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Timp nou, generaţii noi)
Timpul - un termen lipsit de valoare dacă
nu îl preţuim. Generaţie - un grup de oameni dor
nici să descopere cât mai multe lucruri noi.
ALTFEL - combinaţia perfectă între tim
pul ireversibil şi acest grup de tineri iubitori de
libertate, de dorinţa de a se afirma, de a face o
SCHIMBARE. Am putea fi tentaţi să afirmăm că
traversăm o epocă a schimbărilor, însă credem că
lumea s-a dovedit, dintotdeauna, a fi un univers
al schimbărilor. Modificări dintre cele mai diverse
întâlnim la fiecare pas, fie că vorbim depre evoluţia
societăţii, a tehnologiei, despre transformările din
natură, schimbări de aspect sau de gândire pe care
le remarcăm atunci când privim către cei din jur
sau chiar către noi înşine.
Aşa cum am învăţat de la cei mai experi
mentaţi decât noi, oamenii nu se schimbă, gene
raţiile, însă, o fac. De aceea, ne vom îndrepta atenţia
asupra ultimelor două generaţii de membri ai co
lectivului redacţional al revistei „Altfel”. Povestea
noastră şi a tranziţiilor care s-au petrecut în cadrul
acestei familii poate fi cu uşurinţă rezumată, mo
tiv pentru care o vom reda în următoarele rânduri.
Aşadar, după ce, în anii şcolari anteriori, echipa de
redacţie era compusă din 14-16 liceeni ingenioşi
şi talentaţi, în acest an şcolar colectivul s-a redus,
urmând ca, în prezent, numărul de membri ai re
dacţiei să fie egal cu 10.

Coincidenţă sau nu, numărul 10 este un
simbol al perfecţiunii, iar noi toţi, redactori-şefi,
redactori, tehnoredactori, fotografi şi graficieni,
sub atenta călăuzire a doamnei profesor coordo
nator al revistei „Altfel”, tindem către o perfec
ţiune jurnalistică, de care încercăm să ne apropiem
din ce în ce mai mult în fiecare an. Poate sună
ciudat ca 10 tineri să facă o schimbare. Însă noi,
cu toată ambiţia de care dăm dovadă, dorim să ne
punem amprenta asupra anilor de liceu şi vrem
cu tot dinadinsul să ducem mai departe tradiţiile
frumoase care necesită cât mai multă imaginaţie,
dăruire, răbdare, lucruri de care avem nevoie şi în
viaţă.

Afirmam că generaţiile se schimbă.
Putem adăuga, de asemenea, şi faptul că di
ferenţele există, iar cei care am lucrat în cadrul
vechii echipe redacţionale şi activăm, acum, în
cadrul celei noi, le simţim şi le observăm cel mai
bine. Pentru că o comparaţie completă nu vizează
numai deosebiri, ci şi asemănări. Nu putem să
trecem cu vederea ceea ce avem în comun. Există
ceva ce ne uneşte, leagă trecutul de prezent, ne
face să privim, în acelaşi timp, şi către viitor, ne
ajută să construim legături puternice şi să deve
nim mereu mai buni. Asta ne defineşte pe noi.
Acest lucru ne face să demonstrăm că nu
suntem doar nişte adolescenţi cu „capul în nori”
sau cu „fluturi în stomac”, ci acei tineri care nu
se mulţumesc niciodată cu puţin, care muncesc
mai mult şi mai mult pentru ca acest simbol al
perfecţiunii să rămână viu şi reprezentativ pen
tru ei. „Altfelii”, aşa cum frumos suntem nu
miţi de cei care ne apreciază, lucrează, încă de la
apariţia primului număr al revistei, impulsionaţi
de dorinţa de a se face auziţi şi de a-şi reprezenta,
nu doar colegii, ci şi liceul, ca structură unitară,
într-un mod original şi definitoriu pentru acti
vitatea lor. Motivaţia vine şi din năzuinţa de a fi
diferit, de a te ridica deasupra unei mări stereoti
pice, punându-ţi în valoare talentul şi dezvoltându-l aşa cum poate nici nu ţi-ai imaginat că vei
avea posibilitatea să o faci.
Creativitatea, încrederea, capacitatea de
a lucra în echipă, de a comunica, de a respecta
termene limită, de adaptare la cerinţele impuse
de ceilalţi, atenţia sporită la detalii... toate acestea
sunt competenţe redacţionale care ne caracte
rizează şi pe care fiecare membru încearcă să le
sporească în timpul activării sale în cadrul aces
tui colectiv.

Dacă acum 3 ani abia aveam curaj să ne
semnăm articolele cu numele nostru şi să îi as
cultăm pe cei mari, astăzi predăm ştafeta altor
generaţii, dornice, la fel ca noi, să facă o schim
bare, să ne facă mândri că i-am inclus în colectivul
nostru, să fie şi ei „Altfel”, măcar în aceşti ani fru
moşi de liceu. Astfel, noi, redactorii-şefi, aşa cum

ne-am propus în urmă cu câteva luni, atunci când
am fost desemnate să ocupăm acest post, avem
onoarea de a prezenta cititorilor rezultatul muncii
şi talentului echipei noastre. Aveţi în faţă un amal
gam de emoţie, de inspiraţie, dăruire şi de trudă,
care aşteapă să fie descoperit, atunci când se va de
schide coperta revistei ALTFEL 2019.
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L a u ri pentru olim pici
Ca de fiecare dată, şi în acest an, Liceul Teoretic
„Ion Luca” din Vatra Dornei se poate mândri cu rezultatele
excepţionale obţinute de elevii săi la olimpiadele şcolare.
Astfel, elevul Drăgan Ştefan din clasa a XlI-a C a obţinut pre
miul I la disciplina Ştiinţele Pământului. La aceeaşi disciplină,
elevul Bazeliuc Mihai din clasa a X-a A a obţinut premiul II, iar
eleva Bărăscu Andreea din clasa a XI-a A a obţinut premiul III şi
eleva Onu-Bazgan Miruna din clasa a X-a A a obţinut menţiune.
La olimpiada de Limba Engleză, eleva Stăuceanu
Antonia din clasa a XII-a C a obţinut premiul I, ele
va Tîcşa Ştefania din clasa a X-a A a obţinut premi
ul II, la fel ca şi elevul Iacob Alexandru din clasa a XII-a A.
La olimpiada de Fizică au obţinut menţiune elevii:
Vornicu Cătălin şi Constantin Ştefana, ambii din clasa a IX-a
A, Ianovici Bianca şi Bărăscu Andreea, ambele din clasa a XI-a
A şi din clasa a X-a A Bazeliuc Mihai şi Apălămăriţă Mara.
La olimpiada de TIC, elevul Apetrii Claudiu din cla
sa a XI-a A a obţinut premiul II, iar elevii: Andrei
Alexandra din clasa a XI-a B, Costea Adrian din clasa a X-a A, Ivan
Cosmina din clasa a IX-a A, Nimigean Iulian din clasa a X-a C şi
Meţcan Ovidiu Cristian din clasa a IX-a B au obţinut menţiune.
7

7

7

La olimpiada de Limba Română, elevele: Macovei Carmen
din clasa a X-a E, Arsene Andreea Nicoleta din clasa a XI-a
C şi Morari Andreea din clasa a XI-a A au obţinut menţiune.
7
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La olimpiada de Limba Franceză, elevele Ţîcşa Ştefania şi Cozan
Roxana din clasele a X-a A, respectiv a XlI-a E au obţinut premiul
II, iar eleva Ghiorghiasa Paula Lorena din clasa a X-a A a obţinut
menţiune
La olimpiada de Chimie, elevii Berari Robert Iulian şi Nimigean
Iulian din clasele a IX-a C şi respectiv a X-a C au obţinut mentiune.
La olimpiada de Istorie, eleva Georghică Andreea din clasa a X-a E
a obţinut menţiune.
La olimpiada de Religie, eleva Morari Andreea din clasa a XI-a A a
obţinut premiul II, iar elevul Bulugheană Andrei a obţinut
menţiune
La
olimpiada
de
Informatică,
eleva
Susciuc
Anastasia din clasa a X-a A a obţinut menţiune la faza ju
deţeană, iar participând la etapa naţională a obţinut premiul II.
La
olimpiada de
Astronomie
şi
Astrofizică,
ele
va Bărăscu Andreea din clasa a XI-a a obţinut men
ţiune la faza judeţeană şi a participat şi la faza naţională.
La
olimpiada
de
Şah,
eleva
Coman
Magdalena
din
clasa
a XII-a
E
a
obţinut
premiul
III.
La
olimpiada de Biologie,
elevul
Pădureţ
Gabriel
din
clasa
a
XI-a,
A
a
obţinut
menţiune.
La olimpiada de Tenis de masa, eleva Butnaru Mădălina
din clasa a X-a A a obţinut premiul I la etapa judeţeană,
participând la etapa naţională a obţinut menţiune, iar ele
va Apălămăriţă Mara din clasa a X-a A a obţinut premiul III.
La
olimpiada
de
M atematică,
eleva
Susciuc Anastasia din clasa a X-a A a obţinut menţiune.
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Concursul Interjudeţean de Matematică
„Memorialul Ştefan Dârţu”

Deschiderea oficială s-a
desfăşurat în Sala Oglinzilor,
din ca drul Primăriei munici
piului Vatra Dornei, într-o at
mosferă festivă. La eveniment
ne-au încântat cu prezenţa
preşedintele
concursului,
prof. univ. dr. Vasile Berinde
Universitatea de Nord
Baia Mare, prof. univ. dr.
Radu Gologan - preşedintele
Societăţii de Ştiinţe Mate
matice din România, conf.
univ. dr.
Vasile Pop Universitatea Tehnică ClujNapoca, prof. dr. Cristian
Cuciurean - inspector gene
ral adjunct IŞJ Suceava, prof.
Marinela Cristina Cimpoeşu
- inspector şcolar pentru mate
matică, prof. Giorgie Daniel
Vlad - insp. şcolar pentru infor
matică, Ilie Boncheş - primarul
munici piului Vatra Dornei şi
Marius Râpan - viceprimarul
oraşului Vatra Dornei.

mimau,

Se împlinesc 20 de ani de când luna decembrie este nelipsită de pregătiri intense pentru realiza
rea Concursului Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Memorialul Ştefan Dârţu”, eveniment
ce are loc la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei. Ca în fiecare an, secţiunea de matematică a fost
coordonată de prof. Rezuş Octavian şi adresată elevilor din clasele IV-XII, iar secţiunea de informatică
a fost coordonată de prof. Şestac Suzana şi adresată elevilor din clasele IX-XII.

Numărul elevilor înscrişi
> nu a scăzut de
loc în comparaţie cu anii anteriori, la disciplina
matematică participând 300 de elevi, iar la informa
tică 97 de elevi, din 6 judeţe, aceştia provenind de la
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Liceul Teoretic
de Informatică
„Grigore Moisil” şi Liceul Teoretic
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Colegiul Naţional
„Roman Vodă” din Roman,
Colegiul Naţional
„Mihail
Sadoveanu” şi Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” din Paşcani, Colegiul Naţional „Liviu
Rebreanu” din Bistriţa, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”
din Fălticeni, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”
şi
Colegiul Naţional „A.T. La urian” din Botoşani,
Liceul
Tehnologic Feldru, Colegiul
Naţional
„Dimitrie
Cantemir” din
Oneşti,
Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri” şi Colegiul
Naţional „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău,
Colegiul
Naţional Militar „Ştefan cel Mare” şi Colegiul Naţional
,,Dragoş Vodă’’ din Câmpulung Moldovenesc, Colegiul
Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava, Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu” din Cluj Napoca, Liceul Tehnologic
Dorna Candrenilor,
Colegiul
„Alexandru cel
Bun” din Gura Humorului, Liceul Teoretic „Ion Luca”
din Vatra Dornei, dar şi de la şcoli generale din aceste
judeţe. În ciuda marilor emoţii, cu toţii s-au remarcat în
mod deosebit, având şansa să îşi depăşească limitele şi să
obţină premii pe măsură.

Liceul nostru a avut ocazia să se mândrească cu performanţa elevei Dascălul Oana-Maria,
din clasa a XII-a A, care a obţinut premiul al II-lea la secţiunea matematică. De asemenea, fiind o
ediţie de excepţie, domnul profesor Rezuş Octavian a dăruit tuturor participanţilor o culegere ce
cuprinde toate subiectele concursului din ultimii 10 ani, oferindu-le ocazia să se pregătească pentru
următoarea ediţie, care va fi, cu siguranţă, un mare succes, precum cea din acest an centenar.
Articol realizat de Chiriluş Andreea, clasa a XII-a
Fotografii preluate din arhiva Liceului Teoretic “Ion Luca“

Sportul,
o p rio rita te p e n tru

elevii dorneni
Sportul este o activitate ce face parte din noi, o prioritate şi
cu siguranţă, ar trebui să reprezinte ceva ce facem din pură plăcere.
Citatul „Ment sana in corpore sano” este cel mai potrivit pentru a
descrie motivul însemnat
pentru care ar trebui ca fiecare
dintre noi să practice un sport şi, implicit, să le urmăm
exemplul următorilor elevi de la Liceul Teoretic „Ion
Luca”. Aceştia
au fost deschişi
la ideea de a ne
y
y
acorda câteva detalii despre sportul pe care
îl practică şi, de ce nu, despre ei înşişi.

„Mă numesc Ismană Magdalena.
Mi-am descoperit pasiunea pentru
sport la vârsta de 12 ani. Nu credeam nicio
dată că eu voi fi sportivă, deoarece până atunci
nu aveam nicio legătură cu sportul. Prima dată când
a venit un profesor la scoală, eram în clasa a Vl-a. Aces
ta ne-a dat nişte probe legate de forţă si de rezistenţă si mi-a
spus că mă va anunţa dacă am trecut proba. După un timp, domnul
Vladimir Todaşcă a luat legătura cu mine şi mi-a spus că în următoarea
săptămână voi pleca în cantonament pe Rarău. Eu, la început, am crezut că
glumeşte, neştiind că acest sport există; prima dată m-am amuzat deoarece mă
dădeam cu sania pe asfalt. Iar încet, încet, am descoperit o pasiune pentru acest sport.
Primele antrenamente pe gheaţă au fost
pe pârtia din Vatra Dornei. Am avut parte de un
an minunat, exact când a fost Campionatul Mon
dial de Sanie pe pistă naturală. Am avut ocazia să fiu
deschizător, deşi eu nu mă simţeam pregătită să mă dau
pe toată pârtia, deoarece făcusem antrenamente doar
în două viraje. Apoi, am participat la Campionatul
Naţional de Sanie pe pistă naturală, unde am reuşit să
obţin locul 2 la juniori şi locul 3 la seniori. În următo
rul sezon, am plecat la primul concurs în străinătate, mai
exact, în Italia, pe pârtia SeiseRalm. Emoţiile erau imense.
În prima zi am făcut antrenamente pe câte un singur viraj,
în următoarea zi am avut manşele oficiale, iar în cea de-a
treia zi am avut concursul, în cardul căruia m-am acciden
tat la picior şi nu am mai putut concura. În următorul an
am plecat în sezon timp de o lună şi o săptămână în grupa
FIL, unde făceam antrenamente zi de zi şi unde aveam con
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curs şi de două ori pe săptămână. A fost o experienţă minu
nată, pentru care am depus mult efort şi am muncit foarte
mult. E foarte greu să obţii un loc cât de cât bun acolo, de
oarece ei sunt foarte bine antrenaţi şi au o experienţă mai
îndelungată pe gheaţă. Chiar dacă nu am câştigat un pre
miu, sunt foarte mulţumită de experienţa trăită şi de fap
tul că am concurat la Campionatul Mondial de Sanie pe
pistă naturală. Am avut ocazia de a-l cunoaşte pe Pigneter
Patrick, care este considerat a fi cel mai bun din lume la
acest sport. Când m-am întors în ţară, am participat la
Campionatul Naţional unde am reuşit să câştig locul 2 la
juniori, locul 3 la seniori şi locul 3 la dublu. Anul aces
ta voi participa la Cupele Mondiale, iar una dintre aces
te Cupe se va ţine aici, la Vatra Dornei, în perioada 8-10
februarie 2019. Apoi, voi pleca în străinătate pentru a par
ticipa la Campionatul Mondial de Sanie pe pistă naturală.

în momentul în care eşti pe sanie, ai nevoie de foarte multă concentrare, e
un sentiment pe care eu, până acum, nu l-am mai întâlnit, adrenalina este m are^
atunci când prinzi o viteză considerabilă. Sper să pot duce acest sport mai
departe, fapt ce m-a determinat să mă gândesc că poate voi ajunge
profesoară şi voi antrena copii pentru competiţii de acest tip. Nu
credeam niciodată că o să ajung să practic un sport de perfor
manţă. Sper să pot munci în continuare şi să pot aduce
rezultate foarte bune tării!”

„Mă numesc Mezdrea Andreea şi am 17
ani. Practic biatlon de aproximativ 6 ani. în ceea
ce priveşte cele mai importante premii ale mele,
acestea sunt locul 10 la cupa IBU, ce a avut loc
in Cehia, locurile 1 obţinute la campionate naţio
nale, cât şi şcolare, iar cea mai importantă com
petiţie a constat în participarea mea la mondiale.
Să îmbin şcoala şi sportul reprezintă o adevărată
provocare, pentru că, de cele mai multe ori, cele
două nu se prea înţeleg. Reuşesc să fac faţă cu
succes, aş putea zice, atât programului şcolar cât
şi antrenamentelor, prin pasiunea şi determina
rea ce mă însoţesc mereu. Astfel, nu mă văd re
nunţând nici la pasiunea mea, sportul, dar nici la
învăţătura ce îmi oferă o multitudine de oportu
nităţi în ceea ce priveşte societatea în care trăim."

►
„Mă numesc Ciubotaru Maria Cristina şi am 15 ani, practic un sport de
performanţă - sanie pe pistă naturală, de aproape trei ani. Am început dintr-o
simplă curiozitate şi am ajuns să iubesc ceea ce fac. Am participat la etape
de Cupe mondiale la juniori şi la seniori, iar în ţară am participat la
naţionale, am câştigat locul III în cupa naţiunilor la o etapă de cupă
mondială la seniori şi sunt campioană naţională la juniori.
Am ajuns să iubesc acest sport deoarece când sunt pe sanie
simt adrenalina pe care o dobândesc după fiecare viraj
şi pe mine acest lucru m-a atras. Sper să ajung pe
cele mai înalte culmi ale acestui sport.”

„Numele meu este Ionel
Răzvan, am 15 ani şi practic sportul
numit ski fond - biatlon de aproximativ
6 ani. Am început de la vârsta de 9 ani, iar în
această perioadă am participat la diferite com
petiţii, precum cupe naţionale, care s-au desfăşurat
în locaţii din Harghita, Braşov şi Maramureş. De-a lungul
timpului, am reuşit să obţin diverse poziţii, uneori chiar locuri
le I, II sau III, acestea asigurându-mi un loc pe podium. Am hotărât
ca în viitor să nu mai practic biatlon, deoarece, deşi este frumos, simt că
am obosit din punct de vedere fizic.”

Efortul şi dăruirea cu care fiecare dintre elevii prezentaţi practică sau au practicat acest
sport, cu siguranţă le-a adus şi le va aduce în continuare numeroase satisfacţii. Deşi, probabil,
fiecare dintre ei a făcut sacrificii, aceşti sportivi au un viitor măreţ în faţă şi vor dobândi, cu
siguranţă, respectul şi admiraţia celor din jur.
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„ Atunci când tinerii îşi îndeplinesc visurile”
Totul a început cu câţiva ani în urmă, când Cristian Huţan, în prezent preşedintele
Asociaţiei Vatra Dornei Tineret, a organizat o excursie pe Vf. Giumalău cu scopul strângerii unor
bani de care Adelin, un băieţel grav bolnav, avea mare nevoie. Datorită acestui copil, care, din pă
cate, acum nu se mai află printre noi, s-a înfiinţat Vatra Dornei Tineret, grup care în urmă cu 3 ani
a reuşit să devină organizaţie non-guvernamentală, acesta fiind scopul său încă de la bun început.

Dacă atunci, în cadrul organizaţiei
nu erau mai mult de 30 de voluntari, cu fie
care an trecut, grupul a crescut din ce în ce
mai mult, ajungând în prezent să activeze
peste 100 de voluntari. Odată cu acea primă
excursie s-a stabilit şi scopul grupului, ace
la de ajuta familiile aflate în situaţii precare
şi, în acelaşi timp, de a sprijini activităţile
culturale din cadrul oraşului, de a desfăşu
ra diferite activităţi şi de a organiza dru
meţii. La fel ca în anul anterior, asociaţia
este împărţită în 10 grupe coordonate de
elevii aflaţi în clasa a XlI-a, având ca scop
sprijinirea familiilor nevoiaşe, oferindu-le
lunar alimente şi articole de îmbrăcăminte.

Ca activităţi culturale, volunta
rii organizează în fiecare an „Cupa V D T”,
competiţie la care participă elevi ai liceu
lui nostru. Totodată, aceştia sunt mereu
dornici să ajute la organizarea evenimen
telor din oraş, cele precum „Dorna Art”,
„Dorna Xtrem” sau Târgul de Iarnă „Dorna
Winterfest”. De asemenea, drumeţiile pe
munte sunt nelipsite din cadrul asociaţiei, m1. i
voluntarii luând adesea o pauză pe orice
vârf de munte care le iese în cale.
I
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Pentru mine, acesta este ultimul an în care sunt voluntar activ, iar cu melancolie pot spune
că mi-am dezvoltat abilităţile de voluntariat în una din cele mai frumoase organizaţii, deoarece, în
ciuda muncii pe care am depus-o cu drag, mi-am creat amintiri frumoase şi am realizat că acest
.
grup este despre tineri frumoşi şi dornici să îşi îndeplinească visul de a face bine celor din jur. m
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Articol realizat de Chiriluş Andreea, clasa a XlI-a

Shoebox
„Surpriza din cutia de pantofi”
Adesea, nu ştim să apreciem ce avem, până când nu vedem fericirea prin ochii
altor persoane. Mulţi elevi sârguincioşi, cărora le place să înveţe, sau tineri care îşi ajută
familia, oricând, cu orice, atât cât pot, fac parte din familii cu situaţie materială precară şi
nu întotdeauna găsesc sub brad un cadou de Crăciun.

Condusă
de
Huţan
Cristian, cu sprijinul Casei de
Cultură "Platon Pardău", campa
nia
"ShoeBox" se desfăşoară în
municipiul Vatra Dornei de 6 ani,
fiind iniţiată în anul 2013, de către
părinţii unui băieţel, ce au încercat
să îl determine pe acesta din urmă
să ofere un cadou celor nevoiaşi,
cadoul fiind pus într-o cutie de
pantofi.

La această campanie participă tot mai mulţi oameni, de diferite
vârste, care aduc articole de îmbrăcăminte, jucării, rechizite, produse de
igienă personală şi dulciuri, ce sunt sortate de voluntarii implicaţi în
ONG-ul "Vatra Dornei Tineret" (VDT). Aceştia verifică donaţiile, pentru
a le aranja mai apoi în cutii de pantofi ambalate manual de către aceştia.
Datorită sponsorilor, care oferă sume generoase de bani, sunt cumpărate
o mulţime de lucruri ce vor fi, de asemenea, puse în cutii şi oferite copiilor
de către tinerii voluntari. Anul 2018 ne-a dat ocazia de a oferi peste 500
de pachete copilaşilor care, la rândul lor, au fost extrem de entuziasmaţi
şi recunoscători.

După cum spunea şi celebrul fizician Blaise Pascal,
"Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiţi."
’
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Articol realizat de Nastase Sabina, clasa a X-a
Fotografii preluate din arhiva VDT

Clubul de cinema
„Cinematograful... a şaptea artă şi a doua natură a omului modern...”

Asemenea a devenit şi
natură, un loc în care au ajuns să trăiască
au creat chiar o mică familie

-bul de cinema de sâmbătă seară... o a doua
ealităti sâmbătă de sâmbătă şi un loc în care

Clubul de cinema, coordonat de domnul Mihai Cioată, profesor şi prieten al celor
peste 50 de cinefili, este activ de 12 ani, timp în care, atât liceenii, cât şi foştii elevi ai Liceului
Teoretic ,,Ion Luca, pasionaţi de cinematografie, au parte de minunata experienţă de a vizio
na şi de a dezbate în jur de 150 de filme, în a căror poveşti şi personaje s-au regăsit.

Ceea ce îi ţine pe cinefili mereu uniţi şi
dornici de noi aventuri cinematografice sunt dis
cuţiile de după vizionarea propriu-zisă, discuţii
prin care împărtăşesc idei şi impresii, filmele fi
ind analizate şi comentate, întrucât cinefilii pleacă
acasă atât cu impresionante momente ce pun în
valoare arta cinematografică, cât şi cu noi percepţii
asupra vieţii.

În acest an, printre filmele vizonate de elevi se numără şi câteva dintre cele mai cunoscute
capodopere cinematografice precum: ,,Amadeus”, ,,Fight Club”, „American History X” , ,,Bohemian
Rhapsody” , „Parfume”, ,,The best offer” , ,,A star is born”, „Amelie”, ,,Devil’s avocate”, ,,Mr. Nobody”,
,,Shutter Island”, „Vanilla Sky”, cât şi maratoane precum ,,Lord of the Rings”, ,,The Hobbit”, ,,The
godfather” şi serialul ,,The End of Fucking World”.

Pentru toată această dorinţă de cunoaştere şi pentru această pasiune aparte a cinefililor,
ei sunt recompensaţi cu diplome pentru 50 şi 100 de filme vizonate, cât şi pentru maratoanele la
care participă, însă, precum consideră şi ei, cel mai mare câştig al acestora sunt ideile împărtăşite
şi oamenii minunaţi cu care fac cunoştinţă şi de care se leagă inevitabil prin intermediul filmelor,
al Clubului de cinema.

La întrebarea ,,De ce filmul, de ce cine
matograful?”, domnul profesor ne-a răspuns cu
o mare bucurie în suflet: ,, Pentru a afla răspun
suri la căutari personale, pentru a domoli con
flicte interne, pentru a ne creşte empatia faţă de
alţii şi faţă de noi, pentru a ne dezvolta simţul
esteticii, frumuseţii, pentru emoţiile prin care ne
trec filmele: râs, plâns, tristeţe, bucurie, dezgust,

suspans, încântare. Pentru că filmul ne trece prin
filtre multiple. Filmul ne ajută la deconectare, iar
cinematograful ne dezvăluie faţete pe care nu le
cunoşteam, ne sunt relevate secretele noastre in
terioare, ajungem să ne cunoaştem străfundul e
senţei noastre şi poate că de multe ori, avem sen
zaţia
> că ne uităm la noi înşine.”
>

Dezbateri la „Ion Luca”
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„Natura ne aseamănă, educţia ne deosebeşte" (Confucius)
Educaţie înseamnă cunoaştere, dorinţa de a şti cine eşti şi cine sunt cei din jurul tău,
cât şi puterea de a înţelege şi de a transmite mai departe.

Dar de unde vine educaţia?
Încă de pe timpul în care se trăia în triburi, educaţia a fost transmisă prin oameni.
Înainte de existenţa cărţilor şi a filmelor, în timpurile în care oamenii abia deprindeau
scrierea de semne, educaţia a existat şi a fost dusă mai departe prin viu grai.

De educaţie au parte şi elevii Liceului Teoretic ,,Ion Luca", aceasta ajungând la
destinaţie şi prin intermediul unora dintre cele mai dorite şi aşteptate activităţi ce au
loc anual, şi anume dezbaterile organizate de domnul profesor Mihai Cioată. În cadrul
acestor dezbateri, tinerii au ocazia de a-şi cultiva atât educaţia profesională, cât şi pe
cea personală, împărtăşind idei şi impresii cu privere la diverse aspecte ale vieţii.

Anul aceasta au avut loc două dezbateri la care au participat
aproximativ 300 de elevi, dar şi profesori.
Tema primei dezbateri a fost însăşi educaţia.
Elevii au împărtăşit idei despre felul în care este pro
movată educaţia peste tot în lume, începând cu cea
din familie, până la cea din unitatea de învăţământ
sau în orice loc în care oamenii îşi exercită influ
enţa.
Dezbaterea a fost susţinută
atât de domnul
y
y
profesor, cât şi de elevi, care au putut să-şi exprime
ideile liber, fără ezitări. Pentru cei care au fost prea
timizi şi nu au dorit să vorbească la microfon, au fost
împărţite bileţele pe care aceştia au putut să noteze
cele mai întâlnite probleme din sistemul de educaţie
din România. Aceste bileţele
au urmat să fie citite şi
y
y
dezbătute de către profesori, cu scopul de a evita as
pectele neplăcute din cadrul învăţământului şi pentru
a crea un loc cât mai plăcut în care elevii să studieze.

Nici de această dată discursul domnului profesor către noua generaţie de tineri nu
a lipsit. Încurajaţi să îşi urmeze visul până la capăt, să studieze şi să nu renunţe niciodată la
educaţie, căci este sigurul lucru care poate face diferenţa, elevii au părăsit sala cu dorinţa de
a evolua şi cu o nouă speranţă la reuşită, întrucât dezbaterea a fost un adevărat succes.
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Dacă prima dezbatere a avut ca temă educaţia
şi importanţa acesteia, cea de-a doua a adus în primplan tiparele pe care societatea modernă le cultivă.
Elevilor li s-a prezentat prin intermediul discuţiei şi
a diverselor filmuleţe adevărata faţă a realităţii, care,
deşi este una dură, este şi una sinceră. Au învăţat că
„etichetele” pe care noi, oamenii, le punem, de multe
ori, nu coincid cu persoana, şi că tiparele în care, din

nesiguranţă, simţim să ne încadrăm, nu reprezintă
o cale potrivită pentru noi. Pornind de la toate ti
pologiile de oameni şi de personalităţi pe care
so
cietatea le construieşte, s-a ajuns la concluzia că tre
buie să alegem să nu fim un tipar, că nu trebuie să
ne lăsăm etichetaţi sau catalogaţi de cei din jur şi că
evitarea acestora se obţine doar prin informare, adică
prin educaţie.

Cele două dezbateri au plăcut mult celor prezenţi, motiv pentru care putem afirma faptul că, pentru tinerii şi
dascălii de la Liceul Teoretic ,,Ion Luca”, acesta a fost anul educaţiei.

Discuţii libere despre cărţi...
,Spune-mi ce-ai citit, ca să-ţi spun cine eşti”.
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Ce am citit noi prin intermediul Clubului de Lectură?
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E fantastic!... De la celebra scriere a lui Haruki Murakami: ,,În căutarea oii fantastice”, până
la profundele lecturi ale Ameliei Nothomb: ,,Loveşte-ţi inima” şi ,,O formă de viaţă”, de la scurtele
poveşti izbitoare ale lui Eric-Emmanuel Schmitt ,,Oscar şi Tanti Roz”, ,,Domnul Ibrahim şi florile din
Coran”, „Pe când eram o operă de artă”, ,,Vărsătoarea din Ostende”, până la apologia lui Elif Shafak,
: ,,Cele 40 de legi ale iubirii”, urmate de „Cronica unei morţi anunţate” de Gabriel Garcia Morquez,
Parfumul” de Patrick Suskind si „Marele Gatsby” de R Scott Fitzgerald.
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muma
e si-au p„„ amprenta
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asupra devenirii noastre
astre pentru că
,
... ■
.. .
ne-au oferit semnificaţii si explicaţiile
pe care orice adolescent le caută în
această perioadă a vieţii, semnificaţii
mai adânci decât ale lecţiilor ce ne
sunt predate în viată. Totodată, cărţile
.
. „ ’
. . .
’ .
ne-au unit, atat intre noi, cat si pe noi,
cu sinele nostru. Ne-au ajutat să ne
descoperim propriul univers interior
şi să-l consolidăm cât mai frumos cu
putinţă.
_________
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Conform spuselor domnului profesor coordonator Cioată Mihai, clubul nostru a luat
naştere în anul 2016, întrucât, primind tot mai multe cereri pentru recomandări de cărţi şi
filme, dumnealui a hotărât ca, împreună cu un grup de elevi ai Liceului Teoretic ,,Ion Luca”, să
înfiinţeze acest club numit „Discuţii libere despre cărţi”, astfel de la o mică primă adunare în
care am hotărât discutarea romanului „Parfumul” de Patrick Suskind, am ajuns ca o dată pe
lună, timp de 2 ore, să discutăm câte o carte, de la romane la povestiri scurte.
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Firul comun al cărţilor pe care le citim este
si dorinţa noastră de autocunoastere, iar aceasta
duce la călătorii de tip iniţiatic, schimbându-ne
de multe ori perspectiva asupra vieţii, reperele
noastre interioare se reasează ca urmare a unor
cărţi care îsi pun adânc ampreta asupra noastră.
Cărţile ajută la dezvoltarea personală, ele schimbă
mentalităţi, ne hrănesc spiritul, ne dezvoltă ima
ginaţia, ne lărgesc perspectiva asupra lumii, dar
ne oferă totodată si
o formă_nde
fericire. „Cărţile
te
y
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ajută să treci mai usor prin viaţă” afirmă domnul
profesor Cioată Mihai despre lectură si cărţi, iar
despre cei care nu apreciză cărţile susţine faptul
că: ,,Este o arogaţă să spui <<nu citesc pentru că nu
am ce să învăţ din cărţi.» Aceasta este calea spre
educaţie si cultură, o cale pe care o poate urma
orice tânăr. Este un mit modern fals acela prin
care ţi se spune <<ai carte, ai parte». Lecturarea
unor cărţi te poate face ca tu să fii cel ales în viaţă,
iar cărţile... cărţile ne duc spre reusită”

Insă pasiunea noastră nu se opreşte aici, întrucât Clubul a prins aripi si peste orasul
nostru. După ce am obţinut locul I pe ţară la concursul „Citeşte si tu” cu o scrisoare fluviu, am
primit minunata veste că vom avea parte de un schimb de cultură atât cu sucevenii, librăria
Cărturesti, Suceava fiindu ne gazdă, cât
de peste hotare, la Biblioteca Naţională din
Chisinău.

Va fi ceva uluitor, deoarece vom avea ocazia să împărtăsim fericire, iar fericirea
noastră sunt cărţile.

Activitatea culturală la Vatra Dornei
După cum afirma Vasile Pârvan, istoric si eseist român,
,Cultura e o muzică spirituală a existenţei, o simfonie, care primeşte şi radiază."

Activitatea culturală din orasul Vatra Dornei, care reprezintă o zonă turistică importantă din
Ţara Dornelor, fiind vizitată de un număr mare de turişt în fiecare an, este bine dezvoltată. Indiferent
de perioada anului în care ne aflăm, în acest oras se difuzează filme, se joacă piese de teatru, au loc
concerte sau expoziţii de pictură.

CASA DE CULTURĂ

m m

Datorită
parteneriatului
dintre Liceul Teoretic „Ion
Luca" si Casa de Cultură
,,Platon Pardău", elevii li
ceului au ocazia să par
ticipe la activităţile pe care
Casa de Cultură le susţine,
în special la piese de teatru
sau filme.

CHARLESTON

Unul dintre filmele prezentate este
„Charleston”, care a apărut în cinematografe
pe data de 8 iunie, iar în aceeaşi zi a fost difu
zat si la Vatra Dornei. Acesta reprezintă debu
tul regizorului Andrei Creţulescu şi începe cu
o scenă fără dialog, la finalul căreia o femeie,
Ioana, este lovită de o maşină. Nu există de
talii, doar realizăm brutal că acest fapt s-a
produs. Filmul îl aduce apoi în prim-plan pe
Alexandru, soţul Ioanei, care se află într-un
impas emoţional în urma decesului femeii. În
seara în care acesta împlineşte 42 de ani, este
introdus în poveste Sebastian, un tânăr vulne
rabil, sentimental şi timid, care mărturiseşte că
a fost amantul Ioanei în ultimele 5 luni. Por
nind de la această intrigă inedită şi bazat pe un
triunghi amoros bizar, se construieşte o nouă
poveste, cu final neaşteptat.

TEATRUL FANTEZIA
PREZINTĂ
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DIN 8 IUNIE LA CINEMA

ŞERBAN PAVLU
RADU IACOBAN

CHARLESTON
UN FILM DE ANDREI CREŢULESCU

CÎNTCCE I

IŢIC STRUL
d e z Er t o r
Pe data de 15 octombrie 2018, la Casa
de Cultură ,,Platon Pardău" Vatra Dornei,
s-a interpretat piesa de teatru „Iţic Ştrul,
dezertor”, care are la bază nuvela scrisă de
Liviu Rebreanu. Distribuţia a fost formată
din actori de la Teatrul “Fantezia” : Costel
Maruseac, Dan Malarciuc, Mara Nicoara,
Cristian Cuconoiu, Marcel Murariu şi Aura
Cuconoiu. Această piesă de teatru a reuşit să
adune în sală spectatori de toate vârstele, de
la tineri până la oameni de vârsta a doua, şi
i-a făcut să se deconecteze pentru câteva mo
mente de viaţa cotidiană.

Pe data de 29 noiembrie, pentru prima dată la Vatra Dornei, actorii de la Ateneul din Iaşi au
pus în scenă spectacolul "PIJAMALE", o comedie franţuzească ce s-a jucat cu succes şi pe Broadway
timp de câţiva ani.
Spumoasa şi savuroasa comedie „Pijamale" de Mawby Green şi Ed Feilbert are la bază farsa
franţuzească „Moumou", scrisă în 1944 de Jean de Letraz. "Pijamale" aduce cu sine şi o serie de in
trigi, farse pline de umor, infidelităţi, decepţii, promisiuni ce nu pot fi ţinute, răsturnări de situaţie
şi schimburi de identităţi. Toate acestea i-au ţinut cu sufletul la gură pe spectatori şi le-au provocat
râsul.
În această piesă de teatru este vorba despre un afacerist curtenitor care îşi face planuri să
plece într-o "călătorie de afaceri" dar, fără să-i dea de ştire, soţia sa îi invită pe prietenii soţului ei
să petreacă weekend-ul în casa lor. Dar ce se întâmplă când, de fapt, prietenii nu există şi trebuie
inventaţi? Şi când mai apare şi un vechi prieten din liceu al soţului, care este copleşit de amploarea
situaţiei, un valet de conjuncutură pus mereu pe harţă, o cameristă cu visuri de mărire şi un inspec
tor de poliţie care caută să avanseze? Se nasc nişte personaje hilare şi încurcături spectaculoase, totul
adunat într-un spectacol cu ritm.
Aceasta a fost una dintre cele mai apreciate piese de teatru care s-au jucat în oraşul nostru,
datorită faptului că a avut o distribuţie de excepţie, formată din actori de la Ateneul din Iaşi, precum:
Daniel Onoae, Andrei Ciobanu, Ana Hegyi, Alexandra Paftală, Codrin Dănilă, Alexandra Macovei,
Daniel Popa.
■K
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Pe Mawby Green şi EcJ Feilbert
Pupă farsa M OUM OU de Jean de Letraz
Traducere de Alexandra lonrţă
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Casa
de
Cultură
,,Platon
Pardău"
Vatra Dornei a susţinut pe data de 27 decembrie
2018, proiecţia celui mai aşteptat film al anului,
„Moromeţii 2”. Acest film s-a lansat oficial în cine
matografele din întreaga ţară în luna noiembrie şi a
adus după primul weekend peste 52.000 de specta
tori în sălile din peste 50 de oraşe. Cel mai aşteptat
film al anului devine astfel şi cel mai mare succes
de casă românesc din ultimii 25 de ani. Se află în
regia lui Stere Gulea şi îi are în rolurile principale
pe Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paştina, iar
celelalte personaje sunt jucate de Răzvan Vasilescu,
Gheorghe Visu, Oana Pellea, Andi Vasluianu, Florin
Zamfirescu, George Mihăiţă, Ioana Bugarin, Paul
Ipate, Vlad Logigan, Cuzin Toma, Marian Râlea,
Dorina Chiriac, Liviu Pintileasa şi participarea ex

traordinară a lui Ion Caramitru.
"MOROMEŢII 2" reprezintă continuarea
poveştii familiei lui Ilie Moromete, din satul din
Câmpia Dunării, şi-l are în prim-plan pe mezinul
Niculae. Peste lumea pe care o cunoşteau, în care
cel mai important lucru era să ai pământ pe care
să-l munceşti, trecuse un război. Toată ordinea
vieţii lor se schimbă o dată cu venirea noului regim
care propovăduieşte egalitatea. Se şterg diferenţele
într-un mod forţat şi violent, iar albul devine negru,
şi invers. Anii 1945-1946 îl găsesc pe Ilie Moromete
îmbătrânit, dar încă în putere. Între el şi cea de-a
doua soţie, Catrina, tensiunile continuă, în timp ce
Niculae este pus la încercare de promisiunile lumii
noi, în care totul e posibil dacă te înregimentezi.

Pe langă toate acestea,
Casa de Cultură ,,Platon Pardău"
susţine serbări şi dezbateri şcolare.
Pentru locuitorii din Vatra Dornei,
în special pentru tineri, toate aces
te activitaţi reprezintă un mod de
petrecere a timpului liber, astfel
încât să fie în folosul lor. Deşi s-ar
putea crede că oraşul nostru este
dezavantajat, deoarece este mic
ca întindere şi nu deţine un cine
matograf, iar elevii liceului sau ai
şcolilor
generale nu au cu ce
să-şi umple timpul liber, situaţia nu
stă aşa, deoarece Casa de Cultură
,,Platon Pardău" găzduieşte activi
tăţi culturale în mod constant.

Universităţi de vară pentru elevi
În cele ce urmează, vă vom prezenta un concept pe care îl considerăm cu adevărat
„altfel”. Este vorba despre o serie de proiecte care se desfăşoară în întreaga lume. De la univer
sităţi de prestigiu mondial, precum Harvard, Stanford, Oxford sau Cambridge, până la instituţii
academice din România, universităţile de vară pentru elevi oferă absolvenţilor de clasa a Xl-a expe
rienţe inedite, apropiindu-i de o etapă următoare şi extrem de importantă în vieţile lor, studenţia.
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Engineering Summer University (ESU)
V -

1 C K v> O h

„Vara anului 2018, pentru mine, a fost marcată, cu siguranţă, de acest proiect
minunat, care s-a numit Engineering Summer University, din cadrul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca. Neştiind nici măcar pentru o secundă ce înseamnă cu
adevărat această tabară de vară, dar cu dorinţa de a ieşi din zona mea de con
fort, de a avea o vară cât mai frumoasă şi plină de experienţe noi, m-am înscris.

ESU este o tabără de vară organizată de studenţii
din cadrul Universităţii, având scopul de a familiariza ele
vii de clasa a X l-a cu viaţa de student şi cu tot ceea ce pre
supune aceasta, ajutându-i, în acelaşi timp, să facă alegerea
cea mai potrivită în vederea facultăţii pe care o vor urma.

Cu fiecare kilometru pe care îl parcurgea
trenul spre Cluj, emoţiile erau din ce în ce mai
intense şi întrebările din capul meu tot mai nu
meroase. Pentru mine, experienţa a fost foarte
importantă, deoarece am reuşit să-mi depăşesc
teama de necunoscut şi
să văd lucrurile într-un
y
mod mult mai relaxat, bucurându-mă pur şi sim
plu de fiecare clipă. ESU a însemnat pentru mine
mai mult decât un proiect; a fost o combinaţie
perfectă între învăţare, prietenie, iubire, familie
şi distracţie. A fost locul unde m-am regăsit cu
adevărat şi
unde am reuşit
cu toţii
să ne conectăm
y
y
y
sufletele şi minţile pentru a forma ceva magic şi de
neuitat, pentru a face cele două săptămâni petre
cute acolo extrem de speciale şi de memorabile.

Îmi amintesc cu drag de toate nopţile ne
dormite când veneam de la party-uri şi aproape
ne pierdeam pe străzile luminate ale Clujului,
dar şi toate dimineţile când mergeam aproape
adormiţi la cursuri, sau de toate workshop-urile
care ne-au dezvoltat încrederea în noi şi
în cei
y
din jurul nostru. Mereu o să păstrez în sufletul
meu amintirile din tabără, oamenii minunaţi din

diferitele colţuri ale ţării, pe care i-am cunoscut
şi cu care am empatizat, în cea mai mare măsură.
Îmi doresc să mă revăd cu o mare parte din ei şi
să retrăiesc din nou momentele frumoase din
Campusul Observator, iar toate acestea nu m-au
făcut decât să-mi doresc mai mult să ajung din
nou acolo şi să muncesc în fiecare zi pentru a reuşi.
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mi doresc din toată inima ca elevii de clasa a Xl-a să se înscrie la ESU, deoarece este
1
o expern
-perienţă care nu trebuie ratată şi care te obligă să ieşi din zona ta de confort, în care nu
vei mai vrea să te întorci. O tabără de vară care te deschide spre noi mentalităţi, noi oameni şi
noi oportunităţi, o tabără care te învaţă să fii tu însuţi, indiferent de situaţie, să te simţi bine
cu un grup de oameni pe care abia i-ai cunoscut şi să reuşiţi împreună să vă faceţi experienţa
studenţiei de neuitat. Sentimentele pe care le-am trăit timp de două săptămâni la Cluj nu se
pot exprima în cuvinte, ci trebuie pur şi simplu trăite pentru a înţelege toată frumuseţea şi
magia taberei, de aceea vă încurajez să vă înscrieţi în număr cât mai mare pentru că nu veţi
regreta nici măcar o secundă.
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Pentru mine, ESU a însemnat mai mult decât un proiect, este un mod de a trăi şi o
stare de spirit care te urmăreşte şi după ce se termină tabăra. Dacă aş putea da timpul înapoi,
nu aş ezita nici o secundă să retrăiesc din nou această experienţă şi cu siguranţă o să aibă un
loc special pentru totdeauna în inima şi sufletul meu. ”
(Groza Diana)

Junior Summer MedSchool (JSM)
o
CM i
„Junior Summer MedSchool reprezintă o tabără de vară, organizată de către asociaţiile
le studenţi medicinişti şi farmacişti din Cluj-Napoca, respectiv OSS, OSM şi OSF. Aceasta
îşi propune să le ofere elevilor care au terminat clasa a Xl-a oportunitatea de a descoperi ce
înseamnă viaţa la cămin, mâncarea la cantina, adică, în linii mari, studenţia la UMF.
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Am hotărât să merg în această
tabără deoarece am considerat că este o
şansă foarte importantă în planurile mele
de viitor, care cu siguranţă mă va ajuta să
îmi formez o percepţie despre facultate.
Deşi aveam reticenţe în ceea ce priveşte
tabăra şi selecţia persoanelor, am vrut să
încerc, pentru că oricum nu aveam de
pierdut. Mi-am depus un mic CV, după
care am aflat că am fost selectată exact
în domeniul pe care l-am ales, şi anume
stomatologie. Nu cunoşteam pe nimeni,
însă lucrul acesta m-a ajutat să îmi fac

mulţi prieteni, să socializez şi să devin
mai extrovertită. În cele două săptămâni
am avut ocazia să cunosc o mulţime de
oameni frumoşi, m-am familiarizat cu
un oarecare stil de predare, am descoperit
ce înseamnă noţiunile „laborator”, „curs”,
„examen” şi m-am distrat pe cinste. Deşi
programul era puţin încărcat, datorită
cursurilor şi laboratoarelor, se comple
ta perfect cu alte activităţi precum înot,
plimbări în natură, ieşiri în oraş, teambuilding, tresurehunt.

Pe lângă toate acestea,
tabăra m-a ajutat foarte mult să
mă hotărăsc dacă e potrivită sau
nu această universitate si dacă as
putea să fac faţă în domeniul ales.
Prin prisma conversaţiilor cu stu
denţii voluntari din cadrul aces
teia, am aflat secrete si unele lu
cruri foarte importante care m-au
ajutat să îmi definitivez decizia.
Cu certitudine, cred că este
o ocazie inedită în viaţa unui elev
de liceu, de care, bineînţeles, poate
beneficia oricine, dacă este intere
sat de medicină sau farmacie.
Daca sunteţi interesaţi de
Universitatea de Medicină si
Farmacie
„Iuliu
Haţieganu”,
Cluj-Napoca, nu ezitaţi să vă în
scrieţi, pentru că, într-adevăr,
această experienţă vă va ajuta foar
te mult. Detaliile despre înscriere
si tabără le puteţi găsi pe pagi
na de facebook: Junior Summer
MedSchool - JSM. ”
(Cicu Daria)

Junior Sum m er University (JSU)
„Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai este cea care, în urmă cu 11
ani, a introdus în Europa de Est conceptul de „universitate de vară pentru
elevi”. Proiectul se adresează elevilor din clasa a Xl-a, având scopul de a simula timp de
două săptămâni viaţa de student la UBB Cluj-Napoca. În cadrul ediţiei cu numărul 11, care
s-a desfăşurat în perioada 19 iunie - 2 august 2018, JSU a reuşit să aducă împreună 300 de
participanţi din întreaga ţară, alături de peste 60 de voluntari OSUBB.
—
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Din momentul în care am aflat
că voi participa la JSU 2019, timpul a
trecut repede şi dimineaţa zilei de 19
iulie m-a găsit, la fel ca pe mulţi din
tre ceilalţi participanţi, în drum spre
Cluj, spre ceea ce avea să fie una din
tre cele mai frumoase experienţe pe
care le-am trăit vreodată. În cele pa
tru ore petrecute în tren, mi-am făcut
o mulţime de planuri legate de acest
proiect şi cu cât mă apropiam de
destinaţie, cu atât emoţiile deveneau
din ce în ce mai puternice. Am ajuns
în campusul Haşdeu, unde primul
impact a fost generat de veselia şi de
entuziasmul organizatorilor şi par
ticipanţilor care ajunseseră deja. Să
vezi bucuria a zeci de tineri care, deşi
se întâlniseră cu câteva ore înainte,
păreau că se cunosc de ani, asta m-a
făcut să simt că cele două săptămâni
de JSU vor fi cu adevărat magice. Se
spune că „nu trebuie să judeci o carte
după copertă”. În acest caz, coperta a
fost una extrem de bine realizată şi cu
adevărat reprezentativă pentru ceea
ce a urmat.

Prima săptămână a fost axată pe aco
modarea noastră în Cluj, în campus, în căminul
nr. 5; am început să ne obişnuim, destul de repede,
unii cu alţii, dar şi cu ideea de a trăi în stil stu
denţesc. Ni s-au prezentat toate facultăţile care au
făcut parte din proiect, am început cursurile la fa
cultăţile la care am fost „admişi”, am avut parte de
petreceri, de seri sociale, seri de chitară, activităţi
şi provocări pe facultăţi şi pe „căsuţe”. Cea mai im
portantă
realizare la sfârşitul primei săptămâni
a fost faptul că ne-am împrietenit şi am dobândit
multă încredere în coordonatorii şi colegii de la
facultate, de la căsuţă şi nu numai.
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Cea de-a doua săptămână a avut la bază aproxmativ aceleaşi activităţi, completate de o
neaşteptată bătaie cu apă şi waterslide, Biblioteca Vie (o întâlnire a elevilor care îşi doreau să afle mai
multe despre o anumită facultate cu studenţi ai acelei facultăţi), un treasurehunt care ne-a dezvoltat
capacitatea de a lucra în echipă şi ne-a pus la încercare abilităţile fizice.
umor
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Penultima zi a fost marcată de
festivitatea de închidere a proiectu
lui, care a rămas întipărită în memoria
fiecăruia dintre noi prin amalgamul de
emoţii pe care l-am simţit. Atunci, obo
seala acumulată pe parcurs, confuzia
pe care am resimţit-o la cursul de „geo
metria maselor”, şi care s-a aplificat în
ziua examenului, au devenit amintiri
plăcute, fără de care această experienţă
nu ar fi fost la fel. Mândria de a fi fă
cut parte din povestea intitulată „Junior

Summer University 2018” şi de a urca pe
scenă, alături de familia de la mate-info,
în faţa a aproape 400 de persoane, sen
timentul acela pe care nu cred că l-am
mai experimentat vreodată până atunci,
dar care s-a materializat prin lacrimile
ce, inevitabil, au fost vărsate în ultimele
două zile, ataşametul faţă de persoane
pe care, după două săptămâni, simţeam
că le cunosc de o viaţă...
toate acestea au
>
fost ingrediente ale elixirului magic
descoperit la JSU.
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Ar fi multe lucruri pe care aş putea să le mai amintesc, însă uneori cuvintele chiar
sunt de prisos. Emoţia pe care ţi-o provoacă JSU este unică, greu de descris, motiv pentru
care sfătuiesc toţi elevii ca atunci când vor fi în clasa a Xl-a să nu rateze această oportuni
tate pentru care nu există termen de comparaţie şi care poate să schimbe vieţi. ”

Articol realizat de Andrei Alexandra, clasa a XlI-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor

Ansambluri folclorice

Liceul nostru se mândreşte cu elevii care îşi cultivă cu seriozitate pasiunile în cadrul
„Clubului Copiilor şi Elevilor” din municipiul Vatra Dornei. Instituţia este condusă de domnul
director Moroşan Vasile. Dintre aceşti elevi, câţiva fac parte din Ansamblul Folcloric "Plaiurile
Dornelor", iar cei care încă nu şi-au început "viaţa de licean", se bucură să aparţină Ansamblului
Folcloric "Balada Dornelor", care, pe data de 25 noiembrie 2019 va împlini 42 de ani de la înfiinţare.

ansamblul
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Sub atenta îndrumare a domnului profesor, dirijor şi coregraf Pardău Dorin şi datorită
nenumăratelor ore de muncă din timpul său liber, elevii învaţă că muzica este ceea ce nu poate
fi exprimat în cuvinte şi că dansul este mai mult decât un poem în care fiecare mişcare poate
transmite o emoţie puternică. "Îmi place ceea ce fac, iar datorită acestui fapt, simt că nu am nicio
sarcină dificilă de îndeplinit. În timpul spectacolelor simt că munca mea este răsplătită pe deplin
şi am o satisfacţie deosebită când sunt alături de copii, pe scenă.", afirmă acesta.

1PMÂNIA

Devotamentul comun al acestor tineri faţă de pasiunea de a dansa şi, implicit faţă de mu
zica populară, este cel care i-a determinat să dea tot ce au mai bun pe scenă, cu uşurinţa şi în
demânarea unor viitori profesionişti. Astfel, aceştia au reprezentat cu succes România anul trecut,
în ţări precum Bulgaria, Macedonia şi Muntenegru, pregătind, de asemenea, în luna decembrie
a anului 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, un spectacol emoţionant pentru românii ple
caţi în Italia. Spectacolul a cuprins obiceiurile tradiţionale de iarnă, dansuri populare din diferite
regiuni ale ţării, precum Dobrogea, Banat, Muntenia, Oltenia şi Ţara Dornelor, cât şi o suită de
orchestră inspirată de compoziţia lui George Enescu, "Rapsodia I".
Elevii Liceului Teoretic „Ion Luca” duc mai departe tradiţia şi ridică dansul popular la rang de
artă, fiind ghidaţi de afirmaţia: „Muzica începe unde se termină vorbele...”.
Articol realizat de Nastase Sabina, clasa a X-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor

Jurnal de călătorie
„Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină" După acest considerent
se ghidează numeroase persoane, de aceea suntem bucuroşi de faptul că liceul nostru, împreună cu
Asociaţia Părinţilor organizează excursii atât în ţară, cât şi în străinătate, excursii de care elevii noştri sunt
încântaţi. Aceste călătorii le sunt benefice din toate punctele de vedere, întrucât ies pentru câteva mo
mente din monotonia vieţii de elev, legând relaţii strânse şi având şansa să îşi îmbogăţească cunoştinţele.
Câţiva elevi au fost dornici să ne împărtăşească din experienţele trăite în cadrul excursiilor şcolare şi să
ne prezinte părerile lor.

Budapesta

. O 's

„In seara de 31 mai 2018, 40 de elevi entuziasîîîaţi
nasmati si
şiTTornici de distracţie pleacă alături de profe
sorii coordonatori Marinuc Ramona, Vasiluţ Cristian şi Cernuşcă Loredana la Budapesta, frumoasa ca
pitală a Ungariei. Ajunşi odată cu razele soarelui în marele oraş, nu mai pierdem vremea cu odihna şi ne
îndreptăm cu nerăbdare spre Palatul Parlamentului, o clădire superbă aşezată pe malul fluviului Dunării.
Fiind una dintre cele mai vechi şi a treia cea mai mare din Europa dintre clădirile unde puterea legislativă
îşi face treaba, suntem, totodată, uimiţi de capodopera arhitecturală. De asemenea, traversăm promenada
Dunării, unde sunt aşezate 60 de perechi de pantofi din fier în memoria victimelor Holocaustului.
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La sfârşitul zilei suntem lăsaţi să celebrăm
Ziua Copilul pe Vaci Utca, cea mei celebră stradă
de shopping din Budapesta. Programul ne este
foarte bine pus la punct, urmând ca a doua zi să
ne bucurăm de o privelişte superbă, traversând
Dunărea într-un River Bus. Următorul obiectiv
nu este relaxant în totalitate, deoarece păşim cu
neîncredere în Casa Terorii. Însă, fiind singurul
muzeu de acest tip din lume, luăm la cunoştinţă
traumele victimelor ţinute în captivitate, torturate
şi ucise în această clădire în timpul regimurilor
nazist şi comunist. După o sesiune de urcare a

multor trepte, Basilica Sfântului Ştefan ne oferă
una din cele mai frumoase privelişti ale între
gului oraş şi, totodată, ne uimeşte cu importanţa
ei, întrucât aici se găseşte braţul drept al regelui
Ştefan cel Sfânt. Grădina Zoologică ne aşteaptă,
apoi, cu cele mai prietenoase animăluţe, reuşind
să facem turul ei în cel mai scurt timp. Fiind un
grup norocos de turişti, vremea mai puţin plăcută
ne oferă un duş scurt, urmând ca apoi să urmărim
schimbarea gărzii din frumoasa Piaţă a Eroilor,
moment care se desfăşoară având în fundal un
curcubeu colorat.

O nouă zi, alte obiective. Pe 3 iunie traversăm la pas Bastionul Pescarilor urmaţi de un ghid
prietenos care ne oferă o mulţime de informaţii. Aici avem parte de o altă frumoasă privelişte a
oraşului şi suntem captivaţi de Biserica Matthias, o adevărată capodoperă arhitecturală, precum
Palatul. Ziua trece la fel de repede ca şi celelalte, luându-ne rămas bun de la frumosul oraş odată cu
vizitarea aşa-numitului „Ochi al Budapestei”, de unde putem admira uimitoarea panoramă a capi
talei. În afara vizitării întregului oraş şi a celor mai frumoase obiective turistice, am legat prietenii,
ne-am creat amintiri şi ne-am bucurat de timpul petrecut împreună”
(Chiriluş Andreea, clasa a XlI-a)

Grecia
„La sfârşitul lunii aprilie a anului 2018, însoţiţi de doamnele profesoare Dana Bereholschi şi
Suzana Şestac, am pornit pe meleagurile greceşti, mai exact în staţiunea Paralia Katerini. Aici, în timpul
liber, am explorat fiecare colţişor al staţiunii, am băut Cola cu ciocolată la borcan şi am degustat dulciuri
greceşti. Desigur, am fost la plajă, ocupându-ne timpul în apă cu hidrobicicleta, cu saltele, cu parapanta
şi multe altele. Având şi un program bine pus la punct de către doamnele profesoare, am ieşit din micuţa
staţiune, îndreptându-ne spre vârful Muntelui Olimp, spre mănăstirile de la Meteora, urmând o zi de
shopping în Thessaloniki. Pe lângă aceste obiective turistice, am participat în staţiune la o seară tipic gre
cească, unde le-am putut admira dansurile, degusta mâncarea şi asculta muzica specifică zonei lor.
A fost o excursie care mi-a depăşit aşteptările, legând prietenii durabile şi plecând din Grecia cu
amintiri memorabile"
(Filimon Antonia, clasa a X-a)

Tabăra
la
mare

„Tabăra
la
mare a fost una dintre
cele mai frumoase ex
perienţe de până acum
. Totul, de la drumul
până în Costineşti şi
până la ultimul răsărit
petrecut pe plajă, a
creionat penru mine
cea mai frumoasă
săptămână din toată
vara lui 2018.
Distracţie.
Aşa aş defini această
tabără. Pentru că în
acea săptămână mi-am
făcut amintiri cât pen
tru o vară întreagă, am
legat prietenii noi şi am
râs cât pentru o viaţă"
(Blihan Diana, clasa a X-a)

RIUF

„RIUF sau The Romanian International
University Fair reprezintă cel mai mare târg inter
naţional din Europa de Sud-Est, cu o tradiţie de
mai bine de 12 ani, la care sunt prezente anual uni
versităţi din întreaga lume. În cadrul târgului, care
se desfăşoară în fiecare an în cele mai importante
oraşe din România, reprezentanţi ai unor facultăţi
din străinătate îşi prezintă oferta educaţională.
Acesta se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar care îşi doresc ca la finalul clasei a XII-a
să urmeze cursurile unei facultăţi din afara ţării.
Aici, vizitatorii pot afla informaţii reale, direct de
la reprezentanţii facultăţii la care se gândesc să
aplice, aceştia făcându-le cunoscute modalitatea
de admitere, documentele şi certificatele de lim

bă necesare, dar prezentându-le. în acelaşi timp, şi
viaţa în ţara respectivă şi statutul studenţilor stră
ini acolo. Consilierii educaţionali prezenţi la RIUF
au, de asemenea, îndatorirea de a-i ghida, mai
apoi, pe doritori de-a lungul procesului de apli
care. La RIUF sunt prezenţi peste 120 de expozanţi
unici de pe 4 continente şi din 14 ţări care vin în
România pentru a le prezenta celor interesaţi totul
despre ce înseamnă să fii student internaţional. La
RIUF poţi afla informaţii despre burse şi diferite
surse de finanţare, de care studenţii români în
străinătate pot beneficia pentru ca factorul finan
ciar să nu reprezinte o piedică în faţa dorinţei de
studiu în afară.

Astfel, cei mici au fost ajutaţi să afle ce carieră sau program de studiu li se potriveşte, inspirându-se de la peste 70 de invitaţi din domeniul IT, business, management, medicină, arte sau
televiziune. În acelaşi timp, în cadrul seminariilor, au interacţionat direct şi cu reprezentanţii celor
mai căutate universităţi din România şi din străinătate. Acest eveniment a venit ca un ajutor pentru
elevii liceului nostru în contextul continuării studiilor în ţară sau în străinătate"
(Chiriluş Andreea, clasa a XII-a)

Articol realizat de Chiriluş Andreea, clasa a XII-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor

Formând comportamente responsabile
prin activităţile „verzi”

Liceul Teoretic ,,Ion Luca” este în
scris în Programul Mondial Eco-Scoala din
2005, anul 2016 fiind cel în care am primit
Placheta Aniversară pentru al zecelea an de
activităţi de promovare a comportamentelor
prietenoase cu natura, adăugând continuu
experienţe şi rezultate deosebite. Acest an
şcolar este unul de bilanţ, în luna mai 2019

Eco-codul
,,Om şi
natură- împreună creştem!”
este parte din deviza şcolii
„Împreună creştem”, iar prin
activităţile desfăşurate demon
străm implicare, muncă în
echipă, colaborare cu alte
şcoli şi instituţii din comu
nitate, pentru o lume mai
conştientă de schimbările cli
matice, de la nivel local la cel
planetar, şi de faptul că doar
împreună vom reuşi să avem o
planetă ,,verde”.

urmând să primim vizita reprezentanţilor
Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie din Bucureşti, ce coordonează programul
la nivel naţional, fiind subordonaţi Fundaţiei
de Educaţie pentru Mediul Înconjurător
(FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68
de ţări, care acţionează în domeniul edu
caţiei pentru o dezvoltare durabilă.

În perioada 2017
2019, temele propuse în ca
drul Programului Eco-Liceului ,,Ion Luca” au fost „Natura
şi biodiversitatea”, respectiv
„Curtea Scolii”. Activităţile
s-au axat în principal pe te
matica propusă, dar au abor
dat şi domenii conexe, pen
tru ca activităţile să fie diverse
şi să suscite interesul unui
număr cât mai mare de elevi
şi profesori, respectiv colabo
ratori din comunitate.

L e f s do it, România!... la Vatra Dornei

plicarea elevilor de la Liceul Teoretic ,,Ion Luca” Vatra Dornei în acţiuni de voluntariat în
comunitate a fost demonstrată în data de 15 septembrie 2018 prin participarea la Campania ,,Let’s
do it, Romania!”, astfel de campanii desfăşurându-se în peste 150 de ţări din întreaga lume.

Am îmbinat bucuria de a fi împreună în natură cu implicarea în igienizarea Dealului Runc,
demonstrând că munca în echipă dă roade. 25 de elevi de liceu, alături de doamnele profesoare
Barcău Mirela şi Aflorei Liliana au colectat 47 de saci cu deşeuri, în parteneriat cu Primăria Vatra
Dornei, ce a asigurat participanţilor mănuşi, saci menajeri, apă şi o gustare binemeritată... după
munca depusă.
„Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au valoare...ci pentru că sunt de nepreţuit”
(Serry Anderson)

Ziua verde a Eco-Scolilor
Campania voluntarilor C.C.D.G, des
făşurată pe data de 29 septembrie 2018, a fost or
ganizată de elevii clasei a Xl-a E, care au plantat
un jneapăn ornamental în grădina didactică din
faţa liceului, având ca partener Administraţia
Parcului Naţional Călimani, ce a donat arbustul
pentru plantare.
Ne-am alăturat milioanelor de voluntari din în
treaga lume care trag un semnal de alarmă pentru
a atrage atenţia asupra reducerii spaţiilor verzi la
nivel planetar şi pentru a înţelege importanţa
voluntariatului.

Mica Unire, prilej de a sărbători româneşte
Ziua Micii Uniri - 24 ianuarie - a fost marcată prin activităţi ale liceenilor alături de elevii
Scolii Gimnaziale Nr. 4 Vatra Dornei, ce s-au înscris în urmă cu trei ani în Programul Mondial
Eco-Scola, la îndemnul colectivului de elevi ai Liceului Teoretic ,,Ion Luca”.
Liceenii au dansat Hora Unirii alături de colegii mai mici, din învăţământul primar şi
gimnazial, ia românească fiind purtată cu mândrie de elevii participanţi la activitate.

Bradul Eco
(coordonatori ai activităţii: laborant Laura Vrânceanu, prof. Alina Talancă)
Iarna este un anotimp al inspiraţiei si cre
ativităţii, fapt dovedit de elevii Liceului Teoretic
,,Ion Luca”, ce au răspuns pozitiv provocării lan
sate de Primăria Municipiului Vatra Dornei în
cadrul Târgului de iarnă ,,Dorna Winterfest”.
Concursul ,,Cel mai frumos Brad de
Crăciun’ realizat din materiale reciclabile a mo
tivat elevii Comitetului Eco, ce coordonează la
nivelul liceului Programul Mondial Eco-Şcoala.
Din pungi de plastic, doze de aluminiu, folii
plastifiate, materiale textile, nasturi, mărţisoare,

multă imaginaţie, dar si muncă a prins
Bradul Eco-muzical prezentat la
tit, alături de brazi ai tuturor şcolilor şi liceelo:
din zona Dornelor.
A devenit o tradiţie acest concurs, aflat la a IlI-a
ediţie, un prilej de a continua parteneriatul şi ac
tivităţile desfăşurate alături de alte instituţii din
comunitate. Munca elevilor şi a cadrelor didac
tice a fost răsplătită prin diploma şi premiul în
bani oferite de organizatori, premiu ce va fi folosit
în următoare activităţi din cadrul proiectului.

Campania „Earth Hour”
Ora Pământului la Vatra Dornei”
,,Ora Pământului la Vatra Dornei” a fost marcată în data de 30 martie 2019, între orele
20:30-21:30, prin activitatea „Dăruieşte naturii din energia ta!”, la care au participat elevi ai Liceului
Teoretic ,,Ion Luca", alături de colegii mai mici de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei.

Stingerea iluminatului public în
zona centrală a oraşului, alături de noi fi
ind şi reprezentanţi ai Jandarmeriei Vatra
Dornei. Am petrecut împreună o oră în
care am renunţat la consumul de ener
gie electrică, alăturându-ne milioanelor
de voluntari din cele 180 de ţări şi peste
7000 de oraşe ale lumii, care s-au implicat
în acest eveniment. Ne dorim o planetă
mai curată, mai puţin poluată, ne dorim o
lume mai bună, iar schimbarea începe cu
NOI!
Articol realizat de coordonatorii programului la nivelul liceului,
prof. Irinel Acatrinei şi Loredana Lungoci
Fotografii preluate din arhivele elevilor
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Balul Bobocilor
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Balul Bobocilor este evenimentul cel mai aşteptat de liceeni.
Devenind, astfel, o tradiţie, încântând prin originalitatea nu
merelor, dar şi prin talentele elevilor de clasa a IX-a, această acti
vitate surprinde prin diversitatea tematicii, de la an la an, repre
zentând un prilej pentru bobocei de a se afirma, de a deveni mai
cunoscuţi, de a-şi cultiva talentul, iar pentru noi, spectatorii,
este o adevărată plăcere să îi urmărim pe colegii noştri mai mici.

În urma a două
preselecţii organi
zate de elevii clasei
a XlI-a, care au
participat la rândul
lor, acum 3 ani, la
acest eveniment,
au fost aleşi cei mai
talentaţi 14 boboci,
din diferite clase,
pentru a candida
la titlul de „Miss”
şi „Mister” Boboc
2018.

După săptămâni în
care au depus mult
efort, repetând cu
seriozitate numerele
ce urmau să ne fie pre
zentate în seara de 19
octombrie, bobocii au
deschis spectacolul pe
piesa „Watch me” a lui
Silento, tema de anul
acesta fiind „Street
Art”. Numerele s-au
ridicat peste înălţimea
aşteptărilor, jurizarea
fiind mai dificilă ca
niciodată. Alături de
organizatori, dar şi de
invitatul special Corina, elevii claselor a
IX-a au reuşit să creeze
un spectacol minunat.

Pentru a aprofunda mai bine atmosfera evenimentului, i-am rugat pe boboci si pe orga
nizatori (care au reuşit să fie buni îndrumători si să coordoneze acest eveniment cu multă
răbdare si dedicare) să ne împărtăşească câte puţin din ce au simţit si ce implică munca pe
care au depus-o pentru a crea artă.

Badale iulia
Miss Boboc 2018

Am fost încurajată să particip la Balul Bobocilor de multă lume.
La început mi-a fost destul de frică, însă, având persoane importante
alături, m-am înscris pentru a mă distra şi pentru a-mi valorifica ta
lentele. În ultima zi de repetiţii, organizatorii noştri ne-au pregătit un
moment foarte emoţionant. Iniţial, am mers cu ochii închişi, unul după
altul, până la scenă, ne-am aşezat în cerc şi, întinzându-ne pe podeaua
scenei, ţinându-ne de mâini, am auzit cel mai frumos discurs din partea
acestora. Cu toţii am început să plângem, iar când ne-am ridicat, ne-am
strâns toţi în braţe ca o familie. A fost un moment magic!
Când a venit clipa în care am păşit pe scenă aveam emoţii foarte
mari. Chiar şi în prezent, când îmi amintesc, mă trec acei fiori. Pentru
proba de aptitudini am încercat să aleg ceva care să mă pună în valoare,
ceva care mă reprezintă şi ştiu că sunt sigură pe momentul meu, aşa că
am ales muzica vocală.

A fost o experienţă incredibilă, am învăţat multe lucruri, am rămas
cu amintiri de neuitat şi m-am ales cu nişte prieteni pe viaţă.
Am fost şi suntem în continuare ca o familie.

Caraza Rares
Mister Boboc 2018

Colegii mei mai mari mi-au povestit
cum s-a desfăşurat Balul Bobocilor la care au
participat, lucru care mi-a trezit curiozitatea
şi m-a făcut să îmi doresc să mă înscriu şi eu,
la rândul meu. Faptul că dansez încă din co
pilărie şi că am acumulat experienţă, parti
cipând la concursuri, m-au ajutat într-o oare
care măsură să îmi controlez emoţiile, dar a
fost imposibil să le stăpânesc în totalitate.
Iubesc sporturile, iar dansul şi cascadoriile pe bicicletă sunt primele încercări

sportive din viaţa mea. Acestea fiind lucru
rile la care mă pricep cel mai bine, am decis
că mă vor ajuta să atrag atenţia publicului şi
a juriului! Nu ştiu dacă voi avea şansa să tră
iesc în perioada liceului o experienţă mai fru
moasă ca aceasta... Nu găsesc cuvintele nece
sare pentru a descrie frumuseţea şi impactul
pe care repetiţiile şi experienţele acestea le-au
avut asupra mea. Sfatul meu pentru viitorii
boboci este să fie ei înşişi şi să nu asculte păre
rile negative ale celor din jur.

Soponaru Carina
Locul I

M-am înscris la Balul Bobocilor din dorinţa de a încerca ceva nou, zicându-mi
că nu strică o experienţă în plus. În ultima zi a repetiţiilor, în cadrul unui moment
emoţionant, Răzvan şi Codrin, doi dintre organizatorii noştri ne-au vorbit despre viaţă
şi apreciez că ei nu ne-au pregătit doar pentru bal, ci şi pentru aceasta. De-a lungul tim
pului am învăţat că emoţiile sunt trecătoare, aşa că în timpul probei de aptitudini m-am
concentrat pe lucrurile care sunt cu adevărat importante, iar emoţiile s-au risipit imediat.
Pentru momentul pe care l-am prezentat la bal nu m-a inspirat ceva anume. Eram
în criză de timp, aşa că am decis să fac ce ştiu mai bine - am cântat. Această experienţă,
de boboc care a participat la bal, a fost unică, fiind una care, din punctul meu de vedere,
te schimbă şi te ajută să te acomodezi cu liceul. Sfatul meu pentru viitorii boboci este să
preţuiască aceste momente şi să le trăiască din plin alături de organizatori. Sper ca fiecare
licean care participă la Balul Bobocilor să simtă aceleaşi lucruri pe care le simţeam în
fiecare zi alături de ei. Să se simtă ca într-o familie.

Ismana Gabriel
Locul I
Cel mai emoţionant
moment pe care l-am trăit
în cadrul pregătirii pentru
bal, a fost la ultima repetiţie,
fiind pregătit de organiza
torii noştri. Codrin a ţinut
un discurs emoţionant, care
m-a făcut şi pe mine să vărs
câteva lacrimi.

A

Cu siguranţă a fost cea mai frumoasă experienţă din liceu, am cunoscut oameni minunaţi, am
legat prietenii şi am rămas cu nişte amintiri frumoase... Îi sfătuiesc pe viitorii boboci să se înscrie la bal,
pentru că nu vor regreta, să fie ei înşişi şi să lase emoţiile acasă, înainte de a intra pe scenă.

,
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Alupei Georgiana
Locul II

De când eram mică şi mergeam să
văd Balul Bobocilor mi-am dorit ca atunci
când o să ajung în clasa a IX-a să particip
şi eu, întrucât mi s-a părut o oportunitate
inedită de a-mi face prieteni şi de a-mi
demonstra că pot participa la un astfel de
concurs, iar când a venit momentul po
trivit, m-am înscris. Îmi amintesc cu drag
şi cu melancolie ultima zi de repetiţie,

cu o zi înainte de bal, când organizatorii
ne-au pregătit o surpriză frumoasă, care
ne-a emoţionat. Ne-au mulţumit şi ne-au
cerut scuze pentru momentele mai puţin
vesele, amintindu-ne de momentele fru
moase şi motivându-ne. Am realizat cât
este de greu să fii organizator şi cât efort
au depus pentru ca totul să iasă bine, lu
cru pentru care le mulţumesc.

Din punctul meu de vedere, referitor la emoţii, cele mai dificile clipe au
fost cele în care trebuia să intru pe scenă. Presiunea şi aşteptările erau mari, mă
temeam că, în câteva secunde, aş putea strica tot momentul pentru care m-am
pregătit. Un lucru care m-a ajutat să-mi stăpânesc emoţiile a fost să mă gândesc
că eram acolo doar pentru mine, pentru a mă distra şi pentru a-mi demonstra că
pot să fac lucruri frumoase. Am încercat să am încredere în mine şi să gândesc
pozitiv, ceea ce m-a ajutat să uit de emoţii şi am încercat să dau ce am mai bun.

La proba de aptitudini m-am
gândit destul de mult. Am vrut să fie
ceva mai special decât un simplu dans.
Astfel, am creat o mică „scenetă” în
deschiderea numărului. Nu am avut
ceva anume ca sursă de inspiraţie,
m-am gândit la tot felul de idei care
s-au completat una pe cealaltă încet,
încet.
Balul Bobocilor a fost o expe
rienţă deosebită. Mi-a plăcut foarte
mult să pot vorbi în faţa unui public,
să arăt că pot să mă descurc în diferite
situaţii, reprezentând de asemenea o
oportunitate prin care îţi poţi arăta
creativitatea şi talentele. Această expe
rienţă m-a ajutat să mă dezvolt. Îi sfatuiesc pe viitorii boboci să fie ei înşişi,
sociabili, activi, implicaţi, calmi, să se
bucure de anii de liceu. Îi încurajez să
participe la Balul Bobocilor, căci este o
experienţă unică, de neuitat. Succes!

© Ş t e f a n C h i r i tos

Popa Albert
Locul II
Sincer să fiu, pentru a mă
înscrie în bal, am fost determi
nat de posibilitatea de a-mi face
noi prieteni, întrucât la fosta mea
şcoală eram oarecum pe cont pro
priu. Nu pot spune că am reuşit să
îmi stăpânesc emoţiile în totali
tate, pentru că în fiecare moment
tremuram. A fost foarte dificil să le
controlez.

La proba de
aptitudini m-a ajutat
profesorul meu de
muzică din Iacobeni,
deoarece, iniţial, eu
am vrut să pregătesc
altceva (să rezolv un
cub rubik), însă, cu
câteva zile înainte,
am avut un spectacol
la care am cântat la
fluier, iar acesta a fost
motivul pentru care
am ajuns la concluzia
că aş putea să prezint
un astfel de număr
în seara balului, în
schimb.

•
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Pot spune că, până acum, a fost cea mai frumoasă experienţă şi cred că
aşa va rămâne până la finalul liceului. Singurul meu sfat pentru viitorii boboci ar
fi acela de a nu ezita să se înscrie, întrucât nu vor regreta.

Oranita Roberta
Locul III
Descrierile făcute de cei care au par
ticipat anii trecuţi în bal m-au determinat
să mă înscriu, la rândul meu. Pot spune că
m-am autoeducat să îmi stăpânesc emoţiile
şi am reuşit aproape mereu să le transform
în emoţii constructive. Datorită faptului că
iubesc ceea ce am făcut cu toţii, de la dans la
probele de aptitudini, era clar că emoţia va
apărea. Iubire fără emoţie nu există, aşa că
am privit emoţiile ca pe ceva pozitiv şi am
încercat să îi detensionez pe cei din jurul
meu cât de mult posibil. Încă de la început
am ştiut că pentru proba de aptitudini voi
cânta, însă nu m-am gândit că voi cânta un
medley. Ideea aceasta a venit pur şi sim
plu spontan, mi-a surâs şi, cumva, simţeam
că asta trebuia să fac, aşa că pur şi simplu
mi-am urmat instinctul.

O să sune clişeic, însă, pentru mine,
Balul Bobocilor a reprezentat, fără doar şi
poate, cea mai grozavă experienţă pe care
am avut-o. Îl sfătuiesc pe viitorii boboci să
aibă încredere în ei, iar, dacă au un talent,
să îl facă public participând la bal, muncind
şi arătând tuturor cât sunt de pricepuţi. Cel
mai important, îi sfătuiesc să îşi asculte in
stinctul, să nu se lase influenţaţi de cei din
jur şi să realizeze că inima îţi spune mereu
ce e bine să faci, oricât ar fi de nebunesc. Vă
doresc mult succes în a vă îndeplini visurile
voastre, nicidecum pe ale altora!

Raul Prejmereanu
Locul III
Am vrut să particip la Balul Bobocilor
pentru a cunoaşte oameni noi si pentru a lega
prietenii. Pentru proba de aptitudini am ales să
fac cascadorii pe trotinetă, întrucât era ceva ce
practicam de aproape un an şi m-am gândit că
ar prinde bine la public. Desigur, am avut emoţii

pe care, sincer să fiu, nu am reuşit să le stăpâ
nesc. A fost o experienţă extraordinară cu care
nu cred că o să mă mai întâlnesc.Sfatul meu pen
tru viitorii boboci este să fie cât mai îndrăzneţi
în proba lor de aptitudini şi să aibă încredere în
ei, încredere că nu vor da greş.

Carausu Alexandra
Miss Popularitate
r

Am vrut să particip la Balul Bobocilor întrucât am simţit nevoia de a trăi o nouă experienţă.
Deoarece sunt dansatoare în cadrul Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor”, iar tema balului a fost
cea „street”, am încercat să combin populara cu acest stil. Am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile, datorită
numărului mare de persoane care mi-au fost alături şi care m-au încurajat.

Sfatul meu pentru viitorii boboci este să se înscrie la Balul Bobocilor, deoarece
este o experienţă foarte frumoasă, iar, apoi, dacă nu o trăiesc, o să regrete cu siguranţă.

Donisa David
Mister Popularitate
Înscrierea mea la bal a fost motivată
de curiozitatea şi de dorinţa de a-mi face pri
eteni noi. M-am gândit că ar fi ocazia prin
care m-aş putea integra mai uşor. De aseme
nea, şi competiţia a fost, în sine, un motiv,
întrucât îmi place să accept noi provocări.
Am avut parte de multe momente amuzante,
însă cred că mi-au plăcut cel mai mult jocu
rile născocite de organizatori pentru a ne cu
noaşte mai bine.

Nu mă consider o persoană sensibilă
când vine vorba de controlul emoţiilor, însă
trebuie să recunosc că, în unele momente,
am fost puţin tensionat. În cele din urmă am
reuşit să trec peste şi am rămas încrezător.
Pentru alegerea probei de aptitudini cred că
m-au ajutat faptul că am luat lecţii de dans în
trecut, creativitatea datorită căreia am reuşit
să creez coregrafia şi, nu în ultimul rând, sora
mea, care m-a sprijinit şi mi-a dat încredere.

Această experienţă chiar m-a ajutat să îmi fac prieteni noi, să cunosc nişte oameni
minunaţi. Totodată, consider că această experienţă m-a ajutat şi pe plan personal, deoarece
organizatorii noştri sunt nişte oameni speciali care nu ne-au pregătit doar pentru evenimentul
în sine, ci şi pentru viaţă, învăţându-ne să fim disciplinaţi şi să avem încredere în noi. Sfatul
meu pentru viitorii boboci ar fi să aibă încredere în ei şi în propriile lor decizii, să nu regrete
nimic din ceea ce fac şi să fie cu zâmbetul pe buze mereu. Încrederea în propria persoană este
una dintre cele mai importante calităţi ale unui om.

Bîrladeanu Smaranda
Miss Dance
Iniţial nu am vrut să particip, dar un
coleg m-a înscris, aşa că m-am dus la prima
preselecţie. Dorinţa de a lega noi prietenii şi
de a căpăta noi experienţe m-a determinat să
continui.

Nu a fost uşor să îmi stăpânesc
emoţiile, însă, după primele apariţii pe scenă,
am reuşit să mă obişnuiesc, reuşind, astfel, să
mă distrez. Practic dansul de la vârsta de 5
ani, aşadar alegerea probei de aptitudini nu a
reprezentat o problemă pentru mine.

Balul Bobocilor a fost o experienţă frumoasă în care am cunoscut oameni noi şi am
legat prietenii, ajutându-mă să mă integrez mai bine în liceu. Pe viitorii boboci i-aş sfătui să se
înscrie şi să încerce această experienţă, deoarece le creşte nivelul de încredere în ei înşişi şi au
ocazia de a-şi învinge anumite temeri.

Verdesescu
C assian
/
Mister Dance

Lucrurile care m-au determinat să
mă înscriu la Balul Bobocilor au fost vocea
mea şi muzica, în general. Eram curios să văd
cât de departe pot ajunge dacă voi continua
cu acestea. Cele mai mari emoţii le-am avut
la a doua preselecţie, iar, în timp ce cântam,
mi-a tremurat piciorul drept, însă am acumulat experienţă, iar la bal emoţiile au dispărut
complet. Cu o săptămână înainte de marele
eveniment mi-a fost greu să decid care este
piesa potrivită, însă mama a venit cu ideea
foarte ingenioasă de a cânta o romanţă veche,

împreună cu instrumentişti ce studiază la
Clubul Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei şi cu
cei doi animatori, cărora le mulţumesc foarte mult! Primele săptămâni de liceu nu mi-au
plăcut atât de mult, însă după ce m-am înscris
la bal, m-am simţit mai bine, mai integrat, am
început să mă distrez mai mult. Îi sfătuiesc
pe viitorii boboci să aibă încredere în ei şi să
participe, pentru că acest eveniment prezintă
multe avantaje. Îşi vor descoperi multe aptitudini şi vor cunoaşte multe persoane noi, îşi
vor face noi prieteni!

Ursu Teodora
Miss Originalitate

r
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Balul Bobocilor mi s-a părut o experienţă
interesantă, din care nu aveam nimic de pierdut
si, astfel, m-am înscris, fiind susţinută si de pri
eteni, care m-au încurajat foarte mult să particip.
Înainte de balul propriu-zis, la sfârşitul ultimei
repetiţii, organizatorii ne-au pregătit ca surpriză
un discurs care ne-a făcut să ne dăm seama cât
de norocoşi suntem să participăm la acest eveni
ment, emoţionându-ne până la lacrimi.

La proba de aptitudini am ales să fac
ce ştiu mai bine, încercând să fiu originală,
în acelaşi timp. Emoţiile au fost prezente pe
tot parcursul balului, însă aplauzele din sală
m-au încurajat, făcându-mă să am mai multă
încredere în mine. Această experienţă a fost

una deosebită, din care am avut multe de
învăţat şi în urma căreia am legat prietenii
frumoase. Pe viitorii boboci îi sfătuiesc să
îşi înfrângă propriile temeri şi să participe la
bal, deoarece consider că este cel mai frumos
eveniment din timpul liceului.

Morosan Mihai
Mister Originalitate
r

Câţiva prieteni m-au încurajat să
particip la bal, iar curiozitatea de a afla în
ce constă, m-a împins să mă înscriu. În
momentul emoţionant din ultima zi de
repetiţii, după ce organizatorii ne-au spus
că au avut parte de o experienţă minunată

alături de cei mai frumoşi bobocei, fiind
bucuroşi că au avut ocazia de a lucra cu noi
şi că nu vor uita niciodată acele clipe, cum
va, simţeam o legătură între noi şi ştiam cu
toţii că simţim la fel. Eram convins că va
ieşi un spectacol de proporţii uriaşe.

La început am dorit să cedez locul
din bal altui boboc participant, deoarece
nu ştiam ce aş putea pregăti pentru proba
de aptitudini. Într-un final, m-am gândit
că nu ar fi o idee rea să cânt, din moment
ce acesta este unul dinte lucrurile pe care

îmi place să le fac. Cele mai mari emoţii
le-am trăit la semifinala balului, însă, fiind
alături de cele mai dragi persoane, am re
uşit să mi le diminuez. Am ştiut că voi da
tot ce e mai bun din mine şi, astfel, am re
uşit să mă distrez.

Sincer să fiu, nimic nu s-a comparat cu balul, restul vieţii de licean nepărându-mi-se la fel de
impresionantă pe cât m-aş fi aşteptat să fie. Însă mă simt mai liniştit, gândindu-mă că voi reuşi din nou
să retrăiesc aceste senzaţii frumoase din bal, în clasa a XlI-a, când vom deveni la rândul nostru orga
nizatori. Pe voi, viitorii boboci, vă sfătuiesc să vă descoperiţi mai întâi talentul, urmând ca apoi să îl
fructificaţi. Credeţi în el până la final!

Cojocariu Denisa - organizator:
Pe viitorii boboci i-aş
sfătui să se implice în acest eve
niment cu tot sufletul şi să dea
tot ce e mai bun din ei, iar pe
organizatori îi sfătuiesc să se în
carce din vară cu multă energie
şi răbdare, pentru că este mult
de muncit.

Turcanu Eliza - organizator:
Bobocii din acest an
au fost deschişi, dornici de
muncă, dar şi de distracţie,
deci am comunicat foarte
pbine cu ei. Am legat noi pri
etenii, ne-am distrat pe cinste
alături de ei şi pot spune că
am retrăit emoţiile balului de
acum 3 ani.
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Gurzun Laurentiu - organizator:
Viitorilor boboci
aş vrea să le spun că nu
au de ce să nu participe,
deoarece este o experienţă
unică, foarte distractivă şi
benefică pentru ei. Şi, mai
ales, dragi boboci, nu aveţi
nimic de pierdut!

Pe viitorii orga
nizatori i-aş sfătui să fie
o echipă, în primul rând,
să se sfătuiască cu pri
vire la orice decizie, să îşi
planifice totul din timp,
să îşi împartă sarcinile în
mod egal şi, mai ales, fiţi
prieteni cu boboceii, nu
vă consideraţi superiori
doar pentru că purtaţi
ecusoane.

Zapîrtan Nicoleta - organizator:

Vîntu Paula - organizator:

Olaru Andreea - organizator:

Din
punctul
meu de vedere, sinceri
tatea şi respectul stau la
baza oricărei relaţii pe
care o întemeiem. I-aş
sfătui pe viitorii orga
nizatori să fie sinceri,
să se respecte reciproc
şi să asculte fiecare în
parte punctele de vedere ale colegilor săi,
fără a judeca. Mi-aş
dori ca viitorii organizatori să aibă răbdare,
să se ajute, dar cel mai
important, să fie
prieteni.

Dragi bo
boci, bucuraţi-vă de
această
experienţă
a balului, dacă o să
aveţi ocazia, fiindcă
e prima voastră ex
perienţă în liceu şi
cu siguranţă o să vă
amintiţi de aceasta!
Şi organizatorilor le
doresc să se bucure
de aceste momente,
să se distreze, fiindcă
repetiţiile şi timpul
petrecut cu boboceii
vor trece mai repede
decât vă imaginaţi!

Lucrurile
au
decurs neaşteptat de
bine. Am avut parte de
boboci extrem de talentaţi, alături de care
am realizat un eveniment de neuitat, atât
pentru noi - bobocii
şi organizatorii - cât şi
pentru public.

Serbarea de Crăciun
“La Polul Nord”
Crăciunul este momentul de păstrare al amintirii inocenţei noastre, iar serbarea ce marchează
acest eveniment reprezintă, poate, cel mai important eveniment al iernii pentru liceeni. Anul
trecut, organizatorii au fost elevii clasei a X-a C, coordonaţi de doamnele profesoare Talancă
Alina-Lăcrămioara şi Păştinaru Andreia-Iuliana. Serbarea, intitulată "La Polul Nord", a avut loc
pe data de 12 decembrie 2018, începând cu orele 17, în cadrul Casei de Cultura "Platon Pardău"
Vatra Dornei şi a fost un real succes.

Momentele, prezentate de elevele Susanu Andreea
şi Nastase Sabina, au fost cât se poate de diversi
ficate, având ca elemente comune talentul şi dra
gostea liceenilor faţă de Crăciun. De la nelipsitele
momente de cântec şi street dance, la cascadorii
executate de elevul Caraza Rareş pe bicicletă, pro
gramul serbării a cuprins şi numere tradiţionale,
cât şi muzică live, unii dintre interpreţi având
parte de sprijin acordat de elevii Leancă Răzvan,
Roată Bogdan, Melinceanu Andrei, MorosanIrinaru Alexandra, Popa Albert. Numărul prestat
de Ţăran Marius şi Deac Iulian, ce au pregătit
cu multă muncă şi pricepere un colaj muzical la
saxofon şi orgă, a fost primit cu aplauze căldu
roase. Piese interpretate de Oraniţă Roberta, Nacu
Teodora, Ştefănescu Claudia, Soponaru Carina,

cât şi colindele corului coordonat de doamna
profesoară Cheşa Elena, ori ale elevilor Tironeac
Andreea, Botezat Ioana, Băjenaru Mircea, Calenici Cosmina, au emoţionat publicul, în timp ce
Grigoraş Ioana, Verdeşescu Cassian, Badale Iulia
şi Pişta Cosmin au reuşit, prin intermediul unor
piese mai cunoscute, să transmită multă bucu
rie, determinând spectatorii să cânte pe fundal.
Momentul de street dance, realizat de Cramen
Laura, Chiriloaia Livia, Jeciu Tudor şi Moldovanu Eduard a fost de asemenea apreciat, în special
de tânăra audienţă. Cu ocazia Centenarului Marii
Uniri, Ansamblul Folcloric „Plaiurile Dornelor”
a pregătit un colaj de cântece patriotice, însă nu
au lipsit nici obiceiurile de iarnă, ce au rămas în
tipărite adânc în inimile spectatorilor.

Doamna
profesoară
Păştinaru
Andreia-Iuliana declară faptul că "Organizarea
acestei serbări a fost o lecţie de viaţă alături de
nişte tineri inimoşi, creativi, cu spirit de iniţiativă
şi uniţi. La început nu ne-a fost uşor, însă datorită
comunicării şi a spiritului de echipă, împreună am
reuşit să realizăm cea mai frumoasă serbare. Au
existat, desigur, şi momente de tensiune, însă cu

răbdare şi calm, împreună am reuşit să le depăşim.
A fost o reală plăcere să lucrez alături de nişte ti
neri pe care îi cunoşteam pentru prima dată. Încă
de la început am creat o strânsă legătură, aceş
tia dând dovadă că sunt nişte elevi minunaţi, cu
abilităţi şi calităţi extraordinare. Vă mulţumesc,
oameni minunaţi, că mi-aţi dat ocazia să fac parte
din povestea X C."

Dulgheriu Cosmina, eleva clasei a X-a
C, ce a făcut parte din grupul de organizatori,
consideră că "a fost o experienţă cu adevărat fru
moasă, o experienţă din care am avut de învăţat
o mulţime de lucruri şi o experienţă ce m-a adus
aproape de sufletele unor oameni minunaţi. Aş
dori să le mulţumesc, în primul rând, colegilor
mei pentru toată implicarea şi pentru tot efortul
depus, pentru că nu au renunţat şi pentru că au
dat dovadă de o bună cooperare. Cele mai mari

mulţumiri se duc către doamnele profesoare, fără
de care această serbare nu ar fi putut să aibă loc,
care au muncit alături de noi la organizare şi care
ne-au ridicat moralul de fiecare dată.
A fost o experienţă pe care cu siguranţă aş
mai repeta-o, pentru că, dacă ar fi să privesc toate
momentele amuzante, distractive şi emoţionante
pe care le-am petrecut alături de aceşti oameni
frumoşi, ar acapara toate momentele tensionate
pe care le-am avut."

Serbarea de sfârsit
> de an
„ High School Musical”

Serbarea de sfârsit de an a Liceului Teoretic
„Ion Luca” a fost organizată în anul 2018 de clasa a
X-a E, având ca temă faimosul musical american
„High School Musical”. Elevii au creat pentru câteva
ore atmosfera unui adevărat „Liceu Muzical”. Fiind
parte a clasei care a organizat această serbare, m-am
implicat cât am putut de mult, atât în organizarea
propriu-zisă, dar am participat si cu un moment de
dans alături de mai multe colege de clasă.
Întreaga serbare, de la decor până la momente,
a fost o provocare pentru noi, deoarece am vrut ca to
tul să fie cât mai original si chiar să introducă publicul
în lumea muzicii si a dansului. Decorul a fost coordo
nat de Amalia Acurmuloae si Iasmina Banu, ale căror
eforturi au fost răsplatite cu aprecierea
noastră si
a publicului. Scena era acoperită cu trofee si medalii
obţinute de elevii liceului, iar pe fundal era scris mare
„High School Musical”. În acest decor s-au desfasurat
momentele de dans, muzică si teatru, toate aducând
ceva aparte serbării.

Momentul de deschidere al ser
bării a fost un dans pregătit de fetele din
clasa a X-a E, un dans de grup pe cele
bra melodie „We’re all in this together”
de la finalul musical-ului. A fost un mo
ment cu adevărat magic. Desigur, au fost
multe momente muzicale realizate de
elevii liceului nostrum, precum Cosmin
Pista, Răzvan Leancă si Claudia Stefănescu, Miriam Bazic, Alexandra Mustea si
Sînziana Rosu. Un moment cu adevărat
unic a fost numărul de beat-box si dans
realizat de Andrei Melinceanu si Denis
Onofriciuc. Pe lângă momentele de dans
si muzică, elevii Livia Chiriloaia, Laura
Cramen, Sânziana Maieczki, Iustin Hopic
si Bogdan Vleju au prezentat un moment
comic, o scenetă despre o oră de română.
Serbarea s-a încheiat cu un mo
ment de premiere a elevilor care au obţinut
premii la concursuri sportive în acest an
scolar. Organizatorii au oferit diplome tu
turor, publicul răsplătindu-i cu ropote de
aplauze.
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Rememorări
(fragment din romanul „Prematur”)

Motto: „Într-o lume egoistă, doar egoiştii reuşesc."
Descriere:
Pentru Lorena, viaţa este oricum, numai uşoară nu.
Din cauza setei oarbe a părinţilor pentru bani, Lorena trece printr-o serie de lucruri care o afec
tează într-o oarecare măsură: ajunge să nu mai aibă afecţiune din partea părinţilor săi, iar din lipsa spri
jinului emoţional Lorena işi pierde încrederea în sine, ajunge să asiste la certurile repetate ale părinţilor,
pierzându-şi, totodată, şi aşa-zişii prieteni, astfel încât singurul medicament bun pentru ea e arta.
Încercând să supravieţuiască vieţii trăite în înalta societate, adolescenta trece cu viteza luminii peste
anumite etape, pe care, în mod normal, un adolescent le parcurge, astfel încât ajunge să se maturizeze
prematur.
Un amalgam de sentimente şi emoţii, de încercări, suspans şi mistere se abate asupra ei, toate
reunite într-o poveste a unei puştoaice aparent simplă.
Păşesc abătută pe strada fărâmiţată de timp, privind pierdută în neant, şi mă gândesc la tot ce s-a
întâmplat în ultima vreme în viaţa mea şi de ce mă simt atât de nefericită.
Privesc o clipă către micul parc din apropierea casei şi zâmbesc trist, promiţându-mi că, după ce
vin de la Cathe, voi merge acolo să reflectez puţin la gândurile ce-mi vuiesc în minte de ceva timp.
Vremea este la fel de tristă ca sufletul meu. Frunzele copacilor ce îmi călăuzesc drumul cad lin, ca nişte
lacrimi ruginite, pe pământul rece. Le admir amar şi mă bucur de moment, gândind că nu sunt singura
care se îneacă în tristeţe.
Cum e soarta... la ce bun valoare materială dacă nimic bun în sufletul meu nu se petrece? Mi-am
dat seama de asta în urmă cu destul de mult timp, însă acum pot experimenta pe propria piele acest sen
timent indescriptibil. De-a lungul timpului am observat mulţi oameni care încearcă să cumpere liniştea
şi fericirea cu bani. Tata, care îmi cumpăra fericirea când eram mică, cu tot ce îmi doream, încercând să
compenseze faptul că nu e lângă mine mereu, cred că este cel mai solid exemplu pentru mine. Poate că el
chiar îşi dorea să fiu bine, dar dulciurile pe care mi le cumpăra, la un moment dat, nu mai erau. La fel şi
el. Atunci nu mă simţeam decât fericită, însă acum mă simt minţită. Oare el realiza asta?
Alissa, acum, voia să îmi cumpere mulţumirea, oferindu-mi o atenţie falsă. Mi se pare cel mai
josnic lucru. Sau, dacă nu cel mai josnic, atunci sigur se încadrează în clasamentul ăla.
Intru în curtea casei Catherinei şi odată cu asta îmi scot din minte gândurile legate de tata.

- Ce ai păţit? mă ia în primire la uşa de la intrare. Era puţin speriată de reacţia mea, nu mă vede prea
des aşa.
- Alissa.
Se uită sceptică la mine, apoi adaugă:
- Ce a mai făcut tipa aia? îşi pune mâinile în şolduri, se lasă pe un picior şi capul într-o parte, într-o
poziţie impunătoare.
- A profitat tot timpul! De pe urma mea! Abia acum am putut să îmi dau seama. Serios? Atât de mult
mi-a luat?
- Aleluia! Ţi-ai dat şi tu seama că tipa îţi iubea statutul social şi nu pe tine.
Rămân cu gura căscată şi continui.
- În fond suntem rude.
- Las-o încolo. Hai la o ciocolată caldă, că se răceşte. Şi e foarte frig aici!
- Oh, desigur! Cathe şi frigul din holul de la intrare!
Râde scurt şi o pierd după uşa cu intrare în bucătărie.
- Ce te-a apucat să faci ciocolată caldă? spun, gustând cu grijă să nu mă ard la limbă.
- E prea frig afară.
- Dacă tu te plângi acum că e frig, în decembrie ce faci?
- Mă izolez în dormitor în pătură şi pilotă, lângă sobă?!
- Mă întrebi? îi răspund tot cu o întrebare, pufnind amuzată.
Clatină din cap şi continuă să-şi savureze băutura caldă.
- Abia aştept să vină iarna. spun, deja visătoare. Îţi aminteşti cum mergeam cu „sacul” ăla în nămeţii
ăia? continui râzând.
- Da! Şi oboseam de la primii paşi urcaţi înapoi pe panta aia.
În copilărie, noi aveam vreo două locuri, poate trei, unde mergeam mereu cu sania şi sacul.
Vorba vine „sacul”, căci era o improvizaţie dintr-o bucată de plastic transparent, tăiat sub o formă de
plasă imensă. (Nu era nici imensă, eram noi mici.) Însă cred că a fost cea mai reuşită improvizaţie,
pentru că era de o sută de ori mai alunecoasă decât un sac real.

Emanuela Gavriluţă, clasa a XlI-a

Iubirea - un şiretlic
al naturii
>
„Iubirea este zarea liberă şi largă, unde sufletul poate să-şi întindă aripile" (Charles Wagner)
„Fericirea se naşte din iubire,iar iubirea se naşte chiar din inima omului" (Don Miguel Ruiz)
Consider că iubire e atunci când oferi totul, fără a avea speranţa de răsplată, fără a-ţi explica de ce
faci anumite lucruri, de ce ai anumite porniri sau să iubeşti fără ca părerea celorlalţi să conteze şi să ştii
că ai face orice sacrificiu izvorât din acest sentiment înălţător, atunci ai certitudinea că eşti cu adevărat
împlinit, că eşti fericit. Fie că vorbim de iubirea de fraţi, de părinţi, de iubirea dintre doi oameni sau chiar
iubirea unui element necuvântător, atunci când iubim ne simţim atât de uşori, de parcă ne aleargă aerul.
Dacă vreodată cineva te întreabă de ce iubeşti ceva sau pe cineva şi nu vei şti să răspunzi, atunci eşti sigur
că acea iubire este una sinceră, neforţată şi venită din adâncul sufletului. Pentru că, fără să ne dăm seama,
când iubim suntem nişte copii, tinzând după afecţiune, după o confirmare a faptului că nu suntem singu
ri şi tot fără să realizăm, când dăm de greutăţi, ne gândim la persoanele iubite şi găsim puterea de a lupta,
de a mai avea speranţă, căci puterea pe care cei pe care îi iubim o au asupra noastră este întotdeauna mai
mare decât aceea pe care o avem în noi înşine.
Iubirea e cu siguranţă elixirul tinereţii şi cheia succesului în orice domeniu, dar şi legătura cu
infinitul fiinţei, cu universul în sine şi cu siguranţă, cu nemurirea. Oare de ce nouă, oamenilor, ne-a
fost dat sa iubim? Pentru că dacă nimeni nu ne iubeşte e ca şi cum n-am fi, e ca şi cum purtăm chipul
nimănui, suntem fără să fim. Însă, pentru a iubi, există un pas pe cât de uşor de parcurs, pe atât de greu
de acceptat de orgoliul fiinţei umane - ieşirea din propria singuratăte lăuntrică. Îmbătrânim pentru că
trăim cu impresia falsă a faptului că iubirea se diminuează odată cu vârsta, însă tineri rămânem datorită
iubirii, niciunui tratament fabulous, doar acestui sentiment ce cu ale sale aripi poate distruge până şi cele
mai negre coşmaruri. Iubirea e fiorul care ne face să rupem bariere, să cântăm, să dansăm, să strigăm, să
ne umplem viaţa de energie, să ne lăsăm purtaţi într-un curent nebun sau, mai simplu spus, să trăim.
În concluzie, iubirea e cea care ne face să luăm viaţa în piept, să ne păstrăm sufletele de copii, să
simţim că planetele gravitează în jurul nostru, dar, totuşi, să nu putem să ne explicăm de ce se petrec
toate acestea şi, precum spunea Ioan Slavici în romanul ,,Mara”, „Au în lumea asta toate lucrurile câte un
„pentru că", iubirea este din altă lume şi se iveşte din senin, fără să ştii de ce se dă pe faţă fără să ştii cum
te duce, fără să ştii unde"
Oraniţă Roberta, clasa a IX-a

Si astăzi plânge-un-ntregpopor
Coroane pe braţe, pe umeri urcate,
Îşi poartă florile cu silă şi jale,
Şi-mprejur e zi de sărbătoare,
Dar pentru noi, popor stropit de ploi netrecătoare,
E-o altă zi în care plâng.
Tu, domnitor iubit printre popoare,
Şi cel mai Sfânt şi îndrăgit printre făclii,
Te-nvârţi şi strigi cu-ndurerare,
Căci ţi-am distrus pământ pe care începea a înflori,
O ţară fără de păcate şi scufundată-n bogăţii.
Românii ieşit-au c-ofrande să-ţi cânte
Al tău dulce şi tragic amor.
Pe ale noastre buze se frâng mii de cuvinte,
Şi-o limbă, parcă, fără de popor.
Tu să ne ierţi, Ştefan Mărite,
Căci în ale noastre suflete
Nu mai există îndurerare,
Şi c-am uitat cum tu, spre moarte,
Lupta-te-ai, spre a ne-mplini.
Astăzi al nostru roşu sânge,
Pur, din ai noştri strănepoţi,
Nu se aseamănă cu Prutul,
Şi nici tărâm făgăduit de cruce,
A noastră ţară, Sfântă nu-i.
Suntem săraci şi slabi de inimi,
Ne-au invadat poporul, trădătorii.
Ei iţi blamează Sfântul nume,
Iar noi doar ne uităm cum ne distrug podgorii.
Adu-ne-aminte, Ştefan Sfinte,
Să ne iubim prin uniune,
Nu vrem să mai ieşim în stradă,
Tot ceea ce dorim sunt munţi, câmpii
Şi luncile de altădată.
Şi astăzi plânge-un-ntreg popor.
Dar mâine înflori-vom.
Cum înflorit-ai tu cărări călare,
Şi cum din ţarină şi mâl,
Creat-ai-noastră ţară Sfântă.
Şi astăzi plânge-un-ntreg popor.
Dar mâine, reuşi-vom.
Poezie realizată de Dulgheriu Cosmina-Elena, clasa a X-a, locul I la concursul interdisciplinar
„Ştefan cel Mare şi Sfânt - simbol al existenţei noastre creştine”
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Un destin nebănuit

Erau căprui?

Azi... te-aş asculta ore întregi,
Întinşi pe covorul din sufragerie,
Iar ochii mei ar admira cum mergi,
Încet, spre scaunul din bucătărie.

Ciudat e că nu-mi mai amintesc
Nimic din ce-ţi doreai şi ce era al tău,
Nici sufletul, pe care adoram să-l iubesc,
Nici acel chip idilic, ce era odată al meu.

Pictez ca-ntr-un tablou fiecare clipă
Cu culorii vii: roşu, verde, violet,
De parcă aş simţi puţină frică
Că pot să le pierd pe toate-ncet.

Oare ce culoare aveau ochii tăi?
Erau căprui sau verzi? Eu am uitat!
Ah, nu cred ceea ce spun, dar tu... tu crezi?
Dragă tipule cu ochi căprui închis... nu, nu... verzi.

Mă visez... iar, privind către mare,
Cu sufletul flămând de artă,
Scriind versuri, căutând alinare
Şi-o inimă ce iubire... poate are.
Dar eşti aici, de ce sa mă gândesc
La ce a fost şi ce o să mai fie?
De săruturi furate să-mi amintesc
Şi miile de îmbrăţişări dăruite mie.
Am să te ador o viaţă... şi o zi,
Fără să aştept vreo recompensă,
Iar ochii mei de fericire vor străluci
Căci iubirea-mi din inimă-i imensă.

Un joc copilăresc

O simplă poezie

A trecut vremea, numai este ca atunci,
Când te priveam de pe fereastră pitită
Şi te-aşteptam, cu nerăbdare, să-mi aduci:
Un sărut, un ecler şi o garoafă mică.

Ascultam adesea discuri despre vise
Erau aşa emoţionante, aşa de bine scrise
Iar sufletul în mine ţipa cu voce tare:
„Şi eu am un vis, pot să-l fructific oare?”

De-ar fi să stam, vorbind, precum odinioară,
Ţi-aş spune dulci poveşti de amor
Dar dragostea mea departe de tine zboară
Şi, ce-i ciudat... se pare că astea nu dor.

Stăteam mereu şi scriam diferite versuri
Viaţa, iubirea... dându-le diferite înţelesuri.
Forţat, încercam să trezesc inspiraţia din mine.
Aş fi vrut să simt că viaţa este nimic fără poezie,

Poezii realizate de Vleju Ionela, clasa a XH-a
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Omenire
Te-ai născut în lapte şi miere
Sau poate-ţi ai geneza-n flăcări.
Cert e c-ai un suflet învăţat să spere
În confuzii, iluzii şi încercări.
Toţi luptăm pentru dorinţe
Sau pentru otrăvitoare capricii,
Toţi fugim de suferinţe
Şi de rana adâncă a fricii.
Tuturor le dispare inocenţa
Şi ne pregătim să facem pactul,
Pactul cu demonul, ce ne controlează
Gândul, raţiunea şi conceptul.
Apoi ne căutăm conducătorul
Printre-atâţia rătăcitori
Printre-atâtea gândiri deşarte,
Printre atâtea lacrimi şi orori.
Dar din tot grotescul decor
Al veşnicului vis divin
Sentimente şi frumuseţi se strecor
În sufletu-ţi fugar şi senin.
Omenirea eşti chiar tu,
Mintea-ţi e propia ta lume.
Tu ucizi şi tu dai viaţă
Pornirilor, lumeştilor cutume.
Poezie realizată de Leancă Răzvan, clasa a X-a

Ne ducem

Cocorii

Munţi
munţi se duc şi-n locul lor rămân oamenii.
Flori
călcate în picioare, şi rămân paşii.
Suflete
rănite de ură şi rămâne vindecarea.
Oameni
se sfâşie unii pe alţii şi rămân animale.
zeu
şi-au plecat faraonii.
Dumnezeu
şi-a rămas iubirea.
Cântare
păsările cerului
Şi-a rămas pământul.
Cadavru
şi-a venit şi ploaia să spele lumea.
Păcate
au rămas pe veci.

Tu mă priveai adesea şi zâmbeai
Eu mă-nroşeam când îţi simţeam privirea,
Eram copii,
Nu ne păsa,
Tot ce doream era iubirea.
Eu ţi-am dăruit un sărut,
Tu mi-ai oferit o floare,
Nu mai ştiam
De timp sau zi,
Ştiam ce-i fericirea.
Şi-mi amintesc cum ne plimbam
Pe străzile umbrite,
Şi-n faţa lacului ne odihneam
Inimile ameţite.
Cocorii, în jocul lor bătrân,
Ne admirau tandreţea,
Şi povesteau micilor cocori
Ce frumoasă-i tinereţea.

NJ

Pe maluri

Destinul
Sufocată de propria mea răsuflare
aşteptam să cadă ploaia,
să mă atingă vântul
şi să mă bată timpul,
timpul ce a trecut.
îmbătată de parfumul inimii mele,
aşteptam să se stingă soarele
şi să se aprindă luna.

Pe maluri satanice
Corăbii se-adună,
Umplute de oameni
Cu mintea furtună.
Iubirea-n vârtejuri
Să spele păcate,
Doi ochi caută o haină comună,
În vântul mizer, pletele fetei sunt brumă.

distrusă de şoaptele iernii,
aştept să vină primăvara
să vină verdele,
iar eu să fiu una cu păsările
una cu fruzele
una cu pământul.

,,Salvează-ne, Doamne!”, e ceea ce spune
Şi inima fetei lumină se face
Prin trup şi prin fiinţă, culoare.
Pe maluri satanice
Corăbii se-adună,
Conduse de plete umplute de brumă
Cu inima culoare nebună.

sa nu mai fiu eu.

Pe maluri
Corăbii se-adună.
Poezii realizate de Dulgheriu Cosmina, clasa a X-a, locul I la concursul naţional de creaţie
„Tinere Condeie”, etapa judeţeană
Picturi realizate de Florea Irina, clasa a X-a
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Clubul de robotică al Liceului Teoretic „Ion Luca”
Noi suntem echipa Future Tech! Întreg acest proiect a luat naştere la iniţiativa doamnelor
profesoare de fizică Aflorei Liliana şi Şaramet Mioara, dar şi a unui coleg foarte pasionat de do
meniul roboticii, în prezent liderul echipei. Participarea la cea mai mare competiţie de robotică
organizată pentru licee, BRD First Tech Challenge, a venit ca o dorinţă de a experimenta, dar, pe
parcurs, lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase şi dorinţa noastră de lucru, tot mai mare.
Am descoperit frumuseţea din spatele unui domeniu care părea atât de complicat la în
ceput şi a tot ceea ce înseamnă parte tehnică, parte de programare, teambuilding. O echipă mică,
formată, iniţial, din 7 elevi din aceeaşi clasă, s-a extins uşor-uşor, luând sub aripa sa şi elevi mai
mici, din clasele a zecea şi a noua.

În prezent suntem 15 şi încă aşteptăm noi
membri, coordonaţi de cele două doamne profe
soare şi de domnul Susciuc Ionel, reprezentantul
cercului de robotică de la Clubul Copiilor, Vatra
Dornei. Povestea noastră a început cu proiecte
mici, învăţând de la colegi deja experimentaţi,
Costea Adrian şi Andrei Paţa, cum să aprindem
un LED cu un cod pe calculator şi un microcontroler. Apoi, paşii ne-au purtat spre participarea
foarte ambiţioasă la al treilea sezon al competiţiei
de robotică menţionată anterior. În primă fază
am creat un articol şi un filmuleţ de prezentare
a efectelor utilizării ştiinţelor
STEM în viaţa
cotiy
y
y
diană, proiect la care a participat echipa de bază,

alcătuită din Apălămăriţă Mara, Onu Miruna,
Turcu Cezar, Bazeliuc Mihai, Costea Adrian,
Andrei Paţa şi Negrea Andrei. După ce am pri
mit kit-ul de piese,ne-am apucat serios de treabă,
întâlnindu-ne de două-trei ori pe săptămână,
ataşându-ne inevitabil de roboţelul nostru.
Povestea frumoasă s-a legat, de fapt, în
spatele acestei munci, a unor nopţi pierdute în
încercarea de a scrie un cod potrivit pentru a
utonomia robotului, prin prieteniile şi momen
tele deosebite petrecute împreună, dar mai ales
la fazele demonstrativă, regională şi naţională a
competiţiei, unde atmosfera de concurs şi profe
sionalismul celorlalte echipe ne-au impresionat.

Pe această cale am dori să încurajăm toţi tinerii pasionaţi de programul STEM (science, technology, engineering and mathematics) să adere la acest club, deoarece atmosfera resimţită în timpul
competiţiilor este unică, prieteniile legate sunt sincere şi cunoştinţele acumulate sunt folositoare în
viitorul care urmăreşte dezoltarea tehnologiei, dar mai ales a fiecăruia dintre noi, oferindu-ne baza
unei cariere de succes. Aşadar, la clubul de robotică nu este vorba doar despre a câştiga, doar despre
a munci pe brânci, ci este vorba despre petrecerea timpului într-un mod util şi încurajat de liceu. În
anii ce urmează ne propunem proiecte ambiţioase, participând, în acelaşi timp, la First Tech
Challenge şi dorind să formăm o echipă care, curând, să ne poată lua locul.

Nu în ultimul rând, menţionăm faptul că munca noastră nu a fost în zadar, reuşind
să obţinem rezultate deosebite: la faza demonstrativă am obţinut locul 4; la faza regională
am obţinut locul 5 şi am jucat semifinalele, obţinând premiul 3 la categoria Design Award; la
faza naţională ne-am clasat pe locul 14 din divizia Vlaicu (din 60 de echipe participante).

Articol realizat de echipa Future Tech
Fotografii preluate din arhiva Future Tech

O urmă prin Timp

A început şi viaţa de licean. Un nou co
lectiv prinde formă. Alţi domni profesori, dar
şi noi excursii, primala activitatea „Noaptea
Cercetătorilor” organizată de Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava. Profesori de
fizică şi religie însoţesc cele două autocare
de elevi, din mai toate clasele, de la Liceul
Teoretic „Ion Luca” Desigur, pentru cei din
clasele a IX-a, emoţii noi.
Capitala judeţului ne aştepta cu raze de
soare şi cer senin.
Mănastirea Sfântului Ioan cel Nou de
la
Suceava şi-a deschis porţile pentru a da
valenţe spirituale incursiunii noastre.
Toamna poleia cu aur şi arămiu copacii din
jurul Cetăţii de Scaun a Moldovei.
Mijloace tehnice moderne ne-au favorizat în
toarcerea în timp şi am înţeles că Domnitorul
şi oştenii săi stau de strajă la hotarele nemuri
rii noastre.
Întâlnirea cu istoria şi credinţa neamu
lui ne-a făcut optimişti şi entuziaşti pentru
întâlnirea cu viitorul, ce avea să urmeze, la
Universitatea „Ştefan cel Mare”. Primul popas
l-am facut chiar în Univers, odată ce am tre
cut porţile „Planetariumului”. Chiar atunci,
după prea lungi călătorii, lumina unor ste
le a ajuns, după milioane de ani lumină, ca
să le zărim şi noi, nişte „fărâme de veac” şi,
totuşi, singurii care le putem acorda valoare
şi sens.Unele stele au fost privite, poate, şi de
străbuni cu mirare şi speranţă pentru noi, cei
de astăzi.
Grija pentru moştenirea lor se ma
terializează în interesul studenţilor suceveni,
precum şi a elevilor unor şcoli din judeţ, care
au realizat legături între trecut şi prezent,
precum şi interesante punţi între prezent şi
viitor.
Astfel, dacă ţi se descarcă telefonul mobil,
poţi oricând să faci o plimbare cu bicicleta,
desigur, cu cea care produce curent electric,
însă pe un traseu imaginar, deocamdată.

Dacă eşti interesat de cel mai bun
randament în ceea ce priveşte transfor
marea energiei termice în lucru meca
nic, motorul Stirling poate să ţi-l ofere.
Vulcani cu bicromat de amoniu şi ghei
zere cu azot lichid, în miniatură, ne-au
adus uimirea pe chipuri.
Ideile geniale ale cercetării tale
pot prinde contur, în maxim 48 de ore,
cu ajutorul imprimantei 3D, una dintre
cele mai lăudate reuşite ale cercetătorilor.
Aceasta, printr-un proces aditiv, aşează cu
stăriunţă, strat după strat, materialul, în
orice formă, până când obiectul solid tri
dimensional se iveşte în faţa ochilor.
Aceste aspecte ne-au atras atenţia în
mod deosebit. În altă ordine de idei, am
făcut un popas între trecut şi viitor, am
„crescut” puţin şi, poate, cândva, vo
lăsat şi noi o timidă urmă prin Timp.

Articol realizat de Damian Albotă, clasa a IX-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor

Măgurele - pol al cercetării ştiinţifice
Oraşul Măgurele este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai mari şi moderne centre ştiinţi
fice din România, daca nu cel mai mare. În prezent, pe Platforma Măgurele, pe lângă Facultatea de
Fizică, există nouă institute naţionale de cercetare şi dezvoltare în acest domeniu:
Institutul de Fizică Atomică (IFA)
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Pământului
Institutul National pentru Fizica Laserelor, Plasmei şi Radiaţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive
Cunoscând aceste aspecte, în dimineaţa zilei de 5 aprilie 2019, un grup format din 48 de
elevi curioşi şi dornici să descopere tainele fizicii, însoţiţi de doamnele profesoare Barcău Mirela,
Albotă Geta şi Păştinaru Andreia Iuliana, a păşit încrezător pragul Facultăţii de Fizică şi Institutu
lui de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Impactul cu mediul academic şi cel al cer
cetării ştiinţifice, realizată la nivel înalt, a fost unul
important, mai ales pentru cei mai mici dintre noi,
pentru care aceasta a fost una dintre primele lor
astfel de experienţe. Nimeni nu a rămas, însă, in
diferent la ceea ce am văzut şi ascultat în timpul
petrecut aici, deoarece fiecare explicaţie ne-a atras
atenţia şi ne-a pus mintea la contribuţie, stârnindu-ne şi mai mult setea de a cunoaşte.
Ziua a început cu o complexă prezentare
a Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii din
Bucureşti, dar şi a oportunităţilor pe care le au
studenţii în timp ce studiază aici, dar şi după ab
solvire, prezentarea fiind susţinută de domnul pro
decan al instituţiei. A urmat o sesiune spontană
de întrebări şi răspunsuri, menită să familiarizeze
elevii de liceu cu ideea de a fi student la Fizică şi cu
ceea ce implică acest lucru, astfel încât nu a rămas
vreo întrebare fără răspuns.
Vizita noastră s-a încheiat cu o parte ceva
mai practică; fiind împărţiţi în trei grupe, am fost
iniţiaţi în domeniul fizicii atomice şi a nanoparticulelor, a doua prezentare realizându-se într-un
laborator de tip cleanroom. Am aflat faptul că
într-un astfel de laborator se urmăreşte crearea
unui mediu în care numărul particulelor purtătoare
de microbi să fie extrem de redus. De asemenea,
am fost conduşi într-un laborator, unde ne-au fost
prezentate o parte dintre experimentele realizate
de stundenţii şi cadrele didactice de aici.
În cea de-a doua parte a acestei experienţe am fost oaspeţii Institutului Naţional de Fizica
Materialelor, din oraş. Aici, am făcut cunoştintă cu domeniul cercetării mai aprofundate a ştiinţei.
Am avut ocazia să aflăm la ce foloseşte aparatura SPECS, cum se pot crea razele X, dar şi ce se petrece
într-un laborator de spectroscopie.
Atât pentru elevii pasionaţi de sţiinţă, cât şi pentru simplii curioşi, deplasarea la Măgurele şi,
impicit, la Facultatea de Fizică şi Institutul de Fizică a Materialelor a reprezentat o întâlnire de neuitat
cu domeniul cercetării, o experienţă de unică.
Articol realizat de Andrei Alexandra,Clasa a XII-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor
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În data de 19.11.2018, în Laboratorul
âceului Teoretic „Ion Lu
-a Dornei, c.c.
şaizeci de elevi ai şcolii, de la profilele real şi uman, au participat împreună cu pr
or la o activitate de diseminare susţinută de colegi de-ai lor, având ca temă „Viitoare cariere într
e în perpetuă
schimbare”. •
_____«
Elevii Apetrii Claudiu (clasa a XlI-a), Bărăscu Andreea
îdreea (clasa a XlI-a), Onu-Bazgan Miruna Mara
(clasa a Xl-a) şi Leancă Răzvan (clasa a X-a) au povestit şi dezbătut cu ceilalţi experienţa pe care au
avut-o, participând în Cluj Napoca, în perioada 20-21 octombrie 2018, la un hackathon global organiz
J „ \T A O A
_________ _________________________
a
*1
O
A.1
_
— *—
______ 1 „ o m
de
NASA, numit
Provocarea Aplicaţiilor
Spaţiale
Internaţionale
2 0 1n8 to
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Ce este, de fapt, un hackathon?
Un hackathon (în română scris şi hackaton, cunos
cut şi ca hack day, hackfest sau codefest) este un eveniment
în care mai mulţi programatori, dar şi alte persoane care
participă la dezvoltarea de software (designeri, manageri de
proiect etc.) colaborează pentru dezvoltarea unui proiect
software. Unele proiecte implică şi o componentă hard
ware. Durata unui hackathon este de obicei între o zi şi o
săptămână. Unele hackathoane au doar un scop educaţional
sau social, pe când, în alte cazuri, scopul final este crearea
unui program funcţional. Hackathoanele au, de obicei, un
subiect anume, care poate fi limbajul de programare folosit,
sistemul de operare, o aplicaţie, un API sau chiar grupul
demografic al programatorilor implicaţi. În alte cazuri, nu
există restricţii asupra softwareului care poate fi creat.

Ce este NASA International Space Apps Challenge?
Aplicaţiile spaţiale reprezintă un hackathon global de 48 de ore, angajând în fiecare an
mii de rezolvatori de probleme pe tot globul. Evenimentul cuprinde rezolvarea problemelor
colaborative cu scopul de a produce soluţii relevante cu surse deschise pentru a răspunde
nevoilor globale aplicabile atât vieţii pe Pământ, cât şi vieţii în spaţiu..

?

Coderi, oameni de ştiinţă, designeri, povestitori, factori de decizie, constructori, tehnologi, stu
denţi, ingineri, antreprenori, artişti şi rezolvatori de probleme de toate tipurile, toţi entuziasmaţi de
spaţiu. Acest eveniment este şi pentru tine!
La noi în ţară evenimentul a fost gratuit, deschis publicului şi organizat de cluburi de afaceri din
Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj. La Cluj Napoca, evenimentul a fost găzduit în fiecare an de ClujHub.
E necesar să ai o echipă de oameni cu un background diferit, îţi alegi provocarea şi te înregistrezi. Peste
48 de ore se lucrează împreună pentru a dezvolta o soluţie inovatoare pentru provocarea aleasă (fie un
site web, o aplicaţie mobilă, un concept sau un prototip hardware). Echipa trebuie să prezinte soluţia
unui public şi unui juriu din care face parte şi un reprezentant NASA. Important este ca produsul să fie
şi vandabil. Cele mai bune soluţii concurează la nivel global!
Tema din acest an a fost „Pământul şi spaţiul”. Cele şase categorii de provocări au fost:
• Puteţi să construiţi o ...
Ajutaţi-i pe alţii să descopere Pământul.
Vulcanii, gheţurile şi asteroizii (Oh My)
Ceea ce lumea are nevoie acum.
O strălucire a ochilor.
Un univers de frumuseţe şi minune.

Echipa de elevi de la „Ion Luca” a fost cea mai tînără şi
singura echipă de liceu din ţară. Au realizat şi prezentat un mate
rial care a impresionat prin originalitate, răspunzând provocării
„Un univers de frumuseţe şi minuni” prin intermediul unui un
film virtual care să-i ajute pe copiii de până la 12 ani să înveţe
constelaţiile. Au folosit idei de poveste adaptate pe dinamica psi
hologică a copilului de 12 ani, cu imagini reale oferite de tele
scopul aHubble de pe site-ul NASA - liber în concurs.
Participanţii au povestit ce i-a impresionat şi marcat, dar
şi punctele slabe. Au conştientizat că echipele trebuie să fie alcă
tuite compex, că e greu să concepi produse ce apoi să fie vanda
bile, să se transforme în plus valoare.
Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, viitoarele
cariere ale tinerilor noştri rămăn o preocupare permanentă şi de
veşnică actualitate, atât pentru cei din sistemul de învăţământ,
dar şi pentru elevi, părinţi, reprezentanţi ai marilor corporaţii,
naţionale şi internaţionale, care doresc forţă de muncă în trend
cu evoluţia pieţei muncii.

Articol realizat de prof. Barcău Mirela şi prof. Corneţchi Daniela
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REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI ŞCOLARE
ÎN PERIOADA APRILIE 2018 - MARTIE 2019,
CA
ZATEDRA DE FIZICĂ, LICEUL TEORETIC ”ION LUCA”, VATRA DORNEI
ordine cronologică

mr
Atingerea fericirii şi împlinirii în viaţă este un concurs cu tine însuţi pe care îl câştigi atunci când
te cunoşti pe tine prin experienţele trăite. Nu poţi cunoaşte adevărul tău interior fără să trăieşti experienţe.
citat din Pera Novacovici

Disciplina

Nr.
crt.
1.

Ş t iin ţ e le

Numele şi
prenumele
elevului
D ră g a n Ş te fa n

Clasa

a X I l-a

Faza olimpiadei sau a
concursului
N a ţio n a lă - 2 0 1 8

Rezultatul
obţinut
P a r t ic ip a r e

P ă m â n tu lu i

Profesor
îndrumător

Observaţii

B: C a c iu r A d in a

C o n c u rs cu f in a n ţ a r e

C : R o m ilă M a ria n a

M EN

F: B a rc ă u M ire la
G : C a rp Liviu
2.

Ş t iin ţ e le

B ă ră scu A n d re e a

a X l-a

Ju d e ţe a n ă - 2 0 1 8
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Dimensiunea si forma Pământului
Fonna Pământului a fost pusă în evidenţă în decursul atâtor veacuri prin analogii şi
observaţii. Dacă Lima şi Soarele sunt sferice, la fel trebuie să fie şi Pământul.
Aristotel (384-322 î. Hr.), observând mnbra circulară a Pământului pe Lună în timpul
eclipselor de Lună, ajunge la concluzia că Pământul este rotund.
La începutul secolului al Vl-lea, Magelan şi de Cano, navigând mereu spre apus, au
înconjurat Pământul, ajungând, din nou, în punctul de plecare.
Newton (1643-1727) a observat că planeta Jupiter, având o revoluţie în jurul axei sale, este
turtită şi deduce că şi Pământul este turtit la poli, ca o consecinţă a mişcării sale de rotaţie.
Măsurătorile ulterioare au arătat acest fapt: lungimea arcului de un grad pe meridian este mai mare
la poli decât la ecuator.
Primul care a determinat circumferinţa Pământului (lungimea unui meridian terestru) a fost
învăţatul grec Eratostene (276-194 î. H). El pleacă de la observaţia că, în momentul solstiţiului de
vară, în localitatea Syena (azi Assuan), fundul puţinilor este luminat de Soare, adică Soarele se
află la zenitul localităţii. Cu ajutorul unui gnom, el determină distanţa zenitală a Soarelui. Gnomul
este cel mai vechi instrument astronomic şi constă într-o vergea înfiptă în pământ. Soarele descrie
în mişcarea sa aparentă diurnă un drum simetric în raport cu planul meridian. Deci, în poziţii
simetrice, dacă înălţimile deasupra orizontului sunt egale, şi umbrele gnomului vor fi egale:
bisectoarea unghiului format de două umbre egale ale gnomului este chiar meridiana locului. Deci,
cu acest gnom aşezat la Alexandria, a determinat distanţa zenitală a Soarelui, 7,2°, care este chiar
diferenţa de altitudine dintre cele două localităţi. A măsurat pe sol neted distanţa / de la Syena la
Alexandria, ca fiind 5000 stadii - imitate de măsură a acelor timpuri (un stadiu este aproximativ
egal cu 6350 m sau 6,35 km. având în vedere că pe acel timp distanţele se măsurau cu pasul piciorul). Eratostene a folosit un calcul matematic simplu, plecând de la faptul că la lungimea
cercului de 2nR corespund 3 6 0 °, iar la distanţa / corespund 7,2°, determinat cu ajutorul gnomului.
Scriind proporţionalitatea arcelor cu unghiurile la centru corespunzătoare, avem:
— - = —- de unde 2nR = — - • l
360

°

,°

72

,°

72

Eratostene găseşte în acest fel lungimea cercului ca fiind 2nR = 25200 de stadii.

J

Deci, R = ^ = 4 0 1 2 7 ,3 8 de stadii, care, transfonnaţi iii metri, dau o valoare pentru
raza Pământului de 6319274 m sau 6319,274 km. Un rezultat excepţional!
Metodele de determinare a razei Pământului au continuat să se perfecţioneze. Este vorba
de metoda triangulaţiei, mult mai târziu, cu ajutorul aparatelor din ce în ce mai sofisticate, folosind
chiar şi raza LA SER şi mintea calculatorului, găsindu-se în final valoarea razei Pământului
(acceptată de toată lumea) ca fiind de 6378140 m ± 10 m. Eratostene, cu mii de ani în urmă. a
găsit un rezultat de 6319274 m, ce diferă de cel din zilele noastre cu 58868 m, adică cu doar 58
km.
Numeroasele măsurători modeme au arătat că forma Pământului nu este cea a unui elipsoid
de revoluţie, ci, mai degrabă, a unui geoid.
Oare cum puteau să perceapă popoarele din Antichitate Pământul? El trebuie să fi fost mult
mai mare decât Soarele sau Lima şi mult mai mare decât stelele, având în vedere că fără telescoape,
acestea erau simple puncte de lumină. Chiar şi Soarele părea o simplă pată mai mare de lumină
care se învârtea în junii Pământului în fiecare zi.
Şi, totuşi, studiile geodezice modeme arată, în mod surprinzător, că Pământul are în
realitate patru colpiri sau protuberanţe. care scindează fonna curbilinie nonnală a geoidului.
Aceste patni protuberanţe de pe geoid au fost localizate după cum minează. în termeni de latitudine
şi longitudine:
1. 55 grade N, 10 grade V (lângă Irlanda);
2. 50 grade S, 48 grade E (lângă Africa de Sud);
3. 15 grade N. 140 grade E (lângă Filipine);
4. 18 grade S, 80 grade V (lângă Peni).
Gândiţi-vă la poveştile copilăriei cu crai ce plecau către cele patni zări. sau către cele patru
colţuri ale lumii, în cele mai depărtate colţuri ale... lumii.
O piuă întâmplare!?
Articol realizat d e p r o f B arcău M irela

elipsoidul de rotaţie

geoidul

Recenzii cârti
y

D e veghe în lanul de secară” de Jerome David Salinger

“De veghe în lanul de secară” a apărut pentru prima oară în anul 1951 în S.U.A, are
280 de pagini si reprezintă romanul de debut al autorului american Jerome David Salinger
(J. D. Salinger). Un lucru interesant despre această carte este acela că a fost cea mai interzisă
si cenzurată carte din Statele Unite în anii 60' deoarece se presupunea că ar intriga la rău.

A ca protagonist le Holden Caulfield, un adolescent atipic de 16 ani
Romanul îl are
cu probleme de comportament, care reprezintă tipul adolescentului rebel.

Acesta este exmatriculat
de la Pencey, şcoala privată la
care învăţa, înainte de vacanţa
de Crăciun deoarece a rămas
corigent la patru materii din
cinci şi se hotărăşte să plece la
New York pentru câteva zile,
înainte să se întoarcă acasă. În
această călătorie, Holden, întâl
neşte multe persoane. Din relaţia
lui cu acestea, ne putem da sea
ma că este foarte imatur. De ex
emplu, tânărul se întâlneşte cu
o veche prietenă pe nume Sally
căreia îi cere să fugă de acasă cu
el. Aceasta refuză, iar discuţia lor
se termină cu o ceartă. Una din
tre persoanele la care
Hold
en ţinea foarte mult era sora sa,
Phoebe, pe care o vizitează deo
arece îi era dor de ea şi crede că
nu va mai avea ocazia de a o
revedea.

Acest roman este unul despre maturizare, pentru că Holden aude întâm
plător un cântec ale cărui versuri sunt: “Dacă cineva prinde pe cineva venind
prin secară”. Ne dăm seama de modul în care interpretează aceste versuri atunci
când îi mărturiseşte surorii sale că îşi imaginează: „o mulţime de copii care
joacă un joc într-un lan întins de secară. Mii de copilaşi şi nimeni prin preajmă
- nimeni mare, vreau să spun - în afară de mine. Şi eu stau în picioare pe buza
unei stânci scrântite. Ce am de făcut, trebuie să prind pe oricine ar trece din
colo de stâncă. Adică, dacă aleargă şi nu se uită pe unde merg, trebuie să apar
de undeva şi să-i prind. Asta-i tot ce aş face toată ziua. Aş sta de veghe în lanul
de secară şi-atât”.
Lanul de secară reprezintă autenticitate copilăria: pură,
nevinovată, inocentă, iar dincolo de stâncă este lumea adulţilor: superficială,
ipocrită şi vulgară.

y
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Holden se află undeva
la mijloc. Acesta poartă încă
de la începutul romanului o
căciulă roşie de vânătoare care
repre zintă simbolul celui ce stă
de veghe. Spre final, Holden îi
dă căciula surorii sale deoarece
ea este următoarea care tre
buie să vegheze lanul. Phoebe
i-o pune înapoi pe cap, astfel
arătându-i că ea îl iubeşte aşa
cum este.

„Zi după zi” de David Levithan

Volumul a fost publicat pe data de 28 august 2012, recomandat pentru cititorii cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 18 ani. Acesta cuprinde 315 pagini, fiind distribuit de editura „TReI”. Autorul,
David Levithan este editor de cărţi pentru copii, în New York City şi autorul a mai multor romane
pentru adolescenţi.
Acesta prezintă prin intermediul protagoniştilor, a căror poveste de dragoste
este spusă dintr-o perspectivă cu totul neobişnuită, faptul că „iubirea nu ţine cont de
cum arăţi” (KIRKUS REVIEW)
’
’

Romanul îl prezintă pe A, o entitate care se trezeşte în fiecare dimineaţă într-un
alt trup, trăind o altă viaţă. Acesta nu are habar în corpul cărei persoane se va afla, însă s-a
împăcat cu situaţia sa şi şi-a alcătuit o serie de reguli de supravieţuire: să nu se ataşeze prea
tare, să nu se facă remarcat şi să nu se implice. Totul, până într-o zi când se trezeşte în corpul
lui Justin şi o cunoaşte pe iubita acestuia, Rhiannon. Regulile sale nu se mai aplică, întrucât
a găsit pe cineva alături de care îşi doreşte să rămână pentru totdeauna, zi după zi.
„Mă trezesc. Imediat trebuie să-mi dau seama cine sunt. Nu e vorba doar de corp
[...] Corpul este cel mai uşor lucru cu care te adaptezi, dacă eşti obişnuit să te trezeşti în
fiecare dimineaţă în unul nou. Ceea ce poate fi greu de înţeles este viaţa, contextul în care se
află corpul. În fiecare zi sunt altcineva. Sunt eu însumi- dar sunt şi altcineva.”

Îndrăgostindu-se de Rhiannon, A face tot posibilul să îi demonstreze că el a fost cel
care alături de care petrecuse o zi de neuitat, ci nu Justin. Acesta dintâi încearcă să îşi respecte
promisiunile, însă soarta îl face să se trezească la mari distanţe de ea, în trupuri aflate în sevraj,
sau în depresie, astfel ajungând să salveze, alături de Rhiannon, o adolescentă ce voia să-şi
curme viaţa. Întrucât a fost neglijent, prezenţa lui A a fost descoperită de Nathan, un tânăr în
al cărui corp se trezise cu o zi înainte, şi care susţinea că a fost posedat de o entitate diabolică,
cerând presei şi tuturor persoanelor care erau dispuse să îl asculte, să i se facă dreptate.

În finalul cărţii, A se trezeşte ca fiind Alexander Lin, singura fiinţă cu care simte că
rezonează. Aşa că, reflectând asupra viitorului la care aspira alături de Rihannon, A decide
să petreacă ziua împreună, propunându-i acesteia să pretindă că abia s-au cunoscut, gândindu-se să-i lase lui Alexander amintirea zilei alături de aceasta, asigurându-i astfel fetei pe care
o iubea, şansa de a avea o viaţă normală alături de o persoană normală, care să o iubească la
fel de mult pe cât o iubea A.
„Vreau ca el să-şi amintească cum e s-o ţii în braţe. Vreau ca el să-şi aducă aminte cum e să
împarţi lumea cu ea. Vreau ca el, undeva înăuntru, să-şi amintească ce mult o iubesc. Şi vreau să
înveţe să o iubească în felul lui, fără nicio legătură cu mine.”

„Un bărbat pe nume Ove” de Fredrick Backman

Volumul a fost publicat în anul 2012, de editura "ART", având 432 de pagini. Autorul,
Fredrick Backman, este editor, blogger şi unul dintre cei mai populari scriitori suedezi con
temporani, cărţile sale fiind traduse în peste treizeci de limbi. „Un bărbat pe nume Ove” este
romanul său de debut, ce a cunoscut un succes mondial, a cărui ecranizare, în anul 2016, a
fost nominalizată la Oscar, pentru „Cel mai bun film străin”. Acesta îl prezintă pe Ove, un
bătrânel ursuz căruia îi este dor de soţia sa, Sonja („Ove vede lumea în alb şi negru. Iar ea era
culoarea. Toată culoarea lui”). Scriitorul îi evidenţiază încă de la început defectele, lăsând
cititorul să îl cunoască mai bine, făcându-l să îl îndrăgească, cu fiecare pagină citită, desco
perind în spatele atitudinii cinice, sarcastice şi necioplite, un bărbat loial, muncitor, care îşi
exprimă iubirea prin gesturi, ci nu prin vorbe, un erou care îi ajută mereu pe ceilalţi.)

„Moartea e un lucru de mirare. Oamenii îşi trăiesc toată viaţa ca şi cum moartea
n-ar exista şi, cu toate astea, moartea e unul dintre cele mai puternice motive de a trăi”

După şase luni de la decesul Sonjei, care „îl lăsase singur într-o lume a cărei limbaj el
nu îl mai înţelegea”, Ove hotărăşte că nu trăise înainte să o cunoască pe ea şi că nu îşi doreşte
să o mai facă fără aceasta. Cunoscut ca fiind un bătrân morocănos căruia îi plac regulile
stricte, rutina, lucrurile utile în viaţă şi care nu are răbdare pentru amabilităţi gratuite cu
vecinii, acesta planifică în secret să se sinucidă în propria sa casă, lăsând în urmă un bilet cu
instrucţiuni precise, însă planurile îi sunt spulberate de către o iraniancă însărcinată pe nume
Parvaneh ce pare la fel de morocănoasă ca acesta, alături de soţul ei şi de cele două fetiţe ale
lor, care se mutase de curând în apropiere. După o serie de greutăţi pe care le depăşesc îm
preună, se creează o legătură între aceştia şi Ove, oferindu-i posibilitatea de a avea familia pe
care şi-o dorise alături de Sonja.

„Un bărbat pe nume Ove” este una din cărţile mele preferate, deoarece m-a
emoţionat prin stilul subtil al autorului de a portretiza într-un mod absolut natural ca
racterul unui om, folosind cuvintele potrivite, combinate cu un simţ al umorului bine
dezvoltat. Îmi place faptul că lecturarea acestui roman ne reaminteşte că tragerea unei
concluzii pripite la adresa unei persoane, poate fi adesea departe de adevăr.

„Ei îi venea mai uşor să ierte. Să-L ierte pe Dumnezeu, să ierte Universul, şi toate
câte îi greşiseră. Ove, în schimb, se înfuria. Poate pentru că simţea că trebuie, de dragul
Pentru că simţea că nu mai poate trăi nici măcar o zi, când tot răul din lume părea că
ei. Per
loveşte singura persoană din lume care nu merita asta.”
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,Evermor” de Alison Noel

Publicat pentru prima dată pe 3 februarie 2009, „Evermore” este primul volum din
seria „Nemuritorii”.

Ever Bloom locuieşte cu mătuşa ei; nu are de ales. Restul familiei sale a murit
într-un accident de maşină. Din acea zi, Ever a renunţat să mai fie majoreta populară şi
plină de viaţă de până atunci. A schimbat oraşul si şcoala, iar singurii doi prieteni pe care
şi i-a făcut acolo o pot găsi doar ascunsă după un hanorac, cu căştile vibrând de la muzica
rock dată la maxim. Şi nu e o fană a rock-ului, dar muzica tare o ajută să-şi ţină gândurile
departe de mintea ei. Ever s-a ales cu două lucruri de pe urma accidentului. Primul este
capacitatea de a citi gândurile, iar al doilea este reprezentat de vizitele fantomatice ale
surorii sale mai mici. Lucrurile se schimbă când, în şcoală apare Damen Auguste. Superb,
deştept şi amuzant, reuşeşte să uimească pe toată lumea cu trucurile sale de magie. Numai
Ever îl ignoră. Ei nu-i mai pasă de lucrurile de genul acesta. Totuşi, e greu să ignori pe
cineva care stă fix lângă tine la ore şi căruia -surpriză- nu-i auzi gândurile. Abia atunci
începe acţiunea.
P.S.: Fiţi atenţi la laleaua galbenă!

”50 de zile înainte de sinucidere” de Stace Kramer
Înainte să încep această carte, mă gândeam că voi avea parte de o lectură plină de drama
tism, şi am avut mari temeri pentru că de obicei nu empatizez cu astfel de cărţi care să-mi
transmită un sentiment de depresie. Însă nu a fost aşa, ci din contră. Am fost surprinsă
să constat că în spatele titlului care te duce cu gândul la suicid, se află de fapt o poveste
relaxantă, plăcută, cu mult haz. Nu am simţit nici măcar o clipă că citesc o carte despre
sinuciderea unei adolescente, ci mai degrabă am simţit că descopăr frumuseţea clipelor
tinereţii, cât de mult trebuie să preţuim fiecare moment al vieţii şi să ne bucurăm de fie
care zi ce trece de parcă ar fi ultima.
Stace Kramer nu are intenţia de a degrada starea psihică a cititorilor sau de a-i îndem
na spre sinucidere, ci prezintă o poveste normală despre o adolescentă care îşi stabileşte
cincizeci de zile pentru a găsi motive care să-i schimbe marea decizie, de a-şi lua viaţa.
Este un jurnal ca oricare altul, în care protagonista relatează întâmplările ei de zi cu zi,
sentimentele pe care le are odată cu trecerea timpului şi deciziile pe care le va lua în urma
unor evenimente neprevăzute.
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Povestea este realistă şi putem observa diferite etape care pot apărea în viaţa
unui adolescent normal: prima dragoste, petrecerile care se lasă cu mahmureală, efectele
^drogurilor si multe altele. De aici putem extrage multe învăţături si nu îndemnuri spre a
comite si noi aceleaşi greşeli pe care le face protagonista.
// / /
//
//

Cert este că veţi avea parte de multă acţiune şi nu vă veţi plictisi întrebându-vă
câte pagini mai aveţi. Da, are aproape 700 pagini, însă nici nu le vei simţi odată ce aţi în
ceput să lectura.
Deşi este o carte destinată unui public adolescentin, eu recomand cartea şi
adulţilor care se întreabă de multe ori ce gândesc tinerii.
Gloria McPhin, o adolescentă care trăieşte în Florida, şi-a stabilit 50 de zile pen
tru a mai trăi, în acest timp încercând din răsputeri să găsească adevărata fericire. Fiind
o adolescentă care nu are parte de o familie adevărată (tatăl său înşelând-o pe mama
sa, apoi invers, urmând ca aceştia să divorţeze şi să o ia pe căi separate) consideră că si
nuciderea este rezolvarea tuturor problemelor. Pe lângă asta, este îndrăgostită de iubitul
prietenei sale cele mai bune, iar bunica acesteia urmează să se căsătorească cu un tânăr ce
i-ar putea fi nepot. Deşi ar putea recurge la gestul extrem al sinuciderii în orice moment,
ea decide să acorde o şansă vieţii pentru a vedea ce are ea de oferit cu adevărat.

Pot să vă spun că Gloria a avut parte de cincizeci de zile de neuitat şi am trăit
alături de ea la intensitate maximă. Certându-se cu părinţii ei, va fugi într-o excursie la
Paris alături de prietena ei cea mai bună, Tezer, cu bunica şi tânărul logodnic, unde va
avea parte de experienţe extraordinare. La întoarcere nu va rata nicio petrecere, se va lăsa
în voia alcoolului şi a senzaţiilor extreme, va flirta cu băiatul de care este îndrăgostită şi îşi
va pierde virginitatea cu tocilarul şcolii. Dar acestea nu sunt nici pe departe întâmplările
cele mai interesante înainte de expirarea termenului stabilit. Se va certa cu Tezer, va fi
exmatriculată din şcoală în urma unei acţiuni necuviincioase, îşi va face o nouă prietenă
şi îşi va vopsi părul într-o culoare ţipătoare (albastru).
Într-o zi, aflându-se la un concert întâmplător a unei formaţii de muzică rock,
Gloria va intra în discuţie cu Alex, solitstul trupei, un tânăr fermecător. Promiţându-i ca
va veni şi la următorul lor concert, Gloria o va convinge şi pe Beth, noua ei prietenă, să
meargă şi să se distreze. Însă ce nu ştia Gloria, este că cei trei rockeri nu sunt tocmai băieţi
buni. Pe lângă pasiunea lor pentru muzică, aceştia au şi alte ocupaţii ilegale. Cele două
adolescente vor pleca într-o călătorie neprevăzută în rulota celor trei băieţi, Alex, Jay şi
Steve, fiind date dispărute peste tot în mass-media. Deşi Gloria este mai mult decât con
vinsă că ea împreună cu prietena ei au fost victimele unei răpiri, mai târziu se va afunda în
traficul cu droguri şi se va îndrăgosti de Steve "Iubirea nu aduce decât durere şi acţionează
ca un drog. La început te simţi bine, dar după aceea suferi când dispare şi mori."
Dacă vreţi să ştiţi ce va face Gloria în continuare şi care este alegerea ei finală, vă
invit să descoperiţi singuri, pentru că este o carte consistentă.

“Îngeri căzuţi” de Lauren Kate

Mergeam într-o zi spre casă cu o prietenă (doar ce ieşisem de la liceu) şi am ajuns să
vorbim despre cărţi. În ziua respectivă am auzit pentru prima oară de seria “Îngeri căzuţi” de
Lauren Kate, una dintre preferatele prietenei mele. Nu sunt mare consumatoare de literatură
science-fiction, dar am zis să încerc pentru că titlul suna extrem de bine. A meritat cu sigu
ranţă.
Seria e formată din 5 volume, dintre care doar 4 sunt traduse în limba română, şi are
la bază o tematică biblică ce a adus multe controverse de-a lungul timpului: răzvrătirea lui
Lucifer, scindarea Raiului şi îngerii ce l-au urmat pe acesta după izgonire. Personajele prin
cipale sunt o parte din îngerii căzuţi, printre care Daniel şi Lucinda, aceştia fiind blestemaţi
pentru veşnicie pentru că au refuzat să ia o alegere între bine şi rău. În ziua în care Dumnezeu
a luat toţi îngerii pe rând şi i-a întrebat de partea cui vor să fie, Daniel şi Lucinda au ales iubi
rea şi au refuzat să facă parte din această luptă inutilă, până la urmă.
Povestea ar fi fost mult mai simplă dacă Lucifer nu ar fi fost cel care a descoperit iubi
rea pentru prima dată. Problema este că a înţeles-o greşit, într-un mod egoist, tot el fiind şi
cel care a învăţat-o pe Lucinda să iubească. În momentul în care aceasta împreună cu iubitul
ei, Daniel, au refuzat să aleagă între Rai şi Iad, Lucifer i-a blestemat ca pentru restul vieţii
(infinite deoarece sunt îngeri) Lucinda să trăiască ca o muritoare, la fiecare 17 ani să se întâl
nească, iar când aceasta îşi va aminti de viaţa ei de înger să ardă în flăcări.
Indiferent cât ar fi fugit de ea sau de blestem, lui Daniel îi este imposibil să scape. În
fiecare cei 17 ani de aşteptare putem observa evoluţia unui caracter puternic, vulnerabil doar
în faţa iubirii.
’
Tot acest conflict durează mulţi ani, putem vorbi chiar despre milioane, însă acest
cuplu, această întreagă luptă ne arată, de fapt, ce este iubirea în sine.

„Marele Gatsby” de Scott Fitzgerald

„Marele Gatsby” ilustrează povestea de iubire dintre Gatsby si Daisy, căsătorită acum
cu Tom, poveste care se dovedeşte a fi imposibilă, chiar tragică, plină de nostalgia unui vis
neîmplinit prea mult aşteptat şi spulberat odată atins.
Deşi Gatsby pare a fi personajul central, povestea îi aparţine lui Nick Carraway, nara
torul acestui roman, mai mult un personaj care observă şi analizează decât unul care se implică.
Întors din al Doilea Război Mondial, Nick închiriază o casă în West Egg, Long Island, aflând că
vecinul său este un misterios şi renumit milionar pe nume Jay Gatsby, pe care îl descrie ca fiind
un spirit romantic, plin de entuziasm şi cu o nemărginită încredere în sine. Ceea ce intrigă este
^şi felul în care autorul îl prezintă pe Gatsby, la început indirect, doar din zvonurile care circulă
^despre el, apoi, pe măsură ce povestea înaintează şi aflăm mai multe despre trecutul său, se
^schimbă şi imaginea pe care i-o atribuim acestuia. Descoperim un suflet timid şi singuratic, un
^bărbat care deşi şi-a construit o personalitate sclipitoare, nu scapă cu adevărat de trecutul său,
fiind acelaşi băieţaş sărac, dar cu vise mari, cel care a crezut că se poate reinventa colorându-şi
exteriorul.
Pe celălalt mal al micului golf, în mondenul Est Egg locuia verişoara lui Nick, Daisy,
împreună cu soţul său, Tom Buchanan. Aceştia erau oameni nepăsători, de tipul celor care
distrug în jurul lor lucruri şi oameni, după care se retrag în avuţiile lor, lăsându-i pe alţii să
strângă dezastrul din urma lor. Iubirea dintre Gatsby şi Daisy este din start sortită eşecului din
moment ce valorile lor au fost distorsionate de bani, iar ei sunt genul de oameni care nu pot
atinge profunzimea fiind mereu atraşi de suprafaţa sclipitoare a lucrurilor.
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Un tânăr fâsci
de visul american, proaspăt
New \ ork ţi doritor de succes, Nick Carraway, împărtaşeşte povestea transformării lui James Gatz în Jay
Gatsby. Pe fundalul
prospere, dar
haotice, Gatz, mânat de
ijul iubirii fată de Daisy
Buchanan, îşi schimbă viaţa, devenind din student la
Oxford gangster, traficant de băuturi alcoolice şi apoi
milionar. Iubirea
pentru Daisy
insă; rămâne povestea donquijotescă
Marelui
Gatsby, desfăşurată odată
iluzoriu, nesfârşit
American dream.

Marele Gatsby
n',a 'VI,,, ' " “"A
în traducere nouă.
de George Volceanov
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Roman
de ecranizare, avându-i în rolurile
principale pe Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan şi
loel Edgerton

EDITURA POLIROM
ISBN97S4?I-46-)2W'4

Cel mai mare mister al cărţii îl reprezintă, încă de la început, Gatsby. Nu poţi să nu
te întrebi ce îl face pe acest om interesant şi cu ce se ocupă. Ce îl face deosebit pe Gatsby?
Faptul că a fost sărac lipit Pamantului şi a ajuns, la o vârstă foarte fragedă, să fie atât de bogat
încât să poată face petreceri în fiecare zi, cu oameni necunoscuţi, şi că a făcut toate acestea
în numele iubirii, reuşind să devină un individ care să corespundă aşteptărilor femeii iubite.
Că nu s-a lăsat până nu şi-a întâlnit din nou iubirea vieţii. Deşi autorul ne dă detalii despre
Gatsby încă dinainte de a intra el în scena, cele mai importante răspunsuri ne sunt oferite la
sfârşitul cărţii.
Daisy este un personaj important în această carte, de care, însă, nu mi-a plăcut deloc.
Nu ştie să îşi argumenteze cauza, nu are niciun dialog sau vreo acţiune impresionantă şi nici
nu se remarcă prin inteligenţă.
Totuşi, povestea de dragoste dintre Gatsby si Daisy este tristă, dar frumoasă. Cred că
meritau să aibă o şansă la viaţă împreună, dar Daisy a fost mult prea slabă pentru Gatsby.
Recomand această carte, nu doar pentru că se citeşte foarte uşor ci şi pentru că în cele 200 de
pagini ale sale, aceasta cuprinde tragedia unui vis tipic care, deşi arată sclipitor de departe,
îşi pierde din strălucire pe măsură ce te apropii de el
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„Pe când eram o opera de artă” de Eric Emmanuel Schmitt

Cine nu şi-ar dori să devină obiectul admiraţiei tuturor? Aceasta este
promisiunea pe care un artist excentric şi neînţeles i-o face unui tânăr care se află
în pragul sinuciderii. Artistul, zis şi „binefăcătorul”, îi înscenează moartea tânăru
lui pentru a-i putea crea o nouă identitate: „Adam-bis”, fiinţa perfectă dar care nici
măcar nu seamănă cu un om.
Deşi Adam-bis ajunge să fie mai celebru decât Gioconda, omul din el se
răzgândeşte, vrând acum să aibă parte de libertate, linişte şi iubire adevărată.
Această carte ne învată că banii pot schimba fizicul, dar nu şi sufletul sau
modul de a gândi.
Pe mine, această carte m-a impresionat profund şi consider că este ac
cesibilă pentru persoanele de toate vârstele.
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SCWMITT
Pe când eram o operă

HUf MANTTAS

Recenzii de filme si seriale
Prin intermediul clubului de cinema existent în cadrul liceului nostru, elevii au
oportunitatea să se desprindă pentru câteva momente de stresul vieţii de licean, alegând
să îşi petreacă timpul liber vizionând filme şi seriale. Astfel, ştiind că le prinde bine să
îşi amintească ce au urmărit în ultimul timp, i-am rugat să ne împărtăşească şi nouă
părerile şi recomandările lor.

Amelie
Nu pot numi „Amelie” film. Pentru mine e artă. Cea mai pură formă a artei cinematografice.
Nu e ceva ce poţi discuta uşor. E ceva făcut pentru a fi simţit, trăit în profunzime. Lumea ar fi un
loc mai frumos dacă ar fi un basm, dacă fiecare dintre noi ar trăi viaţa pe care o are ca pe o poveste
reuşită, nu ca pe o povară. Iar Amelie tocmai asta transmite.

„You're never really done for, as long as you've got a good story and someone to tell it to.”
Trăim prin poveşti. Că e Max, care a rămas cu muzica şi cu povestea pianistului care n-a atins nicio
dată pământul, că e Amelie, care îşi trăieşte şi defineşte propria poveste de dragoste, că sunt eu, că eşti
tu, amândoi încercând să ne trăim vieţile cu adevărat, nu numai să le supravieţuim, poveştile sunt
cele care ne susţin, cele care ne dau forţa necesară să continuăm.

„Life's funny. To a kid,
time always drags. Suddenly you're fifty. All that's left of
your childhood... fits in a rusty
little box.” Şi totuşi nu e niciodată
prea târziu să o iei de la capăt, să
începi să îţi trăieşti povestea. Ai
nevoie doar de un impuls..

Cred că tot filmul s-ar putea rezuma la replica omului de sticlă: „So, little Amelie,
your bones aren't made of glass. You can take life's knocks. If you let this chance go by,
eventually your heart will become as dry and brittle as my skeleton. So... Go and get him,
for pete's sake!”. Uneori, pierduţi fiind în vis, în fantezie, în scenarii, uităm să luptăm
pentru a atinge ceea ce ne dorim. Continuăm să visăm, să dorim, dar nu facem nimic.
Iar în timp „ruginim”, inima noastră devine fragilă şi ajungem s-o distrugem cu propriile
gânduri, fapte. „Go and get him, for pete's sake!” Ar trebui să ne spunem asta în fiecare
secundă a vieţii noastre. Totul e acum şi aici. Iar dacă pierdem o ocazie, o şansă de a face
ceva, e posibil să pierdem totul. Ar trebui să nu ne mai ferim de trăirile profunde, ar trebui
să căutăm să iubim, să simţim, să trăim. Asta e singura modalitate prin care putem tinde
către desăvârşire, către noi înşine. Acelaşi lucru ni-l transmite şi filmul, care merită văzut.
(Recenzie realizată de Ipătescu Teodora, clasa a XII-a)

Vanilia Sky

Au fost trei lucruri la care m-am gândit pe tot parcursul filmului, iar acele trei lucruri au fost
repetate şi în ultimele 5 minute:
1. „Just remember, the sweet is never as sweet without the sour.”
2. „Every passing minute is another chance to turn it all around.”
3. „I'll tell you in another life, when we are both cats.”

Deşi era un „vis”, cred că totuşi e interesantă ideea de a vedea ceea ce vrei să vezi, să
ai control asupra a ceea ce se întâmplă în viaţă. A fost interesant modul în care, la final, când
Edmund a zis „Every passing minute is another chance to turn it all around.” David l-a asociat
cu Brian pentru că acesta era „discursul lui despre amărăciune şi dulceaţă”, iar creierul lui îl
făcea automat să se gândească la el, drept pentru care Brian a apărut în cadru. Mi-a mai plăcut
şi momentul în care, după accident, când s-a întâlnit cu Sofia, a realizat într-o oarecare măsură
că e un vis, aşa că, în cele din urmă, a plecat: „Even in my dreams I'm an idiot... who knows he's
about to wake up to reality”

Filmul în sine mi-a făcut creierul bucăţi, mi-au rămas în cap în special momentul în
care Edmund s-a uitat la portretul pe care i l-a făcut Sofiei şi a văzut-o pe Julie, cât şi toate
imaginile în care era Sofia, dar el o vedea pe Julie.

Deşi el, aparent, trecuse destul de uşor peste accidentul de maşină (adică, totuşi,
după ce a ieşit din comă, a vrut să o vadă pe Sofia şi a fost mai afectat de „eşecul” cu ea decât
de sinuciderea lui Julie), în subconştientul său se simţea vinovat, drept pentru care visul său
s-a transformat într-un coşmar în care Julie apărea mereu, deşi probabil şi cicatricea a avut
o oarecare influenţă, fiind într-un fel un pretext pentru care el credea că a fost abandonat în
viaţa reală de Sofia.
(Recenzie realizată de Firicel Lavinia-Paula, clasa a XlI-a)

Split

Diviziunile mentale ale celor care suferă de identitate disociativă au fascinat dintotdeauna oamenii de ştiinţă, care nici acum nu au găsit o explicaţie. Unii pacienţi ajung chiar să îşi
schimbe fizionomia pentru fiecare personalitate pe care o manifestă, dar şi sistemul cognitiv şi
cel fiziologic, ceea ce face ca misterul în jurul acestei afecţiuni să continue să fie nerezolvat încă.
Deşi Kevin a scos la iveală 23 de personalităţi în siguranţa cabinetului psihiatrei sale, dr. Fletcher,
se pare că o alta a rămas bine ascunsă, şi e pe cale să se manifeste şi să le domine pe toate celelalte.

Când răpeşte trei adolescente,
printre care se numără şi Casey, o fată
isteaţă şi cu un simţ al observaţiei special,
se declanşează o adevărată bătălie pentru
supravieţuire între personalităţile lui, dar
şi cu cei din jurul său, miza fiind supra
vieţuirea. Când zidurile dintre comparti
mentele sale mentale încep să se dărâme
unul după altul, nu numai victimele sale
sunt în pericol, dar şi cei care încearcă
să-l ajute pe Kevin. Pe alocuri tras de păr
şi parcă scos din context, pe alocuri cu o
construcţie grea a acţiunii, filmul mă ţine,
totuşi, prinsă în mreaja de mister, para
noia, schizofrenie şi dualitate. Toate cele
8 faţete prezentate sunt foarte bine jucate,
conturate, fiecare cu particularităţile ei, de
la bâlbâială la ticurile de tipicar ale per
sonalităţii lui Dennis. În ciuda încercării
nereuşite a regizorului de a-l transpune
pe Kevin în personajul jucat de Hannibal,
filmul este unul reuşit pe care îl recomand
tuturor.
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The Originals

Sunt o familistă convinsă, probabil de asta mi-a plăcut aşa tare serialul. Cei 5 fraţi ai fami
liei Mikaelson, Klaus, Elijah, Kol, Rebekah si Freya (sora de mult pierdută) sunt cei mai de temut
vampiri din toată istoria, bazându-se pe expresia „Always and forever”, familia fiind pe primul
loc, indiferent de circumstanţe. Fraţii Mikaelson au devenit primii vampiri din istorie atunci când
mama lor, cea mai puternică vrăjitoare, a hotărât să-i schimbe din oameni în aceste creaturi mi
tologice, printr-o vrajă fără cusur.

Trei dintre fraţi, Klaus, Elijah si Rebekah şi-au făcut apariţia în sezonul 4 al serialului „The
Vampire Diaries” Fiind atât de iubiţi de către public, s-a realizat un serial care vorbeşte despre
aventurile lor în oraşul pe care l-au construit cu secole în urmă, New Orleans, dar din care au fost
nevoiţi să fugă din cauza tatălui lor pornit să îi omoare. Oraşul este locuit de oameni, vârcolaci,
vrăjitoare, iar vampirii domină totul. Dacă nu vă este cunoscut serialul, cu siguranţă le ştiţi pe
Cleo şi Ema din H2O (da, serialul acela cu sirene, difuzat de Disney Channel). Hayley Marshall şi
Rebekah Mikaelson sunt fetele care au dat viaţă sirenelor şi nici nu mă aşteptam ca aceste perso
naje inocente să devină în acest serial nişte fete „rele” şi puternice.

Acum că v-am prezentat o imagine de ansamblu, revenim la acţiunea propriu-zisă a
serialului. După multe secole în care au fugit de tirania tatălui, dorind să deţină din nou con
trolul, fraţii se întorc în oraş, de care avuse grijă Marcel, un vampir transformat de către Klaus,
„fiul adoptiv”. Pentru a-l recâştiga, Klaus apelează la diferite „şiretlicuri”, făcând nişte greşeli
care, într-un final, vor fi fatale.
De notat este şi faptul că în acest serial vampirii nu sunt machiaţi în exces, ca în alte
filme de acelaşi gen. Am fost plăcut surprinsă. Sunt cât se poate de naturali, dar, în acelaşi
timp, înfricoşători, când decid să-şi arate partea rea.

M o ft

Aş putea să stau ore în şir să vorbesc despre acţiunea serialului, dar vă las singuri să
descoperiţi obstacolele pe care le întâlneşte Klaus, cum îşi găsesc şi cum îşi trăiesc iubirea per
sonajele din serial, cum se pierde în vânt, dar şi certurile imense dintre fraţi, care pot fi amu
zante dintr-o anumită perspectivă, finalul neaşteptat şi câteva momente foarte emoţionante.
Farmecul întregului serial este faptul că nu s-a axat pe iubirea platonică, precum majoritatea
filmelor de acest tip, ci pe iubirea dintre fraţi, iubirea unui tată pentru fata lui şi sacrificiul pe
care îl faci pentru cei dragi ţie.

(Recenzie realizată de Filimon Antonia, clasa a X-a)

Peaky Blinders
Haideţi să facem cunoştinţă cu băieţii străzii dintr-o mahala muncitorească a Birmingham-ului,
luminată de forjele atelierelor, pentru a urmări ascensiunea în societate a clanului Shelby: mătuşa Polly
şi nepoţii săi, Arthur, Tommy şi John, capii bandei Peaky Blinders.

Şeful lor, Tommy (Cillian Murphy),
este un dur cu faţă de copil premiat cu me
dalii pentru dansul cu moartea în tranşeele de la
Verdun, care, odată întors acasă, a refăcut gaş
ca de cartier antebelică şi a început să facă bani
negri din pariuri pe cursele de cai, taxe de pro
tecţie, contrabandă cu whisky, trafic de cocaină
şi alte activităţi la fel de legale. Un antierou sfâşi
at între lupta cu sine şi cu coşmarurile compuse
din faze de front domolite doar fumând şi cea
cu adversarii săi, fie că aceştia sunt liderii con
curenţei, interlopi rivali, italieni sau evrei (Tom
Hardy este fabulos în rolul Alfie Solomon). În
marea schemă de interese şi ambiţii politice ale

vremii, în care se încurcă Tommy şi băieţii săi,
apare, episodic, un oarecare Winston Churchill,
ministru al Imperiului. Acesta e contextul is
toric, corect schiţat de serial: între munca grea,
prost plătită şi înrolarea în sindicate fugărite de
Poliţie, printre imigranţi din toate colţurile lu
mii şi compatrioţi rebeli, supravieţuitorii război
ului, soldaţi obişnuiţi să ucidă la micul dejun,
nu văd altă opţiune decât să devină gangsteri
cu lama de ras cusută la cozorocul şepcii, trăind
cu singurele distracţii ale britanicului de rând:
alcoolul ieftin şi prost şi iluzia marelui câştig la
pariuri, care să-l scoată din sărăcie.

Filmat dens, cu cadre reuşite, dialoguri vii cu puternic accent local şi o muzică ex
celentă între ele, „Peaky Blinders” este un „Boardwalk Empire” britanic, cu un următor se
zon pe care îl aştept mai tare decât „Game Of Thrones”, aşa că vă puteţi da şi voi seama cât de
mult merită să fie urmărit.

La Casa De Papel

„La Casa De Papel” este un serial de televiziune spaniol, genul thriller, iar cele două părţi ale
primului sezon te ţin cu sufletul la gură. Dinamica şi suspansul acţiunii contribuie cu desăvârşire la
succesul producţiei.

Un om misterios, cu un trecut obscur, care se numeşte El Profesor („Profesorul”), planifică
cea mai mare lovitură dată vreodată. Pentru a realiza planul ambiţios, recrutează o bandă de opt
tâlhari, cu perspective îndoielnice, care nu par să aibă nimic în comun decât infracţiunile comise.
Scopul este acela de a intra în Monetăria Regală a Spaniei, astfel încât să poată tipări 2,4 miliarde
de euro. Pentru a face acest lucru au nevoie de unsprezece zile de izolare, iar cei opt hoţi iau ostatici
şi se baricadează în trezoreria regală spaniolă, încercând să manipuleze poliţia pentru a-şi pune în
aplicare obiectivul bine gândit de un geniu criminal.

„La casa de Papel” aduce în scenă o intrigă ca o partidă de şah: fiecare mutare a unei tabere
pune cealaltă parte într-un nou context, şi mai dificil, fiecare piesă pierdută deschide un nou front,
iar tensiunea se acumulează de la oră la oră, de la personaj la personaj.

(Recenzie realizată de Bîrsanu Maria, clasa a XlI-a)
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Nostalgii... cu hohote de râs
Liceul poate fi definit într-un singur cuvânt, „emoţie”, fiind cea mai palpitantă şi
distractivă parte din viaţa oricărui om, toate emoţiile bobocilor dornici de a-şi face pri
eteni şi de a experimenta orice, emoţiile testelor, examenelor sau a proiectelor în grup,
emoţiile tuturor activităţilor desfăşurate împreună cu clasa, emoţiile excursiilor şi a dru
meţiilor, într-un final terminându-se cu emoţiile absolvirii, când îţi priveşti cu nostalgie
profesorii care te-au îndrumat şi încurajat, colegii de clasă şi nu numai, când v-aţi distrat
sau aţi plâns împreună şi, nu în ultimul rând, familia care mereu te-a susţinut şi a făcut
tot ce e mai bine pentru tine; toate acestea creând un gol în stomac, fiind apoi umplut de
fluturii amintirilor de neuitat.
Înainte de a discuta cu elevii şi foşti elevi ai Liceului Teoretic „Ion Luca”, am între
bat câţiva viitori bobocei nerăbdători „Cum va fi la liceu?”, iar răspunsurile lor au fost pline
de entuziasm.

V
„Sper că va fi destul de ok... Nu ştiu la ce să mă aştept, am un mare gol în suflet
când ştiu că va trebui să îmi părăsesc unii prieteni pentru a urma profilul dorit.”
(Armina Haragă)
,,Greu, frumos... Depinde de colectiv şi de profesori” (Sandra Cupea)
„Super, având în vedere că voi avea parte de alt colectiv, alte experienţe, o să învăţ mai
multe lucruri, aştept cu nerăbdare să fiu la liceu”(Maria Moldovan)
„Interesant şi frumos pentru că o să întâlnesc multe persoane noi şi o să îmi fac
mulţi prieteni noi”(Paula Florea)

►î

Când vine vorba despre elevii de liceu, cei de clasa a X lI-a sunt cei mai în mă
sură să vorbească despre ceea ce înseamnă cu adevărat liceul. Fiind la sfârşitul acestei
etape, ei nu se dau înapoi din a-şi împărtăşi experienţele plăcute sau mai puţin plăcute,
emoţiile sau sfaturile pentru cei care urmează să păşească în urma lor. Cei mai mulţi
dintre elevii care urmează să pună punct experienţei liceale îi sfătuiesc pe toţi liceeni să
se bucure cât mai mult, fiindcă, probabil, este cea mai frumoasă perioadă a vieţii. Deşi
clepsidra îi anunţă că nu mai este mult şi liceul va fi doar o amintire, am fost uimită să
descopăr cu câtă claritate îşi văd aceşti tineri fiecare pas făcut în liceu.

Probabil că pentru elevii clasei a X lI-a acest an este foarte important, dar si plin
de emoţii pentru că se apropie „examenul maturităţii” - bacalaureatul. Liceul nostru se
mândreşte în fiecare an cu rezultate bune si foarte bune, iar eu cred că nu au de ce să îsi
facă griji. Acum este momentul în care vor culege roadele muncii lor timp de 4 ani şi,
cu siguranţă, când se va trage linia, va ieşi la iveală un rezultat foarte bun, de care vor fi
mândri.

Pentru a afla direct de la sursă ce a însemnat liceul cu adevărat pentru cei ce
urmează să-l termine, am stat de vorbă cu câţiva elevi din clasa a XlI-a.
1. Pentru început, ai putea să te descrii, făcând o comparaţie între tine, cel de acum 4
ani si tu, de acum? Ce s-a mai schimbat de atunci?
Acum 4 ani, îmi era frică să nu greşesc şi să mă fac plăcută tuturor. Acum învăţ
din greşeli, mă fac plăcută doar celor care mă apreciază şi sunt mai conştientă de ce mă
aşteaptă în viaţă. (Chiriluş Andreea)
Eram mult mai timid, având o oarecare lipsă de încredere şi o frică de a mă
exprima liber, însă acum, după 4 ani lucrurile sunt diferite, fiind o persoană mult mai
dezgheţată care îşi poate susţine punctul de vedere în faţa altor oameni cu mândrie şi
încredere. (Forfotă Răzvan)
Consider că în ultimii patru ani am evoluat, din multe puncte de vedere. În timpul
liceului mi s-a schimbat, în bine, cred eu, modul de a gândi, de a reacţiona în anumite
situaţii şi am dobândit mai multă încredere în propria persoană. Am învăţat multe lu
cruri despre mine şi despre cei din jurul meu. (Andrei Alexandra)
Dacă ar fi să fac o comparaţie între mine cel de acum şi eu de acum 4 ani, aş putea
spune că nu m-am schimbat extraordinar. Spiritul şi acţiunile au rămas la fel, doar că în
ipostaze diferite. Totuşi dacă aş fi pus în aceeaşi încăpere, nu cred că m-aş suporta mai
mult de jumătate de oră. (Apetrii Claudiu)

2. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai alege acelaşi profil sau ai opta pentru altul?

Sunt de părere că profilul matematică-informatică intensiv informatică este una
dintre cele mai bune alegeri ale mele făcute în cadrul liceului, deoarece îmi oferă o serie
largă de oportunităţi şi pentru că am nimerit într-un colectiv pe placul meu.
(Chiriluş Andreea)
Aş alege acelaşi profil fiindcă e singurul care îmi oferă cele mai multe posibilităţi
pe viitor. (Forfotă Răzvan)
Îmi amintesc de faptul că, atunci când eram în clasa a VlII-a, mi-a fost destul de
greu să decid pe ce drum aveam să merg mai departe. În cele din urmă am ajuns la con
cluzia că locul meu este la mate-info neintensiv, iar acum, după aproape patru ani pe
trecuţi în această clasă, pot spune că am făcut cea mai bună alegere. (Andrei Alexandra)
Nici nu m-aş gândi la a alege alt profil. Se pare că totul a coincis cu aşteptările
mele şi sunt foarte mulţumit. (Apetrii Claudiu)

3. Când te gândeşti la liceu, care e prima amintire care îţi vine în minte?
Emoţiile de la ora de info când eram anunţaţi că nu avem suficiente note.
(Chiriluş Andreea)
Sunt foarte multe amintiri legate de această perioadă, însă, atunci când mă gân
desc la liceu, îmi vin în minte oamenii minunaţi cu care mi-am petrecut aceşti ani fru
moşi din viaţă şi cu care sper să mai ţin legătura şi de acum înainte (că dacă nu, vă bat).
(Forfotă Răzvan)
Când mă gândesc la liceu, am în minte o multitudine de amintiri, fiindu-mi destul
de greu să aleg una singură. Profit, însă, de ocazie şi menţionez excursiile (pe primul loc
sunt aventurile de la Happy Fish; colegii mei ştiu), concertele susţinute de trupa DDM,
„mutările”, concursurile şi olimpiadele. Cred că aproape în fiecare zi am avut parte de
momente cu adevărat memorabile. (Andrei Alexandra)
Probabil integrarea mea în colectiv, cum am ajuns de la a nu cunoaşte pe nimeni
la a fi omniprezent. (Apetrii Claudiu)

4. Ţi-ai descoperit vreo pasiune în timpul liceului sau ai investit în una existentă deja?
În timpul liceului mi-am descoperit pasiunea pentru limba engleză şi am investit în
pasiunea pentru vizionatul serialelor când aveam ore libere. (Chiriluş Andreea)
Pe parcursul liceului am investit, atât financiar, cât şi o resursă destul de importantă
numită „timp”, într-un sport relativ nou pe care lumea nu îl apreciază atât de mult sau poate
că doar nu îl cunoaşte îndeajuns de bine. Este vorba despre BMX. (Forfotă Răzvan)
Cu totul întâmplător, am descoperit pasiunea de a scrie, pe care mi-am cultivat-o
din postura de redactor în cadrul redacţiei revistei „Altfel”. De asemenea, am investit în
pasiunea pentru informatică şi TIC, în general, pentru tot ceea ce implică lucrul cu un
calculator. (Andrei Alexandra)
În cazul meu, am investit într-o pasiune pe care o aveam încă de mic, cea pentru IT.
În liceu am reuşit să o fructific şi să o exploatez la maximum. (Apetrii Claudiu)

5. Dacă te-ai întoarce la tine, cel de acum 4 ani, ce sfaturi ţi-ai da sau ce ai face diferit
faţă de cum ai făcut?
Singurul lucru pe care l-aş face ar fi să învăţ mai mult la matematică. În rest nu re
gret nimic. (Chiriluş Andreea)
Dacă aş putea să mă întorc la acel Răzvan din clasa a noua i-aş spune doar să aibă
încredere în el fiindcă de multe ori s-a subestimat, deşi a făcut lucrurile bine.
(Forfotă Răzvan)
M-aş sfătui să să îmi organizez mai bine timpul. Este singurul lucru pe care l-aş face
diferit. În rest, nu regret nimic şi consider că perioada liceului are un farmec aparte, aşa
cum a fost, cu reuşite şi eşecuri. (Andrei Alexandra)
Sincer, cred că nu aş vrea să schimb nimic. Cum au decurs lucrurile de la sine a
fost cel mai bine pentru dezvoltarea caracterului meu şi nu aş da timpul înapoi. Fiecare
greşeală, revoltă, ceartă şi dragoste a avut locul ei special. (Apetrii Claudiu)

6. Cât de mult şi-au pus profesorii amprenta asupra ta?
Profesorii nu şi-au pus deloc amprenta asupra mea. A fost doar un singur profesor
care a ştiut să se facă plăcut şi de care îmi voi aminti cu drag. (Chiriluş Andreea)
Profesorii şi-au pus destul de mult amprenta asupra mea, şi nu numai. Unii îmi
vor rămâne în memorie ca o amintire plăcută, alţii ca o amintire mai puţin plăcută, însă îi
respect şi o să le respect tuturor munca pe care au depus-o pentru a ne pregăti puţin câte
puţin pentru viaţă. (Forfotă Răzvan)
Sunt câţiva profesori care şi-au pus amprenta asupra mea. Cu siguranţă, toţi m-au
influeţat, pentru moment sau pe termen mai îndelungat. Cu unii am avut şi încă am o
relaţie apropiată, cu alţii, ceva mai distantă, însă de la toţi am avut ce să învăţ, fie că vorbim
despre materiile pe care aceştia le predau sau despre lecţii de viaţă, unele transmise chiar
involuntar. (Andrei Alexandra)
Fiecare profesor a avut o influenţă benefică asupra mea, în cantităţi diferite,
bineînţeles. Tind să cred că poţi învăţa de la orice persoană câte ceva. De la unii am preluat
mai mult decât materie, aş putea spune că mi-au predat şi pentru „şcoala vieţii”.
(Apetrii Claudiu)

7. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine în timpul liceului?
Cea mai mare provocare a mea în timpul liceului a fost să mă pot trezi dimineaţa
după o seară plină de seriale. (Chiriluş Andreea)
Cea mai mare provocare pentru mine a fost aceea de a avea curajul să îmi exprim
liber punctul de vedere în faţa altora, fie ei profesori sau elevi. (Forfotă Răzvan)
Cred că o mare provocare din timpul liceului este să nu laşi ca ceea ce ai de făcut
să te copleşească, să găseşti un echilibru în tot ceea ce faci, între activităţile şcolare şi cele
extraşcolare. Şi, desigur, provocarea supremă e bacul. :) (Andrei Alexandra)
Cred că această călătorie a mea prin liceu a fost destul de lină. Nu am întâmpinat
greutăţi prin care să nu fi putut trece foarte repede. Una dintre provocări a fost totuşi pri
ma olimpiadă judeţeană la care am participat, cea la limba engleză, unde am ajuns până la
baraj. (Apetrii Claudiu)

8. Crezi că prieteniile legate în această perioadă vor continua?
Clar! (Chiriluş Andreea)
Mi-aş dori foarte mult să continue, însă în acelaşi timp sunt sigur că multe se vor
destrăma, dar voi încerca pe cât posibil să le păstrez pe cele pe care le consider cel mai de
„valoare”. (Forfotă Răzvan)
Am cunoscut oameni deosebiţi şi am legat prietenii extrem de frumoase în aceşti
ani. Sunt sigură că multe dintre acestea vor continua după absolvirea liceului.
(Andrei Alexandra)
După părerea mea, prieteniile legate în liceu nu vor continua la acelaşi nivel. Tind
să cred că se va reveni la statutul de cunoscuţi. Există, într-adevăr, şi excepţii, dar le pot
număra pe degetele de la o mână. (Apetrii Claudiu)

9. Ce planuri ai pentru viitor?
Îmi doresc să intru la UTCN la Automatizări şi Calculatoare şi în acelaşi timp mi-ar
plăcea să iau lecţii de canto. (Chiriluş Andreea)
Cred că nu îmi doresc nimic diferit faţă de oricare alt tânăr de vârsta mea, vreau să
îmi fac un „rost” în viaţă şi să le dovedesc părinţilor că eforturile lor nu au fost în zadar.
(Forfotă Răzvan)
Sper să obţin un rezultat cât mai bun la bacalaureat şi să fiu admisă la facultatea la
care îmi doresc să studiez. (Andrei Alexandra)
Pentru viitorul apropiat am de gând să promovez examenul de bacalaureat cu o notă
onorabilă, să intru la facultate cu bine, iar apoi să îmi creez cât mai multe relaţii. Planul
meu general e să am mereu oameni de care pot depinde şi care să poată depinde de mine.
(Apetrii Claudiu)

10. Ce sfaturi le poţi oferi generaţiilor viitoare de liceeni?
Copii, când vine vorba de învăţat, învăţaţi, dar nu uitaţi să vă bucuraţi de anii de
liceu, deoarece sunt cei mai frumoşi din viaţa voastră! (Chiriluş Andreea)
Aveţi încredere în voi şi credeţi cu tărie în ceea ce v-aţi propus. (Forfotă Răzvan)
Să împace utilul cu plăcutul, să înveţe, dar să se şi distreze. Să se implice în activităţi
extraşcolare, care o să îi ajute să îşi dezvolte aptitudinile. Să fie curajoşi şi să profite de fie
care şansă pe care o întâlnesc. (Andrei Alexandra)
Să îşi trăiască viaţa... în limita legală şi a bunului simţ. Influenţe apar la tot pasul, şi nu
sunt totdeauna bune, dar odată cu înaintarea prin liceu, îţi dezvolţi abilitatea de a le selecta.
De asemenea, dacă un lucru vă stârneşte interesul şi entuziasmul, urmăriţi acel lucru, dar
opriţi-vă la porţile Iadului. De intrat în el, este timp. (Apetrii Claudiu)

I-am întrebat pe foştii elevi ai Liceului Teoretic „Ion Luca” care sunt diferenţele
dintre viaţa de student şi cea de licean, şi ce schimări au experimentat pe pielea lor.
„Păi, e o diferenţă destul de mare între viaţa de student şi cea de licean. În primul
rând, nu mai ai un orar fix ca la liceu, e foarte dinamic şi mereu trebuie să schimbi sălile
de curs; eu, în anul I, eram complet debusolată în facultate, aveam nevoie de o hartă şi de o
busolă să mă orientez să găsesc sălile. Cea mai frumoasă parte e că nu ai teste şi ascultări în
timpul anului, dar în sesiuni se adună absolut toată materia. Plus că distracţiile din timpul
studenţiei nu se compară cu nimic”
(Iordache Luciana)

„Am constatat că, în primul rând, în viaţa de licean trebuie să te concentrezi ex
clusiv pe studiu, învăţând ceea ce este obligatoriu, pe când în viaţa de student este propria
ta alegere dacă vrei să înveţi sau nu, având si posibilitatea de a alege să studiezi ceea ce îţi
place, si ceea ce crezi că te-ar putea ajuta pe viitor. Ca student, trebuie să iei decizii pentru
tine si pentru viaţa ta, pe când ca licean te consulţi cu părinţii, iar ca studentă am mult mai
mult timp liber, eu făcându-mi singură timp liber pentru lucrurile care îmi plac si care cred
că mă ajută. Astfel, ca student esti mult mai matur si mai responsabil, pe când, atunci când
suntem liceeni, părinţii sunt cei care ne poartă grija.”
(Lăcătuş Iustina)

„Viaţa de student este plină de surprize. Reuseste să te schimbe pe tine ca om. Îţi
oferă posibilitatea de a privi viaţa diferit si te ajută să te definesti pe tine ca si personalitate.
În liceu totul ni se oferă oarecum pe tavă, adică domnii profesori iau locul părinţilor si
stau mereu în spatele nostru pentru a ne călăuzi pasii, reusind astfel să ne transmită ideile
si opiniile lor. Trecerea de la viaţa de licean la cea de student nu este usoară, deoarece ne
desprindem de confortul căminului si ajungem într-un loc necunoscut pe care va trebui
treptat să îl transformăm în „acasă”. Viaţa de student te va învăţa ce înseamnă să te des
curci singur, dar în acelasi timp îţi va oferi posibilitatea de a te bucura de cele mai frumoase
plăceri ale vieţii, si aici mă refer la viaţa de cămin, la prieteniile pe viaţă ce se leagă sau chiar
năzbâtiile din facultate ce nu pot fi comparate cu cele din liceu”
(Mezdrea Ana-Maria)

„Păi, sunt destul de multe diferente între viata de licean si cea de student. Una
care mi se pare mai importantă este libertatea. În liceu libertatea este destul de limitată,
trebuie să ai grijă să nu faci absente nemotivate, trebuie să îţi faci temele, să înveţi pen
tru teste, pe când la facultate ai mai multă libertate, îţi organizezi timpul după bunul
tău plac, nu se pun absente, nu se dau teme, ai mai puţine ore în comparaţie cu liceul.
Rămâne la alegerea ta dacă înveţi pe parcursul anului sau cu câteva zile înainte de ex
amen.
O mare diferenţă la facultate e că învăţ ceea ce îmi place; în liceu îmi displăceau
unele materii si învăţam pentru note. La facultate treburile stau altfel, aici nu mai învăţ
pentru note, ci pentru mine, deoarece îmi place ceea ce studiez. La liceu aveam 5-6 ore
pe zi, uneori poate chiar 7. La facultate am un program mai flexibil, într-o zi pot să am
8 ore, iar în altă zi doar două.
Oricum, studenţia este cea mai frumoasă parte din viaţă, am întâlnit o mulţime
de oameni noi cu aceleaşi interese ca si mine. Am format cu anumite persoane legături
care ar putea să dureze o perioadă lungă de timp. Am o grămadă de timp liber pentru
distracţie, căci nu se poate fără. În timpul în care studiez la facultate, de un an şi jumăte
am simţit cum m-am schimbat ca om, m-am maturizat, am devenit mai responsabil
pentru acţiunile pe care le fac."
(Lungu Vitalie)

Articol realizat de Andrei Andreea şi Lăcătuş Elena, clasa a IX-a
Fotografii preluate din arhiva elevilor

Am fost si noi ca voi... ALTFEL
Celebrul fizician Albert Einstein afirma: „Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de
a
acţiona.” Prin intermediul educaţiei, profesorii ne oferă oportunitatea de a acţiona atunci când
simţim că este necesar, ne ajută să deschidem uşi, atunci când nouă ni se pare imposibil.
Vremurile se schimbă, iar timpul, timpul este cel mai bun dascăl pe care omul îl va avea vr
dată. Cu ajutorul profesorilor noştri, am scris poveştile lor din perioada liceului, fapt care ne-a ajutat
să ne simţim mai apropiaţi de ei, să ne simţim înţeleşi, ştiind că au trecut prin ce trecem şi noi, că au
fost şi ei adolescenţi cândva, că au avut propriile pasiuni, propriile realizări, cât şi materii care li se
păreau dificile. Dragi profesori, vă mulţumim că aţi acceptat să împărtăşiţi cu noi o parte din amin
tirile dumneavoastră.
„Cred că am ajuns la o vârstă la care amintirile mele de elev se întrepătrund deja cu cele de
profesor - aşa că nu mai fac difetenţa - glumesc, bineînţeles. Oricum, niciodată nu m-am gândit, elev
al liceului fiind, că voi ajunge profesor la acelaşi liceu.
Pasiunea mea, ca a multor băieţi de vârsta mea, erau maşinile, motoarele, “gadgeturile” de
la acea vreme, muzica (întotdeauna urmăream un film până la sfârşit ca să văd coloana sonoră şi să
descopăr titlurile anumitor melodii) şi nu în ultimul rând (aşa se explică şi cum am ajuns profesor),
aveam o atracţie deosebită faţă de limba engleză (şi probabil credeam puţin şi în “The American
Dream”- tot aşa se explică şi faptul că la un moment dat, prin anul 2014 am făcut şi o vizită în SUA).
Limba engleză a fost materia la care învăţam cu drag, cu sârguinciozitate şi la care participam la
olimpiadă. Pasiunea pentru engleză a fost adâncită şi prin faptul că am avut ca prieteni o familie de
americani ce a locuit câţiva ani în Vatra Dornei.
Am avut o relaţie bună cu toţi profesorii mei de atunci, dar probabil familia Moroşan, în
special doamna Moroşan - profesoara mea de geografie, îmi lăsa impresia unui dascăl desăvârşit corect, imparţial, sever şi totuşi îţi impunea respect, dar fără frică, fără să fii timorat. Acelaşi lucru
mi l-a mărturisit şi sora mea, tot elevă a acestui liceu. Relaţia de elev-profesor cu dumnealor s-a
transformat de-a lungul anilor în una de colegi şi de prieteni - mi-a părut foarte rău când domnii
Moroşan au ieşit la pensie, însă când am ajuns profesor la catedră, probabil am imitat câte puţin de
la fiecare profesor ce şi-a pus amprenta asupra mea.
Momente hazlii în cadrul liceului au fost destule - nu pot să le relatez - aş da idei elevilor şi
nu ar fi bine. Îmi aduc aminte de frigul îndurat în sălile răcoroase şi de laboratorul de biologie (am
terminat profilul chimie-biologie; nu doream să mă fac doctor - am ajuns la acest profil din întâm
plare). Pe atunci laboratorul arăta şi era dotat diferit. Erau multe animale împăiate pe care noi le
îmbrăcam sau le puneam coifuri şi mai exista o masă cu roti pe care noi ne plimbam şi spuneam că
mergem la sala de operaţie.
Sfatul meu pentru elevi este cel al tuturor profesorilor şi
părinţilor în general: să nu îşi irosească timpul cu lucruri fără fo
los şi să investească în educaţia şi în devenirea lor ca oameni. Să
citească cât mai mult, să înveţe măcar o limbă străină, să se des
curce la calculator, să îşi aleagă din timp cariera pentru a se putea
pregăti. Şi, bineînţeles, este important să faci ce îţi place, pentru
că atunci vei pune pasiune în munca ta. Dar să nu uite respectulrespectul faţă de părinţi, faţă de profesori, faţă de colegi, faţă de
societate şi faţă de Dumnezeu. Şi atunci, indiferent de meseria pe
care o ai, vei lăsa în urma ta o imagine plăcută”
Tiberiu Cheia (profesor de limba engleză)

„Cea care m-a inspirat să aleg această profesie, este învăţătoarea mea, doamna Tabarcea,
întrucât am iubit-o enorm. Deşi eram în epoca în care învăţătorul avea voie să-şi lovească discipolii,
doamna învăţătoare era una dintre cele mai blânde şi mai calde persoane pe care am cunoscut-o
vreodată. În patru ani, nu cred că a ţipat vreodată la noi, deşi eram destul de gălăgioşi şi indisciplinaţi.
Cea mai mare realizare a mea din timpul liceului a fost participarea la Olimpiada Judeţeană
de Limba Franceză, de unde m-am întors cu premiu, deşi era o materie considerată de mulţi dintre
colegii mei ca fiind foarte dificilă.
Toate întâmplările de care îmi amintesc cu zâmbetul pe buze sunt din timpul orelor de
matematică. Eram o clasă de filologie (mai precis, profil - limbi moderne), deci marea majoritate nu
se descurca la această materie. Eram destul de bună la matematică şi la toate testele încercam să-mi
ajut colegii şi prietenii să obţină note de trecere. Notele de trecere erau destul de greu de obţinut în
acea perioadă. La fiecare test, doamna profesoară Turcu Aura, mă muta la catedră lângă dumneaei
şi, chiar şi de acolo reuşeam să trimit «fiţuici» colegilor (nu aveam smartphone, evident). Bineînţeles
că mereu eram prinşi. Însă nici în ziua de azi nu înţeleg cum am scăpat fără să primesc nota unu.
O meritam cu vârf şi îndesat.
Am avut şi materii la care nu am excelat. Una dintre ele era geografia, şi cred că ar fi şi în continuare,
dacă aş mai fi la şcoală. Harta era coşmarul vieţii mele. Nici astăzi nu găsesc nimic pe hartă şi nu cred
că m-aş putea orienta cu ajutorul ei. Noroc cu GPS-ul.
Sfatul pe care aş dori să îl ofer liceenilor, ar fi să rămână la fel de «zurlii» ca până acum. Aşa
sunt frumoşi adolescenţii. Şi, bineînţeles, să profite de toate avantajele educaţiei din secolul XXI.”
Ramona Marinuc (profesor de limba engleză)

„ Profesorul care m-a inspirat să urmez această profesie era
calm, ferm, inteligent, cu simţul umorului.
Consider promovarea examenului de treaptă ca fiind cea mai
mare realizare a mea din timpul liceului, întrucât mi-a permis în
scrierea într-o clasă de filologie.
Momentele din timpul liceului de care îmi amintesc cu zâmbetul pe
buze, sunt interminabilele meciuri de fotbal din curtea scolii... în
timpul orelor de curs.
Au existat si materii care nu m-au captivat. Fizica si mate
matica au reprezentat pentru mine variante de ocultism instituţionalizat.
Ce sfaturi as dori să le ofer liceeniilor? Nu vă grăbiţi atunci
când traversaţi strada. Nu deveniţi părinţi din accident. Protejaţi-vă.
Zâmbiţi. Statistic vorbind, oamenii care par bine dispusi primesc
ajutorul celorlalţi în 8 din 10 cazuri.”
Marinuc Marius (profesor de psihologie)

„Consider că am fost un elev privilegiat, care a avut profesori extraordinari, si în scoala
generală, si în liceu. Mulţi dintre acestia m-au inspirat si au avut un rol important în decizia mea
de a deveni profesoară. Din gimnaziu, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, îmi vor rămâne mereu în
memorie profesoarele de geografie si de limba română. În liceu, cred că de la fiecare profesor am
luat câte ceva, dar profesoarele cărora le datorez cel mai mult pentru parcursul meu profesional
sunt doamna profesoară Pungovschi Rozalia si doamnele profesoare de limba română Şimon
Elena si Tarţa Dorina. Dumnealor m-au inspirat mereu prin corectitudine, eleganţă, pasiune
pentru meserie si interes pentru absolut fiecare elev.
Cea mai mare realizare a mea din timpul liceului, cred că a fost că am reusit să îmbin
învăţarea cu distracţia. Am avut colegi minunaţi, nu prea am ratat nicio petrecere, dar am fost
la finalul liceului si sefă de promoţie.
Una dintre amintirile din liceu, care îmi aduce zâmbetul pe buze o reprezintă momentul
în care am luat un 2 la chimie, alături de alţi colegi de clasă, după care, evident, am învăţat pe
rupte si am luat 10, cu toţii.
Evident, am avut si materii care mi-au displăcut: matematică, fizică, chimie, logică.
Dragi liceeni, sfatul meu pentru voi este să fiţi sinceri si corecţi, mai ales cu voi însivă, dar si faţă
de ceilalţi din jurul vostru”
Corina Atofanei (profesor de limba franceză)

„În clasa a VlII-a, la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Fălticeni, astăzi Şcoala
„Ion Irimescu” s-a transferat o doamnă profesoară, în jur de 45 de ani, pe
nume Iacob Maria, care mi-a devenit profesoară de istorie. Modul cum pre
da această disciplină, cu patos, cu implicare, de parcă trăiam acele poveşti,
m-a convins că istoria este cea mai frumoasă dintre toate.
La liceu, am devenit cel mai bun elev din clasă la istorie şi la filozo
fie, fiind apreciat de profesori şi colegi, dar nu am participat la olimpiadă,
din cauza timidităţii. Am avut a treia medie la Bacalaureat din clasă.

Am trecut nedesemnat de către profesori, în perioada liceului, cu excepţia a doi dintre
aceştia, care mă apreciau şi mă susţineau. Oricum, situaţia era valabilă cam pentru toţi liceenii.
Profesorii aveau un comportament rece, distant, superior faţă de elevi, fără a-i interesa soarta
acestora. Revenind la subiect, profesorul meu de geografie şi istorie îşi alesese clasa noastră pen
tru inspecţia finală în vederea obţinerii gradului I. M -am pregătit pentru a-i răspunde la între
bări, fără nicio regie. Dumnealui avea mare încredere în cunoştinţele mele şi a ales să înceapă ora
cu mine. M i-a adresat prima întrebare: <<Ce aţi pregătit pentru astăzi? Care este titlul lecţiei?»
Învăţasem lecţia foarte bine, dar nu am dat importanţă titlului. M -am ridicat în picioare, bâlbâindu-mă, şi n-am putut fi coerent pentru a da un răspuns clar. Cu ajutorul unui alt elev, profesorul
a salvat situaţia, iar pe tot parcursul lecţiei a refuzat să-mi dea şansa de a-mi repara greşeala, deşi
am stat cu mâna sus, ştiind toate răspunsurile la toate întrebările care au fost puse. La sfârşitul
orei mi-am cerut scuze, iar profesorul le-a acceptat.

Am avut parte şi de materii la care am simţit că nu excelez.
Fizica, unde învăţam doar teoria, chimia unde învăţam reacţiile pe de
rost, geometria, unde învăţam teoremele în acelaşi fel, însă mă des
curcam la algebră. În rest, consider că nu am avut probleme, întrucât
mi-au plăcut istoria, engleza, filosofia, geografia, limba română, dar
nu eram şi nici nu sunt bun la desen.
Sfatul pe care aş dori să îl ofer liceenilor, ar fi acela de a fi mai încrezători în forţele
lor, să aibă curajul să-şi expună ideile, părerile, să converseze cât mai mult cu profesorii şi
cel mai important să citească, orice, oricând, pentru că doar aşa se vor dezvolta personal.
Să fie sinceri şi să-şi asume lucrul făcut, nu să dea vina pe altcineva. Nu trebuie să caute să
impresioneze pe nimeni pentru că aşa vor fi tot timpul sub presiune. Să facă lucruri din
plăcere şi să se implice în cât mai multe activităţi. Eu le urez succes.”
Vrânceanu Ciprian (profesor de istorie)
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