intersectat? 

atunci nu am înțeles de ce, fiindcă eram  prea mică 

și de verdele-smarald mereu  mă lăsam vrăjită,  

crezând că doar asta te face mai frumoasă,  

mai deosebită, mai feminină, mai mamă...  

dar astăzi, după toată truda mâinilor tale,  

după toate acele dimineți în noapte începute, 

după toate acele răni din iubire ignorate,  

dorințe sau pasiuni stinse de neajunsurile,  

prejudecățile sau pur și simplu incapabilității noastre  

de a te ajuta, de jos ridica, consola, măcar asculta,  

strigătele propriei ființe ce a uitat pentru tine a exista  

și doar pentru noi din sacrificiul de mamă știe a lupta,  

răbda și zi de zi de-ale gurii, de-ale sufletului hrană procura,  

vreau doar să-ți mulțumesc și totodată să-ți reamintesc  

că tu prin tot ceea ce ești, trăiești și înfăptui  

ești un adevărat miracol ce în veci va dăinui  

prin existența mea, căci inimile noastre împreună locuiesc,  

conviețuiesc și iubesc ca un întreg ce suntem.  

Mamă, tu ești ființa al cărei pictor i-a surprins divinitatea în privire 

Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 
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Sărutul 

Cât o să mai sufăr oare roua trecătoare, 

Care-mi sărută inu-albastru și lilacul, 

Care-mi dezminte și-mi adie salcâmul și când oare? 

Va înceta a plânge din seva ei cea 

tare? 

 

M-am săturat s-aud cireșul și toat-a 

sa alură… 

Cum își preschimbă florile și sensul 

în  păcat... 

M-am săturat s-aud cum freamată-a 

natură.. 

Și totu-n fruct și-n proaspăt  s-a 

pătat. 

 

Aseara auzeam  vuietu-n codri, 

Mirosuri de tristețe și furii 

Și-mi plângea și mărul și magnolia... 

Căci, rouă, nu știau de-ai să mai vii... 

 

 

Bunicul 

Pardesiul zdrențuros al bunicului meu mă sfidează din cui în tăcere, 

Căci,  știu, buzunarul și tivul soios și gulerul mare cât pumnul  

Că unu-a fost el, pe când a trăit și când a plecat a fost unul.. 

Buzunarele știu, și știu c-a tocit cusături cu mâinile sale.. 
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Și da.... 

venea tiptil de la birt și-mi dădea 

Ezitând un buchet de petale 

Cel drept îndesat se știa mai mereu de coacăze și frunze tot felu' 

Cel stâng găzduia bomboane de soi, ciocolate și-uneori portofelul. 

 

..o umbră tânjește din fire de praf răscolite-n a sa pelerină.. 

Ce gudură molii și alte beții  

Și pastile, și-alcool, naftalină 

 

Ce pot să fac ca să-i revăd cum a fost părul cel alb și paharul 

Să ascult cum zâmbește și-nșira cu-n rost bătălii cu flori și tezaur.. 

 

Să-l revăd din nou cu obraji vineții cum mă ceartă cu rece paloare 

Să mă-nvețe despre regi cu frumoase soții 

Să primesc doi bănuți la plecare. 

 

Mi-e dor să-l aud cum mă strigă tușind, încordând din a sa fericire 

Când treceam pragul și greu îmi spunea 

"Ana, mai treci pe la mine".. 

 

Mă zdrobește mirosul de tei din odăi, 

Și-i zăresc dintr-un colț  pălăria, 

Prinsă în vârf cu o ață și-un scai 

Șoptind: alcoolemie. 
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Post scriptum 

Éra fericirii s-a închis 

Așa cum se închide-un birt la miez de noapte 

Așa cum se încheie- ntre bețivi, palavre și povestiri ce-l au pe Dumnezeu în spate 

 

Éra fericirii s-a închis  

așa cum mi-am închis aseara cartea 

Așa cum o amantă plânge-n vis…sperând să o valsezi iar toată noaptea. 

 

Era fericirii s-a închis...așa cum se închide-n ea o scoica 

Așa cum se închide-un paradis... 

Pentru- bărbat și-a lui femeie stoică. 

 

Era fericirii s-a închis.. 

Așa că mă închid și eu în mine... 

Iar dacă Cerul vrea așa cum mi-a promis 

Are să fie iară totul bine. 

                                  Ana-MariaChiorbeja, absolventă a liceului “Mihail Sadoveanu”, Borca 

studentă la Facultatea de Litere, Facultatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
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NOI, DESPRE NOI 

        Ce am învățat în ultima vreme? 

 Ultima vreme însemnând după 11 martie, când am  rămas  acasă pentru un timp, apoi pentru 

încă o vreme, pentru o îndelungată și nedorită vreme. 

Pentru că vreme rea și vremuri grele s-au instalat, mai mult decât o provocare, cu amenințări 

ascunse în orice răceală, cu vești alarmante peste tot. Greu de cei mici, greu de cei mari! Lecțiile 

au rămas amorțite în ghiozdane...Iar școala încuiată ne-ar fi dus cu gândul la vacanță dacă ne-am 

fi întâlnit cu prietenii sau am fi călătorit...Dar, de la o vreme, s-a hotărât să reluăm învățarea, de 

la distanță, on-line, prin telefon sau 

internet, oricum, să mergem înainte 

pentru a nu se „îngheța ” anul școlar. 

 Ușor de zis, greu de făcut...Noi 

trăim într-o zonă în care nu toți elevii au 

acasă telefon, internet...Iar pentru 

învățarea on-line mai trebuie și o cameră 

liniștită. Și niște platforme ușor de 

accesat, cunoștințe suficiente pentru 

utilizarea gadget-urilor. Ingrediente 

multe, cine să le aibă pe toate? Astfel că 

noua formă de învățare ne-a prins nepregătiți, am accesat rând pe rând googleclassroom-ul pus la 

dispoziție de școală. 

 Iată o aplicație care nu „ține” elevul pironit în fața ecranului, dar nici nu poate beneficia de 

feedback-ul scontat. Probleme? Peste tot: predarea prin videoclipuri sau înregistrări, explicații 

scrise de profesor, ppt-uri- a fost greu. Sarcinile au venit totuși mai ușoare, proiecte-individuale, 

poze ale unor activități. Apoi s-a pus problema orelor de educație fizică, a activităților celor 

foarte mici-de la grădiniță și clasa pregătitoare, a orelor de muzică sau desen. 

 Părinții au stat acasă o vreme, apoi mulți au reluat lucrul, copiii au rămas nesupravegheați în 

fața unui calculator. Seara, întorși de la lucru, părinții erau nevoiți să explice , să facă teme, să le 

posteze. Nici măcar nu știu dacă a sporit respectul pentru această tagmă a profesorilor, atât de 

hulită în ultimul timp. Apoi alta: familiile unde sunt mai mulți copii școlari într-o casă, unde nu 

sunt suficiente camere, calculatoare sau tablete. Stres, ceartă, aglomerație de teme, depresie. 

 Întrebări fără răspuns: 

  -Punem note sau nu? 
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  -Cine o fi făcut tema aceasta ? 

  -Predăm sau doar recapitulăm? 

  -Oare profesorii știu că elevii petrec mult mai mult timp făcâd teme(în fața 

calculatorului) decât un informatician angajat? 

 Nu știu dacă să mai spunem ceva despre ordinele, comunicatele, indicațiile venite val după 

val, care de care mai surprinzătoare. Promisiunile de dotare a tuturor elevilor cu tablete și 

abonament la internet ar trebui să îi facă prezenți pe acei elevi despre care nu mai știm nimic de 

peste două luni. Cei care au examene sunt îngrijorați, cei care vor să învețe sunt îngrijorați, cei 

care mai cred în educație sunt îngrijorați. 

 Ce am învățat în ultima vreme? Să nu ne mai plângem, să nu avem prea multe așteptări, să 

răbdăm? Ce am învățat în ultima vreme? 

Învățător, Cristina Petrea 

 

UMOR ÎN PANDEMIE 

Subiecte de examen 

 

RELIGIE-  Compuneţi  trei  afurisenii  împotriva  

coronavirusului. 

 

TIC- Utilizaţi Covid 19 ca virus pentru computer. 

 

BIOLOGIE-  Care credeţi că e planta ale cărei efect 

duce la tratarea cu indiferenţă a coronavirusului şi 

ar trebui cultivată intensiv? 

 

FIZICĂ- Să se calculeze ce putere trebuie să 

dezvolte motorul unei maşini ca să nu fie ajunsă de 

poliţistul care-i solicită şoferului declaraţie pe 

propria răspundere? 

 

Membrii Clubului de jurnalism 
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