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2 Gaudeamus 2010 

u doresc să ridic în slăvi colegiul 
nostru, ci aş vrea să punctez câteva 
aspecte. De multe ori, numele 

liceului nostru este asociat cu apelativul 
„tocilar”. Nu este o realitate, întrucât este 
simplu pentru cineva care nu învăţă, care 
nu priveşte în viitor şi care nu îşi da seamă 
că timpul nu mai poate fi recuperat, să îl 
numească pe cel de lângă el „tocilar”, doar 
pentru simplul fapt că învăţă şi îşi doreşte şi 
realizeze ceva. Viaţă te ia pe nepregătite, 
uneori, şi îţi dai seamă că nu poţi da timpul 
înapoi, pentru a recupera ceva; de aceea e 
important ca pe parcursul anilor de studiu 
să conştientizezi că trebuie să înveţi pentru 
a-ţi croi un drum în viaţă, pentru a avea o 
carieră şi pentru a deveni un om realizat, iar 
dacă nu îţi dai seamă de asta, viaţă are grijă 
să îţi  dea un „ghiont”, să te lovească şi să 
 

 

Gheorghe Vrănceanu  
 
 
te ambiţioneze, dacă înţelegi asta. Consider 
că este o oportunitate şi o onoare să fii elev 
al Colegiului Naţional „Gheorghe 
Vrănceanu”. Un colegiu care te pregăteşte 
temeinic pentru o carieră, care posedă în 
istoria lui nu prea mare modele de viaţă. 

 Dar să nu deviem prea tare de la 
subiect, să revenim la oile noastre.  
 Anul acesta a fost cel mai benefic pentru 
colegiul nostru, deoarece am obţinut locul 8 
la „Zece pentru România”. Rezultatul ne 
onorează, colegiul nostru fiind selectat 
dintre cele mai bune 10 licee din România. 
Ne putem mândri cu rezultatele obţinute la 
olimpiadele şcolare, cu elevi de excepţie şi 
cu profesori foarte buni. Probabil că, din 
eternitate, Gh. Vrănceanu, patronul nostru 
spiritual, ne face cu mâna, fiind mulţumit 
de noi. Nu există obiect de studiu la care să 
nu avem olimpici pe ţară în fiecare an. 
 În altă ordine de idei, fiind pusă în 
situaţia să scriu un articol despre casa „V. 
Alecsandri” din Bacău, pe când eram în 
clasa a noua, am constatat o situaţie 
aproape tragică. Nici nu ştiusem că în 
oraşul nostru se află casa marelui bard. 

  Vă spuneam atunci că este gravă 
situaţia în care se află casa, care e 
monument istoric în fond, dar trecând zilele 
acestea pe lângă ea, am constatat că starea ei 
e deplorabilă şi că foarte grav e puţin spus, 
iar nepasarea noastră este şi mai mare. E 
foarte posibil ca în scurt timp ruina să 
dispară; spun asta cu tristeţe, deoarece 
menţineea şi întreţinerea ei ar fi fost un 
elogiu adus clasicului nostru scriitor, cu atât 
mai mult cu cât casa face parte din 
patrimoniul nostru cultural.Din câte am 
auzit, ea ar fi fost cumpărată de un italian, şi 
ca să-mi lămuresc situaţia, am căutat-o pe 
fata domnului primar, Irina Stavarache, care 
este colega noastră de liceu. I-am adresat 
următoarea întrebare pentru a ne aduce un 
răspuns oficial al Primăriei Bacău: „Care 
mai este situaţia Casei Vasile Alecsandri?  
 
 

 ar fi mândru de noi 
 
 
Avem vreo şansă de a o recupera de la 
patronul italian?” Iată ce a răspuns a trimis 
domnul primar: „Proprietarul cere 1 milion 
de euro, iar primăria nu are resursele 
necesare pentru a o achiziţiona.” 

Probabil că, dacă ne-am mobiliza cu 
toţi şi am pune mână de la mână, câte un 
leu, sau cât putem, s-ar strânge o parte din 
bani şi am putea ajuta la achiziţionarea 
Casei, care ar trebui să rămână a 
băcăuanilor în continuare. Haideţi să ne 
mobilizăm şi să găsim o soluţie şi să facem 
noi primul pas, după cum se spune: „cu 
paşi mici se fac lucrurile mari". 

După cum bine ştiţi, anual este o 
„întrecere” între colegiul nostru şi Colegiul 
Naţional „Unirea” din Focşani, iar anul 
acesta  va avea loc pe 29 aprilie şi se va 
desfăşura astfel: între profesorii celor două 
colegii va fi un meci de fotbal, cât şi foarte 
distractivul  tras de sfoară , iar între elevi 
baschet, volei, fotbal, trasul sforii şi 
majorete.                              
 

Evelina Velescu, clasa a XI-a G 
   

N 
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Criza e din vina mea 

 
 

deseori stau şi privesc la societatea 
românească si mă întreb cum am ajuns aici. 
Se pare că dintotdeauna noi, românii, am 

considerat că totul merge prost şi de asta cea mai 
bună soluţie pe care am putea-o găsi este să ne 
plângem şi, mai ales, să arătăm cu degetul în curtea 
vecinului. Întotdeauna este vina altcuiva în afară de 
aceea a noastră. E vina crizei, e vina FMI-ului, e vina 
pensiilor neruşinate, e vina parlamentarilor că sunt 
prea mulţi. Sună cunoscut? 
 Mi se pare doar firesc, aşadar, ca situaţia în 
care se găseşte astăzi România să fie cauzată de cu 
totul altcineva decât de români. Ei bine, nu purtăm 
noi toată vina pentru marea CRIZĂ , dar suntem 
vinovaţi de faptul că aceasta nu numai că încă mai 
există, dar, chiar mai mult, se şi adânceşte pe zi ce 
trece datorită măsurilor ANTICRIZĂ. 
 În mod evident, dacă s-ar face un top al celor 
mai discutate subiecte, „Elodia” ar fi întrecută din 
păcate doar de „marea criză”. Citind revista şcolii de 
anul trecut, am găsit cu stupoare, ghiciţi ce? Criza era 
la mare căutare şi atunci când nici măcar nu începuse 
în adevărat. E clar, subiectul pare a fi epuizat: 
emisiuni, ziare, analişti, „fătuce”, toţi „marii 
specialişti” au dezbătut cu profesionalism subiectul 
cu rezultate evidente: ABSOLUT NIMIC. Chiar acum 
câteva zile, pe un post de ştiri, o prezentatoare 
întreba indignată: „Cum se poate, domn’le, să 
construim, când noi nu avem bani de pensii?” Din 
fericire pentru ea şi pentru telespectatori, trezorierul 
României se întâmpla să fie prin preajmă şi a început 
să-i explice legile lui Keynes... Mare greşeală, căci 
replica prezentatoarei a  fost mai mult decât 
elocventă: „Nu mă luaţi pe mine cu istoria”...  
 

The end 
                                                                                                                            
 
  
 
 
 
 

 
Din păcate, ţările care ies din 
criză urmează legile acestui 
„antic şi de demult” Keynes, dar 
cum România e mai modernă, 
urmeaza legile...lui Boc. Keynes 
spune scădeţi impozitele, Boc 
evident le creşte; Keynes spune 
angajaţi oameni, Boc concediază; 
Keynes spune scădeţi dobânzile, 
Boc se mai gândeşte... 
 Să fie oare vina 
americanilor sau să fie vina 
flăcării violet? Eu zic că e vina lui 
Tutankamon. Boc oare ce crede? 
Aaaaa, mi-am aminit pensiile 
neruşinate şi pe Mircea Badea... 
 Dar e oare 
disculpabilitatea o boală care a 
afectat 100% din populaţia ţării? 
Mă îndoiesc, probabil a afectat 
doar acea parte a românilor 
numită „popor”, uneori 
confundată de liderii ţării cu 
secretarele lor, cu familiile lor , 
cu „prietenii ” lor , dar mai ales 
cu ei înşişi. 
 Aşadar, dragi vrănceni, 
staţi liniştiţi, căci Guvernul 
lucrează pentru popor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 

A 

Geanina Stîngaciu, clasa a XI-a D 
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Romanian 
Rescue  
Association 

 

Romanian Rescue  
Association (RRA) este o asociaţie 
nonguvernamentală, nonprofit, 
creată cu scopul de a ajuta 
persoanele aflate in dificultate. 
RRA îşi propune să ajute forţele 
profesioniste (SMURD, Serviciii 
de ambulanţă, Pompieri, 
Protecţie civilă, Jandarmerie, 
Poliţie, Serviciul Salvamont si Serviciul 
Salvamar) prin mijloacele asociaţiei, 
respectiv personal, tehnică de intervenţie 
şi fonduri necesare achiziţionarii de 
alimente în cazul sinistraţilor. 

Asociaţia este împarţită în prezent 
în 17 filiale şi 18 formaţiuni judeţene de 
intervenţie la dezastre pe întregul teritoriu 
al României. 

Printre cele 17 filiale aflate pe 
teritoriul României se numară şi filiala 
Bacău, îndrumată de Herman Petru 
Mădălin, acesta fiind şi coordonatorul 
medical al tuturor filialelor. 

Pe site-ul oficial al asociaţiei RRA 
(www.rescue-team.ro) Herman Mădălin 
(preşedintele filialei RRA, Bacău) afirmă: 
„Am început activitatea în RRA, în 
speranţa că voi reuşi să aduc filiala RRA 
Bacău, la un nivel atât de ridicat încât să 
fie văzută ca un real punct de sprijin 
pentru comunitatea judeţului şi 
municipiului Bacău.Împreună am 
înfruntat greutaţi, am legat prietenii şi am 
devenit o familie, familie menită să îşi 
ajute semenii prin toate mijloacele 
posibile”.  

 
Datorită faptului că 

domnul director Gabriel Andrei 
a semnat un contract de 
parteneriat cu filiala RRA din 
Bacău, majoritatea voluntarilor 
din cadrul RRA-ului Bacău fac 
parte din C.N. „Gheorghe 
Vrănceanu”. 

Istrate Andreea (vicepreşedintele 
filialei RRA, Bacău): 

Pe data de 27 februarie 2010, am 
participat la o sesiune de pregatire a 
personalului RRA în caz de dezastru la 
Braila.La această simulare, pe lângă filiala 
Bacău, au făcut parte şi filialele Brăila, 
Bucureşti, Galaţi, Buzău, Prahova şi 
Tulcea. Toţi voluntarii prezenţi au fost 
grupaţi în patru echipe. 

După ce a fost dată alarma, 
exerciţiul a început. Fiecare echipă a intrat 
pe rând în locaţia „afectată” de 
cutremur.Cu toate că „victimele” au fost 
ascunse în clădirea afectată, nimeni, 
neştiind unde se aflau (exact ca într-un 
caz real), întregul echipaj RRA a reuşit să 
le localizeze, să le acorde primul ajutor şi 
să le scoată din clădire într-un timp scurt. 

Salvarea de la înălţime şi 
coborârea cu o targă a unei victime (reale 
nu manechin) a demonstrat încă o dată 
experienţa şi profesionalismul echipei. 
Pe lângă faptul că am învaţat tehnicile de 
prim ajutor pe care le-am putut exersa, am 
învăţat să lucrăm în echipă împreuna cu 

toţi voluntarii RRA din ţară.

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

Andreea Istrate, clasa a XI-a D 

 

http://www.rescue-team.ro/
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ENGLEZĂ ŞI PE URMĂ RESTUL 
 

 
 încercat primul an şi a ajuns la Olimpiada naţională de engleză, a perseverat, 
iar în cel de-al doilea a luat premiul cel mare în cadrul aceluiaşi concurs. 
Numele ei este Andrei Raluca şi ne-a împărtăşit câteva dintre experienţele 

sale. 
 
Spune-ne ceva despre tine, trei adjective care te-
ar caracteriza? 
Hotărâtă, mereu entuziastă sau îndrăgostită 
şi cam dezorganizată. Sunt patru. Dar 
numai pentru că două dintre ele se referă la 
acelaşi lucru.  
 
  De ce engleza, şi nu altă materie? 
Greu de spus. Cert este că e „munca” pe 
care aş face-o oricând cu plăcere şi ştiu că 
profesia pe care mi-o voi alege mai departe 
va avea strânsă legătură cu engleza.  
 
  Ce sentimente ai trăit când ţi-a fost înmânat 
premiul I ? 
Am simţit că am ajuns unde mi-am propus 
şi m-am simţit puternică. Prin faptul că am 
luat locul I mi-am demonstrat mie însămi în 
primul rând că am capacitatea să îmi ating 
ţelurile, şi sentimentul de reuşită din 
momentul acela a fost incredibil.  
 
  Există vreo formulă- minune pentru a ajunge 
pe primul loc? E mai mult noroc sau totul ţine 
de muncă? 
Mi se pare că ţine cel mai mult de atitudine 
şi de modul de a gândi. Apoi munca vine de 
la sine. Important e să ştii ce vrei şi să te 
crezi în stare să realizezi acel lucru. Nu cred 
în noroc; cred în perseverenţă. Încerci până 
îţi iese.  Anul trecut, nota obţinută, 9.21,  nu 
a însemnat mare lucru la naţională, însă nu 
pentru că  nu am avut noroc, ci pentru că nu 
eram suficient de decisă.  
 
  Ce îţi propui pentru anul viitor? Vei merge tot 
pe  engleză sau vei experimenta şi cu alte 
materii? 

Aşa cum am spus anterior, oricum engleza 
va rămâne pe primul loc. Poate voi mai 
încerca olimpiada de istorie, pentru că îmi 

place foarte mult, însă engleza va fi mereu 
cea mai importanta pentru mine. 
 
 Care sunt persoanele care te-au influenţat cel 
mai mult până acum? 

unt foarte multe persoane 
care m-au ajutat şi bineînteles 
foarte important a fost rolul 

celor două doamne profesoare de la clasă, 
Anca Rafiroiu si Diana Popa. Aş putea în 
continuare să fac o listă de persoane, însă 
nu ştiu cât  de mult contează numele, pe cât 
aprecierea mea pentru ele.  
 
 Dacă te-ai întoarce în timp, ai schimba ceva?De 
ce? 
Nu, mi se pare mai distractiv şi util să 
schimbi ceva în prezent şi să te adaptezi 
decât să regreţi trecutul. 
 
 Te-ai gândit la o cariera pe viitor, sau e încă 
prea devreme? 
Da, aş vrea să devin profesor universitar, 
probabil ceva interdisciplinar, care, în mod 
evident, să implice şi studiul limbii engleze. 
Cum se vede viaţa în Vrănceanu acum în clasa 
a X-a?Ce diferenţe există faţă de clasa a IX-
a?Probabil că diferenţele sunt mai mult în 
ceea ce mă priveşte pe mine ca persoană. Mi 
se pare că am mai multă experienţă, că am 
înţeles mult mai bine ce am de făcut şi simt 
că am descoperit exact ce cale vreau să 
urmez. În consecinţă, sunt mult mai 
determinată şi mi se pare că am o viziune 
mai cuprinzătoare referitoare la ce 
înseamnă să fii elev la Vrănceanu. În clasa a 
IX-a eram cu toţii mai sfioşi, acum am 
căpătat curaj, am ajuns să definim şi să fim 
la rândul nostru definiţi de liceu. 
 
 

 

A 

S 
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Am în doi 
 
Vreau să mă trezesc dimineaţa 
şi să-ţi port cămaşa 
pe care nici n-o ai pentru că 
e pusă prea frumos pe umeraş. 
 
Să mă ghemuiesc între braţele tale 
ca un gândăcel într-o palmă. 
 
Să visez noaptea 
coşmaruri 
şi să mă sperii, 
dar tu să mă salvezi de propriile-mi 
gânduri. 
 
Când îţi port pantalonii 
mă simt ca-n triunghiul bermudelor 
şi nu, nu e o glumă, 
chiar m-am pierdut în buzunarele 
inimii tale. 
 
 
    
 

  

pentru care foarte important e cititul. 
Pentru cei care vor olimpiadă, sfatul 
meu e să se intereseze foarte bine de 
cerinţe, subiecte şi programe şi să aibă 
în vedere că un examen Cambridge 
nu e deloc acelaşi lucru cu olimpiada, 
deşi mulţi sunt tentaţi să creadă asta. 

e foarte greu. Greşeala pe care o fac 
majoritatea, însă, e că adesea cad în capcana 
de a crede că ştiu deja, că nu au nevoie de 
muncă efectiv, de acurateţe, de gramatică. 
Ca în majoritatea cazurilor, regulile trebuie 
întâi ştiute pentru a putea fi încălcate. Cred, 
aşadar, că sunt două tipuri de pregătire: 
exersarea, teroria şi expunerea efectivă, 

Stîngaciu Geanina, clasa a XI-a D 

  
poesis 

Pentru a-şi aminti 
                    Cuiva demult uitat 
 
Spune-i  coapsei 
să nu mai fie coapsă, 
şi gleznei 
să nu mai scrâşnească 
sub dulcele gând al atingerii tale. 
Spune-i coastei 
să nu se mai îndrăgostească 
de şira spinării, 
căci suferim cu toţii – 
şi ochiul, 
şi degetele, 
şi spaţiul prea îngust dintre noi doi. 
Spune-i aerului 
dintre el şi ea 
să se mărească,  
să nu se micşoreze 
atunci când îi zboară fiecare 
şuviţă de păr 
de pe frunte. 
 

     

 

 

Emilia Gherguţ, clasa a XII-a G 
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27 Martie –ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI 
 
 

 
u ştiu de câte ori m-am trezit 
întrebându-mă ce e teatrul, ce 
fac de fapt actorii pe scenă şi 

cum reuşesc să-ţi trezească diverse 
sentimente, când nici măcar nu au 
cunoscut personajele şi nu ştiu ce a vrut să 
spună cu adevărat autorul pieselor?...Dar 
am avut ocazia să aflu pe 27 martie, o zi 
de sâmbătă ca oricare alta pentru mine, 
însă pentru grupul de liceeni „Prospero”, 
„laboratorul de actorie” al regizorului 
Gheorghe Balint, de la Palatul Copiilor, 
acea sâmbătă a fost motiv de sărbătoare. 
În cadrul festivităţilor de ZIUA 
MONDIALĂ A TEATRULUI, le-au fost 
încununate munca, talentul şi dedicarea 
de care au dat dovadă încă un an, iar eu, 
ca simplu spectator, am fost mândră să 
mă aflu în prezenţa tinerilor actori, printre 
care erau şi elevi ai liceului nostru. Mai 
întâi de toate, locul mi-a inspirat 
seriozitate, am simţit că Geo Balint a 
reuşit să semene în sufletele acestor tineri 
dragoste pentru teatru, pentru scenă, 
astfel încât actorii pun suflet şi se dăruiesc 
în totalitate muncii lor. 
          Studioul „Prospero” a fost deschis 
publicului între orele 12 şi 20, interval în 
care, împreună cu cei peste 50 de 
spectatori, prieteni, părinţi, colegi şi chiar 
profesori, am asistat la spectacolele 
“Poveşti de dragoste”. 
            În atenţia publicului au fost 
reînviate două spectacole din “stagiunea” 
trecută, “Come and go”, de Samuel 
Beckett, jucat exemplar, atât varianta în 
limba română, cât şi cea în limba engleză 
de către elevele liceului nostru, Andreea 
Marcociu (XI D), Bianca Cercel (XI B), 
Iulia Moga(XI F) şi Mădălina Ţivlea (11C), 
şi “Împăiaţi-vă iubiţii”, de Teodor Mazilu, 
rolurile principale aparţinând Mădălinei 
Chira şi lui George Zaharia (C.N. “V. 
Alecsandri”). Producţia teatrală 
prezentată ne-a oferit, de asemenea, şi 
texte care  spun poveşti simple, clare şi 

emoţionante,  precum: “Nu mai sunt 
iepuraşul tău drag” & “Sandwich cu pui”, de 
Matei Vişniec puse în scenă de actorii  Ana-
Maria Bălăoi (XI F) şi Alexandra Maria 
Spătaru (IX D), şi  “Te iubesc, tată”, de 
Mihaela Iancu, opere dificile, adevărate 
poveşti de viaţă, care creionează lumea 
haotică pentru a o  descoperi cu mai multă 
uşurinţă. 
           La ora 16, tinerii noştri actori au luat o 
binemeritată pauză, urmărind  vernisajul 
expoziţiei de fotografie a elevului Andrei 
Venghiac, la care a participat şi artistul plastic 
Ioan Cojan, revenind în scurt timp pe scenă 
pentru a împărtăşi cu publicul impresii şi 
pentru a discuta pe baza unor texte ce aveau 
drept conţinut teatrul în general. 
         La sfârşitul reprezentaţiilor, am avut 
ocazia să vorbesc cu câţiva dintre tinerii 
actori, care m-au ajutat să răspund 
întrebărilor ce nu-mi dădeau pace. 
                Am învăţat că teatrul înseamnă “artă 
pură”, sentimente relevate prin  tehnici 
ingenioase , dar a fi actor nu înseamnă doar 
să plângi sau să râzi haotic când scrie în 
scenariu, înseamnă să dai viaţă personajului, 
să trăieşti ca el,  să simţi ura sau fericirea lui şi 
să-i faci noului personaj un loc în viaţa ta, să-l 
faci să se muleze după personalitatea ta, să-i 
imprimi o parte din adevăratul TU, să i te 
confesezi , să-i împărtăşeşti cele mai ascunse 
secrete ale tale, să ajungeţi una şi aceeaşi 
persoana astefel, încât la sfârşit să radiezi pe 
scenă, să simţi că v-aţi afirmat amândoi, să 
simţi că publicul  nu a cunoscut doar o mască 
pe care ai şlefuit-o timp de luni de zile, la care 
ai trudit, ci a cunoscut şi o parte din tine, SĂ 
SIMŢI CĂ ADEVĂRATUL TU A IEŞIT DIN 
COCHILIE, iar când, la sfârşitul 
reprezentaţiei, publicul, o mare de 
necunoscuţi, te aplaudă ridicându-se în 
picioare, vei şti că ai dat tot ce aveai tu mai 
bun, le-ai dat o parte din talentul tău 
înmagazinat într-un personaj fictiv, care s-a 
născut pentru a nu ştiu câta oară pe scenă 
datorită ţie , prin prisma inspiraţiei tale,  
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atunci vei simţi că ai zburat până la cer şi te-ai întors. Acestea sunt valorile pe care “ Tata 
Geo “ le promovează, “Buzunarul cu teatru” fiind rodul muncii sale, tinerii actori întrunind 
astfel toate calităţile unor mari artişti, ne-ar plăcea nouă să credem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reporter: Cum a apărut pasiunea voastră 
pentru teatru? A  fost o sămânţă plantată de 
mulţi ani în suflet sau paşii v-au fost purtaţi 
spre “laboratorul de creaţie” a lui Geo Balint?  
Andreea Marcociu: Sincer,pasiunea mea 
pentru teatru a apărut pe parcurs. Am intrat 
în această lume din dorinţa de afirmare.Îmi 
doream să păşesc într-un spaţiu  în care să 
îmi deschid sufletul ,să mă detaşez oarecum 
de haosul cotidian. 
  
Bianca Cercel: Eu am ajuns la teatru din 
pură întâmplare.Niciodată nu mă interesase 
acest subiect.Însă o dată cu înscrierea în 
Trupa Prospero, am realizat că teatrul este o 
artă complexă şi, fără să vreau, m-am 
îndrăgostit de lumea actoricească. Acest 
lucru i se datorează d-ului Geo Balint sau 
Tata Geo, cum îi spunem noi. 
 
 2. Reporter: Care e piesa pe care o să o păstrezi 
mereu în suflet? 
Andreea Marcociu: Nu pot spune că există 
o anumită piesă.Toate îmi sunt la fel de 
dragi, însă cu siguranţă “Come and Go”, de 
Samuel Becket va reprezenta pentru mine 
“piesa de rezistenţă”. Fiecare piesă a fost 
construită treptat din pasiune şi din dorinţa 

de a expune publicului o parte din ceea 
ce reprezintă lumea teatrului. 
 
3. Reporter: Cum descrii trupa Prospero,în 
calitate de actor al acesteia, cum e atmosfera 
la repetiţii? 
Bianca Cercel: Trupa Prospero este 
unită, formată din elevi care iubesc 
teatrul şi reprezintă practic o altă lume, 
o ieşire din  
cotidian şi monotonie. 
Pur şi simplu nu e ca la scoală. Multă 
lume crede că dacă noi suntem 
coordonaţi de un profesor, automat 
avem o relaţie strictă profesor-elev. 
Total greşit. Domnul Balint este ca un 
tată pentru noi şi cu acest lucru cred că 
am spus totul. 
 
4. Reporter: Cum reuşiţi să vă coordonaţi 
activităţile astfel încât să faceţi lucruri 
nemaipomenite atât pe scena teatrului , cât 
şi la scoală?  
Andreea Marcociu: Atunci când faci 
ceea ce îţi place cu adevărat ,totul vine 
de la sine. Astfel reuşeşti să îţi 
organizezi  timpul, să îmbini utilul cu 
plăcutul 
 
5. Reporter: Ce ai de gând să faci pe viitor? 
Aspiri la o carieră în teatru sau perioada 
aceasta a fost doar de "amorul artei"? 
Amândouă: Nu ne vom construi o 
carieră în lumea teatrului, deşi 
mărturisim că ni s-ar părea foarte 
interesant.   
Pentru noi, perioada petrecută alături de  
trupa “PROSPERO” va rămâne cu 
siguranţă “perioada de aur” a 
adolescenţei pe care, cu drag ne-o vom 
aminti mereu. 

 
Crina Grigoraş, clasa a XI-a D 

 

interviu 
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Menţiune la Concursul naţional al cercurilor de lectură, Cluj-Napoca, 2009 

 
Noua faţă a lecturii 

 
  

n editor deplânge 
vânzările slabe, 
Mircea Vasilescu îşi 

închină a n-a oară editorialul 
din Dilemateca întrebării Se 
mai citeşte azi?,  în librării su 

nt oferte din ce în ce mai 
atractive de tipul 1 + 1 – iei 
un Borges şi primeşti şi un 
Houellebecq în acelaşi preţ, 
dar totuşi… unde-i 
Cititorul? L-am pierdut pe 
drum, ar răspunde cu toţii în 
cor, undeva între apariţia 
televizorului şi a generaţiei 
Ipod. 
  
 
E considerat depăşit astăzi 
să citeşti, să preferi 
solitudinea unei lumi 
semantice, să te închizi 
sistematic în tine pentru a-ţi 
sonda adâncimile şi a 
reflecta asupra propiului eu. 
Sună puţin cunoscut? E o 
variantă mai light a ceea ce 
Huxley prevedea că se va 
întâmpla cu societatea 
actuală, ce va evolua într-o 
formă în care tot ce se va 
cunoaşte despre Carte va fi 
faptul că a existat un anume 
Shakespeare, care scria într-
o engleză foarte ciudată. Şi 
totuşi, acest refuz pentru 
Carte rămane un product 
social, căci astăzi succesul în 
viaţă, asemenea altor 
procese, trebuie să fie de tip 
fulger, neimplicând drept 
condiţie sine qua non 
educaţia ori cultura. 
 

 
 
 Şi totuşi, ce este cultură în 
ziua de azi, ce este şi ce nu 
este literatură? Putem noi 
oare să afirmăm că astăzi nu 
se mai citeşte? Paradigma 
postmodernă se 
caracterizează tocmai printr-
o estompare a graniţelor 
dintre high art si low art, 
dintre fenomenul artistic pur 
şi cultura de masă. Căci dacă 
vrem să vorbim despre 
condiţia cititorului în 
societatea actuală, contextul, 
şi anume societatea 
culturală, trebuie explicat şi 
înţeles. Nu trebuie să 
neglijăm totuşi faptul că 
Cititorul încă nu a murit. 
Doar că s-a rătăcit în ceea ce 
Ihab Hassan numea 
fragmentarismul şi hibridizarea 
unei postmodernităţi. Arta 
s-a contaminat inevitabil, iar 
efortul de a o înţelege 
devine desuet, căci ea 
trebuie să răspundă astăzi 
unei duble cerinţe a 
individului: de a-l elibera de 
plictiseala ontologică, cu un 
minimum de efort. Iar un 
consumator care îşi doreşte 
în timpul liber o astfel de 
eliberare, nu va recurge 
niciodată, credem noi, 
pentru a-şi satisface această 
dublă dorinţă, la proza lui 
John Barth sau Italo Calvino, 
când îi sunt mult mai la 
îndemână scrieriile lui Dan 
Brown sau chick-lit-ul 
Sophiei Kinsella. Cititorul 

postulat de această cultură 
de masă este deci, prin 
excelenţă, un consumator 
avid, un individ care îşi mai 
găseşte loc în coşul de 
supermarket şi pentru o 
carte de la raionul de ziare şi 
reviste. O carte pe care scrie, 
desigur, BESTSELLER, 
tradus în peste 25 de limbi!, 
Cea mai bună carte a tuturor 
timpurilor ( New York Times), 
Cu siguranţă o inovaţie în 
materie de literatură (Sunday 
Telegraph) etc etc. Cărţi care 
în decurs de mai bine de un 
an vor fi uitate, puse în 
spatele raftului pentru a face 
loc altor coperte glossy sau, 
pur şi simplu, aruncate 
nemilos în coşul cu reduceri. 
  
 
Această diversitate de ofertă 
– deopotrivă tematică şi 
formală – determină cel 
puţin o dublă lectură a 
cititorului de azi. Mai există 
încă lectori ce performează o 
comprehensiune simbolică, 
ce trădează competenţa 
culturală şi familiaritatea cu 
o serie de coduri culturale. 
E, cum s-ar zice, cititorul ce 
încă mai are curaj să întrebe 
de un Fernando Pessoa la 
librărie.  
 
 

 
 

continuare în pagina 24  
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Face painting 
 

iceul nostru celebrează o sărbătoare 
cu o tradiţie ce datează de mulţi ani: 
„Zilele şcolii”. În fiecare an sunt 

organizate numeroase activităţi ale 
catedrelor de limba şi literatura română, 
engleză, franceză, matematică, informatică 
,educaţie fizică etc. 
    Fiind o clasă plină de „firi artistice”, ne-
am hotărât să facem şi noi o activitate 
specială. După multe discuţii aprinse, ni s-a 
părut că cea mai bună şi interesantă idee 
este cea de a realiza un concurs de face 
painting. Avându-le drept coordonatoare pe 
doamnele profesoare Mărgineanu 
Lăcrămioara si Dumitriu Liliana. Am pornit 
în căutarea sponsorilor şi a materialelor 
necesare. 
5 iunie 2009 

 
După lungi aşteptări, a sosit ziua 
concursului. Pretutindeni sunt afişe ce 

anunţă competiţia numită sugestiv „Face 
Painting”. 

Curtea liceului a devenit 
neîncăpătoare, numeroşi elevi fiind 
nerăbdători să înceapă concursul. Echipele 
participante sunt formate dintr-un artist si 
modelul său. Concurenţii îşi primesc 
numerele de ordine şi încep să picteze 
entuziaşti. Artiştii sunt captivaţi de ceea ce 
fac, iar modelele aşteaptă să vadă produsul 
artistic final. Pe lângă aceştia, câţiva elevi cu 
aparatele de fotografiat în mână prind 
instantanee pentru a câştiga diploma pentru 
cele mai reuşite fotografii. 
Toţi participanţii au primit diplome, chiar 
dacă numai trei echipe au fost pe podium. 
           Toată lumea prezentă a plecat fericită 
şi mulţumită că au  avut parte de o  
experienţă inedită. Şi pentru că a fost un 
eveniment atât de reuşit, promitem că anul 
acesta vom organiza o nouă ediţie, cel puţin 
la fel de captivantă şi de veselă. 
Vă invităm, cu drag, să pictăm împreună!         

 Daniela Jaleru, clasa a XI-a F 
 

Dialoguri ludice 
 

nvăţarea aparţine elevilor. Prin 
intermediul asumării conştiente a acestui 
demers, avem posibilitatea de a observa, 

de a analiza critic, de a interpreta, de a 
rezolva variat, de a coopera. Fiecare dintre 
noi cunoaşte potrivit stilului propriu, 
profesorul oferind îndrumare diferenţiată. 
Absolutizarea teoriei abstracte nu mai poate 
răspunde cererilor actuale.   
     Pornind de la ideea de joc, a fost creat 
primul concept al proiectului Atelier  de 
cercetare Inter şi Transdisciplinarã „Dialoguri 
ludice”, ce a prins contur în anul şcolar 
2009-2010, prin dialog cu trei dintre 
instituţii: Inspectoratul Judeţean Bacãu, 
Casa Corpului Didactic ,,Grigore Tãbãcaru”, 
CN ,,Gh. Vrănceanu”. Ideea constituirii 
acestui proiect a fost influenţată de 
conştientizarea necesităţii diversificării 
perspectivelor în tratarea unor teme. 

continuare  în pagina 12
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Dialoguri ludice 
(continuare din pagina 11) 
Abordarea pluridimensională a 
conţinuturilor propuse  poate fi o formă 
de motivare intrinsecă a factorului 
receptor, antrenat în demersul didactic. 
Tinerii acuză lipsa de atractivitate, „a 
expunerii” elementului cultural, afirmând 
necesitatea reformării acestui domeniu. 
Cum ne-au convins profesorii noştri să 
devenim voluntari ai acestui proiect? 
    În primul rând, având în vedere că anul 
2010, a fost declarat „Anul european al 

luptei împotriva sărăciei  și a excluziunii 
sociale”, am înţeles că una dintre 
priorităţile tematice este dialogul 
intercultural. Profilul Bacăului poate fi 
definit ca o multitudine de culturi de tip 
etnic, regional care coexistă de secole. În 
consecinţă, prima activitate, ,,Dialog cu 
alteritatea”, îşi propune să ne 
familiarizeze cu strategiile integrative de 
comunicare şi cu modalităţile de abordare 
ştiinţifică a unei teme de cercetare. 
     În al doilea rând, ni se oferă prilejul 
cultivării unor emoţii pozitive, prin 
munca în echipă, prin construirea unei 
identităţi sociale, prin toleranţă. Acest 
proiect este divizat în mai multe ateliere 
de lucru, astfel încât fiecare elev 
participant sã se poatã încadra, dupã 
preferinţele şi înclinaţiile personale, într-
un anumit domeniu de activitate. Cele 
cinci ateliere, teatru, dezbateri, oameni de 
ştiinţã, jurnalism  şi fotografie/video 
ilustreazã  diferite modalitãţi de expunere  
a temelor existente în cadrul proiectului. 
Fiecare atelier prelucreză informaţiile în 
funcţie de limbajul pe care şi l-a asumat 
(referate ştiinţifice,interviuri,fotografii, 
muzică etc.), dupã care toate acestea vor fi 
discutate şi prezentate în cadrul unei 
reuniuni, în urma cãreia se vor deduce 
concluziile şi ideile esenţiale. Temele pe 
care proiectul ni le propune sunt foarte 
interesante: Departele de lângă noi; Dialog... 
cu pământul; Şcoala, dragostea mea!; Festival 
de artă urbană. 

     Nu în ultimul rând, ni se oferă 
posibilitatea centrării pe viaţa reală, pe 
problemele concrete, aşa cum apar ele în 
context cotidian şi aşa cum afectează 
vieţile oamenilor. 
     Să nu uităm! Proiectul nostru are şi un 
wiki:  
http://dialoguri-ludice.wikispaces.com/ 
Aşteptăm să comunicăm şi pe această 
cale. 

Andreea Marcociu, clasa a XI-a D 

 
Unic 

proză 

 
nele lucruri, nu multe ! Unele îţi 
dau energie şi te fac să zâmbeşti 
din nou. Să trăieşti din nou, nu 

doar să te faci. 
   Poate să fie, ştiu şi eu?, un cuvânt, un 
cântec, o privire sau un zambet. 
   Sau poate să fie un sentiment.Unul 
retrăit, dar totuşi unic şi mult mai 
puternic.Un sentiment ce ţi-l provoacă o 
persoana.Un om care te face să zbori de 
fericire, să simţi că ai lumea în palme, şi că 
luna e mai aproape decât lumea. 
  O persoană a carei atingere îţi face trupul 
să danseze tango şi sufletul să ardă de 
pasiune. 
  Zâmbetul ei e mai colorat decât mii de 
păsări tropicale. 
  Clipirile pleoapelor ei îi sunt asemenei 
unui uriaş fluture în culorile curcubeului. 
   Buzele, cireşe roşii şi răcorite după 
ploaia de vara de dupa-amiază, nişte 
cireşe coapte ce doresc să fie culese. 
   Ochii strălucesc de magie şi eşti în 
tranşă. 
  Sărutul, dulce ca al unuei muze ... 
   După cum ziceam. Nu sunt multe 
lucruri care te fac să trăieşti, să te simţi 
plin. 
 
 

                            
 Anca Vâţă, clasa a X-a D 

 

U 

http://dialoguri-ludice.wikispaces.com/


 

Gaudeamus 2010 13 

 

A fi sau a nu fi voluntar? 
 
 

entrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog, are  voluntari şi 
din liceul nostru. Dacă aţi văzut pe 

holurile liceului afişul proiectului „Tăria, 
bună la caracter!”, acum veţi afla povestea 
lui. Totul a început cu o piesă scrisă de 
unul din voluntari, mai exact autorul 
acestui articol. Piesa a fost pusă în scenă la 
Palatul Copiilor în fiecare luni, invitând 
diverse licee din oraş. După ce se termina 
piesa, elevii care au participat la şedinţă 
schimbau rolul, îşi exprimau părerea 
despre fiecare personaj din piesă, despre 
cauzele consumului de alcool şi droguri, 
mai ales pe perioada liceului, ce anume ar 
putea opri acest consum.  
Cu acest proiect am participat la 
concursul naţional de proiecte 
„Împreună”. Nu voi da detalii, voi spune 
doar că am plecat cu un umil loc V, cu 
punctajul format în urma probelor de 
prezentări de proiecte, sport şi prezenţele 
la ateliere, un premiu de popularitate şi 
mulţi prieteni noi. 
Alt proiect, care poate interesează pe 
mulţi, deoarece este încă în desfăşurare. 
Concursul „Mesajul Meu Antidrog”, ajuns 
la ediţia a VII-a. Până pe 3 mai aveţi timp 
să vă înscrieţi la una din secţiunile Eseu, 
Fotografie, Spot, Film, Proiect ecologic etc.  
Acum voi exprima o mică părere 
subiectivă în legătură cu această 
organizaţie. În urmă a 2 ani şi jumătate de 
voluntariat la C.P.E.C.A, pot spune doar 
că sunt mândră că o parte din activităţile 
mele din liceu n-au implicat doar lucruri 
simple, ci şi să învăţ cum să scot în 
evidenţă calităţile şi să controlez defectele. 
Prin ceea ce am învăţat la C.P.E.C.A, şi 
spun asta din punctul de vedere al unui 
om relativ cinic, am reuşit să învăţ lucruri 
care nu vor fi niciodată predate la şcoală, 
ci doar în viaţa reală. Şi dincolo de toate 

astea, am întâlnit persoane care au pornit 
de la nimic şi au ajuns „oameni”.   
Experienţa este unică, şi nu mă refer doar 
la acest nivel, ci la orice organizaţie care se 
ocupă de voluntariat. Pot doar să sugerez 
ce e bine generaţiilor care vor urma să 
participe la astfel de activităţi, deoarece 
efectele se vor vedea în timp şi nu este 
nimic de pierdut.  
Pentru cei cărora poate le-am trezit 
interesul despre voluntarii antidrog, 
întâlnirile au loc în fiecare vineri la fostul 
sediu de poliţie de lângă Aerostar, sau 
pentru detalii mai clare, puteţi să vă 
adresaţi voluntarilor activi din liceu. 

     
 Miruna Popa, clasa a XI -a F 

 

Tăcere 
poesis 

În port corabia-i oprită 

Şi marea doarme 

Sub ninsoarea lunii. 

Pânza şi catargul 

Se leagănă uşor 

În marginea nopţii. 

Şi tac... 

Şi taac... 

Mi-e teamă să respir 

Să nu se stingă 

Felinarele. 

Mi-e teamă să ascult  

Să nu distrug o  taină, 

O linişte. 

Mi-e teamă să privesc, 

Nu cumva să străpung 

Veşnicia. 

De unde vine 

Şi unde pleacă 

Şi ce mistere poartă 

Corabia ? 

E atât de linişte!... 
 
 
 

Elena Golai, clasa a X-a G
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Artişti de tineri 

rice adolescent tipic se ocupă de 

căutarea propriei identităţi în 

perioada liceului. Formele de 

manifestare ale acestei căutări se împart în 

două categorii mari: individuală şi 

colectivă. Marea parte se ocupă de 

categoria colectivă, mai concret, 

socializare. 

Desigur, când auzi „socializare”, te 

gândeşti la o petrecere cu diverse genuri 

de muzică, un suc într-un local din Bacău, 

sau, ceea ce unii din noi am ales să facem, 

să organizăm ceva unic, inedit, cultural şi 

benefic. Echipa de organizare a I.D. Fest-

ului este formată în totalitate de tineri cu 

vârste cuprinse între 14-18 ani. 

Şi acum întrebarea evidentă: ce 

este I.D. Fest? 

Ingenious Drama Festival sau, mai 

pe scurt, I.D.Fest este un festival naţional 

de teatru în limba engleză ce are loc în 

fiecare vară. În cadrul acestuia participă 

trupe de adolescenţi din oraşe precum 

Bucureşti, Timişoara, Bacău, Botoşani, 

Suceava, Braşov etc. Timp de o 

săptamână, aceste trupe vor capta atenţia 

băcăuanilor de toate vârstele pe scena 

Teatrului Municipal „Bacovia”.  

Ei îşi dovedesc talentul şi pasiunea 

pentru teatru performând piesele 

pregătite în funcţie de tema pe care o 

stabilim în fiecare an. 

 Festivalul se adresează în special 

adolescenţilor pasionaţi de arta teatrală şi 

de limba engleză, ce pot întâlni în teatru 

noi perspective de viaţă şi îşi pot dezvolta 

creativitatea şi ingeniozitatea. 

 În fiecare an ne străduim să 

evoluăm, să fim cât mai organizaţi şi mai 

profesionişti. De aceea suntem împărţiţi 

pe departamente, fiecare ocupându-se de 

o anumită parte din organizare, dar în 

final, toată echipa se uneşte pentru a crea 

o atmosferă plăcută pentru participanţi, 

un spirit tânăr, o desfăşurare plăcută atât 

pentru public, cât şi pentru restul celor 

implicaţi direct în festival. 

 De asemenea, la fiecare ediţie 

avem onoarea de a avea un juriu format 

din profesionişti, precum actriţa Coca 

Bloos, scenografa Mihaela Ularu, 

dramaturgul Ştefan Peca.  

continuare în pagina 27
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REZULTATELE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
2009 - 2010 

Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat/ 
Premiul 

obţinut la 
faza 

naţională 

MATEMATICĂ 

1 MĂGIRESCU IOANA IX E menţiune Lazăr Lucian  

2 RELEA IULIANA  IX E menţiune Lazăr Lucian  

3 
SIMIONESCU 
CODRINA 

IX E menţiune Lazăr Lucian  

4 MUNTEANU PETRE  X F II Lazăr  Lucian  

5 BUDĂU ADRIAN X F III Lazăr Lucian  

6 IFTENE LAVINIA  X E 
III 

 
Lazăr Lucian calificată 

7 NITU DORU X F menţiune Lazăr Lucian  

8 MARINESCU EDUARD XI A 
II 
 

Popa Marian 
medalie 
bronz 

9 CIOBANU ROXANA XI C menţiune Lazăr Lucian  

10 FODOR DAN XII B III Popa Marian  

INFORMATICĂ 

1 
ENACHE MARIANNE 
GEORGETE 

IX F II 
Chelba Maria şi 

Ciubotaru Mihaela 
calificată 

2 SANDU BOGDAN IX F menţiune 
Chelba Maria şi 

Ciubotaru Mihaela 
 

3 BUDĂU ADRIAN X F I Vieru Ilie 

I 
-medalie 

de aur 
-calificat 

lot 
naţional, 

finala 
.campion 

4 NITU DORU X F II Vieru Ilie 
-menţiune 
-medalie 
de aur 

5 MUNTEANU PETRE  X F III Vieru Ilie 
medalie 
de bronz 

6 BUDĂU EMANUEL X F menţiune Vieru Ilie calificat 

7 STOICA TUDOR X F menţiune Vieru Ilie  

8 PALCĂU CLAUDIU X F menţiune Vieru Ilie  

9 
DĂNCEANU 
MĂDĂLIN 

X C menţiune Ciubotaru Mihaela  
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Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat/ 
Premiul 

obţinut la 
faza 

naţională 

LIMBA ENGLEZĂ 

1 ANDREI RALUCA X E I 
Anca Rafiroiu 

Diana Popa 
I 

2 IACOBOV ADELA IX A I Gabriela Muraru  

3 CRISTIAN GEANINA X E I 
Anca Rafiroiu 

Diana Popa 
calificată 

4 RUJAN ANCA IX H 
I 
 

Gabriela Muraru 
Diana Popa 

calificată 

5 RUJAN ANDREEA XI H I 
Gabriela Muraru 

Maria Gradici 
 

6 TARUCA NADINA X E II 
Anca Rafiroiu 

Diana Popa 
 

7 BUZOI SABINA X D II Mariana Stratulat  

8 CROITORU ŞTEFANA X D II Mariana Stratulat  

9 BUCA MARIA XI E II 
Mariana Stratulat 

Maria Gradici 
 

10 
SANDULACHE 
ALEXANDRU 

X F III Gabriela Muraru  

11 NACU BOGDAN X E III 
Anca Rafiroiu 

Diana Popa 
 

12 COJOCARU MĂDĂLINA IX A menţiune Gabriela Muraru  

13 BARABAŞ DIANA X D menţiune Mariana Stratulat  

14 BALABAN ALCORA X D menţiune Mariana Stratulat  

15 AMARIEI TUDOR X E menţiune 
Anca Rafiroiu 

Diana Popa 
 

16 HERŢANU RADU X F menţiune Gabriela Muraru  

17 RUSU MIHAI XI H menţiune 
Gabriela Muraru 

Maria Gradici 
 

18 TEMEA MARTA XI menţiune 
Mariana Stratulat 

Maria Gradici 
 

19 ANDRIEŞ BOGDAN XII C menţiune Diana Popa  

RELIGIE 

1 
PLEŞCA IOANA 
MĂDĂLINA 

X A I Veronica Gavriliu menţiune 

2 
PĂDURESCU LIVIU 
PETRONEL 

XI F I Veronica Gavriliu  

3 PAVEL CĂTĂLINA XII E I Vasile Constantin  

4 BACOIU MĂDĂLINA IX H I Adina Horvat  

5 BUTACU IULIANA XI C II Adina Horvat  

6 JATARIU ANDREI X B menţiune Adina Horvat  
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Nr. 
crt 

Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat/ 
Premiul 

obţinut la 
faza 

naţională 

EDUCAŢIE FIZICĂ 
1 VOLEI BAIETI- O.N.N.S. - I Leonte Doru III 

2 VOLEI FETE- O.N.N.S. - III Leonte Doru  

3 BASCHET BAIEŢI- O.N.S.S. - I Leonte Doru IV 

4 BASCHET FETE- O.N.N.S. - II Leonte Doru  

5 
BENGALICI ELENA- 
O.N.N.S. 

XI A III Leonte Doru  

6 MIRON ADRIAN- O.N.N.S. XII F I Leonte Doru calificat 

7 BOCA SEBASTIAN- O.N.N.S. X F II Leonte Doru  

8 HANDBAL BAIETI- O.N.N.S. - I Petrea Costică calificat 

9 FOTBAL BAIETI- O.N.N.S. - III Petrea Costică  

FIZICĂ 

1 
SIMIONESCU D.P. 
CODRINA 

IX II Curbăt Florin calificată 

2 
PLEŞCA IOANA 
MĂDĂLINA 

X I Curbăt Florin menţiune 

3 MUNTEANU PETRE X menţiune Gîrţu Valentin  

4 BUDĂU ADRIAN X menţiune Gîrţu Valentin  

5 ŞUFARU ANCA X menţiune Gîrţu Valentin  

6 NIŢU DORU X menţiune Gîrţu Valentin  

7 TERIŞ PETRUŢ XII II Curbăt Florin  

ISTORIE 
1 LUNGU ANCA IX G Menţiune Mara Merfea  

2 CRISTIAN GIANINA X E I Maria Berceanu 
premiu 
special 

3 
SACHELARU OANA 
CLAUDIA 

X H III Maria Berceanu  

4 BURLACU MARIA XI A I Maria Berceanu  

5 NICA PAULA CRISTINA XI G III Mara Merfea  

6 SLABU GRATIELA XI G menţiune Mara Merfea  

7 DASCALU ANDREI XIIG III Maria Berceanu  

8 TOMOZEI BIANCA XIIG III Maria Berceanu  

9 PILAT CRINA XIIG menţiune Maria Berceanu  

GEOGRAFIE 
1 ROMAN ALIN XII A II Leonte Doina calificat 
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Nr. crt Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat/ 
Premiul 

obţinut la 
faza 

naţională 

BIOLOGIE 

1 SIMIONESCU CODRINA IX II Seceleanu Cristina  

2 DOBRANIŞ ANDREEA IX menţiune 
Năstac Constantin, 
Seceleanu Cristina 

 

3 BARBU POMPILIU X I Epuran Daniela calificat 

4 BORTOŞ SABINA X II Epuran Daniela  

5 PLEŞCA IOANA X III Epuran Daniela  

6 BĂLTĂREŢ IULIAN X menţiune Epuran Daniela  

7 STAVARACHE IRINA XI II Epuran Daniela  

8 
ACONSTANTINESEI 
DRAGOŞ 

XII I 
Epuran Daniela, 

Seceleanu Cristina 

menţiune 
lot 

naţional 

9 
NEAGU DIMANA 
GEORGETA 

XII menţiune Dinu Florentina  

CHIMIE 

1 
SIMIONESCU IOANA 
CODRINA 

IX I Stela Onică   

2 AGACHI ALEXANDRU IX menţiune 
Rosesnchein 

Mariana 
calificată 

3 
ILIE GEORGIAN 
STEFAN 

IX menţiune 
Rosesnchein 

Mariana 
 

4 IFRIM IOANA IX menţiune Stela Onică  

5 ANGHEL CĂTĂLIN X I 
Rosesnchein 

Mariana 
II 

6 
SĂNDULACHE 
ALEXANDRU 

X III 
Rosesnchein 

Mariana 
calificat 

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
1 BACOIU MĂDĂLINA IX H menţiune Daniela Ţibulcă  

2 CÂRLAN DENISA IX G menţiune  Daniela Ţibulcă  

3 DELEANU LUCIANA IX E menţiune Emilia Cloşcă  

4 PĂTRAŞC CARINA IX H menţiune Daniela Ţibulcă  

5 POPA MĂDĂLINA IX G menţiune Daniela Ţibulcă  

6 ONICEL SIMONA XII C I Emilia Cloşcă menţiune 

7 STÂNGACIU GEANINA XI D II Polixenia Simion  

8 DAMASCHIN ANDREI XII B III Polixenia Simion  

9 SOLOMON ŞTEFANIA XII C III  Emilia Cloşcă  

10 TOIA CLAUDIA XII G I Luminiţa Costraş III 

11 PAVEL CĂTĂLINA XII E menţiune Emilia Cloşcă  
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Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor coordonator 

Calificat/ 
Premiul 

obţinut la 
faza 

naţională 

LIMBA FRANCEZĂ 
1 IACOBOV ADELA                     IX A II Macaru Elvira  
2 MUHA MIRUNA                        IX A II Macaru Elvira  

3 REBEGEA ALEXANDRA                   IX C menţiune Lazăr Crina  

4 CLAPON DANA                               IX E menţiune Macaru Elvira  

5 BUZOI SABINA                           X D II Lazăr Crina  

6 MATCAŞU IOANA                      X E III Cărare Elena  

7 GOLĂI ELENA                                   X G menţiune Cărare Elena  

8 RUJAN ANDREEA                       XI H III Cărare Elena  

9 PĂULEŢ FLORINA-PAULA          XI E III Lazăr Crina  

10 NICULAUA ANDREEA                 XII D menţiune Pârlea Florin  

LIMBA ROMÂNĂ 
1 HUŢU ANA-MARIA IX G III Marinov Doina  

2 PETCU ROXANA IX E III Merticaru Claudia  

3 ANDOR DIANA IRINA IX D III Petruşcă Dan  

4 DĂNILĂ DELIA IX G III Marinov Doina  

5 PĂTRAŞC –LUNGU CARINA  IX H III Egarmin Ana-Maria  

6 IACOBOV ADELA IX H III Merticaru Claudia  

7 PROCA LAURA IX G III Marinov Doina  

8 TURTOI ANA MARIA IX A III Merticaru Claudia  

9 BADIU ROXANA IX E menţiune Merticaru Claudia  

10 DOBRANIŞ ANDREEA IX C menţiune Brebu Carletta  

11 CUCU LOREDANA IX D menţiune Petruşcă Dan  

12 ŢĂRANU IOANA IX G menţiune Marinov Doina  

13 TODERŞC MIHAELA IOANA IX B menţiune Gavriliu Laura  

14 AGOP DIANA IX G menţiune Marinov Doina  

15 PIŞTEA MĂDĂLINA IX C menţiune Brebu Carletta  

16 VRÂNCEANU DIANA IX A menţiune Merticaru Claudia  

17 BOGHIAN ANCA IX G menţiune Marinov Doina  

18 DASCĂLU CRISTINA IX A menţiune Merticaru Claudia  

19 HUŢUŢUI GEORGIANA IX G menţiune Marinov Doina  

20 MUZIENI AMIRAH IXG menţiune Marinov Doina  

21 IFTENE LAVINIA X E I Marinov Doina  

22 FRIGURĂ AMALIA IOANA X H menţiune Gavriliu Laura  

23 MATCAŞU IOANA X E menţiune Marinov Doina  

24 TILICI ANASTASIA MARIA X F menţiune Paşcu Anca-Mihaela  

25 SACHELARU OANA CLAUDIA X H menţiune Gavriliu Laura  

26 DIACONU ANA-MARIA XI A menţiune Marinov Doina  

27 PRICOP ELISABETA XI H menţiune Paşcu Anca-Mihaela  

28 TOIA CLAUDIA XII G I Gavriliu Laura III 

29 DAVID ALEXANDRA XII C menţiune Miron Rodica  

30 ONICEL SIMONA GABRIELA XII C menţiune Miron Rodica  
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N.B.: Eleva Stănoi Ovidia s-a calificat la Concursul International Certamen Ciceronianum Arpinas 

in perioada 7-11 mai 2010 în Arpina, Italia după ce a trecut de proba de baraj. 

 
 

CONCURSUL JUDEŢEAN MĂŞTI, ediţia aV-a 2009 
profesor coordonator Liliana Dumitriu 
 

1. URSU DIANA, clasa a IX-a E, premiul I 
2. VERNICA RALUCA, clasa a IX-a E, premiul I 
3. MĂGIRESCU IOANA, clasa a IX-a E, premiul I 
4. DEDIU MANUELA, clasa a IX-a C, premiul I 
5. NISTOR RALUCA, clasa a IX-a E, premiul II 
6. NEGHINĂ MIHAELA, clasa a X-a C, premiul II 
7. AMARIEI TUDOR, clasa a X-a E, premiul II 
8. COCEANGĂ MĂDĂLINA, clasa a X-a E, premiul II 
9. DOBÂNDĂ TAMARA, clasa a X-a E, premiul II 
10. BARBU POMPILIU, clasa a X-a E, premiul II 
11. NISTOR RALUCA, clasa a IX-a C, premiul II 
12. ZAVATE RAMONA, clasa a XI-a A, premiul III 
13. PĂTULEA RALUCA , clasa a X-a H, premiul III 

Nr. crt Nume şi Prenume Clasa 

Premiul 

obţinut la 

faza 

judeţeană 

Profesor coordonator 

Calificat/ 

Premiul 

obţinut la 

faza 

naţională 

LIMBA LATINĂ 

1 RUJAN ANCA  IX H I Florentina Neculau I 

2 
DĂNILĂ DELIA-

SIMINA 

IX G II Florentina Neculau 
 

3 VÂRLAN ALEXANDRA IX H II Florentina Neculau  

4 PROCA LAURA IX G II Florentina Neculau  

5 HUŢU ANA-MARIA IX G II Florentina Neculau  

6 AGOP DIANA IX G II Florentina Neculau  

7 BACOIU MĂDĂLINA IX H III Florentina Neculau  

8 GAVRILIU PAULA IX H menţiune Florentina Neculau  

10 ENEA ALINA  X H I Florentina Neculau calificată 

11 TOMESCU TEODORA X H II Florentina Neculau  

12 FRIGURĂ AMALIA X H II Florentina Neculau  

13 BÂRGU MĂDĂLINA X H menţiune  Florentina Neculau  

16 STĂNOI OVIDIANA XII H I Florentina Neculau I 

17 VASILACHI SIMONA XII G I Florentina Neculau II 

18 POP ANA-MARIA XII G I Florentina Neculau 
menţiune 

MECTS 
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M.A.T.E. – “ENGLISH ON STAGE” 

Plays 

Titlu Nume Clasa Profesor Premiu 

The 
Extraordinary 

Love..... 

Sandu Flavia Frunza 
Irina 

XH 
Stratulat 

Mariana si 
Balaban Bianca 

II 

The 
Extraordinary 

Love..... 
Sandu Flavia XH 

Stratulat 
Mariana si 

Balaban Bianca 
Best Actress 

 

Sketches 

Titlu Nume Clasa Profesor Premiu 

Men's best 
friends'  

 

Alexa Diana 
Bacoiu Madalina 

Bolog Roxana 
Catea Bianca 
Cretu Elena 
Virlan Alina 

Gavriliu Paula 

IXH 
Muraru Gabriela 
si Popa Diana 

II 

 

Prepared speech 

Titlu Nume Clasa Profesor Premiu 

Drugs or freedom Radu Agache  IX Bianca Balaban  

UFO's revealed Bogdan Gavrila IXF Bianca Balaban III 

Forbidden Truths Cucu Lorena Gabriela  IXD Popa Diana  

Love Adam Irina  IXD Popa Diana III 

 Iacobov Adela IXA Muraru Gabriela  I 

 Munteanu Bianca IXE Muraru Gabriela 
Popa Diana 

III 

 Stoian Florina  IXE Muraru Gabriela 

Popa Diana 

II 
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Titlu Nume Clasa Profesor Premiu 

 Relea Iuliana IXE 
Muraru Gabriela 

Popa Diana 
III 

 Popa Razvan IXE 
Muraru Gabriela 

Popa Diana 
I 

 Florea Deliana IXE 
Muraru Gabriela 

Popa Diana 
III 

 Guraliuc Alexandra IXE 
Muraru Gabriela 

Popa Diana 
III 

Cheap 
Drugs 

Şaran Iulia Ochiană Alexndru Micu 
Ioana 

XE Rafiroiu Popa Diana I 

Falling 
High 

Farţade Arina and Ciută Evelina XE Rafiroiu Popa Diana III 

 Toderas Cosmina XH Mariana Stratulat II 

 
Balaban Alcora, Croitoru Stefana, 

Vargaluta A. 
XD Mariana Stratulat III 

 Hertanu Radu XF Muraru Gabriela III 

 Sandulache Alexandru XF Muraru Gabriela I 

 

Impromptu speech 

Nume Clasa Profesor Premiu 

Andi Gradinaru  
 

IXC Bianca Balaban I 

Rares Gall 
 

IXF Bianca Balaban I 

Ronţu Claudiu  
 

IXB Popa Diana III 

Iacobov Adela 
 

IXA Muraru Gabriela I 

Dumea Razvan 
 

IXA Muraru Gabriela 
Popa Diana 

III 

Rujan Anca  
 

IXH Muraru Gabriela Popa Diana I 

Virlan Alina  
 

IXH Muraru Gabriela 
Popa Diana 

I 

Constantinescu Madalina  
 

IXE Muraru Gabriela 
Popa Diana 

I 

Amariei Tudor  
 

XE Rafiroiu Anca Popa Diana I 

Andrei Raluca  
 

XE Rafiroiu Anca Popa Diana I 

Matcaşu Ioana  
 

XE Rafiroiu Anca Popa Diana I 

Ţărucă Nadina  
 

XE Rafiroiu Anca Popa Diana I 

Busuioc George  
 

XB Mariana Stratulat  I 

Vasile Bogdan  
 

XB Mariana Stratulat  I 

Boca Sebastian  
 

XF Muraru Gabriela II 

Hertanu Radu  
 

XF Muraru Gabriela I 

Malina Ionescu  
 

XIC Bianca Balaban III 

Aleodor Tabarcea 
 

XIC Bianca Balaban III 

Rujan Andreea 
 

XIH Muraru Gabriela 
Gradici Maria 

I 

Burlacu Maria 
 

XIA Muraru Gabriela I 
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NATIONAL PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
Nume Clasa Speech Profesor Premiu 

faza 
locală 

Premiu 
faza 

regională  

Andrei Raluca XE 
Folding and Unfolding Thy 

Great Expectations 
Rafiroiu Anca 
Popa Diana 

I HM 

Rujan Andreea IXH C.A.E. 
Gradici Maria  
Muraru Gabriela 

FS, HM HM 

Iftene Lavinia XE Our Outcome Your Clutter 
Rafiroiu Anca 
Popa Diana 

HM CA 

Iacobov Adela IXA 
Motorway to Evolution or 

Destruction? 
Gabriela Muraru I  

Stoian Florina IXE 
Discovery, Emotionas and 

Reality 
Diana Popa 
Gabriela Muraru 

HM  

ELEVII CALIFICATI LA CONCURSUL CHIMEXPERT FAZA 
INTERJUDETEANA 2010 

Nume Clasa  Premiul 

Ifrim Ioana IX calificata la etapa nationala 

Muha Miruna-Adriana IX M 

Anghel Catalin-Constantin X calificat la etapa nationala 

Stinga Victor X M 

Sandulache Alexandru X MS 

Taranu Diana Alexandrina X MS 

Cristescu Marius XI MS 

Cozma Cosmina XI MS 

Matache Alexandra XI MS 

Breaban Iulia XI MS 

Danila George-Madalin XII calificat la etapa nationala 

CONCURSUL DE ESEURI ŞI CREAŢIE LITERAR-RELIGIOASĂ 

”LUMINĂ DIN LUMINĂ” 

Nume Clasa Profesor Premiul 

Pădurescu Liviu Petronel XI F Veronica Gavriliu II 

Habet Maria Suzana XII B Veronica Gavriliu II 

HuȘanu Medeea XII A Adina Horvat II 

Popa Georgiana XI H Veronica Gavriliu III 

EDUCATIE  FIZICĂ-CUPA LICEELOR  
 

Nume 
premiu 
judeţ 

calificare 
naţională 

/zona 

premiu 
naţională

/zona 

profesor 
antrenor 

baschet baieti I da  Leonte Doru 

baschet fete II nu - Leonte Doru 

handbal baieti I da  Petrea Costica 

handbal fete III nu - Bucataru Doru 
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Noua faţă a lecturii 
 
(Continuare din pagina 10) 
O a doua formă de lectură a 
societăţii contemporane, ce 
include majoritatea 
membrilor, este de tip 
asimilator, proprie 
consumatorului de 
literatură obişnuit să 
confunde, de obicei, 
realitatea şi ficţiunea.  
Hibrid sau nu, cititorul s-a 
adaptat necesităţilor şi 
aşteptărilor sociale de azi. 
Căci nu trebuie să cădem 
nici în extrema cealaltă. 
Pentru a fi un iubitor de 
cultură şi de literatură nu 
trebuie să refuzi sistematic 
beneficiile tehnologiei, ale 
consumerismului, 
retrăgându-te, asemenea 
Anibalectorului lui Rui 
Zink, în peşteră. Te poţi 
bucura de nesfârşitele 
videoclipuri muzicale 
transmise non-stop pe 
MTV, descoperind totodată 
nebănuite delicii în 
rafinamentele armoniei 
polifonice ale Nu jazz-ului, 
în subtilităţile Noului 
Roman Francez, ori în 
fanteziile coloristice ale 
picturii abstracte. 
 
Pentru a supravieţui 
contextului de astăzi, o 
simbioză este necesară. 
Simbioză ce se dezvăluie a 
fi, exact, în spiritul 
timpurilor postmoderne. 
Putem lua, de pildă, lectura 
online ori lectura pe diferite 
suporturi portabile, gen E-
reader, din ce în ce mai 
răspândite în zilele noastre. 
E un exemplu perfect al 
acestei osmoze necesare 

individului din mileniul 
nou.  A accepta moartea 
Cititorului este cu mult mai 
uşor decât a observa şi 
analiza schimbările de 
paradigmă şi de atitudine, 
precum şi resorturile ce se 
află în spatele lor. 
Nihilismul nu este o soluţie 
în acest caz, trebuie să fim 
permisivi cu noile 
conjucturi, pentru a nu 
arunca şi copilul 
terminologic – Lectorul – 
odată cu apa din copaie.  
 

e-a lungul timpului, 
cu siguranţă, 
literatura şi-a 

schimbat odată cu forma şi 
stilul atât menirea, cât şi 
felul în care este percepută. 
Platon, de pildă,  o 
considera o otravă a 
spiritului, cea mai alterată 
formă a Ideii. Actualmente 
însă,  nu se mai citeşte 
literatură dintr-un scop pur 
informaţional, puţini fiind 
şi aceia care mai 
experimentează catharsis-ul 
aristotelian. Literatura şi-a 
schimbat funcţia, devenind 
în rutina de astăzi o 
alternativă de petrecere a 
timpului liber.  Oricâte 
represiuni sociale şi oricare 
ar fi trend-ul în societatea 
aceasta sau în cea viitoare, 
trebuie să admitem că 
literatura, cea mai nobilă 
comunicare dintre oameni, 
nu va dispărea. Şi asta 
deoarece absolutizează, 
după cum subliniază 
Gaston Bachelard în Poetica 
reveriei şi în alte eseuri de 
fenomenologie-a 

imaginarului, funcţia 
irealului. Este vorba despre 
nevoia  simţită de intelect 
pentru proiectări şi 
idealizări ireale, imaginare, 
conceptul de reverie fiind 
alăturat imaginii de visător 
cu ochi deschişi.  Bineînţeles, 
această necesitate de ireal 
poate fi satisfăcută şi prin 
alte mijloace decât cărţile 
(filme, benzi desenate, TV, 
poveşti audio etc. ). Lectura 
este, însă, cea mai 
stimulantă dintre toate, 
deoarece creează un 
echilibru între activitatea 
mentală (pe care televizorul 
şi alte forme proxime tind s-
o ignore) şi odihna mentală. 
Dar cum canoanele sociale 
şi cutumele actuale sunt 
edificate pe labilul motiv al 
superficialităţii şi celebrităţii 
la minut, produsele aşa-zis 
culturale fiind ready made, 
cel care alege să se 
distanţeze de aceste linii 
coercitive de viaţă poate 
părea diferit, poate fi 
marginalizat, poate ajunge 
chiar la condiţia – oh, ce 
distopie!- de paria.  
 
Cu toate acestea, însă, cititul 
nu va dispărea, chiar dacă 
va fi practicat de o elită, căci 
moartea entităţii 
receptorului din actul de 
comunicare literară ar 
conduce inevitabil la 
dispariţia culturii scrise, iar 
fără arta scripturală 
(înţeleasă în sensul de ars ), 
omenirea şi-ar pierde în 
mod definitiv identitatea.                                                                                 
 

Claudia Toia, clasa a XII-a G 

D 



 

Gaudeamus 2010 25 
 

 

CONCERT VAMA 
 

     

e data de 28 noiembrie 2009,la pubul The 
Stage din Bacău,a avut loc concertul trupei 
Vama. Fani, oameni de toate vârstele, au 

luat parte la acest eveniment rar în oraşul nostru. 
Eu am avut norocul de a participa la organizare, 
am fost alături de oamenii prezenţi permanent în 
preajma trupei şi am fost fericită pentru că am 
avut ocazia de a-i ajuta, indirect, pe băieţi. 
    Concertul a început puţin mai târziu, deoarce 
din cauza vremii ceţoase, avionul cu care trebuia 
să ajungă solistul,a avut întârziere. 
     A fost o atmosferă incredibilă, trupa a cântat 
toate melodiile de pe 
album,dar şi melodii 
vechi,de pe vremea 
trupei Vama Veche. 
Fanii au cântat toate 
piesele, ştiau  
versurile pe de rost 
şi  s-a observat 
bucuria trupei, 
auzind din sală 
versurile cântecelor, 
precum  Nu am chef 
azi , 18 ani,  La 
radio , Dumnezeu nu 
apare la ştiri , Pe 
sârmă… , Tata taie 
porcul,  17 
ani…infinit  sau  
Undeva în vamă .                                       
În sală nu erau numai adolescenţi,ci şi oameni 
trecuţi de prima tinereţe,care trăiau intens fiecare 
moment. 
      La pauză,fanii i-au asaltat pe băieţii din 
trupă,au cerut autografe,erau extrem de încântaţi 
de faptul că erau aproape de favoriţii lor. La fel s-
a întâmplat şi la sfârşitul concertului,când se 
făcuse coadă pentru obţinerea unui autograf sau 
a unei fotografii. 
       VAMA a fost la înălţime, ca de fiecare dată, 
solistul Tudor Chirilă a trăit cu pasiune fiecare 
moment, fiecare melodie, a transmis foarte multe 
sentimente de pe scenă, ceea ce este important 
pentru fani,pentru receptarea mesajului din 
fiecare piesă. 

        Înainte de concert, eram deja 
prinsă în agitaţia aceea specifică 
pregătirii oricărui show. A trebuit să 
fac rost de datele de contact ale 
ziarelor, televiziunilor şi radiourilor 
din Bacău. Am căutat zile întregi un 
fotograf, care să facă poze pe tot 
parcursul concertului şi până la 
urmă am găsit o veche prietenă, care 
m-a ajutat cu fotografiile. Am printat 
playlistul şi câteva versuri. Am 
vândut bilete la intrare, albume cu 

trupa, am avut grijă 
să nu intre in pub 
persoane fără bilet 
etc. Într-un mod 
indirect, consider că 
am ajutat trupa, am 
ajutat la buna 
desfăşurare a show-
ului, toate acestea 
din plăcere pentru 
muzică şi din 
respect pentru trupa 
Vama. 
       Concertul a avut 
un real succes, 
deoarece s-au 
vândut multe bilete, 
iar fanii au fost într-

un număr foarte mare. Şi ce este cel 
mai important,toată lumea prezentă 
în acea sală s-a distrat, s-au văzut 
euforia şi bucuria din ochii fanilor, 
în timpul si după concert. 
        A doua zi, am văzut pe blogul 
lui Tudor Chirilă că a mulţumit 
fanilor pentru atmosfera din Bacău 
şi că a fost foarte frumos. Acest lucru 
confirmă toate lucrurile spuse de 
mine anterior şi faptul că trupa 
Vama este şi va rămane unică, 
demnă şi iubită de tot mai mulţi 
fani. 

Bianca Cercel, clasa a XI-a B
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                                                                     Muzica, filme....şi cam atât 

 

Scouting for girls 
 
SFG este o trupă britanică de pop-rock 
formată din   Roy Stride, Greg 
Churchouse şi  Peter Ellard. După ce 
primul album a avut succes, băieţii se 
întorc cu ”Everybody Wants To Be On 
TV”. Cum nimeni nu investit în ei , SFG 
au reuşit să depăşească momentul, unul 
din membrii trupei fiind nevoit să-şi 
ipotecheze casa. Totul e bine când se 
termină cu bine, iar după campania 
”Easter Number One” (Primul loc de 
Paşte) luată după modelul Christmas 
Number One,  single-ul This Ain't A Love 
Song a reuşit să atingă prima poziţie în 
topul britanic. Marketing-ul mi s-a părut  
interesant SFG tv . 
http://www.youtube.com/sfgofficial. 
Revenind la muzică, e comercială 
(nu excesiv), e plăcută şi amuzantă  
pe alocuri(primul album), în concluzie  
e pop-rock britanic 100%. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu când vreau să fluier, fluier 
 
 
 
Regia: Florin Şerban 
Distribuţia: Ada Condeescu, George 
Piştereanu 
 
Este povestea unui tânăr deţinut, 
Silviu(George Piştereanu) care mai are  
doar 5 zile până la eliberare. Din acest 
moment viaţa lui începe să se complice. 
Mama lui plecată în Italia se întoarce 
pentru a-l lua pe fratele său şi în acelaşi 
timp se îndrăgosteşte de o studentă la 
psihologie, Ana (Ada Condeescu)venită la 
penitenciar pentru a face practică. 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

Geanina Stîngaciu, clasa a XI-a D 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/sfgofficial
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Artişti de tineri 

 
(continuare din pagina 14) 
În urmă cu câţiva ani, unul din membrii 
juriului au declarat cu plăcere chiar şi 
către media locală că acest festival a fost 
organizat mai bine decât Festivalul 
Naţional de Teatru de la Bucureşti.  
  Pe lângă faptul că îşi pun talentul 
actoricesc în valoare, participanţii 
beneficiază de ateliere susţinute de actori 
ai facultăţilor de artă teatrală din ţară, 
unde au parte de lecţii noi, care îi vor 
ajuta în viitoarele lor cariere sau poate 
doar piesele jucate în timpul liceului, dar 
la un nivel mai înalt. 
  Festivalul are şi o tabară de 
pregătire, Training Camp, cu scopul de a 
învăţa organizatorii cum să lucreze 
împreună şi să transforme munca într-o 
adevarată plăcere. De trei ani încoace, 
fiecare ediţie de Training Camp a avut loc 
la Slănic Moldova. Pe parcursul celor trei 
zile de pregătire, organizatorii au simulat 
festivalul, lovindu-se de multe probleme, 

dar cu satisfacţia şi entuziasmul specific 
I.D. Fest-ului. La fiecare final de Training 
Camp, schimbările erau enorme, fiecare 
din organizatori reuşind să depăşească 
anumite orgolii şi să se apropie de scop: 
crearea unui festival.  

Festivalul este unul deja 
experimentat. Prima ediţie a avut loc în 
1997, sub îndrumarea Clubului Britanic, 
tradiţia continuând de atunci aproape în 
fiecare an. De-a lungul timpului, cu 
fiecare ediţie, festivalul a crescut, 
generaţiile de organizatori şi de 
participanţi s-au schimbat, însă spiritul 
inovator şi ideea de originalitate au rămas 
neschimbate. 
 Anul acesta, cea de-a unsprezecea 
editie promite să surprindă. Aşadar, vă 
asteptăm în perioada 11-17 iulie la Teatrul 
Municipal „Bacovia” să vă bucuraţi 
împreună cu noi de ceea ce reuşim să 
creăm. 
 

Alina Tofan, clasa a IX -a H  
Miruna Popa, clasa a XI-a F

 
 
  

A Whisk Can Change Your Life 
 

 
e ia o tema 
suplimentară la 
engleză, un elev 

conștiincios din cale 
afară și un whisk. Cum ați 
spus? Ce e ăla? Ei bine, 
acest “whisk” mi-a adus 
faimă şi mândrie pentru 
o perioadă de timp, 
realizând cât de 
important poate fi un 
astfel de lucru, în ciuda 
faptului că la început nu 
aveam habar de 
însemnătatea termenului. 
Pentru această neştiinţă, 
am fost tachinat de către 
proferoara de engleză, 
care era bucuroasă că-şi 

găsise victima cu care să 
se joace, spunându-mi să 
aduc la şcoală acest 
fascinant şi important 
obiect. Astfel, obiectul a 
fost însoţit de un eseu și 
împreună au alcătuit o 
minunată prezentare ce a 
sunat astfel: 

“A whisk is a 
cooking utensil used in 
food preparation to blend 
ingredients smoothly, or 
to incorporate air into a 
mixture, in a process 
known as whisking or 
whipping. Whisks are 
commonly used to whip 
egg whites into a firm 

foam in order to make 
meringue, or to whip 
cream into whipped 
cream. 

Most whisks 
consist of a long narrow 
handle with a series of 
wire loops joined at the 
end. The wires are 
usually metal, but some 
are plastic to be used 
with nonstick cookware. 
Whisks are also made of 
bamboo, for the more 
exotic types. The most 
common shape is that of 
a wide teardrop, called a 
balloon whisk. 

Continuare în pagina 34 
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 Dragostea  

 

ragostea nu este un produs al fiinţei umane. Nimeni de pe pămînt nu poate să-şi 

revendince dreptul că vreodată a inventat dragostea. Ea nu face parte din 

potenţialul uman. Dragostea nu se poate obţine prin transmiterea genelor din părinţi în 

copii, nici prin educaţie sau maturizare. Ea nu poate să fie produsă de-a lungul anilor de 

experienţa pe care un om ar putea să o aibă . Mulţi folosesc cuvântul „dragoste” într-un 

mod nepotrivit. Dacă am întreba pe oameni să ne dea definiţia dragostei, am obţine tot 

atâtea răspunsuri. Cred că cea mai bună definiţie a dragostei, care ne dă o identificare 

absolută a ei, este definiţia apostolului Ioan. Să o cităm: „Dumnezeu este dragoste; şi cine 

rămîne în dragoste, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămîne în el ” (  Ioan 4: 16 ).    

Iubirea creştină nu este o simplă emoţie 

pasageră, un impuls de moment, ci este o 

stare şi o lucrare. Dragostea este singura 

ce ne duce către veşnicie, pentru că 

iubirea cuprinde gândul veşniciei. Dintr-

un suflet cuprins de răutate şi dintr-o 

viaţă urâţită de păcate multe, iubirea 

poate transforma răul în bine şi urâtul în 

frumos, poate schimba suflete şi poate 

reface vieţi. De asemenea, dragostea poate 

ierta foarte mult, poate uita răul şi poate 

şterge nedreptatea suferită. Din aceste 

motive spunem că dragostea nu se 

limitează la sentiment, ci ea acţionează cu 

răbdare şi bunătate, cu putere multă. 

Minunea iubirii se află în orientarea ei, 

întotdeauna către celălalt, a trăi pentru a 

bucura pe altul, a trăi din bucuria celui de 

lângă tine şi a nu-l abandona niciodată. 

Dragostea le suferă pe toate cu multă 

răbdare, dar şi cu multă nădejde, arătând 

că iubirea acoperă cu tăcere păcatul 

celuilalt în faţa oamenilor, dar nu uită să 

stea de vorbă cu cel păcătos pentru a-l 

îndrepta: „Şi acum rămân acestea trei: 

credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai 

mare dintre acestea este dragostea“, 

încheie Sfântul Pavel acest imn al iubirii 

creştine.  

Dacă încă nu am fost destul de 

convingător pîna aici , Biblia ne aduce o 

altă dovadă a originii divine a dragostei. 

Aceasta este veşnică, nu depinde de timp. 

Toate lucrurile se schimbă, începând cu 

principiile omeneşti , legile pămînteşti, 

ideile despre viaţă şi moarte , şi nu în 

ultimul rând fiinţa noastră trecătoare... 

Dacă dragostea ar fi un produs uman, s-ar 

shimba şi ea după vremuri şi soroace. Ar 

deveni „la modă”. Dar, din fericire nu este 

aşa! Dragostea este aceeaşi de la Adam 

pînă  la mine, astăzi. Apostolul Pavel 

mărturiseşte corintenilor despre dragoste, 

scriind: „Dragostea nu va pieri niciodată . 

Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; 

cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem 

în parte, şi proorocim în parte; dar când 

va veni ce este desăvârşit, acest  în parte se 

va sfârşi.” Adică toate lucrurile au un 

sfârşit , cu excepţia dragostei.Ea este 

veşnică, deoarece creatorul ei este veşnic. 

Problema dragostei la pus pe gânduri şi 

pe marele filozof  Platon. Potrivit 

filosofului, această dragoste se exprimă 

intelectual, dar şi fizic. Mai puternică 

decât frumuseţea materială este cea 

spirituală: frumuseţea ideilor, a 

sentimentelor.  

 

D 
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Pentru Platon, dragostea nu este nici 

frumoasă, nici bună, ci este însăşi setea de 

frumuseţe. Este setea de nemurire a 

omului, a fiinţelor 

muritoare, cum susţine 

Diotima în dialogul 

Banchetul. Nimic nu umple 

mai mult sufletul de 

desfătare decât faptul de a 

iubi şi de a fi iubit. Viaţa 

noastră este plină de 

tulburare şi nelinişte. Cu 

toţii suntem îngrijoraţi, cu 

toţii suntem 

nemulţumiţi, cu toţii ne 

plângem, fie că suntem bogaţi sau săraci, 

stăpânitori sau oameni simpli. Dar 

tulburarea şi grija nu se datorează atât 

situaţiilor exterioare şi condiţiilor de viaţă, 

cât neorânduirii şi bolii noastre sufleteşti. 

Aşa cum ochiul bolnav vede întuneric şi în 

cea mai puternică lumină, la fel şi sufletul 

bolnav este tulburat chiar 

şi când este linişte. Să-I 

încredinţăm toate 

problemele noastre lui 

Dumnezeu şi să credem că 

nimic nu este al nostru, să 

rămânem indiferenţi la 

slava oamenilor, şi astfel 

vom fi linistiţi chiar şi când 

asupra noastră se va abate 

cea mai îngrozitoare 

vijelie. 

 

Liviu Pădurescu, clasa a XI-a F 

 

proză 

Linişte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragostea divină te 

include în familia Lui 

Dumnezeu. Numai prin 

acceptarea dragostei în 

inima ta poţi să-L numeşti 

pe Dumnezeu „Tată”. 

 

Liniştea mă sperie. 

Atunci au timp să-mi treacă prin cap toate cele rele, căci pe cele bune le pot împărtăşi cu 

cei dragi. În camera mea e acum o linişte sinistră. Se aude doar sunetul tastaturii şi vocea 

din capul meu care îmi dictează ce să îţi scriu. 

Afar plouă.Foarte tare.Dar nu aud nimic.Bate şi vântul îngrozitor, de zici că e sfârşitul 

fericirii şi începutul supărării.Şi cum se explică asta?Am termopane! Noroc chior. Vântul 

ăsta şuieră mai urât decât un dragon mare, verde, cu năsucul rosu, care e în spatele tău, îi 

simţi răsuflarea, ştii că e acolo, dar nu te întorci de frică. 

E o linişte atât de sumbră! Mi-e frică să mă opresc din scris, căci dacă aş face asta, m-aş 

gândi la durerile şi la ceea ce mă frământ în această zi de vară ploaioasă. 

Pot auzi, când stau şi vocea ia o pauză; tot ce-mi face rău, şi pot vedea tot ce mă răneşte. 

NU mai suport! 

E aşa de cald aici.Parcă sunt prinsă într-o cuşcă, cu gratii şi mă bate soarele, de cred că 

am arsuri.Mă simt ca un prizonier în propria capcană. 

Trebuie să plec! Asta până n-o iau razna!Mă duc să mănânc clătite trudite de mama. 

Dulceaţa de vişine, fructe pe care eu le-am curăţat. Ah, ce gospodinuţă îs. 

Shhhht! Mă urmăreşte linistea ...  

Anca Vâţă, clasa a X-a D 
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COPIL 

ă joc singură şi totuşi camera 
pare a fi plină de copii, mă joc şi 
râd, mă joc şi plâng, mă joc şi 

cresc. Mi s-a spus mereu că un copil nu are 
dreptul să conteste nimic din ceea ce 
„oamenii mari” hotărăsc pentru el, că nu 
trebuie să întrebe, ci să asculte, să respecte, 
să tindă spre maturitate şi înţelepciune, şi nu 
spre copilăriile unei vârste puţin 
semnificative.Am vrut aşadar să aştept, să 
depăşesc copilăria, sau să fug pe ace amorţite 
de ceas cu speranţa că o las în urmă. Dar nu 
ştiu precis cine sunt acum şi nici unde şi  nici 
când se termină această copilarie. Am căutat-
o în cărţi şi m-am bucurat să citesc rânduri 
de poveste cu copii desculţi, construind 
castele de nisip, alergând după fluturi, 
dansând îmbujoraţi în ploaie, receptivi la 
orice mişcare de gâza şi floare,cu zâmbete 
efervescente care inundă lumea din jur şi  
curiozitatea  care, repetându-se, îi poartă 
către cele mai nebănuite cotloane ale podului 
bunicilor.Vise frumoase pentru nopţi cu 
furtună, totuşi unele detalii se prelungeau 
dincolo de somn. Nu am văzut niciodată un 
copil şi înclin a crede că toţi  sunt la fel: cu 
ochii negri arzând mocnit ca jăraticul, cu 
gene lungi care, atunci când coboară aruncă 
o umbră peste culoarea trandafirie a 
obrajilor, cu pielea colorată, cu puful catifelat  
al piersicilor neatinse de nicio  mână şi bucle 
aurii  în valuri de funde şi flori. Cel  puţin, 
acesta e chipul pe care îl văd în oglindă, dar 
nu ştiu sigur dacă e al meu  sau e doar 
prototipul „copilului”. Iau bucăţi colorate de 
hârtie şi mă desenez aşa cum mă văd eu, aşa 
cum mă vreau eu a fi, desenez  lângă jucării, 
flori, curcubee şi alţi copii ale căror trăsături 
le copiez identic din cărţile cu poveşti. Aş 
vrea să pictez, să scriu, să acopăr zeci de cărţi 
cu  slovă măruntă şi deasă,  dar nu ştiu ce 
vreau să spun, ce gândesc, ce să inventez 
când nu am nici măcar siguranţa realităţii, 
când nu ştiu cert dacă exist sau sunt şi  eu un 

personaj  desprins de pe coperta cărţilor de 
poveşti.  
Am fost foarte surpinsă să  aflu că şi 
domnişoarele de onoare au fost cândva copii  
şi în  sufletul meu nu le cred.  
Sunt convinsă că  eu sunt singurul copil din 
lumea  „oamenilor mari”,  şi dacă  ar fi să 
mai existe şi alţii, aş vrea să fie acei copii 
desculţi, cu codiţe de cireşe la urechi care 
aleargă după  bondari.  
 

 
 
Nu ştiu cine a hotărât să fiu copil. Îmi e 
necunoscut cuvântul oricât încerc să 
definesc, să descopăr, să aflu ce sau cine 
sunt. 
Poate am apărut din nimic sau poate cineva 
mă caută.Poate  m-am născut din puf de 
păpădie sau poate sunt rodul imaginaţiei 
tale. N-o să-mi irosesc  timpul cu întrebări, 
căci poate sunt aşteptat la masă, undeva; şi 
toţi ai casei sunt îngrijoraţi de întârzierea 
mea nejustificată. Sau poate o căprioară îşi 
caută puiul şi se teme că şi-a lăsat familia 
pustie. Aş vrea să ştiu, aş vrea să fiu la locul 
potrivit, la timpul potrivit; îmi doresc de fapt  
să fiu eu copilul potrivit. 

 

M 
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Aş vrea să fiu copil de soare, să muşc cu 
dinţi de foc din zarea dulce.Aş vrea să fiu 
copil de vân,t că să mă rostogolesc liber prin 
văzduh cu aripi de ceaţă şi să sărut discret  
pământul fără ca nimeni să mă vadă.Aş 
vrea să fiu copil de crin că să  scutur aur sau 
copil de viorea că să ning în fulgi şi în 
frânturi de cer.  Poate că sunt copilul ploii şi 
mă cutremur în lacrimi de senin sau poate 
sunt al nopţii şi bâjbâi prin întuneric  până 
mă agăţ de colţul lunii.Dacă e aşa, sunt 
fericită şi nu mă tem. Şi strig mândră că 
sunt copil pentru ca sunetul glasului meu să 
se izbească în ecouri prelungi de reverie. 
Sunt fericită să fiu copil de cireş în floare, că 

să aduc seva din pământ şi să o vărs în 
pahare de spumă, să îmbrac pomii în 
bumbac selenar sau să mă desprind şi să mă 
aştern în cioburi de primăvară. Aş vrea să 
fiu copil al mării că să rătăcesc în valuri, că 
să sparg stâncile de piatră în spumă, că să 
adorm apusurile pe orizontul de sânge.  
 Poate că sunt copilul tău…Poate tu ştii cine 
sunt...Poate mă aştepţi acasă sau poate ai 
lăsat uşă închisă…sau ai încuiat-o din 
greşeală. Dacă vin la tine îmi promiţi că 
deschizi zăvorul?                                                                                             
 

Mădălina Piştea, clasa a IX –a C 

 

 

proză 

OARE… 
 

ă trezesc. 
 
 

 
 E 09:15. Pleoapele-mi 
grele, încărcate de 
oboseala de peste zi, mi 
se deschid încet, încet, 
datorită soarelui care a 
pătruns printre perdelele 
de mătase. 
Mecanic, mă îndrept 
către fereastră. Oraşul 
agitat mă întâmpină şi 
mă îndeamnă la viaţă, la 
ambiţie, dar şi la 
speranţă. Cântecul 
melodios al păsărilor este 
acoperit fără permisiune 
de sunetul mut al 

acceleratului, care fără 
voia mea, mă face să 
visez...să mă visez la 
mare, cufundându-mi 
picioarele în nisipul fin, 
făcând contrast deplin cu 
marea. 
Mă uit în gol, iar norii cu 
formele lor unice mă fac 
să meditez şi mă întreb: 
oare câte vorbe pot 
umple tăcerea? Oare câte 
licăriri pot umple 
universul? Oare de câtă 
încredere este nevoie 
pentru ca un om să-ţi 
dezvăluie ce gândeşte, ce 
simte…şi OARE câte 
fenomene pot schimba 
lumea?... Şi nu în ultimul 
rând, de ce îmi pun mie 
însămi toate aceste 
întrebări şi care ar fi 
motivul? Brusc, tumultul 
de întrebări este tulburat 

de sunetul asurzitor al 
telefonului. Nu!. Nu 
răspund. Nici acum nu 
ştiu de ce nu am făcut 
asta. 
Închid încet fereastra, 

gândind că poate e mai 

bine să nu ştiu răspunsul 

tuturor întrebărilor, să 

trăiesc în mister, nu unul 

total.Toate acestea se 

întâmplă pentru că eu 

gândesc prea departe, 

poate...  

Cu toate aceste 

nelămuriri, şi de data 

aceasta sunt sigură, ma 

simt fericita! 

Oana Marcu, clasa a X-a G
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VISE 
 
M-aş legăna într-un hamac 
Dintr-o pânză de păianjen 
Ţesută cu migală 
Sau, în jur, să am 
Flori de câmp… 
M-aş cuibări pe cornul lunii 
Atunci când e Crai Nou 
Şi în jur să am cer,nori, infinit 
Să rămân ... 
Aş pluti pe o frunză de nufăr 
Undeva în neştire 
Şi peste tot în jur să văd 
Apă,oglindă,apă... 
Mi-aş face cuib 
La streaşina unei case 
Şi ca o rândunică 
Să vin 
Şi să revin acolo 
Să mă odihnesc. 
 
Elena Golăi, clasa a X-a G 

 
HAOS 

 
Ridică-te şi taci, taci precum o stâncă. 

Arde nerăbdarea şi curmă picioare de frică. 
Râzi cu glas tăcut , râzi, râzi în hohote. 

Ascunde, omoară, taci, râzi, începe... 
Ridică-te, înalţă-te ca un vârf, 

Loveşte-ţi faţa şi plângi ca un copil, 
Rupe durerea din tine şi uită ce eşti. 

Uită ce eşti ...? 
Mai bine îţi usuci obrazul înainte de 

furtună, 
Ca să-l găsească imaculat,  

nevinovat de lacrimi. 
Împinge-ţi urechile în cap, închide-ţi 

mintea. 
Şi încă o dată: 

Taci şi ascultă cum mă risipesc, cum fug, 
Mă scurg printre degete apăsate şi pumni 

încleştati. 
 

Corina Pop, clasa a X-a G 

 

Iisus şi misterele antichităţii 
 

ustul oamenilor pentru mister a fost 
şi este înrǎdǎcinat în conştiinţa 
civilizaţiilor. Din cele mai vechi 

timpuri, oamenii au speculat asupra mitului 
creaţiei, mit bazat în primul rând pe iubire 
şi renaşterea naturii. Legǎtura dintre unii 
zei ai vegetaţiei (moartea şi renaşterea 
naturii), a cǎror întâmplări au trecut 
probabil în creştinism prin moartea şi 
renaşterea lui Iisus, este foarte interesantă şi 
a comentat-o Mircea Eliade în Istoria 
credinţelor şi ideilor religioase cât şi în Arta de 
a muri. 
        Figură centralǎ a creştinismului, Iisus 
se naşte, trăieşte semnificativ, pǎtimeşte şi 
moare dupǎ modelul impus de vechile 
civilizaţii greceşti, egiptene şi babiloniene, 
mai precis, repetă parcă existenţa unor zei 
care au legătură cu moartea şi renaşterea 
naturii, aşa cum se întâmplă în unele 
misterii ale antichităţii. Dionisos, zeul 
vegetaţiei din mitologia greacǎ, îşi găseşte 
sfârşitul, înainte de a se fi nǎscut, din cauza 
Herei, dupǎ care este salvat de tatǎl sǎu 
Zeus, care îl zǎmisleşte din propria-i cenuşǎ. 
Datoritǎ intervenţiei zeului fulgerǎtor, 
Dionisos devine zeul care „s-a nǎscut de 
douǎ ori”. Corespondentul zeului Dionisos 
în cultura babiloniană şi sumeriană este 
Tamuz. Acesta este readus la viaţǎ de zeiţa 
Iştar, care coboarǎ în infern, de unde este 
readus la viaţǎ. În istoria lui Tamuz, rolul 
zeiţei Iştar este categoric diminuat. Figura 
masculină a divinităţii este centrală, 
moartea şi învierea zeului sunt temele de 
forţă ale mitului. Iştar coboară în lumea 
morţilor, dar acest lucru nu are decât o 
importanţă secundară în raport cu învierea 
lui Tamuz. Între 20 iunie şi 21 iulie, 
mesopotamienii deplângeau dispariţia lui 
Tamuz. Bocetele femeilor de pe lângă 
temple făceau din această perioadă una a 
doliului.    Era luna în care seceta făcea 
ravagii, şi amintirea morţii străbătea 
deşertul Babiloniei. Akkadiana era o limbă 
cu vocabule scurte, pronunţate sacadat, cu 

 

G 
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câteva consoane guturale puternice şi cu 
vocale semideschise. Bocetele sunau sfâşietor. 
Impresionaţi de această lună de doliu, amoriţii 
şi asirienii au dus mai departe spre elamiţi şi 
cananeeni cultul acestui zeu, care va purta alte 
nume şi va avea o importanţă din ce în ce mai 
mare pe măsură ce se apropia de Mediterana. 
          În Săptămâna Mare, asistăm, prin 
slujbele deniilor făcute seara, la aceleaşi 
lamentări, cu privire la apropierea de moarte şi 
la funeraliile lui Iisus. Tamuz, fiul zeului Ea, 
zeul abisului primordial, şi Iisus, fiul lui 
Dumnezeu sunt privegheaţi în drumul lor spre 
moarte şi lumea de apoi în aceleaşi cadre şi cu 
aceleaşi atitudini. Fireşte că teologiile fiecăruia 
spun lucruri diferite fundamental. Tamuz este 
doar salvatorul recoltelor prin regenerare, în 
timp ce Iisus este salvatorul sufletelor prin 
înviere. Spiritualităţile sunt diferite, corpusul 
doctrinar este altul, miturile au alte referinţe. 
Un alt zeu al egiptului care este supus ciclului 
viata- moarte- înviere este Osiris. Acesta este 
cel mai popular zeu, simbolizând moartea şi 
învierea periodicǎ a naturii vegetale, ideea de 
renaştere permanentǎ, încolţirea grânelor, dar 
mai ales moartea ca trecere în altă lume, al 
carui rege este Osiris (de aici si principalul său 
epitet: Domnul Tăcerii), regatul morţii 
situându-se sub orizontul occidental. Osiris a 
nǎscocit cultura fructelor şi ca urmare a acestei 
binefaceri deprinderea unei hrane noi şi 
plăcute, i-a făcut pe oameni    sǎ-şi pǎrǎseascǎ 
moravurile sǎbatice. Astfel că prin educarea 
sau domesticirea oamenilor putem vorbi de o 
renaştere a omului ca specie şi individualitate. 
          Un alt mit egiptean spune ca Isis a găsit 
cadavul lui Osiris la Biblos şi l-a ascuns în 
Egipt, iar Seth, fratele acestuia, descoperindu-l, 
l-a dezmembrat, împrǎştiind mǎdularele în 
toatǎ ţara; acestea sunt însǎ readunate de Isis, 
care reconstituie corpul, iar Osiris este reînviat. 
            Aşadar, similarităţi între cultul lui Iisus 
şi cel al altor zei existǎ, lucru care ne determinǎ 
sǎ credem cǎ din misteriile antichităţii au trecut 
cu discreţie în creştinism aceste legături de 
subterană, pe care Inchiziţia de tristă amintire 
le-a amendat.  

 

Elisabeta Pricop, Andreea Rujan, Ovidia Stănoi, 
clasa a XI-a H 

 

Luna 
poesis 

 

Luna...  

Gândesc ca o nebună 

La briza mării şi în câteva secunde 

O pot chiar simţi.  

Desigur, mă amăgesc. 

Cerul cobalt infinit,  

E noapte, 23:17. Îmi doresc 

Să văd o stea căzătoare. 

Dar –ghici?– nimic. Aşi ieşi 

Chiar acum să mă plimb. Mâine 

Trebuie să mă trezesc 

La 6:00. Nu-mi pasă ... 
 

Oana Marcu, clasa a X-a G 
 

Nimicnicie 
 

 

Tot timpul cazi pradă iluziilor 

mai rău ca unei curse întinse, 

anume pusă ca să cazi în ea. 

Nutreşti de toate şi nimic, 

căci e mereu o mână-ntinsă 

ce-ţi năruie orice-ai fi strâns... 

Te-nfurii mereu şi spui, spui că e 

pentru ultima oară când mori aşa firesc 

şi totuşi fără rost. 

Căci pân' la urmă care-i rostul ? 

Pentru ce tot speri şi pui în tine 

munte de iluzii mici şi mari, ca o 

copilă cu mâna ruptă-ntr-o după-amiază 

de sâmbătă. 

Pentru ce, când tot ce ai, e ce culegi 

şi tot îţi scapă printre mâini – 

poeme, monologuri, poezii... 

                                 

  

 

Corina Pop, clasa a X-a G 
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A Whisk Can Change Your 
Life 

 
 
(continuare din pagina 27) 

Balloon whisks are best suited for 
mixing in bowls, as their curved edges are 
made to fit a bowl’s concave sides. 

Although the modern whisk is 
believed to have appeared as late as the 
19th century, evidence of whisk-like tools 
exist even further back in history. A bundle 
of twigs fastened together make an 
effective whisk; often the wood used 
would lend a certain fragrance to the dish.  

All in all, whether you are in a 
forest or in your comfy kitchen whipping 
eggs or cream and not doing your English 
homework, you now know who to blame: 
THE WHISK. Please take a minute to 
applaud this short piece of writing. Thank 
you. ” 

Nicolae Mocanu, clasa a IX-a E 
 

Cuvinte 
 

Aer rece şi proaspăt de ţară 
Mere acre căzute din pom 

Fum paliativ de ţigară 

O frunză, trei păsari şi-un om 
Cărţi rupte pline de praf 

Miere dulceagă de salcam 

Pete de cărbuni pe cearceaf 

O masă imensă şi-un singur tacâm 

Trei sori pe cerul albastru 

O ceaşcă de ciocolata caldă 
Şase inele în jurul unui astru 

Un râu şi-un copil care se scaldă 

Stilou de aur fără cerneală 
Paşi de pitici pe zăpadă 

Conflict pornit din scorneală 

Trafic intens pe-autostradă 
Căruţa şubredă-ncărcată cu fani 

Îndrăgostiţi care se ţin de mână 

O mamă cu pruncul firav la sân 
Cioban care doarme, un lup şi o stână. 

 

Mădălina Piştea, clasa a -IX C 
 

 
 
 

interviu 

Chestionar-La sfârşit de 
drum 

 
m vrut să realizez un chestionar cu 
mai mulţi elevi din clasele a XII-a, 
dar am realizat până la urmă 

uninterviu cu un anonim. 
 
De ce e necesar "chiulitul" în clasa a 12-a? 
 
Chiulitul, sincer, nu e necesar tot timpul, 
dar dacă toata lumea îl practică, eu de ce 
nu aş face-o. S Îl consider un fel de reflex 
necontrolat pe care l-am dobândit de-a 
lungul anilor de liceu, îl văd ca pe un drept 
câştigat după 3 ani în care am muncit la 
şcoală zi de zi; şi azi muncim, dar nu ne 
mai ajunge timpul, deoarece trebuie să ne 
concentram asupra viitorului nostru, dar 
uneori am impresia că uităm să trăim în 
prezent! 
 
Dacă te-ai întoarce în timp, ai alege din 
nou „Vrănceanu”? 
Sigur ca da. Ne leagă de „Vrănceanu” 
amintiri minunate, adevarate experienţe de 
viaţă cu bune, cu rele, dar dacă ar fi să mă 
gândesc , numai pentru o secundă, nu mi-
aş putea imagina anii adolescenţei mele în 
alt liceu.Acest liceu reprezintă leagănul 
adolescenţei noastre, 4 ani în care ne-am 
format ca  persoane capabile să păşească cu 
speranţă spre viitor. 
 
Numeşte trei lucruri pe care le-ai învăţat 
în 4 ani de „Vrănceanu”. 

„Vrănceanu” ne-a oferit multe de-a lungul 

timpului. . Încă din ziua în care am făcut 

primii paşi în liceu, domnii profesori ne-au  

învăţat ce înseamnã lucrul în echipă, 

încrederea în noi înşine, dar şi faptul că 

trebuie să-ţi trăieşti viaţa din plin. 
 

A 
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Îţi va lipsi ceva după ce termini liceul? 
Îmi vor lipsi cu siguranţă colegii ,alături de care am 
petrecut clipe de neuitat(excursii,ieşirile în 
grup,majoratele) ; împreunã am reuşit să depăşim 
fiecare obstacol şi să ne bucurăm de fiecare moment 
petrecut împreună.Profesorii, de asemenea, îmi vor 
lipsi, deoarece ei sunt cei care ne-au călăuzit paşii 
spre drumul cel drept, ne-au încurajat să scoatem la 
lumină tot ce e mai bun din noi. 
 
De ce te bucuri că ai să scapi? 
Grea întrebare !!! Probabil mă voi bucura la început 
că am „scăpat” de unii profi  sau poate  de învăţatul 
până la ore târzii în  noapte, dar sunt sigur cã nu 
peste mult timp  îmi va fi dor de viaţa de licean. 
 
Enumeră câteva momente speciale din viaţa de 
licean. 
Totul a fost special, ieşirile în oraş atunci când 
mergeam pe stradă câte 20 şi se uita lumea la noi, dar 
nu ne păsa, serile pierdute pe mess flirtând, sau la 
karaoke, excursiile care trebuiau să fie cât mai lungi, 
dar să nu vizitãm foarte multe, toate aceste amintiri 
îmi vor readuce peste ani zâmbetul adolsecentin.  
 
Care ţi s-a părut cea mai interesantă şi care a fost 
cea mai plictisitoare oră din cursul anilor de liceu? 
Dacă ar trebui să mă semnez, aş spune probabil că nu 
au fost ore plictisitoare, toate erau interesante, iar  
matematica ocupa cu siguranţă locul I în topul meu. 
Dar, cum nu trebuie să semnez, o dau anonimă: cea 
mai faină oră era mereu sportul, aici eram mereu 
bine pregãtit, teme fãcute,toate puse la punct , iar cea 
mai plictisitoare, te las pe tine sa ghicesti!!!!! Erau 
acele ore în care soarele bătea  în geam, păsărele 
ciripeau, vântul sufla uşor peste copacii înverziţi ,iar 
tu, un elev silitor, stăteai cuminte în banca ta, pierdut  
în adieri şi ascultai ceea ce profesorul tău avea să te 
înveţe în ziua respectivă. 
 
Ai vreun sfat pentru boboci? 
Să-şi trăiască din plin viaa de licean,să profite la 
maxim de orice moment, pentru  că timpul trece 
repede (am experimentat deja asta!),iar aceste clipe 
unice vor rămâne veşnic în amintirea lor. 
 

                                                                                           
Andreea Marcociu, clasa a XI-a D 

 

 
 

Pagină de jurnal... 
 

 foarte târziu, nu dorm, 
Din păcate luna nu se poate 
vedea, 

Somnul face un semn discret 
Dar îi refuz invitaţia. 
Observ câteva ferestre luminate, 
Un om ai cărui paşi se aud, 
Apoi un strănut, 
O melodie veche... 
Mâine se anunţă o zi încărcată,  
Sus, în dreapta, scriu data, 
Pixul e stingher pe birou, 
Într-un târziu potrivesc cu grijă pătura 
Şi...noapte bună ! 

                  
      Oana Marcu, clasa a X-a G 

 

Cuvinte 
 

er rece şi proaspăt de ţară 
Mere acre căzute din pom 
Fum paliativ de ţigară 

O frunză, trei păsari şi-un om 
 Cărţi rupte pline de praf 
Miere dulceagă de salcam 
Pete de cărbuni pe cearceaf 
O masă imensă şi-un singur tacâm 
Trei sori pe cerul albastru 
O ceaşcă de ciocolata caldă 
Şase inele în jurul unui astru  
Un râu şi-un copil care se scaldă 
Stilou de aur fără cerneală 
Paşi de pitici pe zăpadă 
Conflict pornit din scorneală 
Trafic intens pe-autostradă 
Căruţa şubredă-ncărcată cu fani 
Îndrăgostiţi care se ţin de mână 
O mamă cu pruncul firav la sân 
Cioban care doarme, un lup şi o stână. 

 
 
 

Mădălina Piştea, clasa a IX-a  C 
 

E 

A 
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