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EDITORIAL 

Copiii și războiul 

 

 
copil, s. m. : indică o persoană, mai ales în vârstă 

fragedă 

război, s. n.: conflict armat (de durată) între două 

sau mai multe state, națiuni etc., pentru realizarea unor 

interese economice și politice 

 

Două cuvinte care duc cu gândul la concepte 

complet opuse . Două cuvinte pe care rareori le-am pune în 

aceeași propoziție. Două cuvinte care par cu adevărat 

nelalocul lor împreuna, unul evocând sentimente din cele 

mai pure, mai puternice, iar celălalt, ducând cu gândul la 

lucruri ce nici măcar nu pot fi rostite. Două cuvinte pe care 

am vrea sa le ținem cât mai departe unul de celălalt, două 

cuvinte ce par, în aceste timpuri, să se regăsească din ce în 

ce mai des unul pe altul.  

Fie că ne captează atenția de pe prima pagină a unui 

ziar sau formează titlul celui mai popularizat articol, poate 

fi mult mai complicat decât ar părea să eviți această 

asociere. Într-adevăr, datorită tumultului de emoții pe care 

le stârnește, nu e greu de văzut de ce a devenit atât de populară în rândurile jurnaliștilor și 

tuturor celor ce vor să capteze, într-un fel sau altul, privirile publicului. Dar câți dintre acești 

beneficiari ai atenției ce vine la pachet cu utilizarea sa încearcă măcar să reliefeze, sau doar să 

înțeleagă, adevărata tragedie pe care o ascunde? Câți dintre aceștia o folosesc pentru alte 

scopuri decât cel de a induce sentimente puternice ce îl pot influența ușor pe cititor? Câtor 

dintre acești oameni le pasă cu adevărat să vadă cum se raportează subiecții articolelor lor la 

situația actuală, cum luptă copiii împotriva războiului? 

Din acest motiv, datorită acestei lipse a unor ilustrări precise, adevărate, a felului în 

care tinerii din ziua de azi se opun unui fenomen ce a schimbat cursul istoriei de nenumărate 

ori încă de la începuturi, a modului în care cei ce se credeau feriți de posibilitatea acestor 

împrejurări se raportează la ceva despre care, până în acest moment, nu aflaseră decât din cărți 

și filme, noi, elevii Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, ne-am decis să facem ceea ce știm 

mai bine, să continuăm tradiția de a ne exprima cu prilejul revistei și de a încerca, prin 

acestea, să pledăm pentru normalitate într-o lume ce pare a se depărta pe zi ce trece de ceea ce 

am fi crezut și am fi vrut să vedem, să menținem măcar o parte din lumea care parcă s-a 

transformat peste noapte în ceva de nerecunoscut… 

Astfel, în numărul de față al revistei veți regăsi atât articole ce ilustrează talentul și 

pasiunea pentru cunoaștere a elevilor colegiului, cât și câteva ce prezintă o parte din eforturile 

depuse pentru a ne asigura că îi ajutam cum putem pe nevinovații ce îndură suferințele 



Aspirații, nr. 83 – mai 2022 

 
3 

 

situației curente. Veți putea afla despre cele mai de interes descoperiri în materie de științe sau 

despre recomandările noastre de filme de neratat pentru următorul maraton cinematografic, ba 

chiar și despre unicul liceu din România ce a decis să adopte un sistem de învățământ des 

întâlnit în străinătate, dar pe care majoritatea dintre noi îl cunosc doar din auzite. Pe lângă 

astfel de articole inedite cu care v-am obișnuit deja, numărul acesta va conține și prezentări a 

câtorva eforturi depuse de către echipa de elevi și profesori ce s-au implicat și au decis să facă 

tot ce le stă în putință pentru a-i ajuta pe refugiații războiului din Ucraina ce ne-au trecut 

granițele. Veți afla despre cum diverse cluburi din cadrul liceului au strâns donații pentru a-și 

arăta suportul față de aceștia sau despre elevii ce și-au dedicat timpul liber spre a ajuta cum au 

putut la graniță, petrecând chiar și 24 de ore departe de casă, muncind continuu spre a se 

asigura că toți cei ce aveau nevoie de ajutor nu erau lăsați de izbeliște.  

Prin această îmbinare de articole, dintre care cele firești, pe care v-ați aștepta să le 

regăsiți în revista noastră, au o pondere substanțial mai mare, noi, elevii, ne folosim de 

singura armă pe care o avem la dispoziție, cuvintele, pentru a pleda pentru pace, pentru 

normalitatea pe care speram să o recăpătăm cât mai curând. În ciuda temerilor, a tensiunii ce 

caracterizează aceasta perioadă, în care, oricât am vrea să ne ferim de adevăr, nu putem ignora 

faptul că sentimentul de siguranță de care ne bucuram înainte ar putea să nu se întoarcă pentru 

o perioadă îndelungată, că nu se știe ce se va întâmpla nici măcar în viitorul apropiat, noi 

încercăm să continuăm a ne urmări țelul de a oferi cititorilor, prin fiecare ediție a revistei 

noastre, măcar un moment de liniște în care se pot relaxa citind articolele dintre care cu 

siguranță nu vor putea să nu găsească măcar câteva care să le capteze atenția, sau un 

sentiment de nostalgie, pentru cei ce poate că au fost și ei, în calitate de elevi ai colegiului, 

autori ce s-au bucurat de aprecierea cititorilor ca dumneavoastră. 

Deci, sperăm ca revista noastră să fie, poate, o evadare de la tot întunericul ce pare să 

ne înconjoare constant, o lumină într-o perioadă ce pare complet lipsită de orice speranță. Noi 

vom continua să luptăm cu singura armă pe care o avem la dispoziție, exprimându-ne și 

încurajându-i și pe alții să facă la fel, oferind susținere celor ce au nevoie dar continuând să ne 

urmăm țelul de a pleda pentru normalitate, de a încerca să menținem ce a mai rămas din 

aceasta și să o protejăm așa cum știm noi mai bine, nepierzând speranța că acest întuneric va 

fi înlocuit, cât mai curând, de raze de lumină. 

 

Marinov Theea, 

Clasa a XI-a D 
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SOLIDARITATE 

Toți pentru unul și unul pentru toți 

 

 

Ziua de 24 februarie 2022 a fost 

diferită față de anii trecuți. Când ne-am 

trezit, am fost luați prin surprindere de 

veștile ce circulau pe social media, 

website-uri și știri. Rusia a invadat 

Ucraina, marcând astfel o escaladare 

abruptă a războiului ruso-ucrainean. 

Invazia a început dimineața la ora 3:40, 

când Putin a anunțat o „operațiune militară 

specială pentru a demilitariza și 

denazifica” Ucraina. Rachete și lovituri 

aeriene au lovit țara, inclusiv capitala Kiev, 

urmate de o invazie terestră de amploare 

din mai multe direcții. Această invazie a 

provocat cea mai mare criză a refugiaților 

din Europa de la cel de-al Doilea Război 

Mondial încoace, unde peste 5 milioane de 

ucraineni și-au părăsit casele și ce aveau 

mai de preț și au căutat un refugiu. 

Românii au fost printre primii care 

să le sară în ajutor acestora. Fără 

precedent, acest elan de generozitate oferit 

de noi a stârnit apariția foarte multor 

detractori. Însă, ce a generat acest efort 

fără precedent? Well, a friend in need is a 

friend indeed. Într-un mod indirect, 

majoritatea dintre noi, fără să o 

conștientizăm, dată fiind aceasta apropiere 

de scenă, ne-am pus în locul celor care se 

află de partea cealaltă și am fi vrut să fim 

ajutați. Cu toate acestea, generozitatea de 

care am dat dovadă are mai degrabă ca 

resort gândul nerostit că oricând am putea 

fi noi în locul lor, nu neapărat solidaritatea. 

Astfel, și noi la Haret am înțeles că 

trebuie să dăm o mână de ajutor celor care 

sunt la nevoie. Ce am făcut în acest sens? 

La inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor 

din liceul nostru, am colaborat cu Crucea 

Roșie Tulcea și am avut elevi voluntari 

care și-au luat din timpul lor liber și au 

mers chiar în vama de la Isaccea, unde au 

avut rolul de sprijin al autorităților. Ce au 

făcut mai exact? O să îi lăsăm pe voluntari 

să ne povestească experiența lor din vamă. 

„Prima dată când am fost în vamă a 

fost chiar în ziua în care am vorbit cu 

directoarea Crucii Roșii, doamna Covaliov. 

La scurt timp de la discuția purtată cu 

dânsa, am primit un mesaj unde ne-a 

solicitat o echipă de 5 voluntari. În 3 

minute am vorbit cu colegii mei și am și 

făcut grupa, iar în 40 de minute toți eram 

îmbrăcați foarte bine și pregătiți să 

mergem în vamă. Să nu uităm că atunci 

când a început acest război, a început și 

iarna la noi, cu temperaturi negative. 

Alături de Barbu Ovidiu, Bocăneală 

Simina, Ciocîrlea Andra și Burlacu 

Teodora am ajutat la gestionarea 

refugiaților în momentul în care bacul 

acosta, împărțindu-i pe corturi, 

nedespărțind familiile sau grupurile, mai 

apoi, împreună cu un traducător, să le 

oferim o masă caldă, alimente neperisabile, 
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apă, produse de igienă și pături. Ulterior, 

modul de organizare a fost schimbat. 

Acum avem un cort al nostru, de unde 

aceștia își pot lua produse de igienă și 

produse pentru bebeluși. 

Refugiații sunt dezorientați, 

speriați, obosiți, înfrigurați, triști că își 

părăsesc casele lor. Toți care trec răsuflă 

ușurați, dar în continuare caută să se 

îndepărteze cât mai mult de graniță. Este o 

mobilizare exemplară a ONG-urilor și 

asociaților care se implică în acest ajutor 

umanitar.”–Vasile Oana, președintele 

Consiliului Școlar al Elevilor, clasa a XI-a C. 

„Aventura mea în vama de la 

Isaccea a început prin luna februarie, odată 

cu infernul ce încă se desfășoară în 

Ucraina.  În mai puțin de o oră, eu 

împreună cu 4 colegi de ai mei am pornit 

într-un loc necunoscut, fără să știm ce ne 

așteaptă, pe o vreme teribilă atât pentru 

noi, cât și pentru oamenii nevinovați ce 

trebuiau să treacă cu bacul. Era de abia 

perioada de început în vamă, lumea era 

agitată și speriată, neștiind ce se întâmplă 

și ce urmează. Ca voluntari ai Crucii 

Roșie, sub coordonarea doamnei Covaliov, 

directoarea Filialei Tulcea, am ajutat la 

organizarea și gestionarea refugiaților, 

oferindu-le căldură, hrană și un zâmbet, 

încercând să îi facem să se simtă în 

siguranță. Cu timpul organizarea a devenit 

din ce în ce mai bună, acum existând și 

propriul cort al Crucii Roșie, care așteaptă 

cu mâinile largi deschise să ajute acești 

oameni inocenți.” – Bocăneală Simina, 

clasa a XI-a C. 

Printre ceilalți voluntari se numără 

și Bejenaru Ștefania, Budiu Iuliana, Buftei 

Alexia, Costache Mario, Covaciu Melania, 

Cristea Miruna, Dendiu Denis, Despina 

Ionela, Economu Andrei, Gigică Aura, Ion 

Roxana, Ivscencu Cristian, Machedon 

Matei, Mihalache Sabina, Paraschiv 

Miruna, Popaene Nicola, Rahău Miruna, 

Sechila Viviana, Stoian Andreea, Tălpău 

Cezar, Țițu Nicole, Voinea Livia. 

Totodată, clubul de robotică al 

școlii noastre a organizat „Stand for 

Ukraine”, o strângere de donații ce a 

constat în alimente neperisabile, produse 

de igienă, paturi, pături, cartere 

reîncărcabile telefonice, baterii externe etc. 

Poate nu este foarte mult, însă asta 

am putut face noi, ca elevi, pentru 

ucraineni. 

 

Vasile Oana, 

Clasa a XI-a C 
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LITERATURĂ

Nobelul de pe noptieră

 

 

Mintea omului a ajuns, de la 

imaginarea conceptului de „roată“ în era 

Preistorică, până la transpunerea pe hârtie 

a unei realități capabile să impresioneze 

atât publicul de rând, cât şi ochiul format 

al unor specialiști, cunoscuți astăzi sub 

denumirea de „Comitet al Academiei 

Suedeze”. Astfel a luat naștere 

evenimentul pe care îl știm drept 

„decernare a Premiilor Nobel”, premii care 

se acordă, printre altele, și personalităților 

care s-au făcut remarcate prin talentul lor 

în literatură. 

Desigur, de-a lungul timpului, nu 

au lipsit nici elementele care să distragă 

atenția de la meritele unui scriitor la 

chestiuni fără legătură directă cu valoarea 

operei în sine. În 2016, de exemplu, 

laureatul Bob Dylan a stârnit critici pentru 

refuzul său temporar de a răspunde în 

vreun fel anunțului care îl plasa în lunga 

listă de „scriitori de Nobel”. 

 Nu cred că este nevoie să adaug 

faptul că au existat proteste vehemente 

privind acordarea premiului unui artist din 

domeniul musical, nu din cel literar cum ar 

fi fost de așteptat. Premiul Nobel pentru 

Literatură 2016 a fost acordat lui Bob 

Dylan „pentru că a creat noi expresii 

poetice în cadrul marii tradiții cântece 

americane”. După ce a sărit peste 

banchetul Premiului Nobel din 2016, Bob 

Dylan a primit un termen de șase luni 

pentru a-și revendica Premiul Nobel în 

mod oficial. „Când am primit Premiul 

Nobel pentru Literatură, am ajuns să mă 

întreb cât de exact se leagă cântecele mele 

de literatură”, a spus el după aflarea veștii. 

Folosind același limbaj viu și povestiri 

pline de „plot twists” care sunt semnele 

distinctive ale versurilor sale, Dylan a 

descris modul în care clasicii pe care i-a 

citit în școală i-au influențat muzica. 

„Când am început să-mi scriu propriile 

cântece, limbajul popular era singurul 

vocabular pe care îl știam și pe care l-am 

folosit. Dar aveam și altceva. Aveam 

principii, sensibilități și o viziune 

informată asupra lumii și o aveam de ceva 

vreme. Am învățat totul la liceu: Don 

Quijote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, 

Călătoriile lui Gulliver.” Dylan dedică 

restul discursului menționării, în detaliu 

fantastic, a trei lucrări literare care l-au 

inspirat în mod special: „Moby Dick”, „All 

Quiet on the Western Front” și “The 

Odyssey”. În ultimele momente ale 
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discursului său, el recunoaște că 

„melodiile, spre deosebire de literatură, 

sunt menite să fie cântate, nu citite”, 

înainte de a împărtăși un citat grăitor din 

Odiseea: „Cântă în mine, Muză, și prin 

mine spune-ți povestea”. După 5 luni, 

acesta acceptă, în sfârșit, titlul de câștigător 

al Premiului. I-a luat mai mult de două 

săptămâni să facă vreun comentariu public, 

spunând în cele din urmă că onoarea l-a 

lăsat „fără cuvinte” şi că a fost „cu 

adevărat dincolo de cuvinte să accept un 

asemenea titlu”. 

În anul 2017, titlul de laureat al 

Premiului Nobel se acorda unui autor care 

deja a luat contact cu faima, talentul său 

scoțându-l din tipare si ducându-l chiar pe 

culmile Broadway-ului. Autorul britanic 

Kazuo Ishiguro a spus că a fost deopotrivă 

onorat și „luat complet prin surprindere” 

după ce a fost desemnat câștigătorul din 

anul 2017 al Premiului Nobel pentru 

Literatură, chiar întrebându-se dacă 

anunțul a fost un caz de „fake news”. „Nu 

a fost ceva la care mă așteptam, altfel m-aș 

fi spălat pe cap în această dimineață”, au 

fost primele cuvinte ale autorului după 

aflarea titlului de laureate. Deși a scris doar 

nouă cărți, textile sale au fost traduse pe 

scară largă și a devenit aclamat de cititorii 

și criticii din întreaga lume. Unul dintre 

romanele sale îl face cunoscut la nivel 

internațional pentru ecranizarea sa. 

Publicat în 2005, „Never Let Me Go” 

spune povestea unui grup de elevi de la un 

internat care trăiesc într-un viitor distopic. 

Versiunea de film a fost interpretată de 

actori de “calibru” mare, precum Keira 

Knightley și Carey Mulligan.  

Unele frustrări vin din faptul că 

anumite țări nu au avut niciodată un 

scriitor care să se regăsească pe lista 

laureaților (în timp ce numărul scriitorilor 

suedezi cu Nobel pentru Literatură pare 

suspect de mare – nu mai puțin de 8). În 

România, de exemplu – deși, în ultimii ani, 

spre disperarea autorului însuși, Mircea 

Cărtărescu a fost inclus în previziunile 

privind posibilii nominalizați. Acesta se 

află pe lista de nominalizați încă din 2017 

și se afla la un pas de câștig în anul 2020.  

„M-am dezobișnuit, în ultima 

vreme, să comentez deciziile Comitetului 

Nobel. Nici nu mai găsesc un punct de 

interes în aceste decizii. Ele sunt 

întotdeauna stranii. Ai un sentiment ca în 

Kafka. Fiecare decizie este ciudată pentru 

că nu poți găsi un fundament al fiecăreia. 

Dacă ar da cu banul ca să aleagă un 

candidat în fiecare an, distribuția 

câștigătorilor ar fi cam aceiași. Nu este un 

reproș, Comitetul îşi face datoria”, a 

declarat Cărtărescu la FILIT 2017. 

Anul 2018 nu a adus un nou laureat 

al Premiului Nobel pentru Literatură. 

Teoretic, în 2019 vor fi anunțați doi 

laureați cu Nobel pentru Literatură. 

Reprezentanții academiei au considerat că, 

date fiind circumstanțele scandalului care a 

dus la amânarea decernării, decizia 

nominalizării unui nou laureat ar putea fi 

umbrită de lipsa de încredere a publicului. 

În plus, unele dintre persoanele aflate în 

centrul scandalului au fost suspectate că, în 

anii recenți, ar fi „scăpat” către presă sau 

către diverse persoane numele unora dintre 

laureați înainte ca Academia Suedeză să 

facă anunțul oficial. 
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Scandalul din 2018 este „cireașa de 

pe tort”-după cum afirmă unul din membrii 

comitetului de decernare a premiilor, însă 

nemulțumiri și neîncredere au existat și au 

fost manifestate adeseori, de-a lungul 

timpului, vizavi de anumite hotărâri ale 

Academiei Suedeze.  

În acest sens putem vorbi despre 

Olga Tokarczuk, câștigătoarea Premiului 

Nobel pentru Literatură din 2019 

(retroactiv pentru 2018). 

„O carte de proză este un mediu 

lucid, în care cristalele poveștii cresc până 

la dimensiunea ideală, structuri 

independente care nu distrug echilibrul 

întregului” 

 

Deși în mod normal ne-am fi așteptat la un 

singur câștigător al Premiului Nobel pentru 

Literatură în 2019, alături de Peter Handke 

, Olga Tokarczuk reușește să ofere surprize 

de proporții mari în cadrul nominalizărilor 

Premiilor Nobel, aceasta ieșind la lumină 

după ce a așteptat timp de un an să-și poată 

revendica premiul. În 2017, s-a făcut 

publică în revista locală suedeză 

infracțiunea comisă de soțul unuia dintre 

membrii Academiei Suedeze, Katarina 

Frostenson. Fotograful Jean-Claude 

Arnault în vârstă de 72 de ani este cel ce a 

dat drumul scandalului sexual ce a 

provocat anularea nominalizării Premiilor 

Nobel în 2018, însă acest eveniment nu a 

reușit să o descurajeze pe scriitoare. 

Caracterul său efervescent, capacitatea de a 

spune lucrurilor pe nume și personalitatea 

ieșită din tipare  au devenit subiecte de 

controversă în rândul criticilor literari, 

însă, firea ei pasionată și orizontul său larg 

de cunoaștere duc la numeroasele aprecieri 

pe care scriitoarea le-a resimțit pe 

parcursul carierei sale. Aceasta admite  

într-un interviu (în cadrul unui blog despre 

literatură) din 2018 că personalitatea sa 

înfocată se datorează atât influențelor 

istorice vaste, cât și patriotismului de care 

dă dovadă în lucrările sale: „Este greu să 

fii patriot într-o lume modernă, mai ales în 

Polonia. Istoria Poloniei este una atât de 

complicată încât un simplu eveniment te 

poate duce cu gândul departe și îți poate 

deschide apetitul de a cerceta și de a 

dezbate. Pe cât de complexă, pe atât de 

fascinantă este.” Într-un alt interviu din 

2018 (susținut de un canal englez de știri- 

TRTWorld 10 iunie 2018), scriitoarea 

atestă cu mândrie că este adepta oricărei 

forme de manifestare și că își dorește ca 

prin creațiile sale să încurajeze oamenii să 

fie cât mai deschiși la minte și să aprecieze 

fiecare eveniment din viața lor deoarece 

fericirea nu vine fără tristețe și invers. 

„Mă simt atrasă de orice este 

deteriorat, imperfect, infirm, crăpat. Mă 

interesează formele mediocre, erorile din 

opera creației, fundăturile. Tot ceea ce se 

abate de la normă”, scrie Olga Tokarczuk 

în romanul său, „Rătăcitorii”. 

 În cadrul lansării acestei cărți în 

Romania, în 2013 își face apariția chiar 

autoarea romanului la București, la Cluj și 

mai apoi la Iași unde va urca pe scena 

Teatrului Național „Vasile Alecsandri” 

alături de Mircea Cărtărescu.  

Ultimii doi ani ne-au încântat cu 

evenimente mai pașnice, laureații 

Premiului Nobel în Literatură fiind primiți 

de către public fără a atrage prea multe 

critici.  
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Un an mai târziu, poeta americană 

Louise Glück a câștigat Premiul Nobel 

pentru Literatură în 2020, pentru „vocea ei 

poetică inconfundabilă care, cu o 

frumusețe austeră, face ca existenţa 

individuală să fie universală”, potrivit 

comunicatului oficial al Academiei 

Suedeze. O mare parte din poezia ei este 

cunoscută pentru precizia sa tehnică, 

sensibilitatea și înțelegerea singurătății, 

relațiilor de familie, a divorțului și a 

morții, în timp ce inspirația ei a fost luată 

din mituri și motive clasice, care sunt 

prezente în majoritatea lucrărilor ei. În 

discursul său de acceptare a premiului, 

Louise se adresează în mod particular, 

publicului tânăr: “Citiți poezie. Citiți. 

Cititul înlocuiește până și foamea. Dar nu 

vă înecați în universal cărții. Nu uitați să 

trăiți”. 

Ultimul autor pe care vi-l voi 

prezenta în acest articol este desemnat 

câștigătorul anului trecut al Premiului 

Nobel în Literatura Abdulrazak Gurnah 

„pentru pătrunderea sa fără compromisuri 

și plină de compasiune în efectele 

colonialismului și soarta refugiatului în 

golful dintre culturi și continente”. Acesta 

s-a inspirat din propria sa biografie pentru 

a-şi duce la bun sfârșit romanul, viaţa sa de 

adolescent nefiind una tocmai roz. <<Cred 

că când ești tânăr, te gândești: „Nu suport 

asta. Pot să fac mai bine de atât. Nu vreau 

să fiu blocat aici cu bătăușii ăștia”.>>, 

spun el într-un interviu după ce este 

întrebat care a fost principala sa sursă de 

inspirație.  

Anul acesta, vom afla în data de 7 

octombrie cine va fi următoarea 

personalitate care-și va asuma poziția de 

câștigător al Premiului Nobel în Literatură. 

Până atunci, ar trebui să-i apreciem pe cei 

care vor rămâne în istorie pentru ceea ce-i 

definește, plăcerea de a scrie, și vă 

încurajez să vă exploatați pasiunile și 

talentele căci cine știe. Poate vă veți 

bucura de aceeași onoare precum cei 

menționați! 

 

Simionov Alexandra 

Clasa a XI-a C 
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LITERATURĂ 

Război și Pace 
 

 

În timpuri incerte oamenii tind să 

uite care sunt valorile care contează cu 

adevărat, valorile care ne fac oameni și ne 

diferențiază de animalele din sălbăticie. 

Una din formele cele mai vechi de 

exprimare a sentimentelor a fost 

dintotdeauna literatura, iar literatura rusă 

este una dintre cele mai complexe. Cu o 

cultură vastă, noi nu trebuie să negăm 

inegalabila comoară pe care o reprezintă 

literatura rusă, chiar și în aceste vremuri, 

pentru că, un popor nu este niciodată 

definit de acțiunile câtorva. Putem noi să îi 

ștergem din analele istoriei pe coloși 

precum Tolstoi, Dostoievski sau Pușkin? 

Cu siguranță nu, mai ales când avem atât 

de multe de învățat din operele lor rămase 

ca moștenire pentru toți, indiferent de ce se 

întâmplă în lume. Ne pierdem calea odată 

ce uităm ce e important, ce stă la baza 

ființei umane, atât pe timp de pace, cât și 

pe timp de război, și anume cultura.  

Unul dintre cele mai cunoscute 

romane din aceasta mare de capodopere 

este complexul roman al lui Lev Tolstoi, 

după care este numit și articolul, „Război 

și Pace”. Acest roman intimidant este o 

poveste a vieții, a societății, este o poveste 

la care iau parte o sumedenie de personaje, 

unul mai interesant decât altul. Societatea 

rusă este prinsă într-un război cu 

Napoleon, dar la început niciunul dintre 

protagoniștii romanului nu se aștepta la 

schimbarea care vine cu războiul. Romanul 

este o monografie a vieții, arătată prin 

ochii personajelor carismatice precum 

Andrei Bolkonski, Pierre Bezuhov, dar și 

prin perspectiva inocentă a tinerei Natașa 

Rostova. Tolstoi vrea să transmită că viața 

poate lua o întorsătură bruscă, nimic nu e 

sigur, dar noi rămânem oamenii orice ar fi 

și trebuie sa găsim permanent un echilibru 

între războiul din exterior sau din interior 

și să atingem, într-un final, pacea. Îmbinat 

cu prelegeri filozofice, „Război si Pace” 

este un roman care ne învață despre sensul 

vieții, că timpul nostru este limitat și că 

trebuie să prețuim orice clipă.  

Un alt roman, tot de Tolstoi, este 

cel al nefericitei Anna Karenina, cea care 

dă și numele cărții. Spre deosebire de 

cealaltă opera a sa, Tolstoi, aici, 

navighează viața a mai puține personaje, 

punând accentul pe dragoste, pasiune, 

familie și credință. Cu o sintagmă de 
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început cutremurătoare care surprinde 

întreaga idee a romanului: „Familiile 

fericite sunt toate la fel, fiecare familie 

nefericită este nefericită în felul său 

propriu” reușește să îl captiveze pe cititor 

de la primele pagini. Anna este o femeie 

din înaltă societate rusească, dar este 

nefericită  în mariajul ei, astfel începe o 

poveste de dragoste cu contele Vronsky. 

Iubirea este egoistă, dar și dureroasă este 

ceea ce învățăm din această relației dintre 

cei doi, dar, la polul opus, avem inocenta și 

genuina relație dintre Kitty și Levin din 

care vedem că iubirea poate fi și o 

mântuire, ceva care ne da speranță și ne 

facem să credem în locurile din jurul 

nostru. „Anna Karenina” este un roman 

complex, mai ales prin arhitectura 

interioară a personajelor, Anna fiind una 

dintre cele mai complete personaje 

feminine din întreaga literatură universală 

și nu putem să trecem cu vederea această 

capodoperă.  

Un alt romancier, un alt colos, al 

literaturii ruse este Feodor Dostoievski 

care prin operele sale șochează și intrigă 

prin buna sa cunoaștere a naturii umane, 

dar și a psihologiei. Una dintre cele mai 

cunoscute creații ale sale este povestea 

fraților Karamazov. Pe numele lor, Dimitri, 

Ivan și Alexei, poreclit și Alioșa, sunt 

surprinși într-un moment de cotitură în 

viața lor, atât personală, cât și familială, 

toți trei încercând să își găsească calea 

 într-o lume dezbinată. Printre temele 

abordate de către Dostoievski se regăsesc: 

familia, religia și necredința, suferința, dar 

și iubirea. Tatăl celor trei frați este 

neglijent, ei crescând separat, dar din cauza 

moștenirii lui Dimitri, familia se reunește. 

Dinamica Karamazovilor este una extrem 

de incitantă, între fiul cel mare și tată 

creându-se un conflict din cauza frumoasei 

Grushenka, dar și din cauza banilor. De 

asemenea, relația dintre fratele ateu Ivan și 

fratele călugăr Alioșa este una 

nemaipomenit de interesantă, celebru fiind 

și capitolul „Marele Inchizitor” în care 

Ivan pune la îndoială dogma creștină și 

accentuează problemele religiei. Un aspect 

cu totul captivant este faptul că cei trei frați 

reprezintă un întreg, astfel Dimitri este 

trupul, Ivan mintea, iar Alexei este 

sufletul, cel mic fiind și cel care încearcă 

să mențină o anumită armonie. Acțiunea 

romanului atinge apogeul cu uciderea 

tatălui, dar oare care frate este făptașul? Nu 

putem să divulgăm totul, dar sunt sigură că 

vă macină curiozitatea.  

Feodor Dostoievski a mai scris și 

alte capodoperei ale literaturii universale, 

cum ar fi: „Crimă și pedeapsă”, „Demonii” 

și altele. În mai toate creațiile sale a 

abordat și câte un subiect teologic pe care 

l-a dezvoltat, religia ortodoxă fiind 

fundamentală pentru creațiile sale.  

Literatura rusă nu este mai prejos 

nici când vorbim despre creațiile poetice. 

Nume gigantice precum: Alexandru 

Pușkin, Mihail Lermontov și Serghei 

Esenin sunt printre puținii poeți care au 

diversificat stihurile slave.  

Pușkin abordează în poeziile sale 

tema libertății pe care o vede de mai multe 

tipuri. O dată avem libertatea personală, 

morală, dar și politică.  
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„Însă e-n lume o mână, ea/ 

Nelegiuirea o retează/ Şi mâna n-o poți 

cumpăra/ Nici prin avere, nici prin groază!/ 

Tot mâna asta ea v-a dat,/ O, regilor, 

cununi de rege,/ Peste popoare v-a urcat,/ 

Dar aţi uitat de vechea lege!”  Zicea Pușkin 

în poezia sa „Odă Libertății.  

O altă temă des întâlnită este și 

iubirea, nu de alta dar marele poet a murit 

într-un duel pentru femeia iubită. Iubirea 

sa cuprinde sentimente de la agonie la 

extaz, de la fericire, la tristețe, nu este stare 

pe care să nu o fi simțit și pe care să nu o fi 

transpus într-o poezie.  

Mihail Lermontov, cum am zis și 

mai sus, este și el unul dintre poeții clasici 

ai rușilor. Poet romantic, tema care l-a 

preocupat îndeosebi a fost cea a condiției 

nefericite a geniului. În capodopera sa 

„Demonul” geniul singuratic este îngerul 

izgonit din Rai care nu reușește să își 

găsească fericirea, el pierzându-și și 

iubirea.  

Mai sunt mulți alții care merită să 

fie reamintiți, spre exemplu dramaturgul 

Anton Cehov cu al lui „Pescărușul”, dar 

oricâte exemple am da și despre câte cărți 

care au schimbat și au revoluționat 

literatura rusă am vorbi, un lucru este cert, 

ceea ce ne-a rămas ca și moștenire de la 

acești genii este inegalabil. Nu putem să 

negăm și să nu apreciem ce înseamnă 

literatura rusă. Multe lucruri stau ascunse 

printre rânduri și vă invit să le descoperiți 

pentru că numai lucruri de câștigat avem 

dacă ne delectăm cu o carte sau cu o 

poezie rusească! 

 

Dragomir Ana, 

Clasa a XI-a C 
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LIMBI STRĂINE 

The Mandela Effect 
 

 

What is that? 

The Mandela Effect refers to a 

situation in which a large mass of people 

believes that an event occurred when in 

fact, it did not. Looking at the origin of the 

Mandela effect, some famous examples, as 

well as some potential explanations for this 

strange confluence of perceptions can help 

to shed light on this unique phenomenon. 

Fiona Broome was the one to 

introduce the term „Mandela Effect” in 

2009 when she created a website to detail 

her observance of the phenomenon. 

Broome was at a conference talking with 

other people about how she remembered 

the tragedy of former South African 

president Nelson Mandela's death in a 

South African prison in the 1980s. 

However, he died on December 5th 

2013, after suffering from a prolonged 

respiratory infection. As Broome began to 

talk to other people about her memories, 

she learned that she was not the only one 

to believe so. 

Fiona was shocked that such a large 

mass of people could remember the same 

identical event in such detail although it 

had never happened. Some people claim 

that „The Mandela Effect” could be proof 

that we're existing in alternate realities. We 

cannot be sure that's the truth, but these 

comparisons between popular belief and 

reality is making our jaws hit the floor as 

we talk. 

 

So, what examples are out there? 

If you watched „Snow White and 

the Seven Dwarfs,” you probably 

remember the line, „Mirror, mirror on the 

wall, who's the fairest of them all?” You 

may be shocked to hear that the line 

actually began with the phrase „Magic 

mirror on the wall” instead. Shocking, 

right? 

I think we’ve all seen the show 

„The curious George.” Remember 

George? He had a tail, right? Apparently 

he didn’t… 

Remember when you were a kid 

and were playing Monopoly? It was so 

interesting and exciting, you had your 

„own money” etc. Do you recall the man 

to have a monocle or not? If you said no, 

you would be correct.  

While some swear the Black Eyed 

Peas released their hit single „Boom Boom 

Pow” in 2008, it really came out in 2009. 
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Fergie doesn't sing, „I'm so 2008 / You're 

so 2000 and late”, she says: „I'm so 3008 / 

You're so 2000 and late.” 

When Sally Field won her Oscar 

for Places in the Heart in 1985, she never 

said the line her acceptance speech is 

remembered most for: „You like me, you 

really like me!” What she really said was: 

„I can't deny the fact that you like me, 

right now, you like me!” 

The way that I was introduced to 

this phenomenon was through the „Thief 

Emoji” that actually does not exist. Crazy, 

right? Since then, I have become more and 

more fascinated with this phenomenon, 

and I have done some research and found 

some explanations for it. 

 

Alternate Realities 

The concept of alternate realities 

originates from quantum physics and string 

theory. This theoretical framework 

explains the universe and the very nature 

of reality in terms of tiny strings that 

vibrate in 10 dimensions. Based on the 

string theory, one can assert that our 

universe is only one of many, potentially 

infinite, other universes. This is known as 

the multiverse. Although the mathematical 

foundation of string theory works, the 

theory itself remains unproven and highly 

controversial. 

 

False Memories 

A more likely explanation for the 

Mandela effect involves false memories.It 

is a psychological phenomenon whereby 

an individual recalls either an actual 

occurrence substantially differently from 

the way it transpired, or an event that never 

even happened.  

 

Memory – Related Concepts 

This leads to the likelihood that 

problems with memory, and not alternate 

universes, are the explanation for the 

Mandela effect. In fact, there are a number 

of subtopics related to memory that may 

play a role in this phenomenon. 

Confabulation: Confabulation 

involves your brain filling in gaps that are 

missing in your memories to make more 

sense of them. This isn't lying, but rather 

remembering details that never happened. 

Confabulation tends to increase with age. 

Misleading post – event 

information: Information that you learn 

after an event can change your memory of 

an event. This includes event subtle 

information and helps to explain why 

eyewitness testimony can be unreliable. 
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There was also a movie made based 

on this phenomenon, called „The Mandela 

Effect.” It was premiered in 2019 and it is 

a science fiction horror film written and 

directed by David Guy Levy, starring 

Charlie Hofheimer who as a father 

grieving for the loss of his daughter 

becomes obsessed with facts and events 

that many people remember incorrectly. 

Unfortunately, while the Mandela Effect is 

a fascinating phenomenon, The Mandela 

Effect proves less than successful in its 

exploitation of it. A horrible waste of a 

good premise and a very good opportunity. 

– says a critic. 

I know that you may be a bit 

confused right now, but I hope I intrigued 

you and you might be more interested in 

this subject. You can search for other 

examples and see if you remember the 

correct logo, quote, or picture. If not, I left 

some other examples and the correct 

answers. Have fun! 

 

Vasile Oana, 

Clasa a XI-a C
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MATE-INFO 

Metoda reducerii la absurd 
 

 

Metoda reducerii la absurd este o 

metodă generală de rezolvare a problemelor 

de matematică. Ea se bazează pe 

principiul terțului exclus, potrivit căruia 

orice propoziție este adevărată sau falsă, iar 

o a treia posibilitate nu există, precum și pe 

principiul contradicției, potrivit căruia, o 

propoziție nu poate fi adevărată și falsă în 

același timp. 

Această metodă constă în a admite 

în mod provizoriu, ca adevărată, propoziţia 

contradictorie propoziţiei de demonstrat, 

apoi pe baza acestei presupuneri se deduc o 

serie de consecinţe care duc la un rezultat 

absurd, deoarece ele contrazic sau ipoteza 

problemei date sau un adevăr stabilit mai 

înainte. Mai departe raţionăm astfel: dacă 

presupunerea ar fi fost adevărată, atunci în 

urma raţionamentelor logic corecte ar fi 

trebuit să ajungem la o concluzie adevărată. 

Deoarece am ajuns la o concluzie falsă, 

înseamnă că presupunerea noastră a fost 

falsă. Aceasta duce la concluzia că 

presupunerea făcută nu este posibilă şi 

rămâne ca adevărată concluzia propoziţiei 

date. 

Metoda reducerii la absurd nu se 

reduce la propoziţia că „a demonstra o 

propoziţie este acelaşi lucru cu a 

demonstra contrara reciprocei ei”, 

deoarece pot apărea şi situaţii în care nu se 

contrazice ipoteza ci o altă propoziţie (un 

rezultat cunoscut, o axiomă, o teoremă).  

Metoda reducerii la absurd se 

foloseşte atât în rezolvarea problemelor de 

calcul (de aflat) cât şi la rezolvarea 

problemelor de „demonstrat”. Metoda este 

des utilizată în demonstrarea teoremelor 

reciproce, precum şi în demonstrarea 

teoremelor de unicitate. 

O întrebare care se pune în mod 

natural este: cum ne dăm seama dacă o 

problemă se pretează a fi rezolvată prin 

reducere la absurd? 

Nu există reguli în aceste sens; 

intuiţia sau experienţa rezolvitorului poate 

să-l conducă în alegerea judicioasă a 

metodei de abordare.  

Câteva indicii sunt totuşi utile. 

Metoda reducerii la absurd este de multe ori 

folositoare dacă în formularea propoziţiei 

ce trebuie demonstrată intervine o negaţie 

(cuvântul „nu” sau un simbol matematic de 

tipul „≠” sau „”), sau când enunţul 

problemei conţine expresii ca „cel mult” 

sau „cel puţin”. 

Metoda reducerii la absurd are o arie 

de aplicabilitate destul de largă, atât 

din punctul de vedere al domeniilor 

abordate (algebră, geometrie, combina-

torică, teoria numerelor etc), cât şi din 

punctul de vedere al gradului de dificultate 

(de la simple exerciţii „şcolăreşti” la 

probleme nonstandard şi probleme dificile, 

de concurs). 

 

 Şcoala lui Pitagora şi numerele 

iraţionale 

Acum aproximativ 2500 de ani în 

urmă, se pare că a fost realizată prima 

demonstraţie prin reducere la absurd. Ea 

aparţine matematicianului şi filosofului 

grec Hippasus, reprezentant al Şcolii lui 

Pitagora. 
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Membrii acestei şcoli considerau că 

la baza organizării universului se află 

numerele. Prin numere, ei înţelegeau 

numerele naturale¸ şi iniţial erau convinşi 

că raportul lungimilor oricăror două 

segmente se poate exprima sub forma unui 

raport de numere naturale, adică, pentru 

oricare două lungimi, se poate găsi o unitate 

de lungime comună. 

Hippasus însă a dovedit că există 

lungimi pentru care nu se poate găsi o 

unitate comună, adică există segmente 

incomensurabile. Mai precis, el a arătat că 

diagonala şi latura pătratului sunt 

incomensurabile. Folosind limbajul de 

astăzi, putem spune că Hipassus a 

demonstrat iraţionalitatea lui √2. 

Hippasus folosea un limbaj 

geometric. Încercând să exprime sub forma 

unui raport de numere întregi raportul 

dintre diagonala şi latura pătratului, a ajuns 

la contradicţie.  

Transcris în limbajul din zilele 

noastre, raţionamentul său (pe care îl 

cunoaştem din cartea lui Euclid, 

„Elementele”) este următorul: 

Să demonstrăm că √𝟐 este iraţional. 

Presupunem că √2 ∈ 𝑸. Rezultă 

deci că√2 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛 ∈ 𝐍*. Putem 

presupune că m şi n sunt prime între ele, 

adică fracţia este ireductibilă. Din relaţia 

√2 =
𝑚

𝑛
 rezultă 𝑚 = 2 ∙ 𝑛2, deci m este par, 

adică ∃ 𝑘 ∈ 𝑵∗ astfel încât 𝑚 = 2 ∙ 𝑘. 

Înlocuind, se obţine 2 ∙ 𝑘2 = 𝑛2, deci şi n 

este par. Cum m şi n sunt ambele pare 

rezultă că s-a ajuns la contradicţie cu 

presupunerea făcută şi anume că m şi n sunt 

prime între ele. Presupunerea făcută este 

falsă, deci concluzia este adevărată, adică 

√2 nu poate fi scris ca raport de numere 

întregi. 

 

 Câte numere prime există? 

O altă celebră demonstraţie prin 

reducere la absurd aparţine lui Euclid 

(matematician grec care a trăit în jurul 

anului 300 î.Hr.). Opera sa cea mai 

importantă intitulată „Elementele”, 

reprezintă un manual care cuprinde toate 

cunoştinţele epocii sale în domeniul 

geometriei şi teoriei numerelor, într-o 

construcţie logică deductivă.  

În secţiunea a IX-a a cărţii, dedicată 

teoriei numerelor, găsim următoarea 

Teoremă: Există o infinitate de numere 

prime. 

Demonstraţie: Presupunem că există 

numai un număr finit de numere prime. 

Atunci, există un număr prim p mai mare 

decât toate celelalte numere prime. 

Aşezăm numerele prime într-un şir 

crescător: 2, 3, 5, 7, 11, . . ., p. Considerăm 

numărul 𝒒 = 𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟓 ∙ 𝟕 ∙ … ∙ 𝒑 + 𝟏. 

Cum q este mai mare decât cel mai 

mare număr prim p, înseamnă că q este 

număr compus, deci el se divide cu un 

număr prim, adică cu unul dintre numerele 

2, 3, 5, ..., p. Dar pe de altă parte, se 

observă că q dă restul 1 la împărţirea cu 

fiecare număr prim. Deci, presupunerea că 

există un număr finit de numere 

prime ne-a condus la contradicţie.  

Rezultă că există o infinitate de 

numere prime. 

 

 Stabiliţi dacă există? 

Întâlnim adesea probleme în care se 

cere să demonstrăm sau să infirmăm 

existenţa unui obiect matematic cu 

proprietăţi date. 

Pentru a demonstra existenţa, este 

suficient să dăm exemplu de obiect care 

îndeplineşte condiţiile problemei. De 

exemplu, dacă ni se cere să demonstrăm că 

ecuaţia 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑧2 are cel puţin o soluţie 

în numere întregi, este suficient să indicăm 

tripletul (3, 4, 5), care verifică ecuaţia. 

Dacă însă se cere să demonstrăm că 

nu există obiecte matematice cu proprietăţi 

date, metoda reducerii la absurd este de 

obicei utilă.  

Iată un exemplu: Demonstraţi că 

ecuaţia 𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 = 𝟒 ∙ 𝒛 + 𝟐 nu are soluţii 

în numere întregi. 

Soluţie: Presupunem că există 

triplete (x, y, z) de numere întregi care 

verifică ecuaţia. Atunci (𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) =
2 ∙ (z + 1). Produsul dintre x − y şi x + y 
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este par, deci unul dintre factori este par. 

Dar, dacă unul dintre factori este par, atunci 

şi celălalt este par, deoarece suma dintre x 

− y şi x + y este pară. Atunci (𝑥 − 𝑦)(𝑥 +
𝑦)se divide cu 4. Dar 4z + 2 dă restul 2 la 

împărţirea cu 4. Contradicţia la care s-a 

ajuns dovedeşte că nu există soluţie (x, y, z) 

cu x,y,z ∈ Z. 

 

 

 Demonstraţi că o mulţime este 

infinită? 

Fie A o mulţime de numere naturale 

şi 𝑓: 𝐴 → 𝐴, o funcţie cu proprietăţile: 

i) Există 𝑥0 ∈ 𝐴 astfel încât 𝑓(𝑥0) ≠ 𝑥0; 
ii) 𝑓(𝑚) − 𝑓(𝑛) = 𝑚 − 𝑛, ∀ 𝑚, 𝑛 ∈ 𝐴. 

Demonstraţi că mulţimea A este infinită. 

Soluţie: 

Din ii) avem că 𝑓(𝑚) − 𝑚 =
𝑓(𝑛) − 𝑛, ∀ 𝑚, 𝑛 ∈ 𝐴, deci 𝑓(𝑛) − 𝑛 este 

constantă. Fie 𝑓(𝑛) − 𝑛 = 𝑘. Presupunem 

că mulţimea A este finită. Fie a cel mai mic 

şi b cel mai mare element al lui A. Rezultă 

că 𝑓(𝑎) ≥ 𝑎 şi 𝑓(𝑏) ≤ 𝑏. De aici avem 𝑎 +
𝑘 ≥ 𝑎 şi 𝑏 + 𝑘 ≤ 𝑏, de unde 𝑘 = 0. Aşadar 

𝑓(𝑛) = 𝑛, ∀ 𝑛 ∈ 𝐴, ceea ce contrazice 

proprietatea i) din ipoteză. 

 

 

 Demonstraţiile reciprocelor unor 

teoreme din geometrie? 

Reciproca teoremei lui Menelaus 

Considerăm un triunghi ABC şi 

puncteleA (BC), B (CA) şi C (AB). 

Se presupune că două dintre puncte sunt 

situate pe două laturi ale triunghiului şi 

unul este situat pe prelungirea celei de-a 

treia latură (sau că punctele A’, B’, C’ sunt 

situate pe prelungirile laturilor 

triunghiului).  

 

 

 

 

 

Dacă are loc egalitatea: 

' ' '
1

' ' '

A B B C C A

A C B A C B
   (1) 

atunci punctele A’, B’, C’ sunt coliniare. 

Demonstraţie:  

Presupunem că două dintre puncte 

sunt situate pe două laturi ale triunghiului şi 

unul este situat pe prelungirea celei de-a 

treia latură. 

Presupunem că punctele A’, B’, C’ 

nu sunt coliniare. Atunci dreapta A’B’ ar 

intersecta latura AB într-un punct C” diferit 

de C’. Aplicând teorema lui Menelaus 

pentru punctele coliniare A’, B’, C” 

obţinem: 

' ' "
1

' ' "

A B B C C A

A C B A C B
        (2) 

Din relaţiile (1) şi (2) rezultă că:

' "

' "

C A C A

C B C B
 . Ar însemna că segmentul 

[AB] este împărţit de punctele interioare C’ 

şi C” în acelaşi raport – contradicţie, 

eliminând presupunerea făcută ajungem la 

concluzia că punctele A’, B’, C’ sunt 

coliniare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbu Ioana-Steliana, 

Clasa a IX-a B 
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MATE-INFO 

Teorema lui Pick 

 

 
Următoarea problemă este consacrată rețelelor plane de puncte, 

adică sistemelor de puncte reprezentate de vârfurile unei rețele de 

pătrate din plan, asemănătoare celei de pe paginile caietelor de 

aritmetică. Rețelele de puncte de acest gen joacă un rol important în 

matematica modernă (teoria numerelor) și în alte științe 

(cristalografia); este importantă teorema lui Pick, care are mai multe 

aplicații în teoria numerelor. 

 
Astfel propun următoarea problemă care se bazează pe teorema lui Pick 

a) Pe o foaie de aritmetică este desenat un paralelogram ale cărui vârfuri se află în noduri 

ale rețelei de pătrate, iar pe laturi și în interiorul lui nu se află alte noduri ale acestei rețele 

(fig. 1,a). Să se demonstreze că aria acestui paralelogram este egală cu aria unui pătrat al 

rețelei. 

b) Pe o foaie de aritmetică este desenat un poligon, al cărui vârfuri se află în noduri ale 

unei rețele de pătrate (fig. 1,b). Să se demonstreze că aria S a acestui poligon poate fi 

calculată cu ajutorul formulei b 

1
2

k
S N   , 

unde N este numărul de noduri ale rețelei de pătrate situate în interiorul acestui poligon, 

iar k este numărul de noduri ale acestei rețele situate pe laturile lui; ca unitate de arie se ia aici 

aria unui pătrat al rețele (astfel, aria poligonului reprezentat în fig. 1,b este egală cu              

16
4 1 11

2
   . (Evident că problema a) este un caz particular al problemei b) ). 

Rezolvare 

a) Fie ABCD paralelogramul în al cărui interior și pe laturi nu se află nici un nod al 

rețelei de pătrate (fig. 106). Pe latura AB a acestui paralelogram vom adăuga paralelogramul 

ABEF egal cu primul. Evident că vârfurile lui ABEF se află de asemenea, în vârfurile rețelei 

de pătrate, care acoperă planul și că nici în interiorul sau pe laturile lui nu e află vreun vârf al 

pătratelor. Într-adevăr, ABEF poate fi suprapus cu ABCD printr-un transport paralel în 

direcția segmentului FA, cu distanța egală cu lungimea acestui segment însă, într-o astfel de 

translație, rețeaua de pătrate trece în ea însăși, deci ambele paralelograme considerate sunt 

dispuse față de această rețea într-un mod asemănător.  Vom alipi, acum, paralelograme egale 
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cu ABCD și la laturile BC, CD și DA; mai departe, vom alipi aceleași paralelograme și la 

laturile noilor paralelograme și la laturile lui ABEF etc. În acest caz, vom obține o rețea de 

paralelograme care acoperă planul, la fel cu rețeaua de pătrate inițială, iar toate vârfurile 

acestei rețele de paralelograme vor fi dispuse în nodurile rețelei de pătrate, în interiorul şi pe 

laturile rețelei de paralelograme nefiind situat niciun nod al rețelei de pătrate.( fig. 2) 

 
În rețeaua de pătrate vom alege un pătrat oarecare (vom nota acest pătrat cu cifra I) şi 

vom arăta că aria paralelogramului ABCD este egală cu aria acestui pătrat. În acest scop, vom 

considera acele pătrate care se intersectează cu paralelogramul ABCD (in figura noastră 

acestea vor fi pătratele II, III, IV şi V) şi vom transporta paralel pe fiecare dintre ele astfel, 

încât să coincidă cu pătratul I. În acest caz, porțiunile paralelogramului ABCD, care se găsesc 

în interiorul acestor pătrate, vor trece în interiorul pătratului I. Să demonstrăm, acum, că 

aceste porțiuni ale paralelogramului ABCD vor acoperi în întregime pătratul I fără spații goale 

şi fără duble acoperiri; cu aceasta va fi demonstrat că ariile pătratului I şi paralelogramului 

ABCD coincid. 

Într-adevăr, vom presupune mai întâi că în interiorul pătratului I se va afla cel puțin un 

punct neacoperit de porțiunile paralelogramului ABCD. Deoarece rețeaua construită de 

paralelograme acoperă tot planul, acest punct neacoperit (îl vom nota cu litera M) trebuie să 

fie cuprins într-un paralelogram al rețelei. Vom transporta paralel acest paralelogram astfel, 

încât el să coincidă cu paralelogramul ABCD. În acest caz, punctul M va trece într-un punct 

M' al paralelogramului ABCD şi, deci, va aparține uneia dintre porțiunile în care ABCD este 

împărțit cu ajutorul pătratelor. Însă, în acest caz, mutând pătratul care acoperă acest punct în 

poziția I vom acoperi punctul M al pătratului I, ceea ce contrazice presupunerea că punctul M 

nu a fost acoperit de porțiunile paralelogramului ABCD. 

Să presupunem acum că, după mutarea tuturor pătratelor, care se intersectează cu 

ABCD, în poziția I, un punct oarecare M al pătratului I va fi acoperit simultan de două 

porțiuni ale paralelogramului ABCD. Să considerăm pătratele care conțin aceste două porțiuni 

ale paralelogramului ABCD; să presupunem, de exemplu, că acestea sunt pătratele P şi Q. 

Atunci, la transportul paralel al întregului plan, care trece pătratul P în pătratul Q, un punct al 

paralelogramului ABCD va trece într-un punct al aceluiași paralelogram. Deoarece toate 

vârfurile rețelei de pătrate sunt în același timp toate vârfurile rețelei de paralelograme (aici din 

nou folosim faptul că în interiorul și pe laturile paralelogramului ABCD, deci și în interiorul 

şi pe laturile celorlalte paralelograme ale rețelei nu se află vârfuri ale rețelei de pătrate), atunci 

în acest transport paralel al planului, care trece pătratul P în pătratul Q, rețeaua de 

paralelograme, ca și rețeaua de pătrate, trebuie să treacă în ea însăși. Deci, într-un astfel de 

transport, paralelogramul ABCD trebuie să treacă într-un alt paralelogram al rețelei și, deci, 

nici unul dintre punctele sale nu poate trece din nou într-un punct al aceluiași paralelogram 
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ABCD. Cu aceasta s-a demonstrat că nici un punct al pătratului I nu poate fi acoperit simultan 

de două porțiuni ale lui ABCD. Vedem deci că aria pătratului I este, într-adevăr egală cu aria 

paralelogramului ABCD, ceea ce era de demonstrate. 

b) Vom observa, în primul rând, că, potrivit rezultatului problemei a), formula 

1
2

k
S N    este adevărată pentru paralelogramele care nu conțin în interiorul lor și pe laturi 

noduri ale rețelei de pătrate. Într-adevăr, pentru astfel de paralelograme 1, 0, 4S N k    

(deoarece cele 4 vârfuri ale paralelogramului se află în vârfurile rețelei de pătrate și 

4
1 0 1

2 2

k
S N      ). 

De aici rezultă imediat că această formulă este adevărată și pentru toate triunghiurile 

,,goale”, adică pentru toate triunghiurile cu vârfurile în nodurile rețelei de pătrate, în al căror 

interior și pe laturi nu se află alte noduri ale rețelei. Într-adevăr, un astfel de triunghi poate fi 

totdeauna completat până la un paralelogram, adăugându-i-se încă un triunghi, simetric cu 

primul față de mijlocul O al uneia dintre laturile sale (fig. 3). Deoarece rețeaua infinită de 

pătrate are ca centru de simetrie mijlocul oricăruia dintre segmentele care unesc două noduri 

ale rețelei, este clar că în interiorul și pe laturile triunghiului adăugat nu se va afla nici unul 

dintre nodurile rețelei (astfel, punctul simetric față de O cu un astfel de nod ar fi un nod al 

rețelei de pătrate situat în interiorul sau pe o latură a primului triunghi). Astfel, aria 

paralelogramului astfel construit trebuie să fie egală cu 1; deci aria S a triunghiului ,,gol” 

inițial este egală cu 
1

2
. Dar pentru un astfel de triunghi 0, 3N k  , astfel că 

3
1 0 1

2 2

k
S N      . 

 
Vom considera două poligoane Q₁ şi Q2, care au toate vârfurile în nodurile rețelei de 

pătrate şi care sunt adiacente prin una din laturile comune AB (fig. 4). Să presupunem 

cunoscut că formula 1
2

k
S N    este adevărată pentru amândouă aceste poligoane; vom 

demonstra că, în acest caz, formula considerată va fi adevărată și pentru poligonul mai mare 

Q, obținut prin reunirea lui Q₁ şi Q₂. Într-adevăr, fie S1, N1 şi k1-aria, numărul nodurilor rețelei 

din interiorul poligonului și numărul nodurilor rețelei pe frontiera poligonului Q iar S2, N₂ şi 

k₂- numerele corespunzătoare pentru poligonul Q2. Conform ipotezei, avem 

1 2
1 1 2 21, 1

2 2

k k
S N S N      . Vom nota cu k' numărul nodurilor rețelei de pătrate situate 

pe segmentul AB, care conține punctele A şi B. Pentru poligonul Q, aria sa S, numărul N de 
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noduri ale rețelei din interiorul poligonului și numărul k de noduri ale rețelei pe frontiera 

poligonului vor fi exprimate, evident, cu ajutorul lui S₁, N₁, k1. S2, N₂, k₂ si k' în modul 

următor: '

1 2 1 2, ( 2)S S S N N N k       (la nodurile interioare le rețelei se vor adăuga 

toate nodurile situate  AB, cu excepția lui A și B) și ' '

1 2( ) ( ) 2k k k k k      (în ultimul 

termen +2 figurează nodurile A și B). Deci: 
'

2 1 2
1 2 1 2 1 2

2 2
1 1 ( 2) 1 1

2 2 2 2

k k k kk k
S S S N N N N k N

  
                 ,         

ceea ce trebuia demonstrat. 

Acum este destul de ușor să demonstrăm că această formulă este adevărată pentru toate 

poligoanele cu vârfurile în nodurile rețelei de pătrate. Fiecare astfel de poligon poate fi 

împărțit cu ajutorul diagonalelor într-o mulțime de triunghiuri alipite unul de altul pe una din 

laturi; toate vârfurile fiecăruia dintre aceste triunghiuri vor coincide cu anumite vârfuri ale 

poligonului inițial și, deci, vor fi vârfuri ale rețelei de pătrate. Fiecare din triunghiurile 

obținute, care nu sunt „goale” (adică care conțin în interiorul lor sau pe frontieră noduri ale 

rețelei), poate fi mai departe împărțit într-un anumit număr de triunghiuri „goale”. Într-adevăr, 

unind un nod interior oarecare al rețelei cu cele trei vârfuri ale triunghiului sau un nod 

oarecare de pe frontieră cu vârful opus al triunghiului, vom împărți triunghiul nostru în trei 

sau în două triunghiuri mai mici, astfel încât, pentru fiecare dintre ele, numărul nodurilor 

rețelei care se află în interior sau pe laturi va fi cel puțin cu o unitate mai mic decât pentru cel 

inițial. 

Repetând această împărțire de un număr suficient de ori, vom obține in cele din urmă o 

descompunere a tuturor triunghiurilor noastre (adică, cu alte cuvinte, a întregului poligon 

inițial) în triunghiuri ,goale”. Amintindu-ne acum că pentru triunghiurile „goale” formula 

1
2

k
S N    este adevărată și aplicând de mai multe ori rezultatul demonstrat mai sus 

(conform căruia această formulă este adevărată pentru suma Q a poligoanelor Q1 și Q2, dacă 

ea este adevărată pentru Q1 și Q2 ), ne vom convinge că formula considerată este valabilă 

pentru orice poligon cu vârfurile în nodurile rețelei. 

 

Voicu Ioana-Daria, 

Clasa a XI-a C 
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MATE-INFO 

Inteligența artificială. Este un pericol pentru oameni? 

 

 

Inteligența artificială (IA) 

reprezintă capacitatea mașinilor de a imita 

funcțiile cognitive ale oamenilor precum 

învățarea sau rezolvarea de probleme. Este 

bazată pe „machine learning” ce se împarte 

la rândul său în 3 categorii. Acesta, cu 

ajutorul datelor pe care le primește, fie de 

intrare și ieșire sau doar de intrare, ajută la 

găsirea unei soluții în cel mai scurt timp 

posibil.  

Acestea au la bază procesul de 

„machine learning” ce încearcă să imite 

procesul uman de învățare, sporind treptat 

acuratețea mașinii. Pentru a se oferi 

răspunsuri însă, se utilizează o formă 

specializată de „machine learning”, și 

anume „deep learning”, ce are la bază 

rețelele neurale. Acesta este capabil să 

clasifice informațiile asemănător creierului 

uman și să decidă singur cât de precis a 

fost în afișarea rezultatului. Acesta este 

motorul majorității inteligențelor artificiale 

care imită creierul uman. 

 

În 1959 a fost inventat primul 

calculator numit Perceptron, acesta fiind 

capabil să facă diferența între obiecte cum 

ar fi un triunghi și un pătrat, însă datorită 

dezvoltării tehnologiei atât de rapid, 

recunoașterea optică a obiectelor a fost 

exclusă deoarece a devenit o procedură 

comună. A fost construit asemănător unui 

computer cu inteligență artificială din 

zilele noastre folosindu-se de rețele 

neurale, acestea fiind o serie de algoritmi 

ce procesează informații simple, conectate 

strâns între ele, funcționând asemănător 

creierului uman, cu scopul de a învăța. 

Inteligența artificială, deși este 

descoperită de mult timp, oamenii de 

știință nu i-au găsit la momentul respectiv 

o aplicabilitate în viața de zi cu zi, motiv 

pentru care au renunțat la studierea 

acesteia. În prezent, IA ușurează munca 

din diverse domenii precum matematica 

sau tehnologia. Deși  IA ne poate ajuta în 

multe domenii, aceasta nu poate înlocui în 

totalitate ființa umană,  inteligența umană 

fiind mult mai complexă decât cea 

artificială. Una dintre problemele IA este 

conștiința, aceasta având la rândul său 

două etape. Să presupunem că avem în fața 

noastră un obiect; partea simplă este modul 

în care creierul procesează informația, face 

conexiunile și controlează comportamentul 

omului în legătură cu obiectul privit. 

Acestea sunt ușor de explicat, însă partea 

grea este experiența subiectivă, modul cum 

se simte care este dificil de explicat (o 

persoană născută fără vedere poate știi 

culoarea unui obiect). 

În viitorul apropiat, o parte din 

meseriile făcute de către oameni vor putea 

fi automatizate, ceea ce duce la un risc 

ridicat de șomaj. Există posibilitatea ca un 

om cu studii medii să nu poată să își 

găsească  un job. Există însă și domenii pe 
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care un robot nu ar putea niciodată să le 

înlocuiască precum medicina. În acest  

domeniu sunt necesare  printre altele și 

aptitudini sociale și inteligența emoțională, 

caracteristici pe care un robot nu le poate 

avea. 

Inteligența artificială are 

aplicabilitate în domenii precum sănătatea, 

finanțe și economie, jocuri video și chiar 

armată, folosindu-se dronele, însă 

cercetătorii  în domeniul IA încearcă să se 

ferească de aplicabilitatea acesteia în 

domeniul militar.  Jocurile video au la bază 

mecanismul de  învățare prin exersare, 

robotul fiind recompensat când învinge și 

pedepsit când este învins, moment în care 

caută noi modalități  pentru a câștiga. Este 

folosită  și  pentru a înlocui un jucător  în 

cazul în care nu sunt suficiente persoane. 

 

 

Dărăbană Maria-Teodora, 

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Cercetători români în domeniul medical 
 

 

Pe parcursul îndelungatei sale 

istorii, România s-a remarcat prin 

numeroși oameni de știință care au reușit 

să inventeze produse, tehnologii sau 

medicamente care au contribuit la 

dezvoltarea lumii. 

Dacă în prezent țara noastră este 

recunoscută pe plan internațional mai mult 

pentru numeroșii săi programatori de 

valoare care au ajuns să lucreze inclusiv 

pentru companii de renume precum 

Microsoft sau Google, în trecut România s-

a evidențiat prin personalități precum 

Henri Coandă, Anghel Saligny sau Nicolae 

Păunescu. 

Unele dintre aceste inovații sunt 

folosite şi în prezent, în timp ce altele au 

reprezentat fundamentul pentru alte 

descoperiri. 

Medicina este unul dintre 

domeniile care a oferit cei mai mari 

inventatori ai lumii, iar acest lucru este 

justificat de milioanele de vieți salvate 

datorită unor tratamente descoperite de 

diverși cercetători. 

 

Ion Cantacuzino (1863 – 1934) 

Unul dintre cercetătorii noștri de 

referință este Ion Cantacuzino, Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie din București 

purtându-i numele. 

Pe parcursul activității sale, 

Cantacuzino a inventat vaccinul antiholeric 

(cunoscut şi ca Metoda Cantacuzino), iar 

în timpul Primului Război Mondial a 

contribuit la combaterea unei mari 

epidemii de tifos. Nu în ultimul rând, 

datorită lui Cantacuzino, România a 

devenit a doua țară din lume care a 

introdus vaccinarea nou-născuților 

împotriva tuberculozei. 

 

Victor Babeș (1854 – 1926) 

Victor Babeș a colaborat cu Victor 

Andre Cornil, la publicarea primului tratat 

de bacteriologie din lume, în 1885. Les 

bactéries et leur rôle dans l’anatomie et 

l’histologie pathologiques des maladies 

infectieuses este lucrarea ce pune bazele 

acestei științe. El este și cel care a fondat 

Școala Românească de Microbiologie. 

Babeș a făcut numeroase descoperiri care 

au ajutat la tratarea tuberculozei și leprei, 

precum prezența bacililor tuberculozei în 

urina persoanelor bolnave și existența a 

peste 40 de microorganisme patogene. 

De asemenea, medicul român a 

descoperit clasa de paraziți la animale, 

numită Babesia. Tot el a introdus vaccinul 

anti-rabic și conceptul de „patomorfologie 

a procesului infecțios”. Victor Babeș a fost 

preocupat și de îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației, în combaterea 

pelagrei, alimentarea cu apă și lupta 

antiepidemică. 
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Nicolae Paulescu (1869 – 1931) 

Cu toții știm că diabetul este una 

dintre cele mai răspândite boli cronice, 

întrucât afectează aproximativ 5% din 

populația globului, însă puțini știu că 

tratamentul acesteia se bazează pe invenția 

unui român. 

În 1921, Nicolae Paulescu, profesor 

la Facultatea de Medicină şi Farmacie din 

București, a descoperit că nivelul 

glucidelor din organism este determinat de 

insulină, un hormon secretat de pancreas. 

În momentul în care nivelul insulinei din 

organism scade sau dispare complet, 

nivelul glucidelor crește şi determină 

apariția diabetului. 

Prin urmare, Paulescu a administrat 

insulină prin injecție bolnavilor de diabet, 

acesta devenind astfel unul dintre cele 

uzuale tratamente pentru această boală. 

 

Carol Davilla (1828 – 1884) 

Carol Davilla este cel care a pus 

bazele sistemului medical militar și civil. 

A creat Școala Națională de medicină și 

farmacie, Facultatea de Medicina, 

învățământul veterinar și a creat primul 

azil de orfane în anul 1861. Datorită 

medicului de origine franceză, născut în 

Italia, serviciul de ambulanța militară și 

terenurile sanitare salvează la timp vieți. 

 

Ana Aslan (1897 – 1988) 

Ana Aslan este cunoscută pentru 

inventarea vitaminei H3 sau a 

Gerovitalului. Medicul roman a descoperit 

„efectul antiinflamator al procainei” în 

afecțiunile legate de îmbătrânire. 

Gerovitalul a fost inventat de Ana Aslan în 

colaborare cu farmacista Elena 

Polovrageanu. Rezultatele remarcabile au 

condus, la scrierea lucrării „Novocaina – 

factor eutrofic și întineritor”, publicată în 

1955. 

Produsul geriatric a fost preparat în 

anul 1952 și brevetat în peste 30 de țări, 

având un succes enorm în lumea medicală. 

În același an, datorita Anei Aslan, este 

înființat și Institutul National de Geriatrie 

și Gerontologie, primul institut din lume de 

acest fel. De tratamentele cu Gerovital au 

beneficiat mari personalități: Dali, Charlie 

Chaplin, Onassis, Charles de Gaulle, 

Claudia Cardinale, Marlene Dietrich, 

Kennedy, Indira Gandhi. 

 

Vasile Oana, 

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Mercurul – element chimic dar și substanță vrăjitorească 
 

 

La ce ne gândim prima dată când 

rostim cuvântul „mercur”? O fi elementul 

din tabelul periodic, planeta din sistemul 

solar sau chiar substanța pe care o folosesc 

așa-zisele vrăjitoare în diferite scopuri? 

Din punct de vedere chimic, 

mercurul, numit și „argint viu”, are 

simbolul Hg, este unul dintre cele 6 

elemente care sunt lichide la o presiune și 

temperatură apropiată de cea a camerei, 

fiind totodată și unicul metal lichid. 

Cinabrul, principalul minereu compus din 

sulfură de mercur, a fost probabil utilizat 

ca și pigment încă din vremurile 

preistorice. Extragerea mercurului din 

cinabru a fost menționată pentru prima 

dată de către filosoful grec Aristotel, în 

secolul al IV-lea, de unde provine și 

denumirea sa elenă, hydrargyros. Pliniu 

afirma despre mercur: 

„Acționează ca o otravă asupra tuturor 

lucrurilor, și găurește urnele, țâșnind din 

acestea datorită proprietăților sale 

maligne. Toate substanțele plutesc pe 

suprafața argintului viu, cu excepția 

aurului, fiind singura substanță care este 

atrasă de aceasta. De aici și excelentul rol 

de rafinare al aurului, datorită abilității 

ușoare de respingere a impurităților în 

momentul când se află într-un vas 

pământiu cu aur. Odată ce aceste 

superfluități sunt expulzate, nu rămâne 

nimic de făcut decât să fie separat de aur.” 

Are numărul atomic 80, iar în 

tabelul periodic al lui Mendeleev, acesta 

aparține blocului d. 

Configurația electronică a atomului 

de mercur este: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4f14 4d10 5s
2 5p6 5d10 6s2 

Mercurul 

prezintă șapte 

izotopi stabili, cel 

mai abundent 

fiind 202Hg 

(29,80%). Cu 

toate că izotopii 

mercurului sunt 

caracterizați de proprietăți chimice 

similare, datorită maselor diferite, reacțiile 

acestora diferă relativ puțin. 

La nivel mondial, cantitatea totală 

de mercur este estimată a fi de 334,17 

miliarde tone metrice. În mod natural, este 

întâlnit ca cinabru (HgS), tiemanit (HgSe), 

coloradoit (HgTe), coccinit (Hg2I2), și 

livingstonit (Hg[Sb4S7]), iar principalele 

depozite europene sunt în Almaden 

(Spania), Idrija (Slovenia nord-vestică), 

regiunea Rhein-Pfalz din Germania și 

Muntele Amiata în Toscana (Italia). 

Proprietăți chimice: 

 Mercurul dizolvă aurul, zincul și multe 

alte metale formând aliaje cu acestea, 

denumite amalgame. Deoarece fierul 

este o excepție de la această regulă, 

recipientele de fier au fost folosite în 
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comerțul cu mercur. Încălzirea 

mercurului în aer conduce la formarea 

oxidului de mercur. 

 Mercurul în stare elementară este 

relativ inert în aerul uscat, oxigen, oxid 

nitros, dioxid de carbon, amoniac; în 

atmosferă umedă este acoperit de o 

peliculă de oxid mercuros, iar 

încălzirea în aer sau oxigen la 350 °C îl 

transformă în oxidul mercuric de 

culoare roșie: 2Hg(s) + O2(g) → 

2HgO(s). 

 Mercurul metalic reacționează cu 

halogenurile, formând săruri; astfel 

rezultând: 

 

Săruri Formula 

fluorură de mercur 

(II) 

Hg(l) + F2(g) → 

HgF2(s) (albă) 

clorură de mercur 

(II) 

Hg(l) + Cl2(g) → 

HgCl2(s) (albă) 

bromură de mercur 

(II)  

Hg(l) + Br2(l) → 

HgBr2(s) (albă) 

iodură de mercur 

(II)  

Hg(l) + I2(s) → 

HgI2(s) (roșie) 

 

Utilitate în medicină: Compușii 

mercurici au fost utilizați în tratamentele 

dermatologice; un produs numit „Apa lui 

Soliman”, întrebuințată în eliminarea 

pistruilor și a negilor, era constituită din 

mercur, iar utilizatorii acestui produs își 

distrugeau pielea, își diminuau gingiile 

(parodontoză), și provocau căderea 

dinților. Mercurul a fost utilizat în scop 

terapeutic datorită efectelor sale anti-

sifilitice și anti-inflamatoare. Ca și agent 

anti-sifilitic este bine cunoscut din punct 

de vedere istoric, fiind observată rata 

scăzută a infecțiilor cu sifilis și uzul din ce 

în ce mai diminuat al mercurului în acest 

scop. Mercurul este de asemenea utilizat în 

cadrul lucrărilor dentare (plombe în 

special), în unele antiseptice sau în 

substanțele conservante din vaccine. 

Legende şi mituri: Totuși, de-a 

lungul anilor, gospodinele au observat în 

curțile lor pietre care începeau să li se 

topească,  în unele părți, în palmă. Azi, 

încercăm să găsim răspunsuri prin prisma 

științei, ignorând total ceea ce înaintașii 

noștri tratau cu respect sau frică față de 

Dumnezeu. Așadar, înspăimântate, acestea 

au emis ipoteza că Diavolul ar fi cel care ar 

fi secat sufletele ajunse în iad, până când 

acestea ieșeau la suprafață, sub forma unei 

substanțe otrăvitoare. În schimb, 

vrăjitoarele, așa-numitele „femei fără frică 

de Dumnezeu”, au găsit diferite 

întrebuințări misteriosului element, 

învățându-le la rândul lor pe fetele tinere 

tainele vrăjilor cu „argint viu”.  

Trimiterea bolii sau răului către 

cineva se face prin obiectele vrăjite sau 

prin rostirea unei vrăji; iar acestea puteau 

provoca junghiuri, dambla sau alte boli. 

Vrăjile aveau și menirea de a despărți doi 

oameni care se iubeau sau putea uni pe 

cineva; puteau „lua” somnul copiilor, 

laptele vacilor și altele. De asemenea se 

mai folosea „argintul-viu”, adică mercurul 

descântat și trimis la cel ursit de vrăjitoare. 

„Argintul viu” aduce boală, 

vrăjmășie, dezbinare în casă și în familie, 

ură între soți și greu poate fi oprit, căci el 

nu „stă locului niciodată”, cei afectați 

spunând chiar cum „simt mercurul că se 

plimbă prin  corp”. Cel ce simte dureri 

puternice ca niște cârcei în corp, dureri 

mari de picioare de nu mai poate călca, ori 

are mâncărimi de piele și spuzeală pe tot 

trupul, poate să știe că are argint viu trimis 

și trebuie să meargă la vrăjitoare. Se spune 
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că ceva făcut cu rău, numai cu rău se poate 

desface, preoții neavând nicio putere 

asupra argintului viu. Mulți însă merg la 

babe, care ii ung cu așa-zisa «apă a 

argintului» sau le dau foi de varza, care au 

metil-mercur(o substanță foarte toxică). Ei 

merg practic pentru o erupție cutanată, dar 

se ajunge la o creștere a valorilor de 

mercur, din cauza manevrelor nemedicale 

utilizate. Legendele spun că argintul viu 

descântat de către persoana respectivă, se 

duce singur pe drum, prin apă, peste munte 

ori vale, își găsește calea, orice i s-ar pune 

împotrivă. 

Despre planetă: Deşi mulţi v-aţi 

aștepta ca pe suprafața planetei care-i 

poartă numele să se afle rezerve din acest 

element, planeta Mercur si elementul 

chimic nu au nici cea mai mică legătură. 

Ba din contră, sunt înregistrate cantități 

aproape inexistente de „argint viu” în 

componența planeta Mercur”. Totuși, 

denumirea nu este una întâmplătoare. 

Observații înregistrate ale planetei Mercur 

datează din vremea sumerienilor. Romanii 

au numit planeta după zeul mesager 

Mercur (în Grecia Hermes, în Babilonia 

Nabu). Alegerea numelui a fost făcută, 

probabil, datorită mișcării aparent rapide 

pe cerul crepuscular. Astronomii greci 

chiar credeau că planeta e formată din 

două obiecte separate: una vizibilă doar la 

răsărit și cealaltă vizibilă doar la apus 

(analizând viteza cu care se mișca planeta 

în raport cu Pământul). În India planeta a 

fost denumită „Budha”, după fiul Chandrei 

(al Lunii). Culturile asiatice fac referiri la 

planeta Mercur sub denumirea de „Steaua 

apei”, denumire bazată pe cele Cinci 

Elemente și pe capacitatea surprinzătoare 

pe care apa o are de a îngheța, deși aceasta 

este cea mai apropiata planetă de Soare.  

 

Simionov Alexandra și Stoian Bianca, 

Clasa a XI-a C
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Apoptoza ca mecanism supresor tumoral 
 

 

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte sau poate cel mai cunoscut basm 

popular cules de Petre Ispirescu, ne prezintă, încă din copilărie, ideea de finalitate, ca o 

acceptare a firescului și a morții organismului uman. Cunoaștem idei filosofice privitoare 

la condiția omului în Univers, nemurire și la cuplul viață-moarte.Textul basmului 

suprapune supranaturalul folcloric și o profundă concepție filosofico – mitologică într-o 

construcție de o deosebită originalitate. 

Aspirăm la tinerețea veșnică și căutăm soluția nemuririi și în Luceafărul lui Eminescu, 

apoi ne orientăm, pe măsură ce ne maturiză, spre soluțiile oferite de știință, pentru a întârzia 

efectele bătrâneții. Îmbrățișăm teoriile religioase, sau ne refugiem în descoperirile geneticii 

sau explorăm tainele sufletului apelând la fizica cuantică și la Albert Einstein? 

Indiferent de drumul ales, mai devreme sau mai târziu, conștientizăm că moartea face 

parte din viață și că moartea biologică face loc unor fenomene noi. ,,Moartea este foarte 

probabil cea mai bună invenție a vieții. Este agentul de schimbare al vieții. Înlătură vechiul 

ca să facă loc noului.”1 Discursul de adio al cofondatorului Apple, Steve Jobs, i-a impresionat 

pe mulți. Pionierul tehnologiei a murit de cancer la 56 de ani. Iar ceea ce este adevărat și 

pentru corpul uman, format din miliarde și miliarde de celule care se divid în fiecare zi și 

generează creștere, este că, și acesta, îți va sfârși cândva existența.  

Organismele vii au o metodă foarte eficientă de distrugere a celulelor tarate genetic și 

a celor potențial periculoase, precum celulele canceroase. Mecanismul se numește moarte 

celulară genetic programată. Celulele vechi sunt înlocuite de unele noi, identice. Dar și 

această diviziune celulară încetinește și se oprește la un moment dat. Și atunci dispare și frica 

față de moarte....  

Apoptoza sau moartea genetic programată, este un factor esențial pentru dezvoltarea 

organismului vegetal, animal și uman, fiind prezentă la reprezentanții tuturor regnurilor. 

Apoptoza îndeplinește un rol important în homeostazia celulară, neutralizându-se celulele 

afuncționale sau care au acumulat metaboliți toxici; în contaminările virale, apoptoza 

împiedică răspândirea infecției în celulele învecinate. Organismele pluricelulare superioare 

inclusiv cel uman, au capacitatea de a preveni 

acumularea mutațiilor la nivelul ADN prin 

apoptoză. Procesul se declanșează în celule sau 

este declanșat de limfocite care identifică celulele 

alterate. 

Multe forme de cancer sunt rezultatul unei 

alterări în controlul ciclului celular, în controlul 

trecerii de la stadiul G1 la stadiul S sau alte 

evenimente asociate cu această tranziție. Aceste 

modificări pot afecta  apoptoza, prin diverse 

interacțiuni.  

                                                             
1https://www.dw.com/ro/cinci-lucruri-despre-moarte-din-perspectiv%C4%83-
%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83/a-48398174 

https://www.dw.com/ro/cinci-lucruri-despre-moarte-din-perspectiv%C4%83-%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83/a-48398174
https://www.dw.com/ro/cinci-lucruri-despre-moarte-din-perspectiv%C4%83-%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83/a-48398174
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În mod normal, celulele tumorale manifestă o expresie alterată, având inactivate 

funcțiile diferitelor gene. Principalul target mutațional pentru progresia cancerului multistep îl 

reprezintă trei tipuri de gene. Cancerul este o boalăgeneticădatorată unor mutații produse în: 

proto-oncogene, genele supresoare ale tumorii (antioncogene) și gene ale reparării leziunilor 

din ADN. 

Apoptoza îndeplinește un rol important în prevenirea cancerului. Dacă o celulă este 

incapabilă să intre în apoptoză în urma unei mutații, ori o inhibare a unei căi metabolice, 

aceasta poate continua diviziunea și dezvoltarea tumorii. 

Apoptoza este un proces controlat, dereglarea acesteia – fie în sensul intensificării, fie 

în sensul reducerii ei – ducând la stări patologice. O apoptoză deficitară poate conduce la 

cancer, autoimunitate (incapacitatea de a elimina limfocitele autoreactive), infecții persistente 

(incapacitatea de a eradica celulele infectate), în timp ce o apoptoză excesivăpoate contribui la 

boli neurodegenerative (bolile Alzheimer, Parkinson, Chorea Huntington, scleroza laterală 

amiotrofică), la autoimunitate (inducerea apoteozei necontrolate în organe specifice), la SIDA 

(deleţia limfocitelor T) şi ischemie (atac de cord, infarct miocardic). 

Deci, apoptoza joacă un rol important în menținerea creșterii normale a unui organism. 

La reprezentanții regnului animal, apoptoza determină: dispariția unor celule care au avut 

funcții temporare (cum e cazul resorbției celulelor cozii mormolocului de broască în cursul 

metamorfozei), sau a celulelor prezente în poziții neadecvate, cum sunt cele ale țesuturilor 

interdigitale, a căror dispariție asigură formarea degetelor la mamifere; eliminarea celulelor 

musculare în metamorfoza insectelor, moartea unor celule pe parcursul procesului de 

specializare celulară, cum este cazul 

keratinocitelor  pielii.2Apoptoza la planteeste 

implicată într-o serie de procese specifice 

acestora, cum ar fi: formarea embrionului, 

degenerarea stratului de aleuronă în timpul 

germinării semințelor la monocotiledonate, 

formarea elementelor traheale ale xilemului, 

formarea aerenchimului în rădăcini şi a unor 

tipuri de tricomiepitermali, a organelor florale, 

formarea lobilor şi perforațiilor foliare, 

dehiscența fructelor sau spargerea păstăilor etc. 

La plante, factori de stres cum ar fi hipoxia, 

deficitul hidric, radiațiile UV, salinitatea, temperaturile extreme, poluanții, toxinele, metalele  

pot induce un stres oxidativ ce poate fi urmat de moartea celulară. Apoptoza  poate interveni 

la plante şi ca răspuns la agenții patogeni.  

Concluzia este evidentă: nu putem aspira la viață fără de moarte căci, conceptul, din 

punct de vedere științific, este extrem de riscant pentru sănătatea celulelor noastre dar putem 

printr-o viață cumpătată să dăm viață anilor! 

 

Voicu Ioana-Daria, 

Clasa a XI-a C 

 

                                                             
2 GOGU I. GHIORGHIŢĂ, MOARTEA CELULARĂ PROGRAMATĂ ŞI MECANISMELE EI, - Bucureşti : 

Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2012, pag. 14  
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Pila Karpen 

 

De fiecare dată ne-am enervat 

atunci când stăteam într-o seară la televizor 

și apărea neterminabila publicitate. Dar, 

mai exista o problemă pe lângă aceasta, și 

anume bateria de la telecomandă care fix 

atunci se termină. Ce bine ar fi fost să 

existe o baterie neconsumabilă… Dar, 

poate chiar există. De peste 70 de ani, o 

baterie inventată de un român, și anume 

Nicolae Vasilescu-Karpen, nu se mai 

consumă. 

Profesorul Karpen va rămâne, 

astfel, cunoscut pentru pila sa. Nu, nu 

genul de pilă pentru care sunt mulți români 

recunoscuți astăzi, ci pentru o invenție 

fantastică pentru care unii caută răspunsuri 

și în zilele noastre. 

 

O pilă electrică reprezintă un 

dispozitiv electrochimic (mai degrabă zis, 

o baterie), ce transformă energia rezultată 

dintr-o reacție chimică în energie electrică, 

având la baza generarea de electroni și 

asigurarea circulației lor într-un anumit 

sens. La origine, termenul desemnează un 

element unic format din doi electrozi și un 

electrolit. 

Născut în 1870 în Craiova, Karpen 

își construiește un nume ca inginer și 

fizician, publică peste 70 de articole atât în 

fizică, cât și în inginerie, obține doctoratul 

la Paris în anul 1904 cu un studiu despre 

mișcările corpurilor electrizate și este 

profesor la Universitatea din Lille.  

Atras de limitele cunoscute ale 

științei, construiește câteva pile electrice 

(precursoarele bateriilor de azi) a căror 

explicație îi scapă. Fără să înțeleagă pe 

deplin funcționarea lor, pilele sale 

generează energie la infinit din mediul 

ambiant, contrazicând al doilea principiu al 

termodinamicii, luându-și energia de la o 

singură sursă. Brevetată în 1924 și 

realizată în 1947, această înregistrează 

aceeași valoare de peste 60 de ani, și 

anume de 1 Volt. 

Cum funcționează? 

Reprezintă două pile electrice 

legate în serie care alimentează un mini 

motor galvanometric. Acesta mișcă o 

paletă conectată la un comutator. La 

fiecare jumătate de rotație, paleta deschide 

circuitul, urmând să îl închidă la cea de-a 

doua. Timpul de rotație este calculat astfel 

încât pilele să aibă timp de reîncărcare, 

pentru refacerea polarității cât circuitul 

este deschis. Motorul și paletele au ca scop 

demonstrarea faptului că pilele furnizează 

energie electrică. 

 

Dorită de francezi 

În urma expunerii în diferite 

conferințe științifice în Paris și Bologna, 
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specialiștii au încercat să îi găsească 

explicații, nereușind să afle de ce această 

pilă a depășit cu mult perioada de viață în 

medie de 10 ani. 

„Francezii au fost foarte interesați 

de acest obiect în anii 70 și au încercat să-l 

păstreze. Odată cu trecerea timpului, faptul 

că această baterie nu a încetat să producă 

energie a devenit clar. S-a lansat chiar 

mitul că ar fi o mașinărie perpetuum-

mobile.” Spunea Nicolae Diaconescu, 

directorul Muzeului Național Tehnic  

într-un interviu acordat în 2006. 

Alexandru Mironov scrie în revista 

„Știință și Tehnică” că dispozitivul are un 

„electrod de aur, un altul de aur platinat, 

închiși în doi cilindri de sticlă, muiați în 

acid sulfuric și un mic motoraș electric (un 

fel de osciloscop) care arată că pila 

funcționează”. 

În literatura de specialitate, pila 

Karpen se regăsește și sub denumirea de 

pila K sau pila VK. Specialiștii spun că ne 

găsim în fața unei pile de concentrație, în 

pofida faptului că inventatorul a denumit-o 

„pilă termoelectrică cu temperatura 

uniformă”. 

Profesorul Ionel Solomon – 

Președintele Societății Franceze de Fizică 

(1973-1974) – lansează o ipoteză cum că 

mecanismul revoluționar este folosit de 

agenții spațiale și în aplicații militare, ba 

chiar oamenii s-au folosit de pila Karpen 

pentru a ajunge pe Lună. 

 

Bocăneală Andra Simina, 

Clasa a XI-a C
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Cel mai mare dușman al medicinei moderne, homeopatia 

 

 
Homeopatia este una dintre cele 

mai populare alternative ale medicinei 

moderne. A fost prima dată enunțată de 

medicul german Samuel Hahnemann în 

anul 1796 și extinsă în 1810 în lucrarea 

„Organon-ul artei de a vindeca”. 

 Homeopatia constă în mai multe 

principii, mai exact cel „like cures like”, 

potențarea, administrarea unui singur 

tratament odată și utilizarea unei doze 

minime de medicament. 

 Principiul „likes cures like” este 

unul destul de simplu, referindu-se la 

faptul că simptomele unei afecțiuni se 

tratează cu ceva ce cauzează acele 

simptome. De exemplu, mătrăguna, o 

plantă ce cauzează febră, este folosită 

pentru a trata episoadele fibrile; veninul 

provenit de la albine este folosit pentru a 

trata diferite boli ale pielii cum ar fi 

iritațiile, etc. 

 Remediile făcute prin potențare 

(sau altfel spus dinamizare) au la bază un 

ingredient naturist; fie o plantă, un mineral 

sau un ulei de origine animală. După ce 

acest ingredient este diluat în apă distilată 

sau alcool, homeopații iau o zecime din 

soluție și o amestecă cu nouă părți de apă, 

agită conținutul viguros, obținând în final o 

soluție 1X (după cifra romană X). Dacă 

procesul se repetă încă odată, se obține o 

soluție 2X. În farmacii sunt foarte des 

întâlnite medicamente homeopate de 

concentrație 30°C, în unele cazuri 

ajungând chiar și până la 200°C (1C 

însemnând o parte ingredient activ și 99 

părți apă). Când s-a ajuns la gradul de 

potențare, sau mai bine spus diluare, dorit, 

medicamentul se administrează sub forma 

unui sirop sau este transformat în pastile. 

Dinamizarea implică în mod direct 

principiul utilizării unei doze minime de 

medicament, medicii homeopați fiind de 

părere că eficiența unui tratament este 

invers proporțională cu cantitatea de 

substanță activă. Aceștia afirmă că în cazul 

în care un pacient ia o doză mare de 

substanță activă îi vor apărea tot felul de 

efecte adverse nedorite. Experții din 

domeniu afirmă că acest proces 

funcționează în felul următor: atunci când 

substanța activă este pusă în apă diluată 

sau alcool, aceasta lasă în diluant un fel de 

„esență” (mai exact proprietățile favorabile 

dorite) la nivelul atomilor și moleculelor 

de apă sau alcool. Spus în alte cuvinte, 

teoretic, diluantul își aduce aminte ce a fost 

pus în el și când soluția este agitată, 

proprietățile pozitive sunt activate și/sau 

amplificate. 

Logica din spatele potențării este 

una des criticată, oamenii de știință afirmă 

că, în realitate, acest concept nu are sens. 

Dacă apa ar păstra esența substanțelor și 

obiectelor ce au intrat în ea, atunci 

oceanele, mările și apa refiltrată ar fi avut 

un gust teribil și ar exista consecințe 

dezastruoase. Majoritatea medicamentelor 

homeopate sunt diluate așa de mult încât 

nici măcar un singur atom sau moleculă 

din substanța activă originală nu mai este 

prezentă în produsul final. De exemplu, 

eficiența unui produs de concentrație 20X 

este echivalentă cu dizolvarea unei aspirine 

în întregul ocean Atlantic. După cum am 

menționat anterior, produsele de tipul 30°C 

sunt foarte des întâlnite în farmacii. Pentru 

a putea avea un singur atom sau o 

moleculă de ingredient activ într-o pastilă 

30°C, aceasta trebuie să aibă un diametru 

de 150,000,000 kilometrii, altfel zis, 

distanța dintre Soare și Pământ.  
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Cum a ajuns homeopatia una dintre 

cele mai populare forme de medicină 

alternativă? Răspunsul este simplu. 

Medicina din secolul al XVIII – lea era 

total diferită de medicina modernă pe care 

ne bazăm astăzi. De cele mai multe ori 

tratamentele înrăutățeau starea de sănătate 

a pacienților din cauza condițiilor 

mizerabile în care erau practicate sau pur și 

simplu erau tratamente neeficiente, cum ar 

fi sângerarea terapeutică (se practica 

pentru a scoate din organismul unui 

pacient „sângele rău” prin tăieturi sau 

înțepături la nivelul arterelor și venelor, 

câteodată fiind folosite și lipitorile). Odată 

cu inventarea homeopatiei de Samuel 

Hahnemann și deschiderea unor spitale 

care aplicau aceste tratamente, lumea a 

început să se orienteze spre ele pentru a 

încerca ceva nou. Bineînțeles, noile 

tratamentele au avut mai mult succes decât 

cele folosite de medicii vremii deoarece să 

nu faci nimic unui pacient (homeopatia 

având 0 efect) este mai bine decât să îi faci 

rău. În plus, pe parcursul a sute de mii de 

ani, corpul uman a evoluat și a devenit o 

mașinărie de supraviețuire. Deci, nu 

homeopatia, ci faptul că organismul era 

lăsat intact și forțele propriului corp 

duceau la vindecarea pacienților. 

Un lucru ce este mereu lăsat pe 

dinafară din discuție în ziua de azi este 

lista de obligații pe care o au pacienții ce 

se vindecă cu remedii homeopate. 

Creatorul susține că tratamentul 

funcționează doar dacă sunt îndeplinite 

toate condițiile, printre care se numără 

evitarea consumului a multor alimente de 

bază, evitarea călăritului, sedentarismului 

și așa mai departe. 

Dacă homeopatia nu are efect, 

atunci de ce funcționează în multe cazuri? 

Acest tip de medicină merge mână în mână 

cu efectul placebo (dacă crezi că ceva îți 

face bine, te vei simți mai bine). Problema 

este că, deși simptomele pot dispărea, 

cauzele lor sunt încă prezente. Dacă boala 

nu este gravă, ea va trece de la sine și 

simptomele vor dispărea în urma efectului 

placebo. Sunt dese cazurile de pacienți ce 

au ales să urmeze un asemenea tratament 

pentru o boală gravă, s-au simțit mai bine, 

dar au decedat la scurt timp, de exemplu 

celebra actriță Sylvia Millecam care a 

murit de cancer la 45 de ani. 

Problema cea mai mare a 

homeopatiei este cauzarea îndoielilor în 

legătură cu medicina modernă. Câteva 

studii efectuate au legat homeopatia de 

încrederea în informații false legate de 

vaccinuri. 

Concluzionând, se poate afirma că, 

în urma studiilor îndelungate, homeopatia 

nu are niciun efect în afară de cel placebo. 

Din cauza acestui fapt NU ar trebui sa fie 

un substituent al medicinei moderne 

deoarece poate pune în pericol viețile 

oamenilor. 

 

Jigarov Vlad-George, 

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Aminoacizii – esențiali vieții? 

 

 

Importanța aminoacizilor pentru 

sănătate este dată de prezența de la nivelul 

sistemelor gastrointestinal și imunitar, 

precum și de contribuția privind 

dezvoltarea masei musculare. Din 

perspectivă chimică, aminoacizii sunt 

compuși organici formați din grupări de 

amino (-NH2) și carboxil (-COOH), cu 

funcțiune mixtă.  

Numărându-se printre cei mai 

importanți nutrienți pentru organismul 

uman, aminoacizii au și rolul de a susține 

performanța fizică. Pentru a funcționa 

optim, corpul uman are nevoie de 20 de 

aminoacizi diferiți - 11 dintre aceștia 

sunt produși de către organism, ceilalți 9 

– cei esențiali – putând fi obținuți doar 

printr-o alimentație sănătoasă și bogată 

în nutrienți. 

Aminoacizii construiesc mușchii, 

provoacă reacții chimice în organism, 

transportă nutrienți, previn îmbolnăvirea și 

îndeplinesc și multe alte funcții. În cazul 

deficiențelor de aminoacizi, are de suferit 

sinteza proteinelor, dar pot fi afectate și 

asimilarea altor nutrienți, precum  și 

imunitatea. 

Ei sunt necesari inclusiv pentru 

producerea enzimelor. Tocmai de aceea, 

sunt considerați unii dintre cei mai 

importanți nutrienți. Aminoacizii se unesc 

pentru a forma proteinele, astfel că funcția 

lor principală este de a construi blocuri de 

proteine.  

Acestea cuprind, în mod obișnuit, 

între 50 și 2000 de aminoacizi, reuniți in 

diferite combinații. Fiecare proteină are o 

secvență unică de aminoacizi și o 

configurație distinctă.  

Funcțiile proteinelor sunt 

numeroase, acestea având un rol important 

în toate procesele celulare ale funcționării 

fiziologice normale. 20 de aminoacizi 

diferiți se combină pentru a construi 

matricea impresionantă, unică din punct de 

vedere chimic, a proteinelor. Aminoacizii 

pot fi esențiali, neesențiali și condiționat 

esențiali. Sunt considerați esențiali aceia pe 

care trebuie să îi absorbim din alimentație, 

pe când cei neesențiali sunt produși în mod 

natural in organismul uman. Cei 

condiționat esențiali sunt necesari doar în 

anumite circumstanțe, cum ar fi stresul sau 

afecțiunile. 

Deficitul de aminoacizi poate duce la 

scăderea imunității, la apariția 

problemelor digestive, a depresiei, 

problemelor de fertilitate, absența 
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concentrării, dezvoltarea lentă a copiilor 

și a altor probleme de sănătate.  

• Lizina – joacă un rol esențial în 

construirea mușchilor, menținerea 

rezistenței osoase, ajută în recuperarea 

corpului după un accident sau după o 

intervenție chirurgicală.  

• Histidina – facilitează creșterea, 

ajută la crearea vaselor sanguine și 

contribuie la repararea țesuturilor. 

Histidina susține mielina, stratul de 

protecție al celulelor nervoase. Cercetătorii 

susțin că histidina este metabolizată de 

organism în histamină, crucială pentru 

imunitatea organismului în general, dar are 

rol în susținerea digestiei și a aparatului 

reproductiv.  

• Treonina – este nutrientul 

responsabil cu sănătate a pielii și a dinților, 

deoarece intră în componența smalțului, a 

colagenului și elastinei. Treonina ajută și la 

metabolizarea grăsimilor, putând fi de 

ajutor persoanelor care suferă de 

indigestie, anxietate și depresie ușoară. 

• Metionina – esențială în sănătatea 

și flexibilitatea pielii, părului și a unghiilor. 

Metionina ajută la absorbția optimă a 

seleniului și a zincului din alimente, 

precum și la eliminarea metalelor grele 

precum plumbul și mercurul. 

• Valina – este importantă pentru 

coordonarea musculară, menținerea 

echilibrului emoțional și pentru creșterea 

capacității de concentrare.  

• De multe ori se recomandă 

suplimente cu valină pentru creșterea și 

susținerea sănătății mușchilor, repararea 

țesuturilor bolnave ori pentru obținerea 

unui plus de energie.  

• Izoleucina – ajută la vindecarea 

rănilor, crește imunitatea, reglează nivelul 

zahărului din sânge și susține producerea 

de hormoni în organism. În plus susține 

sistemul muscular și reglează nivelul 

general de energie din organism. De aceea, 

studiile au arătat că seniorii sunt mai 

predispuși la deficiență de izoleucină decât 

tinerii. 

• Leucina – contribuie la reglarea 

nivelului de zahăr din sânge precum și la 

creșterea și repararea mușchilor și oaselor. 

Leucina are un rol esențial în vindecarea 

rănilor și în producerea hormonului de 

creștere.  

 
Andrei Georgiana și Popazu Daria, 

Clasa a XI-a C  
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Vitamine 

 

 

 

Termenul de vitamină este folosit 

pentru a descrie un anumit compus organic 

de care organismul are nevoie, dar pe care 

nu îl poate produce singur. În principal, 

vitaminele servesc drept catalizatori pentru 

anumite reacții din corpul nostru. Dacă 

acești catalizatori lipsesc, cum este în cazul 

carențelor vitaminice, funcțiile normale ale 

organismului nu mai funcționează corect şi 

astfel apare riscul crescut de dezvoltare a 

bolilor. 

Vitaminele pot fi luate în mare 

parte din alimentație însă există şi situații 

speciale, cum este cazul vitaminelor K şi 

D. De exemplu, vitamina K este produsă în 

condiții speciale de către organism, mai 

exact de anumite bacterii prezente în 

intestin, iar vitamina D are nevoie de 

puțin„ajutor” din partea razelor soarelui 

pentru a ajunge în corp.  

Acești compuși se clasifică în două 

categorii: liposolubile (prezente în 

țesuturile grase şi musculare ale corpului şi 

care sunt absorbite prin intermediul 

tractului intestinal cu ajutorul grăsimilor) 

şi hidrosolubile (care nu rămân pentru mult 

timp în organism. 

Vitamina A este o vitamină 

liposolubilă obținută din 2 clase de 

compuși: vitamina A naturală preformată 

(retinolul şi compușii săi) şi precursorii de 

vitamina A (betacarotenul şi compușii 

înrudiți).   

Vitaminele B: Vitamina B1 

(tiamina), supranumită şi „vitamina bunei 

dispoziții” sau „vitamina performanței 

intelectuale”, este indispensabilă sănătății 

fizice şi psihice, având efecte benefice 

asupra sistemului nervos, digestiv, dar şi la 

nivelul mușchilor şi chiar al inimii. 

Vitamina B2, cunoscută şi sub denumirea 

de riboflavină, ajută la transformarea 

grăsimilor, carbohidraților şi proteinelor în 

energie, este necesară pentru vindecarea şi 

menținerea unui tegument sănătos, ajută 

organismul la echilibrarea acidității şi este 

importantă pentru păr, unghii şi ochi. 

Vitamina B3, cunoscută şi sub denumirile 
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de niacină, acid nicotinic sau vitamina PP 

(Pellagra Preventer), este o vitamină care 

susține procesele genetice în celulele 

organismului şi care ajută la procesarea 

grăsimilor din corp. Vitamina B5, 

cunoscută şi sub denumirile de acid 

pantotenic, „vitamina antistres” şi „elixirul 

tinereții”, pe lângă faptul că joacă un rol 

important în descompunerea grăsimilor şi a 

carbohidraților pentru producerea de 

energie, grăbește vindecarea rănilor şi 

operațiilor chirurgicale, fiind extrem de 

eficientă în cazurile de acnee. 

O dieta echilibrată are numeroase 

beneficii pentru sănătate. În schimb, lipsa 

nutrienților poate duce la apariția unui 

deficit de vitamine (avitaminoza). Printre 

principalele cauze se numără diete 

dezechilibrate (cu mai puțin de 1200 

kcal/zi), malabsorbția unor vitamine, 

intervenții chirurgicale, în special la 

nivelul stomacului și intestinelor, precum 

bypass-ul gastric, anumite tratamente 

medicamentoase sau afecțiuni, consumul 

excesiv de alcool. 

 

Manolache Andreea și Voicu Daria, 

Clasa a XI-a C
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SȚIINȚE ALE NATURII 

Coloranți alimentari 

 

 
Coloranții sunt substanțe naturale 

sau obținute prin sinteză chimică, care într-

o cantitate foarte mică sunt capabili să 

imprime culoarea sa altor compuși cu care 

intră în contact (cum ar fi pielea și 

materialele textile). Aceștia sunt utilizați în 

numeroase industrii printre care se numără 

și industria alimentară.  

Coloranții alimentari se notează în 

industrie (în Uniunea Europeană) cu litera 

„E” urmată de un număr de la 100 până la 

199. Între 100 și 109 sunt coloranții 

galbeni, între 110 și 119 cei oranj, între 

120 și 129 cei roșii, de la 130 până la 139 

sunt notate nuanțele de albastru și violet, 

între 140 și 149 cei verzi, între 150 și 159 

cei întunecați la culoare cum ar fi nuanțele 

de maro și negru și nu în ultimul rând, 

coloranții notați de la 160 la 199 reprezintă 

alte culori unice cum ar fi auriul și 

argintiul. 

Acest tip de aditivi sunt introduși în 

mâncare pentru a o face mai apetisantă, 

pentru a accentua o culoare deja dată de un 

pigment natural (daca este vorba de 

adaosul unui colorant sintetic) și chiar în 

unele cazuri ajută la identificarea 

alimentelor deteriorate. Unii coloranți își 

pot schimba nuanța din cauza expunerii la 

diferiți factori de mediu cum ar fi: lumina, 

aerul, temperaturile extreme, umiditatea 

etc. Dacă un colorant dintr-un aliment 

arată semne de deteriorare, implicit va 

indica faptul că mâncarea nu mai este 

sigură pentru consum. 

Coloranții alimentari pot fi de două 

tipuri, naturali și artificiali. Câteva 

exemple de coloranți proveniți din surse 

naturale: annatto (un pigment roșu-

portocaliu  provenit din achiote – formula 

chimică din stânga sus), paprika (provenit 

din planta Capsicum annuum – formula 

chimică din dreapta sus – mai mulți 

izomeri), turmericul (un pigment gălbui 

provenit din planta ce poartă același nume 

– formula chimică din stânga jos), betanină 

(un pigment 

magenta care vine 

din ridichi – formula 

chimică din dreapta 

jos).  

 

Exemple de 

coloranți 

alimentari sintetici: 

Carminul indigo 

(un pigment albastru obținut din derivarea 

prin sulfonarea aromatică, fapt ce face ca 

această culoare să fie solubilă în apă), 

Alurra Red AC (colorant roșu azoic), 

galbenul de chinolină (colorant galben ce 

devine solubil în apă datorită grupărilor 

sulfonat. Este un amestec de disulfonați, 

monosulfonați și trisulfonați).  

Carminul indigo 
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Alurra Red AC 

 
Galbenul de chinolină 

De-a lungul timpului s-a pus 

problema efectelor adverse asupra sănătății 

în cazul consumului acestor substanțe în 

alimente. Studiile cercetătorilor arată că nu 

sunt dese cazurile de îmbolnăvire din 

cauza consumului de coloranți artificiali 

dar, în unele cazuri, pot apărea probleme 

de sănătate în cazul consumului exagerat a 

anumitor coloranți cum ar fi albastrul 

briliant FCF (numit mai simplu „Blue 1”). 

S-a dovedit că acest colorant poate cauza 

atacuri de astm la pacienții care suferă de 

această boală. În cazul altor coloranți cum 

ar fi culoarea caramel, unele studii au 

indicat că este complet sigur de ingerat 

(FDA-ul american și IPCS-ul) dar alte 

studii au găsit o legătură între acest 

colorant și cancer. 

 

Dragomir Ana și Jigarov Vlad, 

Clasa a XI – a C 
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SȚIINȚE ALE NATURII 

Lumina în știință și artă 

 

 
Lumina este conexiunea dintre noi, 

oamenii, și Universul. Prin lumină suntem 

capabili să observăm absolut tot ce ne 

înconjoară, cum ar fi natura, obiectele din 

jurul nostru, originile corpurilor cerești și 

chiar ale Universului. V-ați întrebat 

vreodată ce este lumina? 

 

ÎN FIZICĂ: 

Lumina (vizibilă) este radiația 

electromagnetică din porțiunea spectrului 

electromagnetic care poate fi percepută de 

ochiul uman. Lumina vizibilă se plasează 

în spectrul electromagnetic între radiațiile 

infraroșii și ultraviolete, având o lungime 

de undă între 400 și 700 nanometrii. 

După cum am menționat anterior, 

lumina face parte din largul câmp al 

radiațiilor electromagnetice, ceea ce 

înseamnă că aceasta este o combinație de 

câmpuri electrice și magnetice oscilante, 

situate perpendicular unul față de celălalt, 

care se propagă prin spațiu și care 

transportă energie dintr-un loc într-altul. 

Lumina este cea mai mică cantitate 

de energie care poate fi transportată și este 

reprezentată de fotoni, altfel numiți, cuante 

de lumină. Fotonii sunt una din 

numeroasele particule elementare și aceștia 

nu au mărime, masă și nu pot fi împărțiți în 

jumătăți sau alte particule, pot fi doar 

creați, distruși și absorbiți. 

Un foton de lumină se formează în 

urma trecerii unui atom sau unei molecule 

într-o stare de energie mai slabă dintr-una 

mai ridicată. 

Proprietățile primare ale luminii 

sunt intensitatea, direcția de propagare, 

spectrul lungimii de undă (numită și 

frecvență) și polarizarea. De asemenea, 

prin experimente practice s-a demonstrat 

faptul că nu numai lumina vizibilă, ci toate 

formele de radiații electromagnetice se 

deplasează în vid cu viteza „c” care este 

299.792.458 metri/secundă. 

 

ÎN LITERATURĂ:  

În „Eu nu strivesc corola de minuni 

a lumii” de Lucian Blaga, principalul 

motiv artistic este cel al luminii, unul de 

altfel recurent în lirica românească dar și 

cea europeană, însă, dacă la antecesorii 

romantici ai lui Blaga, lumina era un 

simbol al genezei și al vieții, Blaga 

resemantizează în manieră specific 

modernistă semantica acestui simbol, care 

pentru el înseamnă cunoaștere, căci 

adevărata cale de iluminare a ființei nu 

poate fi decât spirituală. 

Un alt exemplu de utilizare a 

motivului luminii în literatura română este 

„Luceafărul” de Mihai Eminescu. În 

această capodoperă literară, lumina este 

simbolul vieții și al genezei, fapt specific 
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curentului în care se încadrează 

(romantism) – „Vedea ca-n ziua cea dintâi 

/Cum izvorau lumine” -- astrul ceresc 

reprezentând forma absolută de existență, 

un nemuritor geniu, lumina în concepția 

eminesciană luând forma unei entități 

capabile de metamorfoze antropomorfe și 

călătorii intergalactice. 

În literatura europeană, motivul 

luminii este deseori folosit ca o modalitate 

de a arăta conexiunea puternică dintre 

personaje dar și un element cheie în 

descrierea decorului romantic în care se 

află protagoniștii romanelor. Câteva 

exemple: „They loved in the dark, with the 

lights out” - Mihail Sebastian. 

În alte creații, autorii sugerează că 

frumusețea și siguranța pe care lumina o 

emană ne face să ne simțim împliniți.  

1. „He would happily forget everything 

that has happened since and remember 

only this vast night and the point of 

light created by this firefly” - Mihail 

Sebastian  

2. „E de ajuns o singură lucire care se 

naște și iată-mă plin de bucurie 

nedeslușită și amețitoare” - Camus  

3. „Ce nu ar spune pesimiștii, dar lumea 

asta este minunată, iar sub lumina lunii 

pur și simplu fascinantă” – Mihail 

Bulgakov 

În literatură lumina este mereu 

asociată cu întunericul, două părți ale 

aceleași monede, mereu în opoziție. 

Lumina, după cum am putut observa, este 

ceva pur, chiar s-ar putea spune că este o 

speranță.  

Literatura, după scriitori, se găsește 

chiar în noi, astfel lumina interioară ne 

înseninează, ne definește, poate putem fi 

umbre sau chiar niște stele. Lumina este un 

punct pivot, un adevărat punct de referință, 

toată lumea fiind de acord că fără lumină 

nu ar fi viață și mai ales nu ar mai fi 

creații.  

ÎN FILOSOFIE: 

„Iubesc umbra aşa cum iubesc 

lumina. E nevoie de amândouă pentru ca 

un chip să fie frumos”, afirma Nietzsche, 

lumina în concepția filozofului german 

reprezentând binele, un element necesar 

pentru formarea întregului, fără lumină, 

existența frumosului fiind imposibilă. 

În viziunea lui Immanuel Kant, 

lumina era văzută în procesul de iluminare 

care este un concept în care ne folosim de 

propria noastră inteligență, adică de lumina 

noastră interioară, ca să înțelegem ce ne 

înconjoară și să putem evolua ca indivizi. 

„Dacă lumina lipsește nu mai există 

distincție absolută. Lumina face dintr-un 

lucru ceva de preț, iar din altul – un nimic, 

dintr-unul – ceea ce determină totul, din 

altul – ceea ce nu poate fi nici măcar 

determinat” zicea Soren Kierkegaard. 

Lumina este un lucru sacru care dă valoare, 

este de o substanță imensă, lucru cel mai 

distinctiv din lume.  

 

ÎN RELIGIE: 

Lumina este monumentală în 

fiecare religie, de la cele antice până la 

creștinism, iudaism, islamist printre altele. 

În fiecare religie, prin credință noi suntem 

luminați, adică suntem purificați și ocrotiți 

Biblia chiar se deschide cu celebra 

vorbă „Fiat lux” sau  „Să fie lumină”. Fără 

lumină nu ar exista viață, este primul lucru 

pe care Dumnezeu l-a creat. Lumina în 

creștinism este punctul de plecare. De 

asemenea, lumina sfântă este considerată 

de creștinii ortodocși a fi o minune care se 

întâmplă în fiecare an la Biserica Sfântului 

Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, 

ziua dinaintea Paștelui Ortodox. Mulți o 

consideră cea mai veche minune anuală 

atestată a lumii creștine.  

Lumina în Islam este văzută ca 

înțelepciunea lui Allah căruia îi este dată 

fiecăruia dintre noi. 
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Hanuka la evrei mai este cunoscut 

și drept „Sărbătoarea Luminilor”, 

sărbătoare care durează opt zile, 

comemorând rededicarea Templului din 

Ierusalim. Lumina este o amintire, o 

comemorare.  

Atmanul este crezul hindus care se 

referă la spiritul nostru interior, la lumina 

noastră interioară. Ea este vitală în religia 

indiană și fără de ea spiritul credincioșilor 

ar fi gol, un vid. 

 

ÎN ARTĂ:  

Lumina joacă un rol monumental și 

în arta. Fără ea, artiștii mari precum 

Leonardo DaVinci sau Rembrandt nu ar 

putea sa pună pe pânză lucrul dorit. Rondul 

de noapte de Rembrandt care este o 

desăvârșită creație în care lumina este 

folosită cu măiestrie.  

Lumina în modul cum este utilizată 

dă o autenticitate și o anume finețe 

operelor plastice. Cu lumina pictorii pot să 

scoată în evidență anumite aspecte sau să 

înfrumusețeze pânză prin diferite tehnici. 

Spre exemplu, Leonardo DaVinci a 

inventat tehnica 

sfumato,  care consta în 

amestecarea luminii și 

a umbrelor „fără linii 

sau granițe, ca și 

fumul”. Cea mai 

faimoasă pictură a lui 

Da Vinci este pictată 

folosind această 

tehnică, Mona Lisa. 

 

ÎN MUZICĂ: 

Cântecele sunt o formă de 

exprimare a sentimentelor de când omul a 

existat pe pământ. Este doar normal să 

existe o sumedenie de ode aduse la adresa 

luminii, lumina care a fost alături de 

oameni încă din cele mai negre timpuri. 

Lumina fascinează și intrigă prin existența 

sa. Prin intermediul ei artiștii pot să își 

exprime mai multe sentimente, astfel avem 

multe exemple de melodii cum ar fi 

„Green Light” de Lorde sau „There is a 

light that never goes out” de The Smiths.  

Lumina deci, este aproape în orice 

aspect al vieții noastre fără să știm de la 

literatură, la fizică, de la religie la muzică 

pe care o ascultăm la radio. Lumina unește 

oamenii dacă o lăsăm să ne intre în suflet, 

dar și în minte. 

 
 

Dragomir Ana și Jigarov Vlad, 

Clasa a XI-a C
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ARTE PLASTICE 

Constantin Brâncuși și operele sale 

 

 
Toată lumea îl recunoaște pe 

Constantin Brâncuși,  auzindu-i numele îți 

răsar în minte sculpturi și forme precum 

faimoasa „Coloana Infinitului”, „Sărutul” 

și „Masa Tăcerii”. Ne mândrim cu o astfel 

de personalitate,  recunoscută pentru 

talentul său la nivel mondial, însă foarte 

puțină lume știe de modul în care acesta a 

fost tratat de statul român, de proprii săi 

compatrioți și artiști de seamă, o lovitură 

ce îl va determina să renunțe chiar la 

cetățenia română.  

 

 

Astăzi un simbol al sculpturii 

secolului XX, drumul său către renume a 

fost îndelungat,  marcat de momente de 

suferință.  

Provenind dintr-o familie 

numeroasă, a fost pus la muncă de mic, a 

încercat diferite meserii, a studiat la Viena 

și București și, influențat de idoli francezi, 

se lasă ghidat către Paris. Acolo își face un 

nume, ajungând chiar să frecventeze 

aceleași cercuri precum Tristán Tzara, al 

cărui curent îl susținea (pentru a afla mai 

multe despre dadaism și despre unul dintre 

personalitățile importante ale acesteia, 

citiți numărul trecut al revistei). 

În 1951,  Brâncuși, deja recunoscut 

și apreciat pentru talentul său, se hotărăște 

să doneze statului român lucrările din 

atelierul său, sperând să lase moștenire tot 

ce avea el mai bun.  

În acest sens, au fost trimiși un 

grup de „experți” pentru a vedea lucrările, 

persoane lipsite de pregătire artistică, care 

nu au înțeles însemnătatea formelor 

sculpturilor; forme abstracte, caracterizate 

de simplitate și linii ferme, inspirate din 

satul natal al artistului.  

Astfel, printre membrii colectivului 

se regăseau fosta țesătoare Constanța 

Crăciun, atunci ministrul Culturii, și fostul 

tipograf cu patru clase Teohari Georgescu, 

ajuns ministrul de Interne. Aceștia au 

redactat un referat, urmat, de asemenea, de 

surprinzătoarea replică „Operele lui 

Brâncuși sunt niște opere pe care le-ar 

putea face orice țăran neinstruit”,  fapt ce l-

au transmis lui Gheorghe Gheorghidiu Dej, 

liderul comunist, ce a adăugat „Operele lui 

Brâncuși nu ajută cu nimic la edificarea 

socialismului în România. Refuzăm!”. 

Ulterior, se dă o formă mai oficială 

refuzului, printr-o ședință prezidată de 

Mihail Sadoveanu,  unde s-au convocat 

membrii Secției de Limbă, Literatură și 

Arte. Printre aceștia se numără autori 

cunoscuți precum: George Călinescu, 

Camil Petrescu, Geo Bogza, Alexandru 

Rosetti și Iorgu Iordan. Pe de o parte, 

Alexandru Toma şi George Călinescu 

refuzau categoric propunerea sculptorului, 

acuzându-l de faptul că era „dușman al 

regimului” şi că „nu se exprimă cu 

mijloace proprii acestei arte”.  

De cealaltă baricadă, desigur o 

poziție destul de nuanțată se aflau, printre 

alții, Camil Petrescu, Geo Bogza şi Victor 

Eftimiu. Aceștia erau de părere că 

Brâncuși reprezintă un adevărat simbol 

pentru români şi ar trebui ca poporul său să 

îi recunoască adevărata valoare. 
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Însă decizia era deja cunoscută: îl 

refuzau pe baza contactului său cu lumea 

artistică pariziană, fiind influențat în mod 

negativ de aceasta, creațiile sale căpătând 

formă printr-o așa numită viziune 

„burgheză” și în plus, a faptului că el nu ar 

respecta tiparele clasice domeniului în care 

activa. Mâhnit cumplit de răspuns, de 

respingerea totală a autorităților, decide să 

renunțe la cetățenia română, obținând-o în 

schimb pe cea franceză în decursul unui 

an.  

Brâncuși își retrage oferta făcută 

statului și donează totul noii sale patrii, 

Franța, totul însumând 230 de sculpturi, 41 

de desene și 1600 de fotografii. În schimb, 

în cadrul țării noastre se mai găsesc actual 

doar 16 sculpturi. 

Acesta se stinge pe 16 Martie 1957, 

spovedindu-se și anunțând că „Mor cu 

sufletul neîmpăcat că voi putrezi în pământ 

străin, departe de ființa cea mai dragă, 

mama mea”. 

 

Constantin Maria Rebeca, 

Clasa a XI-a C 
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ARTE PLASTICE 

Istoria marilor couturieri – The Queen of Paris 

 

 
Moda...un subiect atât de 

controversat care nu va apune niciodată. 

Greu de definit, având o nuanță diferită în 

ochii fiecăruia, lumea modei a fost 

dintotdeauna o evadare potrivită din 

realitate. Așa cum literatura dăinuie prin 

Shakespeare, pictura prin Picasso, muzica 

prin Michael Jackson așa și arta modei are 

titanii ei.  

Un nume clasic, efemer Gabrielle 

Bonheur Chanel cunoscută drept Coco 

Chanel ascunde una dintre cele mai 

cutremurătoare povești de viață în spatele 

succesului fulminant pe care l-a avut în 

lumea modei. 

Născută pe 19 august 1883 în 

regiunea franceză Valle de la Loire, 

Gabrielle provine dintr-o familie săracă, cu 

venituri modeste, unde mama sa era 

croitoreasă și tatăl vânzător ambulant de 

țesături. Încă de la o vârstă fragedă trăiește 

experiența dureroasă de a-și pierde mama 

urmând apoi să fie abandonată, împreună 

cu frații săi, într-un orfelinat. Acolo învață 

primii pași în croitorie. 

SIMPLITATEA vestimentației 

călugărițelor din orfelinat va reprezenta o 

sursă de inspirație pentru definirea 

propriului stil. Tragedia care i-a marcat 

copilăria, sărăcia care a însoțit-o la debutul 

carierei nu au fost impedimente în 

devenirea ei ca cea mai mare creatoare de 

modă a secolului al XX-lea, dar și una 

dintre cele mai influente femei în acea 

perioadă. 

Porecla de ,,Coco” o primește după 

câțiva ani după părăsirea orfelinatului, 

când începe să cânte la cabaret, cel mai 

probabil de la numele unei piese pe care o 

interpreta. 

La  vârsta de 23 de ani începe o 

relație cu Etienne Balsan, un moștenitor 

bogat al unei prospere fabrici de textile, 

devenind amanta sa și făcându-i intrarea în 

marile cercuri ale lumii mondene. 

Parfumul CHANEL NO. 5 simțit 

prin prisma iubirii. 

Chanel a iubit unda de mister 

aruncată asupra vieții ei, la fel cum 

creațiile sale au complimentat mereu 

eternul mister feminin. Ea obișnuia să 

spună că atât cât existau bărbați, 

dezvoltarea ei era asigurată: ,,Atâta vreme 

cât știi că bărbații sunt precum copiii , știi 

totul”.  

După ce Etienne o introduce în 

,,lumea bună”, aceasta cunoaște un 

personaj care va fi definitoriu pentru viața 
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ei amoroasă, căpitanul englez Arthur Boy 

Capel, părăsindu-l în cele din urmă pe 

Etienne Balsan. 

Arthur îi sponsorizează primele 

magazine de haine, care au avut un succes 

imens, spunându-i într-un final ,,am crezut 

că-ți dau doar o jucărie pentru timpul liber, 

dar de fapt ți-am dat libertatea”. 

Acesta a fost probabil singurul 

bărbat pe care l-a iubit, asumându-și parcă, 

într-o dureroasă plăcere, acest statut de 

,,Damă cu camelii” a modei.  

Căpitanul a fost și sursa de 

inspirație pentru celebrul și iubitul parfum 

feminin CHANEL NO. 5, femeia fiind 

fascinată de sticluțele cu apă de toaletă pe 

care Boy le purta în valiza lui de călătorie. 

În urma prieteniei cu Pierre Wertheimer, 

directorul casei de parfumuri Bourgeois, 

lansează parfumul CHANEL NO.5, cifra 

nefiind aleasă ÎNTÂMPLĂTOR. În 

copilărie, un ghicitor îi spusese că este 

numărul ei norocos, fapt care s-a și 

împlinit. 

Parfumul va deveni râvnit după ce 

starul Marilyn Monroe îi va face reclamă, 

mărturisind că ,,nu poartă în pat decât cinci 

picături din celebrul parfum”. 

Istoria modei scrisă de ea are 

amprenta simplității care reinventează 

femininul prin inspirație masculină, într-un 

stil etern. 

,,MODA E TRECĂTOARE, STILUL E 

ETERN!” 

 

,,SIMPLITATEA ESTE ESENȚA 

ORICĂREI ELEGANȚE 

ADEVĂRATE” 

 

Ciocîrlea Andra, 

Clasa a XI-a C
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SOCIO-UMANE 

Conflicte uitate în istorie 

 

 
Pentru mulți, izbucnirea războiului 

din Ucraina a fost o știre de neconceput. 

Toată pacea pentru ei părea spulberată. 

„Război în Europa” strigau toate ziarele, 

iar peste tot la știri auzim și acum numai 

despre acest conflict devastator care prinde 

la mijloc civili și oameni nevinovați din 

ambele tabere. Numeroși jurnaliști mai și 

ziceau că este primul război de după cel de 

Al Doilea Război Mondial, dar din multe 

puncte de vedere, acest lucru este fals. Nu 

numai că au existat și pe continentul nostru 

conflicte de genul după 1945, cel mai 

recent fiind Războiul din Iugoslavia, dar 

sunt o sumedenie de războaie în istoria 

contemporană care nu au primit nici măcar 

un sfert din mediatizarea pe care acest 

război din Ucraina  l-a cunoscut. Singurul 

lucru care le distinge față de acest nou 

conflict este că aceste conflicte uitate nu se 

derulează pe continentul european, deci 

pentru marile ziare din vest, nu sunt la fel 

de importante, ba chiar specifice țărilor 

non europene, cum însuși Prințul Charles 

al Regatului Unit afirmă.  

Unul din cele mai devastatoare 

războaie pe care a putut să îl vadă planeta 

noastră este cel din Yemen care a început 

în anul 2004 și care nici în ziua de azi nu s-

a încheiat. Războiul a început odată cu 

insurgența houthi, un grup islamist 

extremist, care căuta preluarea puterii din 

Yemen. Ei au început sa prindă o anumită 

putere după 2003 când SUA a invadat 

Irakul, lucru ce a dus la un sentiment           

anti- vestic în Peninsula Arabă. Se și crede 

că acest grup terorist este antrenat de către 

guvernul iranian. Puterea statului din 

Yemen este dezbătută între această 

grupare, care lucrează strâns legat cu ISIS, 

și între guvernul actual care este susținut 

de toate statele arabe, în afară de Iran, dar 

și de SUA. Acest război cumplit este totuși 

doar un „proxy war”, adică, Arabia Saudită 

și Iran au decis ca Yemenul este un bun 

câmp de luptă, fiecare finanțând câte o 

parte care le împarte ideologia. Cei care au 

de suferit sunt totuși oamenii din această 

țară. Yemenul în acest moment este în cea 

mai mare criză umanitară din ultimii ani, 

aproximativ 19 milioane de oameni fiind 

preconizați ca o să moară de foamete. De 

asemenea, este și singurul câmp de luptă 

unde, constant, ambele tabere folosesc 

copii ca soldați. Din păcate, războiul pare 

că o să devină și mai sângeros, atacurile 

aeriene asupra civililor intensificându-se.  

Un alt conflict din Peninsula Arabă 

este Războiul Civil din Siria care a început 

în 2011 și persistă în continuare. Acesta a 

mai fost mediatizat, dar doar atunci când a 

început criza refugiaților sirieni, pentru că 

abia atunci i-a făcut pe europeni să 

realizeze că Europa nu este o bulă și există 

războaie în alte colțuri ale lumii. Războiul 

a început din cauza nemulțumirilor 

constante ale cetățenilor cu regimul 

dictatorial impus de familia Al-Assad care 

este la conducere din 1971. De această 

instabilitate politică a profitat și ISIS care   

targhetează civilii. NATO a intervenit în 

acest război și au mai oprit din 

expansiunea teroristă, dar și din puterea 

actualului guvern. Totuși, ambele părți 

sunt acuzate de încălcări ale drepturilor 

omului, soldații americani fiind 

responsabili de distrugerea anumitor 

vestigii, cel mai cunoscut caz fiind 

bombardarea Damascului de către 

americani, cel din urmă fiind un oraș cu un 
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istoric de invidiat, care a fost din 

antichitate  un centru cultural de o mare 

însemnătate.  Acest conflict a dus la 

pierderi omenești semnificative, dar și 

culturale, omenirea pierzând multe din 

lucrurile ce se ascundeau în Damasc.  

Continentul sud american nu este 

nici el mai liniștit. După moartea lui Pablo 

Escobar   s-a ridicat cartelul mexican, care, 

la începutul anilor 2000, controla 90% din 

toată cocaina importată în SUA. Aceste 

carteluri mexicane au început să devină 

violente, crimele în Mexic atingând cote 

imense, astfel guvernul mexican a hotărât 

să declare război tuturor cartelurilor din 

țară în anul 2006. Odată cu arestarea 

liderilor de cartel, crimele, luptele, răpirile 

și alte lucruri de genul au explodat. Din 

această cauză, și consumul de droguri în 

Mexic a crescut, cartelurile profitând de 

instabilitatea politică, dar și de sărăcia și de 

lipsa de educație răspândită în toată țara. 

Fiecare președinte al Mexicului din 2006 

încoace a susținut acest război asupra 

drogurilor, primind și sprijinul 

americanilor. Acest conflict a avut un efect  

dezastruos asupra populației vulnerabile, 

cazurile de HIV crescând semnificativ, dar 

și violențele și abuzurile de substanță. S-au 

înregistrat și numeroase încălcări ale 

drepturile omului, guvernul mexican 

încercând cu toată silința să remedieze 

această situație care pare nesfârșită din 

2006. Sunt și anumite controverse din 

partea statului american. Felix Rodriguez, 

soldatul care l-a ucis pe Che Guevara este 

acuzat că a ucis un agent antidrog, întrucât 

acesta aflase că CIA-ul vrea să mențină 

acest trafic de droguri că să dea motiv 

americanilor să fortifice mai mult granița 

cu Mexic. Se încearcă în prezent la o 

abordare diferită, guvernul încercând să 

investească timpul și bugetul într-o 

educație și o apărare mai bună. 

Mai la sud de Mexic este o țară 

care trece și ea printr-o criză continuă de la 

începutul anilor 2010. Venezuela este într-

o continuă criză politică, oamenii 

luptându-se cu un regim corupt care 

încalcă sistematic drepturile omului. Criza 

a început din cauza creșterii prețurilor 

petrolului și din cauza unei gestionări 

proaste a guvernului. Oamenii au rămas în 

curând șomeri, iar regimul atât condus de 

Hugo Chavez, cât și cel în frunte cu 

Nicolas Maduro au creat rații. La 

momentul actual, inflația în Venezuela este 

cea mai mare de pe glob. În fiecare zi sunt 

proteste, țara fiind în pragul unui război 

civil. Apogeul acestui conflict dintre 

populația nemulțumită și guvernul actual a 

fost în mai 2020 când SUA a încercat să îl 

susțină pe liderul opoziției, Juan Guaido, 

să preia puterea. Americanii au început 

operațiunea Gideon și au încercat pe cale 

violentă, aducând proprii lor soldați, să 

schimbe climatul politic din această țară. 

Guvernul venezuelean a prins soldații care 

au luat parte la această operațiune, dar 

majoritatea statelor din lume îl recunoaște 

pe Guaido ca și Conducătorul legitim al 

Venezuelei. Din păcate, această criză nu e 

deloc aproape de a fi sfârșită și tot oamenii 

nevinovați vor avea de suferit.  

Noi nu putem realiza multe, dar 

dacă  facem aceste povești, care foarte des 

trec uitate,  să prindă un anumit contur, 

dacă le aducem la lumină, mai mulți 

oameni vor fi conștienți de asta și poate 

unele lucruri se pot schimba. Pacea nu a 

fost niciodată atinsă în totalitate, dar dacă 

cu toții putem învăța din aceste conflicte și 

să încercăm să nu repetăm istoria, 

omenirea poate avea un viitor strălucit și 

armonios. 

 

Dragomir Ana, 

Clasa a XI- a C 
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SOCIO-UMANE 

Egoismul. Este oare el așa de rău? 

 

 
A fi numit egoist este pentru mulți 

o insultă, dar este egoismul atât de rău sau 

pur și simplu nu l-am înțeles noi din punct 

de vedere filozofic? Conceptul de egoism a 

existat întotdeauna, el se rezumă în mare 

parte în a pune mai presus decât orice 

interesele personale. Chiar dacă acest 

instinct a fost încă din antichitate, 

conceptul de egoism a început să fie 

teoretizat și discutat abia în anul 1844 cu 

opera filozofului german Max Stirner „The 

Ego and Its Own”. Cartea sa abordează 

mult mai multe subiecte, inițial fiind o 

critică a moralității creștine, dar la bază 

Stirner pledează pentru un egoism fără 

moralitate, punând bazele astfel și 

conceptului de anarhie individualistă. 

Inițial, acest concept de egoism amoral 

poate suna extrem, dar odată cu înțelegerea 

celor trei tipuri de egoism nu doar că 

această primă impresie se va schimba, dar 

întreg modul cum percepem lumea va lua o 

întorsătură drastică. 

În primul rând, Max Stirner nu 

vedea egoismul ca o manifestare a 

hedonismului fără reguli în care nimeni nu 

respectă pe nimeni. El era de părere că 

indivizii nu trebuie să fie ghidați de 

dorințele lor, cât de lucrurile care le fac 

bine și care le satisfac nevoile, nu 

capriciile. Prin egoism noi devenim proprii 

noștri maeștri, avem grijă de noi și ne 

prioritizăm necesitățile, dar fără să rănim 

pe cei din jurul nostru.  

Cum am mai menționat, sunt trei 

tipuri de egoism, primul fiind egoismul 

psihologic. Din perspectiva egoismului 

psihologic, absolut toată lumea acționează 

dintr-un motiv personal, mai mare sau mai 

mic. Chiar dacă unii ar zice că se comportă 

altruist, de fapt, tot ce fac este în interesul 

lor. În viziunea egoiștilor psihologici până 

și un soldat care se sacrifică pentru 

camarazii săi a făcut-o dintr-un motiv 

individualist, poate asta voia sau poate 

voia să fie amintit drept un martir. 

Motivele din spate fac și cel mai generos 

gest să fie unul egoist. Faptul că noi ne 

simțim bine după ce facem o faptă bună 

este o reacție pur egoistă, am făcut un gest 

frumos numai ca să simțim satisfacția de 

după.  

Al doilea tip de egoism este cel etic 

care este mai mult o poziție etică din 

perspectivă egoistă că este mereu corect 

moral să facem ce ne-ar aduce cel mai 

mare beneficiu. Chiar este obligatoriu 

moral să faci ce este în interesul propriu 

pentru că cine altcineva ar face-o? Sunt 

unele voci care zic că această concepție 

este în plină contradicție cu tot ce este 

etica, dar un egoist etic nu zice ce este 

moral sau nu și nici nu îndeamnă 
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persoanele să facă ce vor, ci doar ce le-ar 

aduce un adevărat câștig pe termen lung. 

Spre exemplu, tu nu ai vrea să îți faci tema, 

dar știi că asta te va ajuta pe termen lung, 

așa că, în final tu îți vei face tema, nu 

datorită unui sens al responsabilității, cât 

mai mult datorită unui motiv egoist.  

Ultimul tip de egoism este cel 

rațional, care din multe puncte de vedere 

poate să se asemene cu cel etic. Egoismul 

rațional zice că dacă cineva acționează să 

își atingă propriile interese este o persoană 

logică sau rațională. Ca și la egoismul etic 

trebuie să distingem clar linia dintre ceea 

ce vrem și ceea ce este în interesul nostru, 

dar trebuie să nu uităm că ce este rațional 

pentru mine, poate să nu fie pentru cel de 

lângă, egoismul rațional fiind un concept 

extrem de subiectiv.  

O altă problemă pe care Max 

Stirner o abordează este că oamenii se 

împart în două mari categorii, egoiștii 

conștienți și cei inconștienți. Din 

perspectiva filozofului german, nu există 

om pe glob care să nu îşi urmărească 

interesele, astfel într-o măsură sau alta, cu 

toții suntem egoiști, dar foarte putini 

conștientizează acest fapt.  

Deci, a fi egoist este oare atât de 

rău acum că vedem totul dintr-o 

perspectivă filozofică? Nu totul este așa 

cum pare și nici măcar egoismul nu mai 

este la fel de  demonizat atunci când ne 

gândim că este de datoria noastră să avem 

grija de noi înșine, dar totuși să nu uităm 

că mai sunt și alte persoane lângă noi.  

 

Dragomir Ana, 

Clasa a-XI-a  
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MUZICĂ 

Trupa Queen- Freddie Mercury 

 

 

Dacă vei căuta pe Google „queen”, după vizualizarea reginei care dispune de cea mai 

lungă perioadă monarhică în poziție de conducere, va fi a doua variantă, formația Queen, o 

trupă încoronată cu 14 premii recunoscute mondial. Într-o perioadă în care muzica era de-a 

dreptul pe val și, mai ales, formarea trupelor de muzică era în continuă ascensiune, band-ul 

„regină” a dezvoltat ideile a 15 albume care s-au bucurat de apreciere universală. 

Brian May (guitar, vocals), Roger Taylorn (drums, vocals), John Deacon (bass) și 

Freddie Mercury (lead vocals, piano) au fost exponenții unei ere progresiste care includea 

hard rock și heavy metal, de aici și impactul pozitiv pe care l-au avut asupra iubitorilor de 

muzică alternativă, dar și îngreunarea drumului spre popularitate. 

Pentru majoritatea albumelor formației, fiecare membru a scris piese și, chiar dacă 

Freddie Mercury a compus multe hituri, nu a fost nicidecum compozitorul dominant; cei patru 

se considerau egali din punct de vedere al 

creativității, hotărând să fie acordat creditul în 

mod simplu sub titlul „Queen”, și nu în mod 

individual. 

Queen a făcut un album de o coeziune 

uimitoare abordând o varietate de stiluri muzicale. 

A conținut piesa „Stone Cold Crazy'”, pe care au 

preluat-o cei de la Metallica mai târziu, obținând chiar și un Grammy pentru ea, însă piesa de 

rezistență a albumului a fost „Killer Queen”, care a ajuns în Top 10 în Anglia.  

Următorul album, „A NIGHT AT THE OPERA”, lansat în 1975, a fost și mai 

apreciat, formația abordând și de această data mai multe direcții muzicale. Unele voci au 

susținut că acest album a fost pentru Queen ceea ce a reprezentat albumul „IV” pentru Led 

Zeppelin. Trupa Queen a reprezentat un punct de referință la nivel global, pe mai multe 

planuri. 

Un moment magic este capturat  în timp ce Freddie Mercury începe să interpreteze o 

adevărată piesă de artă, melodia „Bohemian Rhapsody”, în fața a peste 72.000 de persoane 

care cântau la unison cu acesta, de parcă viața lor depinde de acest lucru. 

Iar lucrurile încep să se clădească din clipa aceea... Freddie avea obiceiul ca în 

concertele trupei să înceapă cu vocalize care erau captate și imitate de mii de oameni, 

creându-se o atmosferă imposibil de redat. La puțin timp după, când trupa devenise 

cunoscută, ceva tragic se întâmplă. Freddie a primit un diagnostic deloc cunoscut la vremea 

aceea, pneumonie bronșică, o complicație a virusului HIV.Acesta s-a confruntat ani la rând cu 

afecțiunea, fiind diagnosticat cu mult înainte de a spune ceva cuiva. 

Deși presa nu era așa de intrusivă pe cât e acum, fanii si, în general, percepția publică 

cu referire la Sida, a fost una dezinformată și chiar a dus în prag de frică. 
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Faptul că populația era de părere că Sida reprezintă o boală pe care o pot lua doar 

homosexualii, l-a făcut pe Freddie să țină ascuns tot ce privește sănătatea lui de public. Doar 

cercul lui apropiat de prieteni știa motivul schimbării vizibile a stării acestuia. 

Doar în ultimele 24 de ore, înainte de anunțarea decesului, legenda a dezvăluit că 

suferă de pneumonie bronșică. Pe toată perioada aceasta mai complicată, prietenii și, în 

același timp, colegii lui de trupă, au fost alături de el, păstrând secretul diagnosticului. 

Însă motivul principal care l-a făcut pe Freddie să ascundă atât de mult simptomele a 

fost să nu-și vadă apropiații suferind. Acesta s-a simțit rușinat, chiar că merită boala și a 

refuzat vreun ajutor, muncind până în ultimul moment. 

Neexistând cazuri tratate până atunci și epidemia fiind în floare, se știa că viața ta se 

scurtează cu acceleratorul odată ce intri în contact cu boala. Chiar dacă reacția involuntară a 

tuturor era să simtă că nu mai au pentru ce trăi, acesta nu era cazul lui Freddie. El trăia pentru 

muzică, iar acum tot prin muzică rămâne în viață, cu demnitatea intactă. Este un artist 

complet, iar formula trupei era perfectă.  

După muzică, în topul priorităților erau oamenii. El iubea omul, indiferent de gen și 

iubea să fie prezent in viața fiecăruia din jurul lui. De aceea, după despărțirea dureroasă de 

Mary Austin, una dintre cele mai mari iubiri din viața lui, aceștia încă țineau legătura, fiind 

cei mai buni prieteni până pe patul de moarte... 

În ultima perioadă a vieții lui, însă, Freddie Mercury își petrece timpul total alături de 

iubitul său, Jim Hutton. Acesta era a doua mare iubire a vieții, iar Jim este spulberat de 

decesul cumva așteptat. Pe 24 noiembrie 1991 celebrul solist a decedat, pierzând lupta cu 

sindromul Imunodeficienței Dobândite. 

Un mod extrem de valoros și admirabil de a comemora trimiterea pe ultimul drum a 

decedatului îl reprezintă marele concert de tribut, „The Freddie Mercury Tribute Concert for 

AIDS Awareness” - 1991, în același timp cu scop caritabil. Aici, cei mai prestigioși artiști ai 

perioadei respective au urcat în fața zecilor de mii de oameni și au interpretat cunoscutele 

melodii ale formației. Artiști precum Elton 

John, David Bowie, Annie Lennox, Axl Rose 

au urcat pe scenă cântând „Bohemian 

Rhapsody”, „Under Pressure”, „We will rock 

you”. Pe lângă grandoarea evenimentului în 

sine, Jim și colegii de trupă a lui Freddie au 

ajutat, cu banii strânși, la construirea unui spital 

care tratează oamenii diagnosticați cu această 

infecție necruțătoare. 

Trupa Queen a fost și va fi un punct cheie în istoria muzicii, iar eu pot spune, cu mâna 

pe inimă, că mă simt privilegiată că pot asculta melodiile acestei trupe care încă inovează și 

influențează, în mod pozitiv, atâția artiști. 

 

Andrei Georgiana, 

Clasa a XI-a C 
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OLIMPICII NOȘTRI 

Barbu Ioana – Calificată la barajul pentru Olimpiada 

Internațională Asia-Pacific 

 

 
Încă din clasa a V-a, primăvara a 

căpătat pentru mine o cu totul altă 

însemnătate decât pentru majoritatea 

oamenilor. Dacă pentru alții primăvara este 

marcată de schimbul de mărțișoare, 

buchete de flori și ghiocei, excursii cu 

clasa și bine așteptata vacanță, pentru 

aspiranții la performanțe școlare și 

rezultate deosebite primăvara este în 

primul rând anotimpul olimpiadelor. Este 

prilejul nostru să ne afirmăm, să ne 

demonstrăm în primul rând nouă înșine, 

dar și celor din jur că putem să ne depășim 

limitele și să atingem idealurile pentru care 

am muncit cu ambiție, dedicație și, 

bineînțeles, dragoste - dragoste pentru 

performanță, dragoste pentru competiție, 

dragoste pentru ceea ce facem.  

 

Mereu mi s-a părut incredibil că 

primăvara este momentul pentru care 

olimpicii de pretutindeni se pregătesc de-a 

lungul întregului an. Sute de ore de 

pregătire, zeci de întâlniri cu profesorii 

îndrumători și de momente de cumpănă, 

toate acestea pentru câteva ore de concurs. 

Totuși, nu aș da acele clipe pentru nimic în 

lume - adrenalina, emoțiile, euforia 

momentului, acest amalgam de sentimente 

pe care doar un iubitor de performanță le 

poate înțelege pe deplin. Timp de doi ani, 

pandemia ne-a răpit această oportunitate, 

majoritatea olimpiadelor nu s-au mai 

organizat fie deloc, fie nu în regimul 

familiar pe care îl cunoaștem cu toții. Anul 

acesta, întrucât am participat atât la 

olimpiade online, cât și în format fizic, a 

însemnat pentru mine o conștientizare a cât 

de dor îmi era de fapt de firescul  

concursurilor organizate în săli de clasă: 

ticăitul ceasului, completatul foilor și al 

nenumăratelor tabele organizatorice și 

veșnicul „Mi-am uitat buletinulacasă”, 

toate aceste lucruri pe care obișnuiam să le 

detest mi-au adus, de această dată, un 

zâmbet larg pe buze și o căldură 

reconfortantă. 

Anul acesta am participat la etapa 

națională a trei olimpiade, dintre care două 

s-au desfășurat online, și anume cea de 

informatică și cea de lingvistică, dar și la 

Olimpiada Națională de Matematică, ce a 

avut loc, spre bucuria mea, la Piatra 

Neamț, un oraș pe care nu l-am mai vizitat. 

Că despre experiența mea cu olimpiadele 

în regim electronic, pot spune că am 

descoperit atât beneficii, dar și 

dezavantaje. La Olimpiada Națională de 

Informatică, faptul că am susținut-o online, 

din confortul propriei mele școli, m-a 

ajutat să mă concentrez mai bine pe 

pregătire și nu pe detalii organizatorice, 

dar și în gestionarea emoțiilor. Deși nu am 

obținut vreun premiu la această etapă, 

privesc participarea mea ca pe un plus de 

experiență pentru anii următori. Mi-aș fi 

dorit, totuși, să cunosc alți participanți și să 

simt cu adevărat că îmi reprezint județul, 
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lucru pe care formatul competiției nu mi   

l-a permis în acest an. 

La Olimpiada Națională de 

Lingvistică am reușit să obțin Mențiune, 

dar și calificarea la Olimpiada 

Internațională Asia-Pacific, unde am avut 

oportunitatea de a-mi reprezenta pentru 

prima dată nu doar județul și școala, ci și 

țara. Rezultatul a fost unul neașteptat 

deoarece lingvistica era, în urmă cu câteva 

luni, un domeniu complet străin mie. La 

sfatul doamnei profesoare de limba româna 

m-am înscris și mi-am descoperit o nouă 

pasiune. Pentru mine, această olimpiadă 

este fascinantă deoarece întrunește 

echilibrul perfect între logică și 

creativitate. De această dată, pot spune că 

formatul online mi-a permis participarea la 

APLO, deoarece această etapă a avut loc în 

ziua următoare întoarcerii mele din Piatra 

Neamț. Aici, am reușit un rezultat mai bun 

decât cel anterior, clasându-mă a 

cincisprezecea dintre elevii români de la 

toate clasele de liceu. Cu toate că am ratat 

lotul național în acest an, toată această 

experiență m-a lăsat cu un gust dulce 

datorită implicării organizatorilor și a 

descoperirii unei noi înclinații pe care îmi 

doresc să o cultiv.  

Dintre toate aceste evenimente, 

trebuie să mărturisesc că cel care m-a făcut 

cel mai fericită, deşi nu am obținut o 

medalie, a fost Olimpiada Națională de 

Matematică. După săptămâni întregi de 

pregătire continuă, căci toate aceste 

momente importante au avut loc în decurs 

de două luni, cele șase zile petrecute în 

Piatra Neamț au concluzionat frumos 

parcursul meu competițional de această 

primăvară.Toată această apreciere nu vine 

dintr-un rezultat nemaipomenit sau din 

magnificul orașului vizitat, ci mai degrabă 

din oamenii frumoși, inteligenți și 

incredibil de sociabili pe care i-am 

cunoscut. Să întâlnesc persoane cu aceleași 

idealuri, cu aceeași dedicație și dragoste 

pentru performanța în matematică, dar și 

viziuni asemănătoare despre simple lucruri 

cotidiene a însemnat să cunosc persoane 

care mă înțeleg cu adevărat. Am petrecut 

fiecare clipă și fiecare excursie în locuri 

precum Cetatea Neamțului, Casa 

Memorială Calistrat Hogaș și Bojdeuca lui 

Ion Creangă nu doar cu membrii lotului 

meu, ci și cu cei din județele Giurgiu și 

Bihor, pe care simt că nu pot să nu îi 

menționez. Apropierea noastră ca prieteni 

m-a ajutat în confruntarea cu emoțiile și cu 

dezamăgirea și cumva faptul că eram cu 

toții acolo, că destinul a făcut să ne 

cunoaștem a contat mai mult decât un 

simplu rezultat. A fost o experiență 

revelatoare, care m-a învățat să mă bucur 

nu doar de premii și reușite, ci și de 

oamenii care mă înconjoară. Și, pentru a 

încheia într-o notă fericită, cu toții am 

părăsit minunatul oraș ce ne-a fost gazdă 

mai ambiționați ca nicio dată să ne 

revedem și în anul următor în același 

context, dar cu rezultate mai bune. 

 

Barbu Ioana-Steliana, 

Clasa a IX-a B
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OLIMPICII NOȘTRI 

Marinov Theea – Premiul I la Olimpiada Națională de Limba 

Engleză 
 

 

Cu nu mult timp în urmă, am avut 

privilegiul și șansa să îmi reprezint județul 

și școala în cadrul etapei naționale a 

Olimpiadei la Limba Engleză. Și anul 

acesta, ca și în anii trecuți, concurența în 

cadrul etapei județene a fost foarte mare, 

nivelul de pregătire al colegilor mei din 

județ fiind unul foarte ridicat. Nu mi-a fost 

ușor ca și în acest an să mă clasez pe 

primul loc la faza județeană! Chiar dacă 

am considerat că este un rezultat foarte 

posibil, am înțeles că este important să iau 

în serios orice oră  de pregătire, pentru a 

mă putea impune în fața celorlalți colegi 

foarte bine pregătiți! 

Apoi a urmat etapa națională a 

concursului... Era prima mea participare la 

acest nivel al competiției, dar mă simțeam 

încrezătoare și bine pregătită să fac față 

concurenței. Trebuie spus că, atunci când 

participi la acest nivel, nu doar gradul de 

stăpânire a domeniului și acuratețea 

cunoașterii limbii contează! Cu siguranță 

că toți cei calificați în actul final al 

competiției sunt copii buni ce stăpânesc 

limba aproape de nivelul maxim. Aici 

diferența poate fi făcută de alte 

considerente și particularități obiective... 

capacitatea de a te concentra, motivația 

puternică a fiecărui concurent, gradul de 

stăpânire a emoțiilor, încrederea în 

propriile forțe, experiența în gestionarea 

unor situații de limită, etc... Orice plus de 

această natură iți sporește șansele și te 

poate desprinde în învingător! 

Înainte de a-mi asuma vreun merit, 

trebuie să admit faptul că am fost foarte 

norocoasă (pentru că și de noroc ai 

nevoie), iar principalul meu noroc consider 

că a fost șansa de a avea în jurul meu 

oameni deosebiți care m-au influențat și 

format de așa manieră, încât să fiu bine 

pregătită și capabilă de a face față oricăror 

situații competitive. Părinții, colegii, 

profesorii, prietenii și chiar neprietenii, toți 

au contribuit la ceea ce sunt astăzi și mai 

ales la ceea ce se prefigurează să fiu în 

viitor. Toate cadrele didactice cu care am 

interacționat, au contribuit la încrederea 

mea în propriile forțe, prin corectitudine și 

imparțialitate, prin exigențe corect 

manifestate, prin seriozitatea muncii în 

actul didactic, prin vocația profesională.  

Și uite că am ajuns în punctul în 

care pot privi înapoi, la tot parcursul meu 

și să fiu complet sigură de faptul că, nu 

numai că a dat roade, dar și că merit ca 

realizările mele să fie recunoscute și 

apreciate, mai ales prin astfel de validări a 

propriei valori, pe care puține alte lucruri 

ar fi putut sa o facă. 

Cât despre mine, pot spune că sunt 

foarte fericită că am reușit acest rezultat, 
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sunt fericită pentru că am reprezentat cu 

succes școala care m-a format, profesori și 

colegi deopotrivă, că am reprezentat acest 

județ minunat prin unicitatea lui. Au fost 

emoții și pentru mine și asta s-a văzut în 

cele 5 sutimi cu care am fost depunctată 

din totalul maxim de puncte acordate, dar 

determinarea și dorința de confirmare a 

făcut să pot depăși această stare. Limba 

Engleză este una din pasiunile mele iar 

lucrul acesta a făcut să îmi ofere motivația 

suficiența pentru munca și perseverență. 

Cred cu tărie că atunci când dublezi 

pasiunea cu efortul unei munci serios 

susținute, rezultatele apar mai devreme sau 

mai târziu! Îmi doresc foarte mult să 

conving în egală măsură și în alte domenii 

sau activități pe care le am aproape de 

sufletul și aspirațiile mele. 

Mulțumesc tuturor celor care m-au 

ajutat și m-au format și îi asigur că orice 

succes obținut, nu este pentru mine decât 

un punct de plecare pentru noi reușite! 
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OLIMPICII NOȘTRI 

Borisov Daria – Mențiune la Olimpiada Națională de Limba și 

Literatura Română 

 

 

Îmi amintesc foarte vag etapa 

județeană a olimpiadei de limba și 

literatura română. Ziua aceea de martie 

este, în memoria mea, învăluită de frică, de 

emoții, de nesiguranță, de nerăbdare, un 

melanj de sentimente din care disting totuși 

un moment crucial: afișarea rezultatelor. 

Îmi căutam punctajul printre rânduri, iar 

realizarea calificării la etapa națională 

părea ireală… până când am văzut cât am 

de învățat, teancul de cărți șezând pe birou 

m-a adus cu picioarele pe pământ. Dar aș 

minți dacă aș spune că nu am adorat să 

lucrez pentru materia care îmi place cel 

mai tare. 

 După multe eseuri redactate, cărți 

citite și pixuri consumate, am ajuns in 

orașul Amara, la o zi distanță de proba 

scrisă a olimpiadei naționale. Hotelul în 

care am stat era friguros, căci dese ori 

caloriferele nu mergeau iar apa a fost rece 

și murdară. Totuși, condițiile de cazare au 

trecut neobservate atunci când eram în 

compania celorlalți participanți la 

olimpiadă. Copii de toate vârstele, din 

toate orașele, ne adunam și făceam 

cunoștința, împărțeam păreri, impresii și 

zâmbete mai calde decât dormitoarele în 

care ne aflam. A fost o mare bucurie 

pentru mine să observ că nimeni nu ținea 

cont de faptul ca eram la o competiție și că, 

deși concuram între noi pentru premiile 

râvnite, am reușit să legăm frumoase 

prietenii.  

 Olimpiada națională a presupus 

două probe: cea scrisă și cea orală. Spre 

deosebire de ceilalți participanți, am avut 

emoții pentru proba orală mult mai mari 
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decât pentru cea scrisă. Încerc să-mi explic 

acest sentiment prin faptul că faza orală 

presupune o doză de imprevizibil pentru 

care nu te poți pregăti, căci nu există 

modele de astfel de subiecte pe care să le 

poți accesa înainte. Poate că însăși starea 

de tensiune în care mă aflam m-a ajutat să 

obțin un rezultat frumos, întrucât teama 

mi-a sporit atenția (desigur, nu am intrat la 

probă fără să spun clasicul „ce o fi o fi”, în 

încercarea de a mă detașa de emoții).  

 Afișarea rezultatelor a venit cu 

garanția unei mențiuni și cu multe laude de 

la părinți, prieteni și profesori, care erau 

mai încântați de punctaj decât eram eu. 

Aflându-mă la doar un punct distanță de 

podium (dintr-un maxim de 100 de 

puncte), am căzut pradă frustrării si 

dezamăgirii. Totuși, profesoara însoțitoare, 

noii mei prieteni si o cafea gratis de la 

tonomatul de pe hol mi-au alungat 

supărarea, făcându-mă să realizez că nici 

măcar diploma pe care am adus-o acasă nu 

conta la fel de mult ca drumul parcurs până 

la aceasta. 

Adevăratul câștig pe care l-am 

obținut prin intermediul olimpiadei este 

reprezentat de îmbogățirea experienței 

culturale, dezvoltarea propriilor abilități 

lingvistice si, nu în ultimul rând, 

interacțiunea avută cu persoanele care au 

aceleași tabieturi ca mine. După doi ani de 

pandemie, a fost și va fi și anii viitori 

datoria mea să port numele Colegiului 

Dobrogean „Spiru Haret” cât mai sus în 

clasamente șisunt nerăbdătoare pentru 

viitoarele competiții. 
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OLIMPICII NOȘTRI 

Boncoi Mara – Mențiune Specială la Olimpiada Națională de 

Limba Franceză 

 

 

Întotdeauna am iubit limba 

franceză. Așadar, la vârsta de doar 8 ani 

am început să o studiez. Pe măsură ce am 

descoperit frumusețea acesteia, am devenit 

din ce în mai pasionată. De-a lungul anilor, 

am fost îndrumată de către mai multe 

doamne profesoare, care mi-au insuflat 

dragostea pentru această limbă străină 

minunată, cărora le sunt profund 

recunoscătoare. 

Dobândind aceasta pasiune, mereu 

mi-am dorit să o valorific participând la 

concursuri. Astfel, prin multă muncă, efort, 

dăruire și implicare am reușit să mă calific 

anul acesta la olimpiada naționala, trecând 

bineînțeles și prin experiența olimpiadei 

județene. 

La această primă etapă, am 

concurat și cu elevi de la alte licee, care de 

asemenea, au fost bine pregătiți, dar cu 

toate acestea, eu am reușit să mă calific la 

etapa națională. Trebuie să mărturisesc că 

am fost extraordinar de fericită, atât pentru 

faptul că am reușit să reprezint Colegiul 

Dobrogean ,,Spiru Haret” și orașul Tulcea 

la această competiție, cât și pentru faptul 

că iubirea pentru această materie a fost 

răsplătită. 

Toată experiența pe care am trăit-o 

participând la următoarea etapa a fost o 

adevărată provocare, începând de la 

drumul care a fost cu peripeții, întrucât am 

fost nevoite să schimbăm mai multe 

mijloace de transport ca să putem ajunge la 

destinația finală, Craiova. Cu toate acestea, 

atmosfera a fost plăcută atât datorită 

doamnei profesoare care ne-a însoțit, cât și 

colegelor mele, participante, de asemenea. 

Am fost impresionată încă din 

prima zi în care am fost invitați la 

deschiderea oficială a concursului, care s-a 

desfășurat într-o sală de teatru impozantă. 

M-a surprins numărul mare de concurenți, 

pentru că limba franceză nu beneficiază în 

ultimul timp de o atenție deosebita din 

partea elevilor. 

Cel mai mare obstacol pentru mine 

la această competiție, a fost reprezentat de 

proba orală, pe care nu am mai avut ocazia 

să o susțin până acum si de care mi-a fost 

cu adevărat teamă, însă doamnele 

profesoare examinatoare au fost foarte 

drăguțe, așa că, în final, m-am descurcat 

excelent. Pentru mine, o adolescentă de 16 

ani, aceasta olimpiadă a însemnat foarte 

mult, deoarece aminte reacționat cu 

oameni care au aceeași pasiune ca mine și 

am vizitat, de asemenea, un oraș mare, 

universitar, de care am fost foarte 

încântată. 

Rezultatul pe care l-am obținut a 

fost foarte bun, având în vedere concurența 

avută și țin să îi mulțumesc în mod 

deosebit pentru această performanță 
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doamnei profesoare Buric Elena care m-a 

ajutat și m-a susținut enorm de mult. 

În concluzie, toată participarea mea 

în cadrul olimpiadei de limba franceza, a 

fost cu adevărat o reușită! 
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OLIMPICII NOȘTRI 

Pintilie Amalia – Mențiune la Concursul Național „Made for 

Europe” 
 

 

Concursul național „Made for Europe” 

constă în prezentarea în sesiune publică, de 

către elevi, a produselor finale realizate în 

cadrul proiectelor: derulate de școli prin 

programele Comisiei Europene, ale 

Parlamentului European și ale altor instituții 

europene (Erasmus+, e-Twinning, Școli-

ambasador ale Parlamentului European, 

Euroscola, Lider European, Euro Quiz etc.), 

derulate de școli în parteneriat cu ambasade, 

universități și școli din Uniunea Europeană, 

companii europene, asociații profesionale 

europene, ONG–uri cu scop educațional/de 

formare profesională care activează la nivel 

European sau finanțate din fonduri structurale, 

în care școala este aplicant sau partener. 

Experiența mea în cadrul acestei 

competiții a început odată cu participarea la 

faza județeană, organizată la Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret”. 

 Pe data de 31 martie, împreună cu alți 

trei membri ai echipei „Emotions Mapping”, 

am prezentat în fața juriului produsul nostru, o 

resursă digitală ce abordează integral două 

teme: inteligența emoțională și manipularea în 

media. Această etapă a competiției s-a terminat 

în favoarea noastră, ne-a fost acordat premiul 

al doilea, lucru ce semnifică calificarea echipei 

la etapa națională.  

Am fost aleasă reprezentanta 

proiectului Erasmus+„Emotions Mapping” din 

cadrul Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” , 

iar pe data de 27 aprilie am plecat spre județul 

Dâmbovița, orașul Târgoviște unde urma să 

aibă loc competiția. 

Prima zi poate fi definită de confuzie 

și agitație. Am început amplasarea standului în 

zona pregătită pentru promovarea produselor. 

Elevi veniți din 40 de județe încercau aranjarea 

cât mai atractivă a standurilor lor. Fiecare 

produs se caracteriza prin originalitate și 

inovație rezultate din implicarea 

participanților.  

Următoarea zi a început programul de 

vizită a standurilor. Atât comisia națională, cât 

și alți invitați, își opreau atenția asupra fiecărui 

stand, timp în care eu, ca elev participant, am 

expus datele legate de proiectul nostru și am 

încercat printr-un discurs cât mai convingător 

să promovez produsul digital pregătit.  

Următoarea etapă a competiției a fost 

prezentarea produsului și implicit evaluarea 

acestuia.  Am pășit în sala de evaluare, iar 

primul lucru care a ieșit în evident a fost masa 

juriului și jurații. Emoții, fiori, simțeam cum 

întregul corp îmi este stăpânit de frică. Am 

pășit în fața acestora, iar în momentul în care 

cronometrul a fost pornit, mi-am început 
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discursul. Primele 3 minute am introdus 

produsul nostru într-un context relevant pentru 

promovarea sa, am vorbit despre 

transferabilitate și opțiunea de a fi folosit drept 

resursă digitală deschisă în scopuri 

educaționale. Am adus în fața juriului întrebări 

esențiale care să creeze o conexiune între ei și 

ceea ce noi ne doream să transmitem. Am 

subliniat importanța educației media și 

abilitățile esențiale rezultate din ceea ce 

inteligența emoțional reprezintă și am semnalat 

efectele pe care media le are asupra noastră. 

Ulterior, am dat play produsului și am sperat, 

cu zâmbetul înghețat pe buze, că vor fi 

convinși de resursa pregătită. 

Totuși, trebuie menționat faptul că 

produsul nostru era unul dintre multele 

prezentate în cadrul acestei competiții. Produse 

variate din categorii diferite. Roboți, filtre de 

apă sau rochii confecționate din materiale 

reciclabile. Astfel, dacă aș alege un cuvânt 

pentru a descrie întreaga competiție, acesta ar 

fi „inovație”. 

Ceea ce diferențiază această 

competiție de multe altele este diversitatea în 

ceea ce privește vârstele participanților. Copii 

din învățământul primar concurând cu elevi de 

liceu, acest lucru demonstrând modalitățile 

diferite prin care fiecare județ alege să își 

promoveze produsele. 

Programul s-a încheiat cu o cină 

festivă în urma căreia s-au legat relații de 

prietenie între elevii din toate colțurile țării, 

moment care marchează această experiență nu 

doar ca pe una educațională, ci și socială. 

Această cină a fost urmată de 

festivitatea de premiere începută cu valorizarea 

unor momente artistice și mult așteptata 

acordare de premii.   

Concursul „Made for Europe” a 

reprezentat pentru mine o oportunitate care  

m-a ajutat să mă dezvolt, a fost o experiență 

socială, educațională și am reușit să învăț 

lucruri esențiale din participarea la aceasta.
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Boghian-Neamțu Alexandra  premiul  II la olimpiada Națională de 

Limba și Literatura Română 

 

      

,,Important este că ai ajuns până aici.” 

Acest lucru mi l-a spus toată lumea, de 

la părinți până la profesori, dar eu nu-

mi puteam imagina să mă întorc acasă 

fără premiu. Și nu doar pentru mine, ci 

și pentru școala mea,pentru județul 

meu… 

      Înainte de a mă califica la 

Olimpiada Naționalăam avut ceva de 

muncă și la etapa județeană.Împreună 

cu alte două colege de clasă,Miruna și 

Sofia,mergeam la pregătiri cu doamna 

profesoară Coman. 

     M-am descurcat bine la proba de la 

faza județeană,iar mai pe seară am 

fost anunțată că merg mai departela 

etapa națională.M-am simțit foarte 

fericită! 

     Prima săptămână de pregătire a 

fost destul de plăcută,dar nu știam cât 

am,de fapt,de muncit. 

     Din săptămâna următoare am 

început să mă pregătesc din ce în ce 

mai intens.Exercițiile erau 

complexe,dar am reușit să le 

rezolv.Doamna profesoară mi-a dat 

niște sfaturi foarte utile și reușeam să 

lucrez tot mai corect și să înțeleg 

profunzimea ce se urmărește și 

cerințele profesorilor din comisia de 

corectare. 

      Spre deosebire de etapa 

județeană,am avut foooarte multe 

emoții!Am plecat la Târgoviște pe 18 

aprilie,împreună cu părinții mei, care 

m-au însoțit. 

       Tot drumul am repetat definițiile de 

la începutul anului școlar și 

completările doamnei profesoare. 

        La câteva ore după ce am 

ajuns,am mers la festivitatea de 

deschidere,unde m-am cunoscut cu 

celelalte fete din Tulcea.La 

festivitate,câteva oficialități din 

Dâmbovița ne-au felicitat pentru că am 

ajuns la etapa națională și ne-au 

încurajat în legătură cu probele ce 

urmau.Festivitatea a avut loc la 

,,Cinematograful Independența”,un loc 

cu adevărat deosebit. 

        A doua zi,pe 19 aprilie,am dat 

proba scrisă la Colegiul 

Național,,Ienăchiță 

Văcărescu”.Exercițiile au fost,,pe 

gustul meu”, și aș putea spune că am 

așternut pe hârtie adevărate emoții și 

cele care mă încercau în legătură cu 

experiența trăită,dar și cele pe care 
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autorii textelorsuport voiau să le 

transmită. 

       Odată ce mi-am părăsit emoțiile 

pe foaia de concurs,am ieșit din sală 

foarte încrezătoare. 

       După probă ar fi trebuit să ne 

plimbăm prin oraș,dar vremea ne-a 

cam stricat planurile.Astfel,am urcat în 

cameră cu fetele de la clasele a șasea 

și a șaptea,cu care am legat o strânsă 

prietenie.Ne-am distrat împreună până 

la orele 18:00,când am pornit din nou 

către cinematograf,unde am vizionat 

un film de animație foarte haios. 

      În următoarea zi,pe 20 aprilie,am 

pornit la drum de dimineață.Vremea a 

ținut cu noi, așa că am vizitat multe 

muzee interesante din 

Târgoviște.Preferatele mele au fost 

Muzeul de Artă și cel al Tiparului. 

       Mai târziu,am împărtășit cu fetele 

emoții legate de proba orală.Apoi am 

plecat din nou la Colegiul ,,Ienăchiță 

Văcărescu”,iar eu și Teodora,cea de la 

clasa a șasea, am intrat în săli la orele 

15:00. 

       Eu am primit un fragment dintr-o 

carte scrisă de Marin Sorescu, și a 

trebuit să spun de ce cred că sunt 

interesante cărțile de aventurăpentru 

copii.Doamnele din comisie au părut 

încântate de felul în care m-am 

prezentat. 

       Miercuri seară am avut cele mai 

mari emoțiideoarece, la orele 20:00, 

urma afișarea rezultatelor inițiale.Când 

s-au adus listele, toată lumea se 

îmbulzea să-și afle rezultatele.În jurul 

meu vedeam copii plângând,dar eu 

eram mândră de rezultatul meu. 

        Toată seara am calculat punctaje 

și am constatat că sunt pe locul al 

doilea,la egalitate perfectă cu fata din 

Bistrița-Năsăud. 

         Joi dimineațăam vizitat 

Mănăstirea Dealu,un loc plin de 

frumusețe și istorie. 

         Apoi am mers la festivitatea de 

premiere.Rezultatele după contestații 

nu s-au schimbat prea mult față de 

cele inițiale.Și eu,și fata din Bistrița am 

obținut premiul al doilea.Eram plină de 

fericire și foarte emoționată! 

        Și astfel s-a încheiat experiența 

mea la Olimpiada Națională de Limba 

și Literatura Română! 

       De aici am învățat că nu e mereu 

despre a fi cel mai bun,ci uneori este 

doar despre a trăi clipa.Limba română 

nu o poți cunoaște din prima.Trebuie 

să parcurgi un drum anevoios ca s-o 

cunoști,dar dacă știi să trăiești 

clipa,sigur vei ajunge cel mai bun! 

       Eu îndemn viitorii participanți la 

olimpiade și concursuri să viseze cât 

mai mult,să-și stabilească țintele,să 

învețe din eșecuri,să lucreze exclusiv 

din pasiune și,depunând muncă,să-și 

îndeplinească până și cele mai 

îndepărtate vise. 

 

 

Boghian-Neamțu 

Alexandra 

Clasa a V-a A 
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EXTRACURRICULARE 

Militanți pentru pace 

 

 

În vreme de război, vin cu acest 

ultim articol, finalizând cu pace. Cuvântul 

meu, deși unul aparent neînsemnat, poate 

va avea în timp aceeași influență ca cel al 

personalităților despre care veți citi în 

câteva momente. Așa cum eu mi-am 

dedicat timpul pentru a vă atrage atenția 

asupra păcii în doar câteva rânduri, așa 

numeroși oameni și-au dedicat chiar 

întreaga viață militând pentru armonie și 

pentru relațiile interumane pe care eu le 

consider „normale”, ajungând chiar să fie 

premiați pentru ideologiile lor cu privire la 

pace.  

„Violența duce la mai multă 

violență; dacă vrei să-ți construiești 

caracterul, trebuie să fii dedicat non-

violenței” sunt cuvintele unui om care, 

respectându-şi rânduiala, a ajuns liderul 

Budismului tibetan, Dalai Lama. Începând 

cu exilul său în India, liderul religios și 

politic Dalai Lama a stat din 1959 în 

fruntea opoziției nonviolente la ocuparea 

Tibetului de către China. 

Când Comitetul Premiului Nobel   

l-a ales pe ce de-al 14-lea Dalai Lama, a 

subliniat că el și-a bazat filosofia budistă 

de pace pe reverența pentru toate ființele 

vii și pe ideea unei responsabilități 

universale care îmbrățișează atât omul, cât 

și natura. În favoarea liderului tibetan a 

cântărit foarte mult faptul că acesta și-a 

arătat disponibilitatea de a face 

compromisuri și de a căuta reconciliere, în 

ciuda încălcărilor brutale. 

Acordarea Premiului pentru Pace  

i-a oferit lui Dalai Lama posibilitatea de a 

prezenta un plan pentru restabilirea păcii și 

a drepturilor omului în Tibet.  În plan, el a 

recomandat ca țara să fie transformată  

într-o zonă ecologică stabilă și 

demilitarizată, care ar putea servi drept 

tampon între marile puteri asiatice.  Scopul 

era de a demara negocieri serioase privind 

viitorul statut al Tibetului, dar acest lucru a 

fost respins de guvernul chinez. 

Alegerea lui Dalai Lama drept 

laureat al Premiului Nobel pentru Pace, 

care a fugit din Tibet într-o revoltă eșuată 

împotriva stăpânirii chineze (în care mii de 

oameni au fost uciși), a fost văzută ca un 

simbol al recunoștinței și o modalitate de a 

contribui la promovarea unei păci legitime.  
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Acesta a încheiat discursul cu o 

rugăciune menită să sublinieze, încă o data, 

scopul său, ce a venit însoțit de atribuirea 

titlului de „Dalai Lama”: menținerea 

echilibrului şi a armoniei firești. 

„Atâta timp cât spațiul rezistă, 

Și cât timp rămân ființele vii, 

Până atunci, voi rămâne și eu 

Pentru a risipi mizeria lumii.” 

Să nu uităm, bineînțeles, că atât 

violența (din păcate), cât și pacea, sunt 

promovate în orice colț al lumii. De aceea, 

ne putem mândri că printre cei 137 laureați 

ai Premiului Nobel pentru Pace, se 

regăsește și o personalitate care s-a născut 

pe meleagurile noastre. Citind despre 

filozofia de viață a lui Elie Wiesel, am 

învățat că: „Opusul iubirii nu este ura, ci 

indiferența” (citat extras chiar din    

speech-ului). Singurul supraviețuitor din 

familia lui de evrei, Elie Wiesel și-a 

dedicat viaţa depunerii mărturie cu privire 

la genocidul comis de naziști în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial. El a 

fost „cel mai mare purtător de cuvânt al 

Holocaustului”, așa cum îl numește unul 

din membrii comitetului Nobel. 

Mama și sora mai mică a lui Elie 

Wiesel au murit în camera de gazare din 

Auschwitz, iar tatăl său a murit de foame și 

dizenterie. Elie, în vârstă de șaptesprezece 

ani, era încă în viață când soldații 

americani au deschis taberele de 

concentrare. 

Până la acordarea Premiului Nobel, 

Wiesel a devenit președinte fondator al 

Consiliului Memorial al Holocaustului din 

Statele Unite. Acesta credea că Muzeul 

Memorial ar trebui să servească drept un 

„memorial viu” care să inspire generațiile 

prezente și viitoare să se confrunte cu ura, 

să prevină genocidul și să promoveze 

demnitatea umană. 

Wiesel este un mesager al omenirii; 

mesajul lui este unul de pace, ispășire și 

demnitate umană. Convingerea lui că 

forțele care luptă împotriva răului în lume 

pot fi învingătoare este o credință câștigată 

cu greu. Mesajul său se bazează pe propria 

sa experiență personală a umilinței totale și 

a disprețului total față de umanitate 

manifestat în lagărele de concentrare.  

La trei luni după ce a primit 

Premiul Nobel pentru Pace, Elie Wiesel și 

soția sa Marion au înființat Fundația Elie 

Wiesel pentru Umanitate. Misiunea sa este 

de a promova cauza drepturilor omului și a 

păcii în întreaga lume, prin crearea unui 

nou forum pentru discuții despre 

problemele etice urgente cu care se 

confruntă omenirea. 

Ca lumea să-și amintească și să 

învețe despre Holocaust, nu a fost singurul 

scop al lui Elie Wiesel. El a considerat că 

este la fel de important să lupți cu 

indiferența. Acesta a văzut lupta împotriva 

indiferenței ca pe o luptă pentru pace. 

Pentru a putea crea un viitor 

armonios, ar trebui să respectăm şi să nu 

uităm istoria fără de care noi nu am exista, 

Wiesel spunând în discursul său că: „A-ți 

aminti este un act nobil și necesar.” 

Aș vrea să concluzionez articolul în 

aceeași notă, sperând ca v-am făcut să 

înțelegeți cât de toxică este ignoranța și 

mai ales, ce importanță are combaterea 

acesteia pentru crearea unei societăți 

armonioase. Trecutul ne învață ce greșeli 

nu ar trebui repetate pentru a conserva 

pacea printre noi, iar prin acest articol sper 

că am realizat „Un pas mic pentru om, 

(dar) un salt uriaș pentru omenire”. 
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Simionov Alexandra, 

Clasa a XI-a C 

ERASMUS 

Oportunități surpriză 

 

 

O nouă notificare. Ați primit un nou 

email. Deschid mesajul cuprinsă de 

curiozitate,  neputând să-mi stăpânesc 

zâmbetul atunci când citesc subiectul 

emailului ,,Oportunitate Erasmus+”. 

Tocmai fusesem chemată la un interviu 

pentru a avea oportunitatea de a lua parte 

la un nou proiect Erasmus+.  

 ,,De ce crezi ești eligibilă pentru a 

face parte dintr-o astfel de echipă?”, 

întrebarea decisivă pentru interviu. De ce? 

De ce? Emoțiile puseseră stăpânire pe 

mine, făceam eforturi mari pentru a putea 

să-mi păstrez șirul ideilor, anxietatea având 

controlul în timp ce răspundeam la 

întrebare.  

 Fusesem admisă. În câteva săptămâni 

urma să plec în Turcia.  

 Ziua plecării venise, decolam spre 

Istanbul unde aveam escală, unde am 

profitat de timpul dintre zboruri pentru a 

vizita fosta capitală.  

 Timp de câteva ore am străbătut 

străzile Istanbulului, admirând amprenta 

influenței romane îmbinate cu arhitectura 

otomană. Piața Taksim a fost principala 

atracție turistică, urmată de turnul Galata, 

însă din păcate nu am avut timpul necesar 

pentru a urca în acesta. În schimb, la 

finalul turului ne-am delectat cu baclavale, 

unul dintre celebrele deserturi tradiționale 

turcești.  

 Antalya ne-a întâmpinat într-o seară 

călduroasă, presărată cu palmieri la fiecare 

colț. Side ne-a primit extenuați, dar nici 

oboseala nu ne-a putut diminua 

entuziasmul.  

În primele zile am avut program 

liber, astfel am putut să mergem pe plajă, 

bucurându-ne de briza Mării Mediterane. 

Nici centrul vechi nu a rămas neexplorat, 

la finalul mobilității fiecare dintre noi a 

ajuns să cunoască fiecare străduță. 

 Următoarele patru zile le-am petrecut 

la școala în majoritatea timpului, luând 

parte la orele elevilor turci. Am învățat să 

lucrăm în programe precum: Adobe Flash, 

Adobe Fireworks, Photoshop. Am realizat 

diferite logo-uri, animații, imagini 

vectoriale. 
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Această mobilitate a reprezentat 

pentru mine și o oportunitate pe plan 

lingvistic, nu doar cultural, știind puțin 

limba turcă. Am tradus pentru colegii mei 

ceea ce spuneau profesorii și elevii turci, 

astfel am putut comunica mult mai ușor. 

Din păcate nu au fost și alți copii din alte 

țări în această mobilitate în afară de echipa 

României, fiind vorba despre un proiect 

mai restrâns. În ciuda acestui aspect, am 

putut forma o legătura strânsă între noi, 

întrucât nu ne cunoșteam foarte bine.  

 În penultima zi am vizitat Antalya în 

adevăratul sens al cuvântului. M-a 

impresionat în mod special una dintre 

grupul de Cascade Düden, oferind o 

priveliște superbă.  

 Într-un final ne-am luat rămas bun cu 

părere de rău de la mica parte din Turcia 

pe care am avut ocazia să o vizităm.  

 Și acum mă gândesc cu nostalgie la 

acele momente, rămânând profund 

recunoscătoare pentru o astfel de 

experiență. 

 

Latif Ailin, 

Clasa a X-a B 
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ERASMUS 

La Normandie reste dans mon âme 
 

 

Trecuseră 5 ore după miezul nopții 

când, extenuată, ajunsesem în aeroportul 

din București, căci nu reușisem să ațipesc o 

clipă în microbuz. În următoarele ceasuri 

aveam să zbor către Franța, spre a petrece 

o săptămână în Trouville-sur-mer - un oraș 

chic din Normandia. După un drum 

istovitor, am fost întâmpinați de 

corespondenții francezi cu berete negre, 

făcând și o poză alături de aceștia. Eram cu 

toții nerăbdători și plini de energie! 

În prima zi ne-am plimbat într-un 

orășel a cărui arhitectură, eleganță mi-au 

atras atenția. Honfleur rămâne în memoria 

mea pentru casele cu bârne de lemn 

învechit la exterior, aerul răcoritor, marin 

şi străduțele pavate.  

Cu prilejul acestei mobilități într-o 

zonă cu însemnătate istorică în evoluția 

celui de-al Doilea Război Mondial, am 

învățat despre impactul avut de acest 

eveniment. În acest sens, am vizitat Juno 

Beach Center din Arromanches. Ghidul ne-

a explicat condițiile în care au fost 

construite 2 buncăre nemțești menite a 

apăra contra imanentului atac al aliaților de 

la 6 iunie 1944. Înainte de a pleca, am 

purtat o discuție cu tânăra care ne-a 

explicat configurația fortificațiilor. Bunicul 

acesteia fusese unul dintre voluntarii 

canadieni participanți la eliberarea 

teritoriului francez. Tot aici, am mers la D-

Day Museum, unde am privit machete 

ilustrând funcționarea portului ridicat din 

inițiativa lui Winston Churchill. 

Construcția se situa în apropierea țărmului, 

având doar punte de comunicare cu plaja, 

aspect nemaiîntâlnit până atunci.  

A doua excursie, la Falaise, m-a 

făcut să am o percepție mai amplă asupra 

întâmplărilor tragice, căci văzut Civilian 

Memorial. Am apreciat respectul cu care 

era reconstituită viața civililor afectați de 

război. Apropierea francezilor de trecutul 

asociat cu propria identitate m-a fascinat, 

făcându-mă să reflectez.  

Bineînțeles, n-aș putea povesti 

mobilitatea fără să menționez amabilitatea 

gazdelor. Dezinvoltura, politețea și 

bunăvoința francezilor m-a uimit. Toți erau 

deschiși să poarte o conversație, să te ajute, 

lucru care s-a întipărit în amintirea acestei 

săptămâni.  
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Ultima zi în Trouville-sur-mer, cea 

mai luminoasă în perspectiva mea, a 

constat în filmarea unei piese de teatru 

urmată de o partidă de golf la un hotel 

dintr-un oraș apropiat. Unul după altul, 

încercam cu toții să ne perfecționăm 

mișcările. Am fost mulțumită că am 

deprins tehnica destul de rapid, însă nu-mi 

puteam ascunde dezamăgirea, văzând că 

nu reușesc să trec de linia de 50 de metri.  

La întoarcere, în drum spre Paris, 

simțeam că totul a trecut atât de repede, 

dar atât de lent deopotrivă. Un amalgam de 

gânduri, emoții se perindau în capul meu, 

ce aveau să fie păstrate ca firele de flori 

dintr-un ierbar. Încă nu reușisem să mă 

bucur sincer de oportunitatea pe care o 

avusesem, însă, privind în urmă, până și 

stângăciile mele ascund o urmă de 

seninătate.  

 

Olaru Ruxandra, 

Clasa a XI-a E
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EDUCAȚIE 

Românii în străinătate și străinătatea în România 

 

 

Unul dintre cele mai controversate, 

dar și importante subiecte de actualitate în 

țara noastră este fără dar și poate educația 

și sistemul nostru de învățământ. Este 

imposibil să navighezi pe internet și să nu 

dai de o știre care să vizeze acest subiect. 

În sus și în jos, poate chiar dând scroll 

întâmplător ajungi să citești diverse glume 

cu privire la cât de amuzantă poate fi 

școala românească prin neajunsurile ei.  

Dar este oare într-adevăr de râs sau 

de plâns? Cert este că, în ciuda sistemului 

deficitar, numeroși copii reușesc să 

exceleze, să termine cicluri școlare cu 

medii de 10, să concureze la olimpiade și 

concursuri, să ne reprezinte țara 

internațional și să ne facă să ne simțim 

mândrii. Îi lăudăm, dar ce se întâmplă mai 

apoi cu ei? Într-un articol citit acum ceva 

vreme scria că viitorul țării noastre nu este 

în mâinile lor, al copiilor de 10, ci depinde 

de elevii mediocrii, cei de 7-8, elevii care 

vor rămâne în țară pentru că este evident că 

un mare procentaj dintre copiii de elită 

pleacă să studieze și să profeseze peste 

hotare.  

Cu toate că efectele acestui exod 

sunt enorme, nu pare că de-a lungul 

timpului s-au luat măsuri care să combată 

acest lucru. Dacă ne întrebăm bunicii cum 

erau telefoanele pe vremea lor, cu 

siguranță că vor spune că nici nu se 

aseamănă cu ce a putut crea tehnologia în 

zilele noastre. Dar dacă îi întrebăm cum 

era școala pe vremea lor? Tot bănci, tot 

două table, tot un catalog de pus note, tot 

un profesor care preda și evalua.  

Cu pași mici, se pare că totuși 

occidentul își face loc și printre școlile 

noastre îmbâxite de doxe învechite. Acum 

aproximativ doi ani, Liceul „Gheorghe 

Lazăr” a implementat un program pilot de 

studiu, în stil american. Pentru a promova 

valori precum lucrul în echipă, dezvoltarea 

gândirii logice, corectitudine, s-a propus 

un model educațional care e bazat pe cam 

30% – alegerea administrativă a liceului cu 

privire la materiile obligatorii; și 70% – 

alegerea elevilor. Cele 8 arii principale 

sunt: 

1. Limbă, literatură, latinitate, cultura 

română; 

2. Istorie și Geografie; 

3. Matematică, statistică, informatică 

aplicată; 

4. Arte. Educație estetică; 

5. Științele naturii și Pământului; 

6. Om, societate, spiritualitate; 

7. Educație fizică, sport, sănătate; 

8. Multiculturalism. Limbi de circulație 

internațională. 

Inițial a început ca un proiect 

destinat noii generații, astfel că începând 

cu bobocii anului 2020, ideea de liceu pilot 

a intrat în faza experimentală. Anul trecut 

însă, se pare că s-a ajuns la decizia de a 
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aplica această formulă și elevilor din 

clasele a XII-a, din cauza condițiilor 

pandemice. Disciplinele la care elevii nu 

dau examen de Bacalaureat vor fi făcute 

online, restul cu prezență fizică. În plus, 

elevii de la Lazăr vor avea mai multe 

discipline/cursuri/module opționale din 

care vor putea alege pe cele favorite, unele 

predate de profesori care nu sunt angajați 

ai școlii, ci angajați printr-o asociație a 

foștilor absolvenți. 

Mai nou, modulele au fost 

introduse oficial și în structura 

educațională românească, însă sub forma 

unor înlocuitoare de semestre, lege ce se va 

aplica începând cu viitorul an școlar. 

Perioada va fi împărțită în 5 module și se 

presupune că tezele vor fi scoase, existând 

însă la început și la final o evaluare 

generală. Acest nou aranjament se 

aseamănă destul de mult cu cel al 

sistemului de învățământ din Belgia, fapt 

ce sugerează clar dorința de modernizare și 

de apropiere față de statele mai dezvoltate 

din Vest.  

Dar asta nu înseamnă că și noi vom 

obține același randament, cel puțin nu prea 

curând. În opinia mea, schimbarea a venit 

destul de brusc și ținând cont că s-au mai 

încercat forme de organizare în ultima 

vreme precum cele hibrid din pricina 

pandemiei (care după mine au fost cele 

mai obositoare), este posibil să nu fie luată 

foarte în serios, atât de către elevi, cât și de 

către profesori. Cu atât mai mult, 5 vacanțe 

în timpul anului și lipsa tezelor îi încântă 

extraordinar pe copiii de la care am auzit 

până acum doar cuvinte de laudă la adresa 

acestei noutăți.  

Este cert că mai e cale lungă de 

bătut până să ajungem să ne mândrim de-a 

dreptul cu olimpicii noștri care vor alege în 

număr cât mai mare plaiurile natale și nu 

străinătatea pentru continuarea studiilor. 

Există dovada că ceva începe să se 

înfiripeze în educația românească și noi 

luăm exemplul vecinilor mai dezvoltați, 

însă este important să nu copiem, ci să 

adaptăm la potențialul propriu care tind să 

cred că este cu mult peste medie și trebuie 

exploatat la maxim. 

 

Stoian Cosmina Bianca, 

Clasa a XI-a C 
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INTERVIU CU NICOLAE GRIGORE 

Experiențe de pe front 

 

 

Am avut onoarea de a lua contact 

cu domnul Nicolae Grigore, cunoscut și ca 

domnul Adi de către voluntari, în timpul 

voluntariatului la Crucea Roșie ce a venit 

în sprijinul refugiaților ucraineni din vama 

Isaccea. Acesta este un om care m-a uimit 

cu experiența sa vastă și plină de 

întâmplări deosebite și aș dori să vă „fac 

cunoștință” și vouă, cititorilor, cu dânsul. 

Reporter: Bună ziua! În primul 

rând, știu că aveți un program încărcat și 

vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați 

făcut timp și mi-ați acceptat interviul 

pentru revista școlii noastre. Pentru 

început, vă rog să ne spuneți cu ce v-ați 

ocupat în trecut și ce faceți la momentul 

actual? 

Domnul Grigore: În prezent sunt 

pensionar, veteran de război, voluntar atât 

la Crucea Roșie, cât și la câteva cabinete 

medicale și instruiesc personal de 

securitate privat pe practical combat. Sunt 

fost angajat al Ministerului Apărării 

Naționale și al Ministerului de Interne, 

unde am lucrat ca și „Combat Medic”. Am 

început să am misiuni în afară din anul 

1990, la primul război din Golf, după care 

la Spitalul de linia I Românesc care a fost 

în Somalia. Nu știu dacă ai văzut filmul 

„Black Hawk Down”, care a fost inspirat 

din întâmplări reale din 1993, însă noi 

eram acolo. În 2004-2006 și 2008-2010 am 

fost în Kosovo în misiuni ONU pentru 

impunerea și menținerea păcii, iar în 2011 

în Afganistan, unde am stat un an de zile. 

Reporter: Care a fost cea mai grea 

misiune pe care ați avut-o? 

Domnul Grigore: Cea mai grea 

misiune a fost cea din Kosovo, mai exact 

din Mitrovica, un oraș din nordul țării. Pe 

17 martie 2008 au izbucnit incidente foarte 

violente între sârbi și soldați NATO, în 

final având 120 de răniți și un decedat. În 

schimb, eu și echipajul am plecat toți și am 

venit toți, nu am avut niciodată vreo 

pierdere din acest punct de vedere. Tocmai 

din acest motiv toți îmi zic „Nea Grigu”, 

spunând că împreună cu mine „mor greu”. 

Reporter: Dintre toate misiunile pe 

care le-ați avut, care v-a marcat cel mai 

mult și de ce? 

Domnul Grigore: Prima dată când 

m-am bucurat că m-am născut în România 

a fost atunci când am fost în Afganistan. 

Am fost în partea de sud a țării, în Spin 

Buldak, care este o localitate de frontieră 

cu Pakistan, iar acolo eu am înființat un 

sistem de ambulanță și o clinică privată la 

poarta unității, pentru localnicii. Din 100 

de polițiști afgani, 20 dintre ei erau 
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dependenți de opiu. Din cei 100, primii 60 

mureau în primul an, fiind omorâți de 

talibani. Rămâneau copii și soțiile, care 

veneau și cereau de muncă, pentru a putea 

face un bănuț ca să le dea de mâncare celor 

mici. De aceea am făcut această clinică. 

Pentru că duceau lipsă de așa ceva. Eu nu 

fac acțiunile acestea pentru că sunt prea 

bogat, ci pentru că știu cum este să nu ai, 

să ai nevoie de ajutor şi să nu aibă cine să 

te ajute. Clinica a funcționat mult timp, 

până a dispărut, a fost furat tot. Am avut 

noroc că ne-au donat cei de la Black 

Marketers cam tot ce aveau: mașini, clinică 

medicală cu aer condiționat, ceea ce ne-a 

prins foarte bine, având în vedere că acolo 

erau și temperaturi de 50 de grade Celsius. 

Acesta a fost cel mai marcant moment 

fiindcă am văzut că acei oameni chiar ne-

au mulțumit pentru ceea ce am făcut. 

Reporter: Ce v-a determinat să 

urmați această carieră? 

Domnul Grigore: Părinții mei nu 

au avut posibilități prea mari, iar eu, fiind 

mai libertin, nu mai voiam să depind de 

banii lor. Când am aplicat pentru Medicină 

Militară au fost 500 de candidați pentru 23 

de locuri la băieți și 1000 de candidați 

pentru 23 de locuri la fete, atunci având loc 

o mare promovare pentru această carieră. 

Aveam atât masă, cât și casă asigurată, iar 

din anul 4 de facultate am devenit ofițer. 

Deci eram și student, dar aveam salariu pe 

timp de vară la stadiile la care am 

participat, ceea ce mi-a prins foarte bine. 

Medicina Militară este foarte diferită de 

Medicina Generală fiindcă înveți în plus 

NBCR-ul, acțiuni de prim ajutor etc. Iar 

apoi, ca și Combat Medic, am profesat 

efectiv timp de 34 de ani. 

Reporter: De cât timp faceți parte 

din Crucea Roșie Română? 

Domnul Grigore: Fac parte din 

anul 1995. De-a lungul timpului, Crucea 

Roșie Tulcea mi-a oferit cadrul perfect de 

a-mi valorifica experiența profesională, 

dobândită în țară, dar mai ales în teatrele 

de operații din zone de risc ridicat precum 

Arabia Saudită, Kuwait, Iraq, Serbia, 

Kosovo, Afghanistan, acolo unde am 

asigurat suportul medical în timpul 

misiunilor de căutare și salvare, transport 

răniți etc. Ca voluntar al Crucii Roșii m-am 

implicat în pregătirea membrilor echipelor 

de prim ajutor din cadrul detașamentelor 

de intervenție ale Filialei de Cruce Roșie 

Tulcea, participante de patru ori la etapele 

europene. De asemenea, am sprijinit 

pregătirea practică a echipajelor de Sanitari 

Pricepuți, care de fiecare dată s-au întors 

cu rezultate meritorii de la etapele 

naționale. 

Reporter: Ce impresii aveți despre 

situația actuală, și anume războiul ce se 

desfășoară între Ucraina și Rusia și 

ajutorul pe care noi, românii, l-am oferit? 

Domnul Grigore: Chiar sunt puțin 

dezamăgit. Am avut un convoi de 16 

camioane de la Crucea Roșie, în care nu 

ne-a băgat nimeni în seamă, am stat 6 ore 

în vamă, dar, până la urmă, asta este… Nu 

știu dacă am fi primit același ajutor dacă 

noi eram în locul lor. Este puțin ciudat 

ceea ce se întâmplă, dar trebuie făcut un 

compromis, ca să nu mai moară oameni. 

Reporter: Vă mulțumesc pentru 

timpul acordat și că ați împărtășit câteva 

dintre experiențele dumneavoastră! 

 

A consemnat, 

Vasile Oana, 

Clasa a XI-a C 
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„Pacea nu poate veni din dorința de pace, ci de la 

suprimarea instinctelor de război.” 
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