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Am împlinit
157 de ani!

Marți, 15 noiembrie 2016, cu ocazia
împlinirii a 157 de ani, în Colegiul Naţional
“Matei Basarab” a avut loc spectacolul aniversar, pe care îl organizăm în fiecare an
pentru a marca momentul înfiinţării liceului nostru. În fața unui public numeros, elevii noștri au dat încă o dată dovadă de
talent și pasiune.

Atât bobocii, cât și colegii mai mari
s-au pregătit intens la repetiții pentru
această zi. Am avut parte de melodii clasice la pian și vioară, cântece contemporane interpretate cu stil și dansuri cu
excelente coregrafii. Colegii din public au
contribuit la atmosfera incendiară din sala
de festivități. Toate acestea au impresionat invitații veniți din alte școli și au
făcut din ziua bătrânului nostru liceu o
adevarată sărbătoare.

Dobrovicescu Tudor,
Clasa a X-a H
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Cum (mai) sărbătorim
Ziua Naţională?

Evenimentul dedicat zilei de 1 decembrie - Ziua naţională a românilor - ne duce
instantaneu cu gândul la semnificaţia acestui moment din istoria noastră, la faptele
măreţe ale românilor şi la voinţa lor de
realizare. Unirea Transilvaniei cu România,
săvârşită la 1 decembrie 1918, a fost evenimentul major care a încununat lupta pentru unire a românilor şi visul lor de a trăi în
acelaşi stat. La 1 decembrie 1918, voinţa lor
a devenit lege, iar participarea românilor
într-un număr atât de mare la Adunarea
de la Alba-Iulia (peste 100.000 oameni) a
legitimat actele Unirii.

ceremonie naţională, ce diferă de la an la
an. Sărbătoarea în sine o simţim fiecare
dintre noi, în felul nostru.

Tradiţional, de când se sărbătoreşte
Ziua Naţională în România, aceasta a fost
marcată de festivism organizat la vârful
puterii şi în favoarea ei. Pe vremea Regatului, 10 mai era Ziua Naţională şi era
sărbătorită cu fast. Ziua de „23 august”
a devenit din 1948 eticheta comunistă,
aşezată peste Ziua Naţională, iar evenimentul se sărbătorea grandios, cu participarea
populară cea mai numeroasă. După 1990,
s-a încercat continuarea manifestaţiilor
Cum se vede 1 Decembrie în 2016?
publice de amploare, dar în cele două decenii şi jumătate s-au pierdut spiritul şi
Ne apropiem de sărbătorirea a 100 emoţia sărbătorii, pentru că momentul a
ani de la săvârşirea acestui măreţ eveni- fost înlocuit de ceremonii cu conotaţii mai
ment, un veac de istorie presărată cu degrabă politice decât naţionale.
de toate! În fiecare an, 1 Decembrie este
omagiat în „pur stil românesc”: sărbătorim
Trecerea timpului pare a fi „disipat”
întotdeauna la şcoală, prin acţiunile edu- măreţia sărbătorii acesteia şi preţuirea sa
cative specifice, concursuri, manifestări di- în rândul românilor. Pe plan naţional, 1 Deverse. Sărbătoarea se traduce şi printr-o cembrie coincide uneori cu perioada cam3
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paniei electorale pentru alegerile parlamen- Încărcătura emoţională şi bucuria le-am
tare (o dată la 4 ani) şi cele prezidenţiale (o văzut însă la câteva momente organizate
dată la 5 ani).
local, în şcoală – de exemplu, în cinstea
Marii Uniri.
Sărbătoarea naţională din 2016 se
suprapune campaniei pentru alegerile
Colegiul Naţional „Matei Basarab” a
parlamentare şi, după clişeu, ceremonia marcat acest moment prin organizarea
este prea puţin încărcată de ideea unităţii unor activităţi specifice, sub coordonarea
naţionale, a consensului, a sobrietăţii cu catedrei de Istorie. Astfel, elevii clasei a
care trebuie să ne aplecăm asupra fapte- XI-a G au organizat un concurs tematic
lor înaintaşilor noştri. Omagierea momen- despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie,
tului pare a trece în plan secund, mass- la care au participat elevi de clasa a IX-a
media trasmite deseori despre manifestări şi a X-a, au fost prezentate materiale şi
partinice, dispute şi „scene diferite” la filme realizate de elevi, s-a cântat, etc...,
parada militară şi destul de puţin despre toată manifestarea desfăşurându-se întrîncărcătura emoţională a acestui moment. o atmosferă de înaltă ţinuţă.
Ziua Naţională înseamnă, în primul rând,
unitate şi bucuria de a fi laolaltă pentru
Prof. Nicolae Diţă
sărbătorirea unui moment istoric de o
importanţă aparte pentru fiecare român.

O LUME FĂRĂ VIITOR
În data de 23 noiembrie 2016, am participat la simpozionul național pentru elevi
„La școală este mai bine decât pe stradă”,
ediția a III-a, cu tema „Școala naște dialog”,
organizat la Colegiul tehnic „Dinicu Golescu”. Deși în liceul nostru nu există cazuri
de abandon școlar, am aflat că acesta este
un fenomen social îngrijorător și am decis
să ne informăm în legătură cu acesta și să
realizăm o lucrare pe această temă.
CE ESTE ȘCOALA ȘI CARE ESTE
IMPORTANȚA EI?
Școala este una dintre cele mai importante instituţii, deoarece aceasta ajută
în formarea personalității tinerilor. În primul
rând, școala este locul în care îți petreci
cei mai frumoși ani, ai parte de diferite
experiențe memorabile și totodată înveți
foarte multe lucruri. Aceasta completează
educația primită acasă. Ea te învață
cum trebuie să te comporți în societate.
Considerăm că aceasta îți modelează un
viitor pe care nu ți l-ai putea construi singur.
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CAUZE ALE ABANDONULUI ȘCOLAR

• plecarea în străinătate a familiei;
• divorțul părinților;
• mediul familial violent;
• lipsa resurselor materiale;
• influența nefastă a anturajului;
• decesul părinților;
Viața fără unul dintre părinți sau
fără amândoi este ceva ce mulți au avut
de suportat. Aceasta poate reprezenta
una dintre cauzele triste ale abandonului școlar. Considerăm că aceşti tineri sunt
nedreptățiți. Un copil care nu mai are un
model, un om în care să își pună toată încrederea și să îl înțeleagă este unul neîmplinit. Acesta nu poate evolua normal, nu
mai are aceeași încredere în el și nu mai
are hotărârea de a face ce este important.

P E R P E T U U M M O B I L E
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ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Centrul Educația 2000+ şi UNICEF au
dezvoltat proiectul “Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului școlar: costuri și
mecanisme“ care îşi propune să ofere sprijin pentru consolidarea eforturilor generale
de abordare a acestui fenomen. Proiectul
are o triplă deschidere, urmărind nu numai
să extindă baza de date deja existentă în
ceea ce priveşte abandonul şcolar, dar, în
acelaşi timp, să testeze o serie de soluţii
realiste de abordare și să estimeze costurile necesare implementării la o scară
largă a propunerilor făcute.

te cauze se regăsesc la trei niveluri diferite: cel al elevului și al familiei sale, al
comunităţii de provenienţă și al şcolii.
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon
pot fi determinate de repetenţiile repetate
şi frecvente, de integrarea insuficientă în
colectivul clasei de elevi sau de calitatea
relaţiilor cu profesorii și cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care
să prevină abandonul școlar. Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului școlar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii,
pot identifica și diagnostica problemele
acestora și pot atrage atenţia autorităţilor
sau
organizaţiilor
nonguvernamentale
competente pentru a interveni la nevoie.

Concomitent, eforturile s-au concentrat pe o mai bună pregătire a tuturor
actorilor implicaţi în procesul de educație
În concluzie, considerăm că Romania
pentru a face faţă problemei abandonului are nevoie de mai multe proiecte care să
școlar.
prezinte soluții pentru prevenirea abandonului școlar. Pe de altă parte, credem
Cercetările din cadrul proiectului că familia trebuie să reprezinte un model
au avut loc în 19 unităţi şcolare din cinci pentru copil și este o mare greșeală să nu
zone geografice, în judeţele Argeş, Braşov, îi fie alături în construirea viitorului.
Călăraşi, Dolj și Neamţ. Principalele concluzii ale cercetărilor sunt prezentate în
Cristiana Dănescu
raportul „Renunţarea timpurie la educație:
posibile căi de prevenire”.
Ștefania Nicola,
Raportul explorează cauzele abandonului prematur, concentrându-se pe
trecerea de la gimnaziu la liceu, în oraşele
mici sau la periferia oraşelor mari. Aces-

Clasa a XI-a I
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TRADIŢIA
COLINDELOR DE CRĂCIUN

În viata ortodoxă și în istoria românilor
Iată, au venit încă o dată sărbătorile
cele mari ale creştinătăţii, la începutul
iernii, în pragul Noului An. Acum, toţi ne
facem socoteala muncii şi a realizărilor din
anul ce se încheie şi ne pregătim pentru
un nou început şi să împlinim cu folos rosturile pe care ni le-a rânduit Dumnezeu
pe calea vieţii. La această vreme, Biserica
a statornicit să ne amintim de Naşterea
Domnului. Ea ne cheamă să cugetăm, ca
nişte contemporani, la acest eveniment
extraordinar, care a fost venirea în lumea
noastră a Fiului lui Dumnezeu.
Sărbătorile acestea sunt pentru
noi toţi prilej de bucurie, de petrecere
duhovnicească, în rugăciune şi în cântec
de colind strămoşesc. Trebuie cunoscut
faptul că aceste colinde ne vin din adânc
de istorie creştină şi românească, din momentul în care a trecut prin părţile Dobrogei Sfântul Apostol Andrei. Mai târziu,
învăţăturile din colinde ne-au venit tot prin
tradiţie, în momentul formării poporului
român. Să reţinem că poporul român este
singurul popor de origine latină la care s-a
impus creştinismul ortodox.
Este de remarcat un lucru extrem de
interesant, anume că aceste tradiţii, venind
din cel mai adânc timp istoric românesc,
conţin esenţa învăţăturii creştine despre
Mântuitorul. Cei care au transmis-o ştiau
foarte multe amănunte istorice: ştiau de
Irod, ştiau de Maica Domnului, ştiau că
S-a născut în Betleem, dar cel mai important e că ştiau despre Iisus că este Fiul lui
Dumnezeu, trimis de Tatăl din Ceruri.
Deşi Pastele este cea mai mare
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sărbătoare a creştinismului ortodox, cele
mai multe datini şi colinde sunt legate de
Crăciun. Şi aceasta pentru că evenimentul cel mai important din istorie a fost
tocmai întruparea Fiului lui Dumnezeu pe
pământ. Colindele au fost în permanenţă
o predică orală. Copiii sunt cei care, asemenea îngerilor, vestesc Naşterea Domnului prin colinde, pentru că ei le înţeleg
mai bine, le iubesc şi prin ele îşi întăresc
credinţa în Dumnezeu.
Colindele, ca de altfel majoritatea slujbelor bisericeşti, sunt cântate şi nu rostite. Cuvintele sunt menite să se adreseze
minţii noastre, iar melodia se adresează
inimii noastre. Cuvintele cântate se ţin
minte mai uşor; asociate cu melodia parcă
vin de la sine, angajând întreaga noastră
fiinţă în primirea învăţăturii.
Datoria noastră, a celor de acum,
este aceea de a păstra cu sfinţenie aceasta veche tradiţie româneasca a colindelor,
care nu este alta decât transmiterea celor
mai importante învăţături ale Mântuitorului Hristos despre El, despre Dumnezeu,
despre noi şi despre felul în care trebuie
să trăim, ca fii ai Aceluiaşi Dumnezeu şi
fraţi între noi. Să păstrăm aceste colinde
pentru că ele sunt însuşi trecutul nostru
românesc! Prin colinde ne-am păstrat unitatea de credinţă şi unitatea de neam. De
aceea, se impune să ne iubim în continuare colindele, să primim colindătorii, să încurajam pe cei ce cântă colindele noastre
şi să le transmitem mai departe, celor ce
vin după noi.

Prof. Mihai Oprişa

Te-ai ascuns în spatele ochiului meu

Să erupă!

Și nu te-am mai găsit niciodată,

Să erupă lumea toată

Așa cum o făceam pe vremuri.

Ca un vulcan încins!

Dumnezeu să mă ierte, dar

Să-mi plesnească capul

Chiar te-am pierdut pe-acolo,

Și-n locul lui

Acolo, în spatele ochiului meu,

Să răsară o floare.

Și, sincer să fiu,

Să explodeze o poezie

Cred că te-ai strecurat mai departe

Și din ea să apară o femeie,

Și pân’ la urmă ai ajuns să te ascunzi

A doua Evă.

Pe-undeva prin inimă...

Și-al doilea Adam

Pata

Să se nască dintr-un cuvânt

Apăruse o pată,

Începutul unei lumi mai bune.

Ca aburul pe o oglindă,

Și el să rupă floarea mea,

Și ea o mângâia ușor,

Să-i arunce petalele în mare,

Atentă să nu o șteargă.

Ca să piară

Și s-avem
Noul cuplu primordial –

Și ultimul strop de rațiune...
La întrebarea mea,
A întors capul
Și nu m-a băgat înseamă:
S-a întors la treabă.

Bunica-Mihai Alexandru,
Clasa a X-a D

După ceva timp,
În loc ca pata să dispară,
Ea crescu și crescu,
Și-ajunse să acopere totul.
Cum ce tot?
Tot ce conta!
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MĂSURILE REMEDIALE
Între deziderat și aplicare practică

Unul dintre rolurile cele mai importante ale evaluării elevilor este acela de a
pune în evidență lacunele din pregătirea
acestora și de a conduce la conceperea
și aplicarea unui plan de măsuri care să
remedieze neajunsurile semnalate.
În ultimii ani, astfel de planuri de
măsuri sunt concepute de toți profesorii,
fie în urma aplicării testelor predictive/
inițiale, fie după desfășurarea tezelor unice
sau a simulărilor. Aceste planuri de măsuri
însoțesc analiza rezultatelor evaluărilor
mai sus amintite. Pentru că unul dintre
obiectivele centrale ale activității didactice constă în obținerea de către elevi a
unor rezultate cât mai bune la examenele
naționale, multe școli organizează mai nou
evaluări semestriale (teze) cu subiect unic.
Toate aceste forme de evaluare unitară
furnizează cadrelor didactice informații
complete și de profunzime privind nivelul
de formare a competențelor elevilor. De
aici decurg și planurile de măsuri pe care
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profesorii le concep.
Pentru ca aceste planuri de măsuri
să nu rămână la stadiul de deziderat și să
fie aplicate concret și eficient, este necesar un efort real din partea tuturor factorilor implicați în formarea, pregătirea și
educarea elevilor.
Profesorul trebuie să conceapă
aceste planuri remediale cât mai realist,
adaptate specificului colectivelor de elevi:
vârstă, particularități cognitive, mediu
social, aspirații educaționale și profesionale
dar și posibilitățile existente în școală
pentru punerea acestora în aplicare.
Nu este eficient ca un astfel de plan să
conțină foarte multe măsuri pentru că nu
vor putea fi toate aplicate și nici măsuri
a căror aplicare este dificilă, solicitând
resurse de timp sau materiale prea mari.
S-a constatat, din practica ultimilor ani,
că aplicarea reală și eficientă a acestor
măsuri remediale se realizează doar cu un

de pregătire.

PROf. EMILIA IANCU
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Nu trebuie neglijat sub nicio formă
rolul părinților în succesul obținut de elevi
la examenele naționale. Aceștia nu pot fi
doar ”spectatori” la activitățile de studiu
ale copiilor lor. Este necesar ca aceștia să
cunoască și să monitorizeze programul
școlar al elevilor și sarcinile lor de studiu
și să intervină cu fermitate atunci când
Responsabilitatea creșterii nivelului de elevii nu participă la orele de curs, la cele
pregătire a elevilor nu poate fi însă doar a de pregătire sau nu-și îndelinesc sarcinile
profesorului. Este esențial ca elevul să aibă de studiu individual.
o motivație reală și o dorință puternică
Atâta vreme cât măsurile remediale
pentru a-și consolida pregătirea pentru exrămân
doar pe hârtie sau profesorul nu
amene. Această motivație se construiește
diferit la elevii de gimnaziu față de cei de este sprijinit de către elevi și părinți în aplila liceu și tot diferit se obține motivația carea acestor măsuri, rezultatele dorite nu
de la un tip de liceu la altul. Pentru ca vor apărea. Este imperios necesar ca apliefectul aplicării măsurilor remediale să carea acestor planuri de măsuri să se facă
fie evident pozitiv este necesar ca elevii printr-un efort al echipei profesor-elevsă conștientizeze necesitatea implicării părinte și nu doar prin strădaniile izolate
lor totale și responsabile în programele ale cadrului didactic.

decembrie 2016

efort serios din partea cadrelor didactice
care doresc ca aceste măsuri să nu
rămână doar pe hârtie, în dosarul comisiei
metodice. După o identificare obiectivă,
clară și completă a punctelor slabe
ale pregătirii elevilor, se propun măsuri
concrete, adecvate specificului elevilor și
realiste pentru obținerea progresului școlar.
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DREPTURILE
CONSUMATORILOR

Protecţia consumatorului - reprezintă
una din coordonatele principale ale politicilor sociale promovate de către guvernul
oricărui stat. Totodată, ea trebuie, datorită
importanţei pe care o prezintă, să se constituie într-o politică de sine stătătoare cu
obiective, priorităţi şi instrumente proprii.

• dreptul

Începând cu anii 1960-1970, în diverse
state europene ca Suedia, Danemarca,
Marea Britanie, Germania, Belgia, Franţa,
Ţările de Jos, au fost promulgate legi
care vizau protecţia consumatorilor, iar în
România au apărut reglementări după anul
1990, adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor
reprezentând primul act care a statuat,
în ţara noastră, drepturile consumatorilor.

• dreptul de a fi informat - dreptul de a

Consumatorii
următoarele drepturi:
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beneficiază

de

la satisfacerea cerinţelor
esenţiale de viaţă - dreptul la bunuri şi
servicii care garantează supravieţuirea;

• dreptul la siguranţă - dreptul de a fi
protejat împotriva produselor, proceselor sau serviciilor care pun în pericol
sănătatea sau viaţa oamenilor;
avea elementele necesare pentru a lua
o decizie, pentru a face o alegere;

• dreptul de a alege - dreptul de a avea
acces la o varietate de produse şi servicii, la preţuri stabilite pe bază de
concurenţă;

• dreptul de a fi ascultat - posibilitatea consumatorilor de a-şi exprima nemulţumirile legitime referitoare
la bunuri şi servicii şi la condiţiile de
cumpărare ale acestora;

• dreptul

la

despăgubire

-

dreptul

• adresa de e-mail a comerciantului;

cunoştinţele şi abilităţile prin care se
formează un consumator informat;

• eventualele restricții de livrare în anu-

• dreptul la un mediu ambiant sănătos

• dreptul de a anula comanda în termen

, dreptul la un mediu natural care să
îmbunătăţească ceea ce definim drept
"calitatea vieţii".
Produsele trebuie:

• să corespundă descrierii;
• să corespundă scopului propus;
• să fie adaptate pentru utilizare normală;
• să aibă o calitate acceptabilă.
Ce trebuie să știți înainte de a
cumpăra?

mite țări;
de 14 zile;

• serviciile post-vânzare disponibile;
• mecanismele de soluționare a litigiilor;
• numărul de înregistrare al comerciantului în registrul comerțului;;

• titlul profesional al comerciantului și
detalii privind TVA (dacă este cazul);

• asociația profesională căreia îi aparține
comerciantul (dacă este cazul).

Pentru astfel de achiziții, rețineți că
Când cumpărați produse sau servicii nu trebuie să plătiți costuri de livrare sau
în UE, comerciantul trebuie să vă ofere alte comisioane în privința cărora nu ați
anumite informații clare, corecte și ușor fost informat .
de înțeles despre produsele sau serviciile
Informarea prealabilă face parte din
respective, înainte de a le cumpăra.
contract, cu excepția cazului în care cliAceste informații contractuale includ: entul și comerciantul acceptă de comun
acord modificarea condițiilor care figurează,
• principalele caracteristici ale produsu- de exemplu, pe site-ul comerci-antului.
lui;
Contractele trebuie redactate într• prețul total, inclusiv eventualele taxe și un limbaj clar și ușor de înțeles și nu pot
comisioane;
conține clauze abuzive.
• costurile de livrare (dacă este cazul) și
În unele țări din UE, dreptul de a
orice alte taxe adiționale;
primi confirmarea comenzii și de a o an• modalitățile de plată, livrare sau execu- ula, precum și alte cerințe legale, nu se
tare;
aplică achizițiilor făcute la domiciliu a căror
• identitatea comerciantului, adresa valoare este mai mică de 50 EUR.
poștală și numărul de telefon;
Ce faceţi dacă doriţi să returnaţi un

• durata contractului (dacă este cazul).

produs?

1. Contactați comerciantul!
Nu este nevoie ca toate aceste
informații să fie furnizate explicit, atâta
Ca prim pas, contactați serviciul pentimp cât pot fi înțelese din context (ex.
caracteristicile unui produs afișate pe un tru clienți al comerciantului - datele de
contact sunt în mod normal pe site-ul
raft în magazin).
acestuia. Transmiteți-i că nu s-a conformat legislației europene sau naționale și
Cumpărăturile online
cereți-i să rezolve problema. Îi puteți reamÎn plus, atunci când cumpărați un inti comerciantului ce obligații îi revin, așa
produs on-line, prin telefon, dintr-un cum sunt re-zumate pe acest site. Este
catalog de vânzări prin corespondență întotdeauna o idee bună să vă susțineți
sau de la un comis voiajor, înainte de a
11
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• dreptul la educare - dreptul de a obţine

face achiziția, trebuie să vi se ofere și
următoarele informații detaliate:
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reclamația cu dovezi (facturi, contract etc.).
Dacă această abordare nu funcționează,
luați în considerare alte căi.
Dacă nu poate soluționa direct problema dumneavoastră, comerciantul trebuie să vă informeze cu privire la acțiunile
pe care le puteți întreprinde ulterior:

• să vă ofere mai multe informații cu
privire la drepturile pe care le aveți;

• să ia măsuri pentru a vă ajuta să
beneficiați de aceste drepturi.

Dacă aveți probleme cu un furnizor
de servicii, puteți contacta și autoritățile
naționale de regle-mentare. Pentru a vedea
• depunerea unei reclamații oficiale;
cât de simplu este să faceţi o reclamaţie,
• inițierea unei proceduri de soluționare va rugăm să intraţi pe site-urile de mai jos!
alternativă a litigiilor.
http://reclamatii.anpc.ro

2. Contactați o organizație a consumatorilor sau autoritatea de reglementare!
De obicei, organizațiile consumatorilor din țara dumneavoastră pot:

http://www.anpc.gov.ro

prof. Florentina Cristea

O carte frumoasă
,,Darul lui Jonas”

De curând am citit “Darul lui Jonas”
de Lois Lowry, o carte care m-a impresionat şi m-a pus pe gânduri. Deşi este un
roman ce vizează aria tânără a societăţii,
a stârnit multe controverse şi în rândul
adulţilor.
Lumea din volumul “Darul lui Jonas” este utopică, un loc controlat, unde
greşeala nu există, o dimensiune uniformă
în care perfecţiunea dăinuie, doar pentru
că libertatea şi creativitatea sunt răpite. În
această comunitate, totul este programat,
imprevizibilul lipseşte cu desăvârşire. Fiecare membru are un rol deja stabilit şi un
set de reguli de la care nu se poate abate.
Copiii sunt aduşi pe lume de Născătoare,
apoi sunt repartizaţi unor familii doar
dacă dispun de o sănătate impecabilă şi
au o purtare care nu depăşeşte limitele
firescului. Ei sunt sărbătoriţi toţi deodată
şi odată cu înaintarea în vârstă primesc
unele privilegii, urmate de un alt şir de
reguli.

12

În această lume incoloră, în care
sentimentele, emoţiile şi orice fărâmă a
umanităţii sunt suprimate, trăieşte şi Jonas. Când ajunge la vârsta de doisprezece
ani, el primeşte drept însărcinare, cel mai
important rol, unul crucial pentru soarta
întregii comunităţi: primitorul de memorie. Această sarcină constă în păstrarea
tuturor amintirilor omenirii, întregul trecut
transferat din memoria vechiului Primitor,
în memoria celui nou. Greutatea ce atârnă
pe umerii lui Jonas îl schimbă, îi relevă o
altă perspectivă asupra lumii, îi creează o
nouă conştiinţă. Tânărul este copleşit de
multitudinea informaţiilor care-l determină
să simtă, să sufere, să iubească, să
gândească independent şi să realizeze că
trăieşte într-o perfecţiune prăfuită şi întrun adevăr ştirbit. Inteligent, curajos, Jonas alege să nu se mai supună regulilor,
fiind atras de tărâmul pe care-l evocă prin
amintiri, un loc unde simte că libertatea
şi fericirea există în cea mai pură formă.
El alege să părăsească “paradisul plin de
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constrângeri” alături de fratele lui, Gabe, a
cărui viaţă urma să fie curmată.

lui inocent, neştiutor în tânărul conştient
şi matur. “Darul lui Jonas” este o lectură
uşoară, dar care ascunde idei profunde,
Romanul are un final deschis, deo- îndeamnă cititorii să fie sinceri cu ei înşişi,
arece nu se ştie dacă Jonas găseşte lumea să creadă în schimbare, să nu uite că ea
de “Altundeva”. Cu toate acestea, cea mai vine din interior şi că se naşte din cele mai
mare dorinta a lui este să ajungă acolo, pure dorinţe.
să părăsească acea comunitate în care a
crescut, să se detaşeze de societatea pe
David Elena-Valentina
care a ajuns să o dispreţuiască. Cred că
Clasa a XI-a I
romanul urmăreşte transformarea copilu13
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Cartea

îndrumătorul meu în viaţă
Viaţa, de multe ori, reprezintă o
adevărată şi nesfârşită şcoală ce ne supune
unor teste dificile. Fiecare pas al nostru
reprezintă o perlă într-un şirag ce mereu
se va îmbogăţi prin neîncetata completare
a firului cu preţioasele bijutetii. În fiecare
perlă stă ascunsă o alegere, o întâmplare
ce ne-a construit ca persoane şi ne-a pus
temeliile unui caracter brăzdat cu valori
etice. Atât încercările, situaţiile dificile, momentele în care parcă ne aflăm pe marginea unui abis psihologic ce e pe cale să ne
înghită, cât şi momentele strălucite în care
mulţumirea de sine şi satisfacţia obţinute
ca rezultat al unui lucru bine făcut, ne
formează. Astfel, ajungem să cunoaştem
atât gustul amar al nemulţumirii, cât şi
nepreţuitul gust al fericirii.

meditaţia rămân suspendate.” Asta a afirmat Barbara Tuchman şi nu cred că aş
putea găsi o exprimare mai potrivită care
să cuprindă în esenţă toate oportunităţile
pe care ni le dă lectura.

Şi totuşi, ce este cu adevărat viaţa?
Sinceră să fiu, nu ştiu răspunsul la această
întrebare. Pot doar să presupun. Cred că
viaţa înseamnă experienţă, acumulare de
situaţii în care eşti nevoit să urmezi o cale,
multitudine de decizii prin care să-ţi asumi
riscuri.

O carte care a reuşit să mă fascineze este "Mândrie şi prejudecată" de Jane
Austen. Romanul prezintă o societate
anglicană cu concepţii şi practici învechite.
Personajul central, Elizabeth Bennet, zisă
şi Lizzy, este surprinsă într-un moment
crucial al existenţei sale, moment în care
totul este pus sub semnul întrebării, atunci când tot ceea ce i se părea imposibil,
atât din punct de vedere al societăţii, cât
şi al principiilor personale, devine realitate.
Fiind provenită dintr-o familie numeroasă,
însă fără un moştenitor concret, bucurându-se de prezenţa celor patru surori,
mama acesteia încearcă cu disperare să îşi
căsătorească cât mai curând fiicele, asigurându-le o bună calitate a vieţii cu preţul
lipsei iubirii. În antiteză cu figura mamei,
apare tatăl lui Lizzy, un bătrân pragmatic şi
inteligent ce le doreşte fericire sufletească
fetelor sale, în special lui Elizabeth, fiica
sa preferată care îi semăna în spiritul liber
şi filantrop, amândoi fiind dominaţi de o
capacitate de înţelegere ieşită din comun.
Crearea acestor tiplogii atât de diferite, cu
personalităţi atât de bine conturate m-a
fascinat. Atunci când sora sa mai mare,
Jane, intră în contact cu domnul Bingley,
un bogat şi influent moştenitor alături de
care se dorea a fi măritată, lucru încurajat

În ceea ce mă priveşte, nu mă pot
lăuda cu o experienţă personală majoră.
Momentan caut să îmi construiesc eul
lăuntric pe baza a ceea ce mă înconjoară.
Încerc din răsputeri să mă inspir şi să
asimilez ceea ce este mai bun din ce au
ceilalţi de oferit.
Şi astfel, cum nu ai întotdeauna în
preajmă persoane care să te inspire cu
adevărat pentru definirea unei personalităţi
bine ancorate în principii, am început să
cred în ceea ce spunea Tudor Chirilă: "Citiţi.
Citiţi mult. Citiţi tot ce vă pică în mâna.
Citiţi orice, fără discernământ. Nimic nu e
mai important ca lectură, acum."
În cărţi reuşim să ne regăsim, să ne
identificăm cu situaţiile de viaţă ale personajelor. “Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei.
Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu
are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi
14

Dacă ar fi să aleg o carte care săşi fi pus cu adevărat amprenta asupra
mea, ar fi dificil, căci fiecare lectură, indiferent de cât de banală ar părea îşi lasă o
mică amprentă pe sufletul meu. Aşa cum
spunea Theodore Parker: “Cărţile care te
ajută cel mai mult sunt cele care te fac să
gândeşti cel mai mult. Cel mai greu înveţi
când citeşti cărţi uşoare; însă o carte
extraordinară care vine de la un gânditor
remarcabil este o corabie a gândirii, plină la
refuz cu adevăr şi frumuseţe.”
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de iubirea reciprocă dintre cei doi, Lizzy îl
cunoaşte pe donmul Darcy, şi mai bogatul
prieten al lui Bingley. Elizabeth nu este
încântată de misteriosul bărbat din cauza
aroganţei sale, "aş putea foarte uşor să
iert mândria lui, dacă n-ar fi călcat-o în
picioare pe a mea".
Ideea centrală care m-a atras şi m-a
făcut să-mi ridic semne de întrebare, care
în final mi-a dat o reală temă de gândire,
este prezentată chiar din titlu. Orgoliul
de clasă al domnului Darcy şi prejudecata
domnişoarei Elizabeth Bennet sunt două
coordonate ale cărţii.
Încă o dată mi s-a confirmat opinia
conform căreia, mândria nu duce nicăieri,
nu eşti cu nimic superior celorlaţi, iar
prejudecăţi există pretutindeni. Judecăm şi
suntem judecaţi fără temeiuri, ceea ce ne
îndepărtează de oameni, oameni cu care
am putea fi perfect compatibili, pe care să
îi înţelegem şi care să ne înţeleagă.
În cărţi găseşti sprijin şi numai prin
lectură te poţi integra în rândul celor ce
vor să progreseze. Consider că prin lectură
trăieşti situaţii ce mai târziu te vor ajuta
în evitarea unor fapte nedorite şi te vor
îndruma în luarea unor decizii.
Helen Exleg avea dreptate când afirma: "Cărţile pot fi extrem de periculoase.
Pe cele mai bune dintre ele ar trebui pus
un avertisment: " Atenţie! Îţi poate schimba viaţa!"
Cred că cel mai bun lucru pe care îl
putem face este să începem să investim
în noi, în cultura noastră, să încetăm să ne
mai întrebăm: "La ce-mi vor folosi cărţile
în viaţă ?" şi să realizăm cât de mult contribuie lectura la dezvoltarea intelectului
şi a personalităţii noastre. În plus, fiecare
carte este inspirată din adevăr, având ca
temelie realitatea: "Viaţa este o carte, iar
noi o filă din ea."

Manolache Alexandra,
Clasa a XI-a I
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Autoportret
Sunt un poet ce merg în noapte,
În minte răsunându-mi șoapte.
Pe drumuri doar de câtre vânt bătute
Eu caut lucruri de nimeni știute.
În întuneric încerc să fac lumină
Și-n toate cele omenești găsesc câte o vină.
Sufletu-mi tânjește după falnica atotștiință,
Și-atunci îmi cer iertare în rugăciuni cu umilință.
Urc pe munți, mai sus, spre cer,
S-ajung în Rai eu tot mai sper.
De aș găsi o scară mi-ar fi mai ușor,
Dar mi-e teamă că prea tânăr am să mor.
În clipa ceea înapoi pe drumul pietruit mă-ntorc,
Pe calea luminată eu creierii mi-i storc.
În sunet de trompetă eu cobor spre casă
Treptele din piatră, mistuit de dor.
La cât de mult gândul meu cel sclipitor a chibzuit,
Într-un final, răspunsul arzător eu l-am găsit,
Dar cred că al meu negru păr a și albit.

Buzatu Flavius Teodor
Clasa a XI-a I

Eu sunt ...

Mă numesc Slavia Ruţă și am
șaisprezece ani. Știu, am un nume uşor
ciudat...există și o poveste a numelui meu,
o spun, în general, când cunosc persoane
noi, surpinse de cum mă prezint. Tatăl mamei mele s-a născut în Iugoslavia, însă a
fost nevoit să plece din țară, stabilindu-se
în România. Când s-au născut cei doi copii
ai săi, pe mama a botezat-o Slavia, iar pe
fratele ei, Yugo, din dragoste pentru patria
sa. Iar pe mine...m-au numit după mama...
lipsă de inspirație.
Aşadar... asta sunt eu. Staţi! Nu, asta
nu sunt eu, acesta este doar numele pe
care îl port, cu care însă mă identific prea
des, la fel ca restul oamenilor, din păcate...
Hmm... Deci cine sunt?!
Sunt elevă în clasa a zecea la Colegiul Național “Matei Basarab”, profilul științe
sociale, deoarece mă atrage sfera umanului, mă fascinează oamenii şi-mi doresc să-i
înțeleg, să le pătrund în minte. Îmi doresc
ca pe viitor să am un job flexibil, antrenant,
care să mă țină constant în acțiune, să
am o viață activă. Mă imaginez o mamă
tânără, modernă, însă devotată familiei sale
și mai ales propriei persoane.... Deci, sunt o
viitoare mamă? Da, însă definirea eului meu
nu se oprește aici. Sunt fiica mamei și a
tatălui meu, sunt sora fratelui meu și nepoata celor două bunici care mi-au rămas.
Sunt prietena cuiva, sunt fosta elevă a unei
profesoare pe care o ador, care mă iubește
ca pe propriile sale fete.

“Eul eului meu
Este încleștat în eul tău,
Și-n eul lui,
Și-n eul lor,
Și-n eul nostru,
Și-n eul tuturor,
Și tot așa,
Din încleștare-n încleștare
S-a format eul unui cerc,
Și tot așa
Din încleștare-n încleștare,
Absurdă sau reală,
Mai mult sau mai puțin involuntară
Am ajuns la concluzia
Că eul eului meu
Nu poate exista decât în încleștare
Cu eul tău,
Și cu eul lui
Și cu eul lor,
Și cu eul nostru
Și cu eul tuturor
Altfel, s-ar strica cercul.”

Și totuși, cine sunt eu? EU sunt
un suflet ce a ales să vină pe acest Pământ,
în această familie, ciudată, cum o definesc
eu. Am ales acest trup pentru a mă putea
manifesta în această lume, deci eu nu sunt
fata blondă, slabă, cu ochi căprui. Corpul
meu este doar un vehicul care mă plimbă
prin viață. Neale Donald Walsch afirma că
viața este o creație, nu o descoperire, deci
Doamne, câte eu sunt! Asta înseamnă EU sunt creatoarea vieții mele. Nu există
că am o personalitate complexă! Sunt o nimic în afara mea și totuși totul există
persoană care, pentru a se defini, trebuie fără mine, căci eu sunt responsabilă doar
să se găsească sub diferite aspecte, con- de propiul suflet.
texte (social, familial, spiritual), în relație cu
Eu sunt nimicul care face parte din
alţi oameni. Prin urmare, “Cine sunt eu?” nu
tot
și
totul care face parte din nimic!
are un răspuns ferm, concret, ca o definiție.
Este un concept care se desfășoară pe mai
multe planuri, care depinde de alti, de alte
Ruţă Slavia,
EU-ri.

Clasa a XI-a I
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ŞCOALA ALTFEL
În Basarab

Anul acesta, „Şcoala altfel” a coincis în liceul nostru cu săptămâna dedicată
aniversării înfinţării Colegiului Naţional „Matei Basarab”. Cu această ocazie, am participat la numeroase activităţi extraşcolare, dintre care ne-am propus să vă prezentăm
doar câteva.

ASE

amalgam de cunoștințe și spirit istoric românesc

Săptămâna altfel din anul acesta,
a adus elevilor mateiști un nou suflu de
cultură și inspirație, fapt datorat ieșirilor
organizate de cadrele didactice, care, cu
dăruire, ne-au oferit o săptămână plină de
activități minunate, care ne vor rămâne
vreme îndelungată în suflet și care, cu
siguranță, ne-au îmbogățit cunoștințele cu
privire la alegerea unei viitoare cariere.

În acest sens, ziua de marți, 15 noiembrie, a „săptămânii altfel” a fost dedicată
vizitării Academiei de Studii Economice.
Alături de domnii profesori Munteanu Dan,
Popescu Maria, Radu Mirela şi Ghiață Valentin, elevi ai claselor a XI-a și a XII-a au
avut ocazia de a explora cele două sedii ale
universității și de a cunoaște mai bine istoria ASE-ului. Fondată în 1913, Universitatea se
ridică la nivelul așteptărilor noastre prin impozanta sa arhitectură și aerul istoric ce te
așteaptă în fiecare sală și, în special, în Aula
Magna, inima clădirii și un loc cu totul deosebit.Turul clădirii a cuprins, de asemenea,
și biblioteca dotată excelent, pornind de la
tezaure filosofice şi până la cărți de natură
economică, esențiale în studiul tinerilor
studenți. Ne-au fost oferite informații cu
privire la admiterea din cadrul facultăților și
metodologia specifică. Academia de Studii
Economice are în structura sa 11 facultăți cu
domenii de circulație internațională, inițial
admiterea fiind luată în considerare pe
baza unui eseu motivațional. Două cadre
universitare ne-au propus un test de per18

sonalitate, care ne demonstra că, în funcție
de înclinările noastre, fie ele artistice, sociale sau întreprinzătoare, ne putem alege
o profesie potrivită.
Deși domeniul științelor economice
pare unul aprig și rece, această concepție
ne-a fost schimbată de căldura cu care
am fost primiți în cadrul Academiei, calitatea informațiilor oferite, fiind cu adevărat
superioară, la fel ca standardele de dotare
culturală ale facultății. Acest lucru nu ne-a
surprins, deoarece, de mai bine de 100 de
ani, universitatea aduce cu sine, odată cu o
bogată evoluție în ceea ce privește standardele, și o puternică aducere-aminte a
spiritului istoric românesc. Un student din
cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică
si Informație Economică ne-a împărtășit
viziunea unui tânăr asupra urmării unei
astfel de specializări, numind-o ,,o pasiune
frumoasă și cu perspectivă de viitor, dar
care implică multă muncă”.
Cu siguranță, perspectiva noastră
s-a îmbogățit și suntem pregătiți să luăm
în considerare o viitoare carieră în domeniul economic, iar căutările noastre nu se
opresc aici, fiind determinați să descoperim
și alte modele ale spiritului cultural și educativ din diferite domenii.

BOȚOGAN DANIELA,
CLASA A XI-A H

Sfârșitul săptămânii „Școala Altfel”
ne-a adus la fel de multă bucurie, precum
începutul ei. Acesta a surprins în mod
plăcut elevii claselor a IX-a și a X-a, care au
participat activ la o lansare de carte pentru adolescenți, punând întrebări și creând
o atmosferă destinsă.
Cristina Chiperi este o tânără de 18
ani, din Italia, care și-a scris triologia pe telefon, după care a fost contactată de un
editor pentru a-și publica cărțile. Am avut
prilejul de a afla printre primii că cel dintâi
volum se va lansa la Gaudeamus, pe data
de 18 noiembrie 2016, urmându-i al doilea
numai la o săptămână distanța, însă în
privința celui de-al treilea ni s-a spus că
încă nu se știe nimic.
La final, a avut loc o extragere de
CB: „Bănuim că au existat și mobilețele, în urma căreia au fost câștigate mente în care ai vrut să renunți, ce te-a
5 exemplare din primele două volume ale motivat să-ți continui cartea?”
triologiei. Apoi, tânara autoare a semnat
Cristina: „Așa este, au fost momente
volumele și a făcut o mulțime de poze cu
în care eram demoralizată de comentaricei doritori.
ile răutăcioase care mi se făceau, dar tot
Am reușit să obținem și un interviu cititorii m-au făcut să lupt. Toate insultele
în exclusivitate din partea Cristinei pentru pe care le-am primit au fost constructive,
revista noastră:
întrucât m-au ajutat să mă maturizez și
să-mi îmbunătățesc scrisul.”
CB: „Cum ai început să scrii?”
CB: „De ce crezi că oamenii ți-ar citi
Cristina: „Scrisul este pentru mine
cartea?”
un hobby, pe care l-am început la vârsta
de 14 ani. Am scris pe o platformă online,
Cristina: „Este o carte dedicată
numită wattpad, pentru că am aflat de la adolescenților, în mod special, pentru că
prietenele mele că așa aș putea fi citită.” în ea, se prezintă povestea de dragoste a
unei fete de liceu și prieteniile adevărate
CB: „Ce te-a inspirat să scrii <<My dicare se leagă între ea și ceilalți.”
lemma is you>>?
CB: „Ce le-ai sugera elevilor care vor
Cristina: „Ascultam o melodie a Sesă scrie?”
lenei Gomez, când întreaga poveste
prezentată în carte a prins contur în mintCristina: „În primul rând să citească;
ea mea. Am tradus versurile şi am apro- să citească foarte mult. Eu am două mari
fundat evenimentele, urmând un fir epic. categorii de cărţi pe care prefer să le citAșa s-a născut povestea din carte.”
esc: science-fiction și clasicii italieni. În vi19
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ziunea mea, pentru cineva care scrie, cit- ce ai publicat prima carte?”
itul este cel mai important lucru, deoarece
Cristina: „La școală, profesorii şi cone lărgește orizonturile și ne îmbogățește
legii
se
comportau la fel cu mine; nimic nu
vocabularul.”
se schimbase. În schimb, am început să
CB: „Ce au spus părinții despre faptul am mai puțin timp liber, fiind mai mereu
că scrii?”
ocupată cu prezentări.”
Cristina: „Scriam fără ca nimeni să
ştie, noaptea, până când m-a prins mama.
Ei i s-a părut o pierdere de vreme; a spus
că din cauza asta mă trezesc dimineața
obosită, că nu este un lucru benefic mie.”
CB: „Cum ți s-a schimbat viața după
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Cristina Bostacă,
Clasa a X-a G
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MECI PROFESORI -ELEVI

Și activitățile sportive au fost
prezente săptămâna aceasta în liceul nostru. Meciul de fotbal profesori-elevi este
unul dintre evenimentele în care profesorii
devin egalii elevilor, iar aici contează doar
aptitudinile sportive. Bineînțeles că pe
teren predomină respectul şi fair-play-ul.

Altă activitate a fost meciul de volei
dintre clasa a X-a C și clasa a X-a E. Meciul a fost încins până la capăt, iar galeria
băieților a fost asigurată de către colegele
lor de clasă.
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Centenarul intrării României
în Primul Război Mondial

Imagine
Trupele

de pe teatrul de război occidental.

de infanterie într-un moment de odihnă.

În anul de graţie 2016, România
numără 100 de ani de la intrarea sa în
luptele Primului Război Mondial, război
ce începuse cu doi ani înainte, dar pentru
care armata română nu fusese pregătită…
nici în anul 1916 nu era, dar obiectivul său
naţional părea a fi mai important decât
analiza militară făcută de ofiţerii săi.
Şi România a spus prezent la prima
mare conflagraţie mondială (din păcate,
va exista şi o a doua…) cu scopul declarat de a recupera provinciile aflate sub
stăpânirea străină a Imperiului dualist aus-
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tro-ungar. La finalul său, cu mari sacrificii
umane şi materiale, lua naştere “România
dodoloaţă” – România Mare, visul de veacuri al românilor de pretutindeni.
În paginile ce urmează, îi las pe elevii
mei să vă introducă în atmosfera acelor
timpuri, cu promisiunea de a reveni pe
marginea subiectului în curând, pentru a
sărbători centenarul Marii Uniri.

prof. Iuliana Căplescu

Guvernul român se concentrează
asupra refacerii armatei în perioada stabiRomânia este ameninţată că, prin lă, formând 2 armate cu 15 divizii de infannehotărârea sa de moment, nu va mai terie, 2 armate de cavalerie şi câteva unifi acceptată nici mai târziu, Antanta for- tăţi independente, dotate cu armament
ţând-o astfel să ia o decizie cu privire la modern din Franţa, Anglia şi Italia, care
schimbarea neutralităţii în care se afla încă fusese în mod prevăzător cumpărat cu 2
din 1914. Deşi nu terminase pregătirile mi- ani înainte, dar care soseşte în ţară abia în
litare, guvernul român cedează somaţiei iarna anului 1917.
Rusiei de a declara război Austro-Ungariei
şi, în consecinţă, la 4/17 august 1916, este
Practica războiului adusese la consemnat un tratat de alianţă şi o conven- ducerea armatei ofiţerii curajoşi şi plini de
ţie militară cu puterile Antantei care îi dă patriotism ai frontului, armata întărinduRomâniei drepturi egale cu celelalte ţări se prin sprijinul francez şi prin voluntarii
membre. Astfel, România intră în război, români căzuţi prizonieri. Organizaţia priluptând contra Puterilor Centrale şi decla- zonierilor români lansează un apel către
rând război Austro-Ungariei, în scopul de toţi prizonierii pentru a participa la lupta
a elibera Transilvania de sub dominaţia pentru reîntregirea ţării cu provinciile aflaacesteia.
te sub stăpânire habsburgică.
Sprijinul promis de Rusia în Galiţia
Acesta este doar un scurt rezumat
şi la Salonic nu are loc, Puterile Centrale al unei istorii începute prin tratate şi scrise
având posibilitatea de a-şi trimite divizii prin sânge şi sacrificii, o bătălie universală
bine antrenate contra armatelor noastre. pornită de la dorinţa de supremaţie şi de
răzbunare care a luat milioane de vieţi.
La 21 august/3 septembrie, sub comanda feldmareşalului Mackensen, o arAnul acesta se împlinesc 100 de ani
mată compusă din unităţi bulgare, germa- de la începerea participării României la
ne şi turceşti atacă România şi, după 3 zile masacru.
de luptă, cuceresc Turtucaia, apoi Silistra.
În memoria acestui început, guvernul
Armata română suferă pierderi grele, fiind
în final obligată să se retragă pe linia Car- ţării a aprobat o serie de activităţi comepaţilor. Prin forţarea treptată de retragere morative în perioada 2016-2019 printre care
aplicată a trupelor române, la 23 noiem- şi formarea site-ului online “Marele Răzbrie/6 decembrie, este ocupat Bucureştiul, boi”, care printr-o varietate de detalii, exde unde regele şi guvernul se retrăseseră plicaţii şi ilustraţii încearcă să-şi readucă
cititorii mai aproape de trecut, să îi facă să
la Iaşi.
conştientizeze ce au trăit, simţit şi făcut
În ciuda pierderilor, România nu fu- cei de acum 100 de ani şi care au fost gresese scoasă din luptă, ba chiar reuşeşte şelile care au dus la declanşarea acestuia.
să cauzeze mari pierderi Puterilor Centra-

23

P E R P E T U U M M O B I L E

Până în 1916, nici Puterile Centrale, nici
Antanta nu au reuşit să obţină victoria
decisivă mult aşteptată.

le, inamic superior ca număr, armament
şi experienţă militară, astfel încât generalul german Ludendorff a spus în amintirile sale de război: ”Noi am bătut armata română, dar n-am putut s-o nimicim.
Cu toată victoria noastră asupra armatei
române, noi eram mai slabi ca înainte în
ceea ce priveşte desfăşurarea generală a
războiului.”

decembrie 2016

Napoleon Bonaparte considera războiul “totul, artă şi creaţie”, dar John F.
Kennedy spunea că „omenirea trebuie să
pună capăt războiului, altfel războiul va
pune capăt omenirii”, ceea ce s-a şi demonstrant într-o mare parte în timpul Primului Război Mondial.
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Oameni ca noi, tineri, mai mult sau
mai puţin bătrâni, bărbaţi, femei sau copii şi-au neglijat dorinţele şi s-au sacrificat:
au mers pe front în constanta atingere a
morţii, au muncit pe brânci pentru a susţine economia sau şi-au plâns victimele;
toate acestea pentru un bine colectiv mai
presus de propriile avantaje. Oare noi am
mai fi capabili să luptăm atât de onorabil,
să supravieţuim şi să fim remarcaţi prin
vitejie şi unitate naţională?

neze bucătăriile de câmp şi aceastea din
liniile de rezervă: camarazii rezervişti fac
serviciul, aprovizionând ei înşişi pe cei din
linia de foc cu hrană şi chiar schimbândui.”

“De zece zile, în ţinută de marş, poartă raniţe şi arme: ziua nu e chip să fie
aprovizionaţi: abia seara pot să funcţio-

Alexandra Ciurea,
clasa a XI – a I

“E o minune că astfel de lupte de câteva zile sunt posibile. E ceva de necrezut,
în ce priveşte puterea de rezistenţă a corpului omenesc. Poate că muşchii nici n-ar
rezista, dacă n-ar fi puterea sufletească,
aceea care formează temelia virtuţii osAşadar, războiul este mai mult decât tăşeşti.”
lupta cu inamicii, cu un popor care are o
“Era un adevărat spectacol infernal
altă părere şi astfel devine duşman, este
să
vezi
şrapnelele făcând explozie din moo luptă de supravieţuire interioară, contra
propriului tău psihic, contra celor mai fi- ment în moment şi umplând atmosfera de
fum şi de zgomot. Aşa ceva nu se poate
reşti nevoi.
descrie: cine n-a văzut un asemenea specRoşu devine din culoare a dragostei, tacol nu-şi poate face idee despre el.”
o culoare a morţii, simbol al sângelui con“Fiecare căuta să-şi aranjeze afacerile
fraţilor, războiul este foamete, frică, durere, este momentul în care omul realizează şi începea să împacheteze. Ziua noaptea
fragilitatea existenţei sale, este ură im- erau toţi în picioare. Trenurile circulau fără
pusă prin manipulare, un conflict stârnit întrerupere: convoiuri întregi de vagoane
pentru a distruge, în ciuda faptului că prin umblau încoace şi încolo. Cei mai bine situaţi călătoreau în Ungaria, populaţia mai
comunicare totul s-ar putea rezolva.
săracă în localităţile de graniţă.”
MĂRTURII DIN “RĂSBOIU”

ROMÂNIA

În Primul Război Mondaial
(1914 - 1916)

1. România a fost singura ţară care a

luptat pentru recuperarea provinciilor
româneşti aflate sub stăpânire străină,
celelalte ţări luptând pentru exapansiune teritorială?

2. România a făcut parte prima dată din
Puterile Centrale? Antanta a promis
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României Bucovina, Banatul, inclusiv
partea care astăzi este a Serbiei, dar
şi Transilvania, până la Tisa. Puterile
Centrale au promis României retrocedarea Basarabiei, Bucovinei de Sud şi
a ţinutului Negotin din Serbia. Promisiunile Antantei au fost cu mult mai
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generoase decât cele ale Puterilor Centrale, aşa că balanţa românilor înclină
de partea Franţei, a Imperiului Rus şi a
celui Britanic.

3. Armata română a fost sub comanda
unor generali precum Eremia Grigorescu, Alexandru Averescu şi Constantin Prezan? În lupta pentru unitate
naţională s-au jertfit generali precum
Ion Dragalina, căpitani precum Grigore
Ignat, veterani precum Gheorghe Doinci, caporalul Constatin Muşat, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, până la
cifra de 250000 de oameni.

4. România a rămas singură în urmă ieşirii
din război a Rusiei din cauza revoluţiei
bolşevice? Când bolşevicii au cucerit
puterea în urma Revoluţiei din Octombrie şi au semnat cu germanii Tratatul
de la Brest-Litovsk, România a fost
lăsată complet izolată şi încercuită de
forţele ostile, neavând altă opţiune
decât să iasă la rândul ei din război
şi să accepte condiţiile umilitoare ale
Păcii de la Bucureşti. După ofensiva
încununată cu succes de la Salonic,
care a avut ca rezultat scoaterea din
război a Bulgariei, România a reintrat în
război pe 10 noiembrie 1918, cu doar o zi

mai înainte că războiul să se încheie în
vest.

5. România a avut cea mai mică bancnotă
din lume, care a fost pusă în circulaţie
în timpul Primului Război Mondial?
Bancnota de 10 bani, pusă în circulaţie
de Ministerul de Finanţe din România
în 1917, măsura 27,5 x 38 milimetri.

6. Catastrofa de la Ciurea de la 1 ianuarie 1917, a fost cel mai grav accident
feroviar din România, cu peste 1.000 de
morţi?

7. Maosoleul Eroilor de la Mărăşeşti
adăposteşte 170 de cripte individuale şi
comune?

8. România a avut şi eroine în Primul
Război Mondial precum: Marina Zaharia, fetiţa de 12 ani care a fost răpusă
de un glonţ în 1917, în apropierea pădurii
“La Răzoare”, în timp ce îl înlocuise pe
telefonistul de la postul de observaţie;
maica Mina Hociotă, sublocotenet;
sergentul Elena Chiriţă; Ecaterina Teodoroiu (Eroina de la Jiu)?

Maria Bascoveanu,
clasa a XI–a I
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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