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Arc peste Ştefănescu

„O realitate ce a dăinuit timp de 5 decenii, începând cu Ctitorul Profesionalei nr. 8, doamna director Maria Andrieş.
Profesori cu o dragoste foarte mare faţă de elevi au construit oameni care au aşezat câte o piatră la temelia Colegiului
Tehnic «Ioan C. Ştefănescu». Vă mulţumim pentru ceea ce aţi fost, sunteţi şi veţi fi!”
- Director, prof. Liana Dolores VOINEA
„Privind retrospectiv, sărbătoarea semicentenarului Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» readuce în sufletele
noastre amintiri, bucurii şi emoţii, prilejuite de momentele unice ale şcolii.”
- Prof. dr. Petru ISTRATE
„Pentru cadrele didactice şi părinţi, alături de elevi/copiii lor, parcurgerea anilor de liceu a fost o călătorie reală, nu un
vis, care a scos în evidenţă mici comori - experienţe utile, prieteni, învăţături – ce au constituit adevărate provocări, o
lungă căutare spre cunoaştere, descoperirea sinelui, dezvoltarea personalităţii şi promovarea valorilor de-a lungul
timpului pe care l-am parcurs împreună.”
- Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN
„De-a lungul a patru ani, domnii profesori fac tot posibilul să insufle fiecăruia din elevii lor dragostea de carte şi să le
etaleze, oră de oră, adevărurile vieţii. Dacă pereţii liceului ar putea vorbi, ar fi singurii care ar spune câtă experienţă şi
ani de muncă stau la baza instituţiei.”
- Andreea Mădălina CIOBANU – absolvent, promoţia - 2001
„Lacrimi de fericire sau de dor? Dor de familia «Ştefănescu»! Cu dascăli extraordinari, locuri şi momente deosebite,
ore şi pauze de suflet! Amintiri minunate...! 50 de ani?! O viaţă de om trăită frumos de atâtea generaţii!”
- Georgiana LUPU, şef de promoţie – 2015
„La aniversarea semicentenarului şcolii noastre mă simt extrem de fericită, întrucât fac parte din minunata familie a
C.T. «Ioan C. Ştefănescu», această instituţie de învăţământ fiind şansa mea de afirmare şi evoluţie spirituală”
- Laura BADALE – clasa a X-a B,
Avocatul Elevului în cadrul Consiliului Şcolar Judeţean al Elevilor – Iaşi

Editor şi redactor şef, prof. Irina ERDIC
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I. CUVÂNT ÎNAINTE
«Să fim chiar fără să mai fim, iată ce paradox extraordinar ne oferă experienţa!»
(Director, ing. Maria ANDRIEŞ)
«Noi suntem o şcoală de succes. Noi suntem cei mai buni!... Еlevii noştri, deşi se mai spune că sunt „de la
şcoli tehnice”, sunt cei mai buni şi vor rămâne cei mai buni!»
(Director, prof. Liana Dolores VOINEA)
«Consider că prestigiul liceului nostru s-a datorat în mare parte şi pleiadei de domni ingineri, adevărată
elită a dascălilor şcolii româneşti, care au onorat Catedrele Tehnice de-a lungul anilor».
(Director adjunct, prof. Leontina VAIPAN)
«În toamna anului 1998 visul meu s-a împlinit, fiind alături de foştii mei profesori, actualii mei colegi. E
greu de spus prin cuvinte sentimentele şi emoţiile care m-au încercat atunci; a fost un moment unic în
viaţa mea. Fiecare început de an şcolar reactualizează această amintire».
(Ing. Florentina LACHE)
«Cu fiecare clipă care trece simţim mai mult depărtarea de „aripile” acestor minunaţi dascăli şi nevoia de
a încerca „aripile” noastre».
(Irina ROBU, Absolvent – 2001)
«Din banca mea văd în viitor doar oameni. Oameni în care am avut încredere şi i-am ajutat să urce
pentru ca, la rândul lor, să mă ajute „să cresc mare”».
(Georgiana LUPU, Şef de promoţie – 2015)
«Adolescenţa rămâne perioada scurtă şi dulce din viaţă, când totul e permis, când visele ţi se împlinesc,
doar atunci când clipeşti, iar grijile pleacă departe, atunci când baţi din palme».
(Ionela MUTU – clasa a X-a B)
Cu o apariţie bianuală, revista online a Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», ajunsă în al
şaselea an de existenţă, vă propune o temă emoţionantă: arc peste Ştefănescu (la aniversarea
semicentenarului), un moment al bilanţurilor şi, mai ales, al amintirilor.
Numerele unspezece şi doisprezece ale A[p]titudinilor sunt un prilej de reîntâlnire a celor care
au fost împreună ani în şir, aceasta petrecându-se, dincolo de fiorul nostalgic, în spiritul vremurilor
moderne, dar respectând tradiţia trecutului.
Rubricile revistei (Tradiţionalism şi modernism în şcoală de-a lungul timpului, Istorii legate
de profilurile şi domeniile Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», Proiecte – numărul 11 şi Cuvânt înainte,
Colegiul nostru – lăcaşul de cultură sărbătorind semicentenarul, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» în
mass-media şi cultura educaţională. Evenimente memorabile, Călătorie în timp – voluntariate,

parteneriate şi proiecte educative, Arc peste Ştefănescu: pagini de suflet în revistele şi albumele şcolii,
Gânduri şi imagini la ceas aniversar – numărul 12) ne coboară în timp, reamintindu-ne cum a început
trasarea «arcului» Ştefănescu, iar, în final, ne aduc în prezent, pentru a ne bucura de împlinirea unei cifre
rotunde, cu inevitabile obstacole şi numeroase realizări.
În primele două capitole ale celui de-al 11-lea număr ne sunt prezentate profilurile, domeniile,
calificările profesionale existente şi istorii legate de acestea, iar în următoarele cinci - impresionantele
proiecte derulate la noi în şcoală.
Numărul 12 al revistei se deschide cu discursul doamnei director din care evidenţiem bucuria,
nostalgia şi emoţia împlinirii a 50 de ani, сu «decenii presărate de spirit competitiv şi devotament pentru
lăcaşul de cultură în care ne aflăm: Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”».
Grupajul Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» în mass-media şi cultura educaţională.
Evenimente memorabile informează lectorii în secţiunile sale despre rezultatele de excepţie ale instituţiei
din ultimul timp.
În cadrul rubricii Călătorie în timp - voluntariate, parteneriate şi proiecte educative,
continuând seria din numărul anterior, sunt reliefate activităţile specifice, organizate în ultimii ani şcolari
între «pereţii cu amintiri».
Arc peste Ştefănescu: pagini de suflet în revistele şi albumele şcolii sau Revista revistelor
reprezintă o incursiune editorială în ultimii 15 ani ai colegiului, printre publicaţiile generaliste, de ştiinţe şi
educaţie, literare şi tematice, dar şi în lumea fotografiilor liceului, «micii literaţi» remarcându-se în cadrul
acestei rubrici, în care nota de subiectivism este inevitabilă.
Ultimul capitol Gânduri şi imagini la ceas aniversar e unul de suflet, aducându-ne aminte de
directorii şi directorii adjuncţi, cadrele didactice «care au ştiut să facă din educaţie o adevărată artă» şi
elevii «de ieri şi de azi».
Un gând pios pentru dascălii şi discipolii care nu mai sunt printre noi!
Sperăm ca tânăra generaţie de profesori să ducă mai departe bunul renume al şcolii! Mulţumim
celor implicaţi în realizarea acestor numere ale revistei noastre!
Prof. dr. Petru ISTRATE

II. COLEGIUL NOSTRU - LĂCAŞUL DE CULTURĂ SĂRBĂTORIND
SEMICENTENARUL

● «ŞCOALA MEA ESTE O ŞCOALĂ BUNĂ»

«Zămislesc timp trecut. Îl fabric întruna şi arunc întruna în el prezentul»
(Emil Cioran)

Este recunoscut acest lucru, dar o vreau şi mai ancorată în realităţile zilei de azi! An de an, ţintit între
dorinţa de cunoaştere şi nevoia de împlinire a unei moşteniri ancestrale – învăţătura, Colegiul şi-a zidit un
nume, şi-a clădit un repertoriu demn. Generaţii întregi şi-au impus felul de a raţiona şi de a simţi între
aceşti pereţi сu amintiri, conturând un tablou grandios al metamorfozei.
«Am trecut peste 50 de ani» - ne anunţă minutarul sec. O măsură echivalentă, am putea spune, cu
momente de izbândă, de bucurie, dar şi de mâhniri. Au fost cinci decenii de lucruri peste care am trecut şi
pe care le-am transformat. Decenii presărate de spirit competitiv şi devotament pentru lăcaşul de cultură în
care ne aflăm: Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu».
Înfiinţat în anul 1966, liceul a însemnat nu numai combinarea unei tradiţii a învăţământului textil
ieşean, ci, mai ales, formarea unui puternic centru naţional de pregătire a unor buni specialişti în industria
uşoară. Şi nu numai...

Clădirea şcolii a stat martoră anilor în care colectivul profesoral, format din peste 50 de cadre
didactice, şi-a făcut o datorie de onoare din munca la catedră, având ca obiectiv prioritar pasiunea,
dăruirea, performanţa, disciplina, concepte ce au permis ca şcoala să fie cotată de elită în învăţământul
tehnologic, la nivel de ţară. Colegii mei sunt Oameni de suflet, dedicaţi meseriei de dascăl, iubiţi şi
apreciaţi de elevi!
Dar nu trebuie să uităm Elevii, ce sunt într-o continuă competiţie. Astfel, ei au reuşit să doboare
prejudecăţile celor din jur şi să dovedească, încă o dată, că pentru a învăţa nu ai nevoie de o anumită
instituţie, ci de ŞCOALĂ.
În atelierele şcolii, elevii beneficiază de o educaţie deosebită, prin activităţi cu caracter practic, ce îi
pregăteşte, în fapt, pentru VIAŢĂ. Elevii noştri sunt cei mai Buni, dornici de a-şi pune în valoare calităţile
şi preocupările! Şi pentru acest lucru întreaga familie «Ştefănescu» munceşte zi de zi: elevii vin la şcoală
cu dorinţa de a învăţa mai multe, profesorii dăruiesc cu drag tot ce ştiu! Mergem împreună, elevi şi
profesori, să dăruim celor defavorizaţi câte ceva din puţinul nostru, petrecem împreună sărbătorile noastre
religioase şi nu numai, suntem împreună, bobocei şi absolvenţi, vibrând de aceleaşi emoţii! De fiecare dată!
Suntem împreună şi la greu: plângem la insuccese, ne îmbărbătăm reciproc şi o luăm de la capăt. Suntem
părinţi pentru elevii care-i au pe aceştia departe, suntem prieteni pentru absolvenţi, suntem colegi pentru
foşti elevi, suntem parteneri cu foştii elevi!
Şi de aceea ne-am implicat în tot ce a însemnat Nou, cu dorinţa acerbă de a câştiga pentru elevii
noştri în formarea lor ca Oameni!
Şi toţi ne întoarcem la acelaşi izvor: Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi!»

Director, prof. Liana Dolores VOINEA

III. COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» ÎN MASS-MEDIA ŞI
CULTURA EDUCAŢIONALĂ. EVENIMENTE MEMORABILE

● COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» ÎN ZIARUL «EVENIMENTUL»

EXCLUSIV: REZULTATE DE EXCEPŢIE PENTRU ELEVII DE LA „I.C. ŞTEFĂNESCU”
Elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” – Iaşi, de la secţia „Estetica şi igiena corpului
omenesc”, au participat, în premieră, la Concursul Internaţional „Karpestet Kultura”, desfăşurat la
Bacău. Elevii ieşeni au obţinut locul III la secţiunea „Istoria coafurii”, realizând coafura Rococo.
«Dăruirea şi implicarea profesorilor şi elevilor, spiritul de competiţie insuflat de
lozinca şcolii noastre (Suntem cei mai buni), au dus dus la obţinerea de rezultate de
excepţie pentru Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”. Chiar dacă suntem începători în
domeniu, sperăm să fie primul dintr-un viitor şir lung de rezultate la concursuri care pun
în valoare abilităţile practice şi înclinaţia pentru frumos ale elevilor», - a declarat prof. Liana
Dolores Voinea, director al Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” – Iaşi.
Munca elevilor în cadtul concursului a fost apreciată, aceştia obţinând trei diplome de merit la
secţiunile „Istoria coafurii” şi „Coafuri de seară”. Pentru întreaga activitate pe domeniu şcoala a primit
Trofeul şi Diploma de Excelenţă Profesională.
«Aşteptăm cu emoţie şi rezultatele de la celelalte secţiuni – „Fotografie, desen,
grafică” – unde ne-am înscris cu un număr de 12 fotografii realizate de elevi şi secţiunea
„Referate”, unde avem înscrise 6 lucrări», a adăugat directorul Colegiului Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu”.
Andrei HURBEA («Evenimentul» de Iaşi, www.ziarulevenimentul.ro, 14.11. 2015)

● COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» ÎN REVISTA ŞCOLII IEŞENE «UNIVERS
DIDACTIC»

După promovarea Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» în cadrul Revistei Şcolii Ieşene «Univers
Didactic», din 10 / 2014 (serie nouă), în nr. 12 / 2015 prof. dr. Petru Istrate şi prof. dr. ing. Irina Isabella
Savin au publicat un proiect didactic transcurricular, pe baza caracterizării personajelor romanului
citadin Enigma Otiliei de George Călinescu din punct de vedere al vestimentaţiei şi coafurii, accentul
căzând pe Teoria inteligenţelor multiple.
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Se anunţă titlul temei.
Tematica se va axa pe următoarele planuri:
•

Prezentarea romanului şi a autorului

•

Prezentarea personajelor care vor fi
*

caracterizate
•

Realizarea

coafurilor

pe

baza

imaginilor şi a caracterizării personajelor din
Dezvoltarea lucrului în

studiu de caz,

echipă.
lucrul în grup

roman.

Profesori
*

*

5’

Elevi

dezvoltarea
abilităţilor
practice şi

Se împart grupele pe ateliere de lucru şi se

verbale,

repartizează sarcinile de lucru. Li se oferă
informaţii despre resursele de timp alocate

Rezolvarea de
probleme.

studiu de caz,

pentru activităţi.
*

exerciţiul,

*

*

30’

Profesori
Elevi

analiza literară,
problematizarea
jocul de rol,
demonstraţia,
lucrul în grup
conversaţie,
brainstorming

Pe baza întrebărilor şi a opiniilor exprimate de
către membrii atelierelor se pot creiona

Consolidarea
informaţiilor.

mini –

valorile

interioare

şi

exterioare

ale

interviul, studiu

personajelor, ale aerului epocii, ale mediului

de caz,

social şi ale vieţii în general, reflectate şi prin

lucrul în grup

Profesori
*

*

*

7’
Elevi

activitatea practică.

Profesori
Evaluarea finală.

conversaţie

Se discută despre punctele tari şi slabe ale
lecţiei deschise prezentate.

*

*

*

5’
Elevi

Prof. Carmen GRIGORAŞ

● COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» - ŞCOALĂ EUROPEANĂ PENTRU A TREIA
OARĂ CONSECUTIV

Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» a primit pentru a treia oară consecutiv (2007, 2011, 2015)
titlul de Şcoală Europeană, datorită rezultatelor deosebite în implementarea şi derularea de proiecte
cu finanţare europeană.
Premierea a avut loc la Palatul Parlamentului, în prezenţa unor invitaţi de seamă, reprezentanţi ai
Comisiei Europene, ai Agenţiei Naţionale «Erasmus», miniştri, secretari de stat, ş.a.
Mulţumiri şi felicitări tuturor celor care au contribuit la obţinerea acestei distincţii!
(facebook.com/Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi)
Prof. Cătălina RUSU

● REVISTA «A(P)TITUDINI» PREMIATĂ LA CONCURSURI DE SPECIALITATE

După premiul al II-lea, conferit numărului anterior, nr. 9 al revistei «A(p)titudini», având ca
temă: Oraşe. Localităţi. Denumiri geografice, a obţinut premiul I în cadrul Festivalului
Internaţional - Concurs de filme, fotografii şi reviste şcolare «Anelisse», organizat, pe 28.06.2015, de
Asociaţia Cultural-Ştiinţifică «Vasile Pogor» - Iaşi.
De asemenea, continuând tradiţia suratelor «Însemn» şi «Aripi de lumină», în anul şcolar 20142015, numerele 9 şi 10 ale aceleiaşi reviste au primit premiul al III-lea în cadrul Concursului judeţean de
Reviste şcolare, organizat de I.S.J. Iaşi.
Felicitări tuturor!

Prof. Irina ERDIC şi prof dr. Petru ISTRATE

● PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR ŞCOLII

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Dicţionar de termeni de specialitate din industria textile –
pielărie, 2004 – (coautor).

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Metode educaţionale interactive folosite la ora de dirigenţie,
ediţiile I şi a II-a, 2005, 2007.

•

Prof. Liana Dolores Voinea, prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Elemente comune???? – finisaj –
fizică, 2007.

•

Prof. dr. Liliana Apintei – Predictibilitate şi haoticitate în sisteme gravitaţionale, Editura Ars longa,
Iaşi, 2011.

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Tehnologii de epurare, 2011.

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Metode de laborator pentru testarea încărcării reziduale a apelor
uzate din industria textilă, 2011.

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Managementul clasei de elevi, 2011.

•

Prof. dr. Petru Istrate - Micii literaţi, Iaşi, 2012.

•

Prof. Carmen Grigoraş – Semantica coşeriană în studiul lexicului limbii române, Editura Pim, Iaşi,
2013.

•

Prof. Liana Dolores Voinea, prof. dr. Elisabeta Mincior, prof. Mihaela Gall, ms. Ana Bungianu - Poftă
bună!, o colecţie de reţete culinare ale Colegiului Tehnic ,,Ioan C. Ştefănescu”, Editura Pim, Iaşi, 2013.

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Auxiliar didactic pentru cadrele didactice care predau cursuri în
programele de formare ”MACHIOR”, vol. I şi II, 2015 - (coautor).

•

Prof. dr. ing. Irina Isabella Savin – Ghid metodic pentru cadrele didactice care predau cursuri în
programele de formare ”Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă”, vol. I şi II, 2015 –
(coautor).

Prof. Carmen GRIGORAŞ
Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

IV. CĂLĂTORIE ÎN TIMP – VOLUNTARIATE, PARTENERIATE,
PROIECTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
VOLUNTARIAT PESTE TIMP
«Voluntariatul a devenit o parte din viaţa mea, e ceea ce mă caracterizează şi îmi justifică acţiunile. Este
eul din mine ce se simte dator de a face ceva folositor şi eficace pentru cei din jur»
Manole Viorel - clasa a XII-a D

Voluntariatul este o cale prin care orice om capătă experienţă, se exprimă pe sine şi se poate implica în
problemele comunităţii din care face parte.
Iată câteva din evenimentele care au avut în centrul atenţiei voluntariatul:
1. Proiectul «Bătrâneţe fericită» a început din anul şcolar 2004-2005, continuând în fiecare an în
preajma sărbătorii Învierii Domnului şi adresându-se bătrânilor aflaţi în dificultate, în special celor
din protopopiatul II şi celor din parohia «Mihail Kogălniceanu», com. Ţibana, jud. Iaşi.
2. Proiectul «Fii Moş Crăciun pentru o zi», demarat în anul şcolar 2008-2009 şi continuat în preajma
sărbătorii Naşterii Domnului - se adresează copiilor aflaţi în dificultate, atât cei din protopopiatul II,
cât şi cei din parohia «Mihail Kogălniceanu», com. Ţibana, jud. Iaşi.
3. Proiectul «Bătrâneţe fericită» s-a desfăşurat şi în anul şcolar 2009-2010, în parteneriat cu Centrul
de Asistenţă Socială «Sf. Ecaterina» al Protopopiatului II - Iaşi şi Clubul de elevi voluntari «Dăruind
vei dobândi» aparţinând Colegiului nostru.
4. Proiectul «Fii Moş Crăciun pentru o zi» s-a desfăşurat în anul şcolar 2011 – 2012, în parteneriat cu
Fundaţia «Solidaritate şi speranţă», Lucian Isaicu fiind implicat în calitate de coordonator al
centrului de zi «Sfânta Marina».
5. Proiectul «Moş Nicolae - bucuria copiilor», în parteneriat cu Centrul de Servicii Sociale «Veniamin
Costache», Iași.

6.

Proiectul «Fii Moş Crăciun pentru o zi», desfăşurat în decembrie 2015 şi care a constat în oferirea
unor daruri copiilor din familiile defavorizate aparţinând Parohiei «Pogorârea Sfântului Duh» Bucium.

Alte activităţi de voluntariat:

2009- HRANA PENTRU
PELERINI
• Reprezentanţ
Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi
•
•
•

voluntari împart hrană şi ceai credincioş
credincioşilor veniţ
veniţi la Iaş
Iaşi
pentru a se închina la raclele cu moaş
moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Vasile cel Mare.
De asemenea, 80 de elevi voluntari de la Liceul "Vasile
Alecsandri" din Iaş
Iaşi şi de la Colegiul Tehnic "I. C.
Ştefănescu"
tefănescu" din Iaş
Iaşi vor sprijini această acţ
acţiune.
În fiecare an, în preajma zilei de 14
14 octombrie,
octombrie, când se
prăznuieş
prăznuieşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaş
Iaşiul
devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară.
ară.
La moaş
moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele
ale sfinţ
sfinţilor aduş
aduşi în pelerinaj special cu această ocazie,
ocazie,
vin să se închine atât ortodocş
ortodocşi, cât romanoromano-catolici din
ţară şi străinătate.
străinătate.

Prof. Simona ZAHARIA

Prof. Simona ZAHARIA

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE DERULATE ÎN ULTIMII ANI ŞCOLARI: PARTENERIATE,
PROIECTE, SIMPOZIOANE

Parteneriate şcolare pentru proiecte cuprinse în CAEJ Iaşi:
1) 2013-2016: «La un click distanţă de vacanţă» - partener Liceul Teoretic «V. Alecsandri» - Iaşi;
2) 2013-2016: «Mărţişor în Moldova» - partener Liceul Teoretic «V. Alecsandri» – Iaşi;
3) 2013-2016: «CONSTRUIM ORAŞUL ÎN CURTEA ŞCOLII» - partener Liceul Teoretic «V. Alecsandri» –
Iaşi;
4) 2013-2016: «Dăruieşte un mărţişor pentru cei dragi» - parteneri Liceul Teoretic «Al.I. Cuza», Liceul
Teoretic «Miron Costin» - Paşcani, Liceul Tehnologic «I. Teodoreanu» - Victoria, Şcoala Gimnazială
Vânători, comuna Popricani;
5) 2012-2016: «Un tânăr educat - un viitor asigurat» - prin formarea competenţelor recunoscute la nivel
еuropean - parteneri Liceul Teoretic «Miron Costin» - Paşcani, Liceul Tehnologic «I. Teodoreanu» Victoria, Şcoala Gimnazială Vânători, comuna Popricani;
6) 2011-2016: Concursul Naţional «Viitorul este Verde» - partener Liceul Teoretic «V. Alecsandri» - Iaşi;
7) 2012-2014: proiecte, Fundaţia «Cote»;
8) 2007-2015: proiecte ecologice, partener Fundaţia «Corona»;
9) 2007-2016: proiecte, Fundaţia «Alături de Voi».

Proiecte educative naţionale şi judeţene:
1) 2006-2007: reţea şcolară «O ŞANSĂ PENTRU TOŢI TEXTILIŞTII» – partener Grup Şcolar «Ioan N.
Roman» – Constanţa, Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani, Grup Şcolar «Ed. Nicolau» – Brăila;
2) 2007: proiect pentru învăţământ rural – subproiect «CROITORAŞ VREAU SĂ DEVIN»,
finanţat de Guvernul României, partener Şcoala de Arte şi Meserii «M. Viteazul», jud. Constanţa;
3) 2003-2006: «EXUBERANŢE CROMATICE», partener Grup Şcolar «Ioan N. Roman» – Constanţa;
Roman“ Constanţa
4) 2004: «PUNŢI PESTE SATE», partener Şcoala «Bosia», judeţul Iaşi.

Proiecte educative cuprinse în CAEJ Iaşi:
1) «Un tânăr educat – un viitor asigurat»: 2012-2015; CAER – 2016;
2) «Apa - esenţa vieţii»: 2009-2015; CAER – 2016;
3) «Dăruiește un mărţișor pentru cei dragi»: 2013-2016;
4) Cerc de tenis de masă: «Mens sana in corpore sano!»: 2013-2016;
5) «Școala mea în desene»: 2013-2015;
6) Concursul Judeţean de știinţe socio-umane «Titu Maiorescu»: 2009-2015;
7) Concursul de Chimie şi Chimie aplicată «Petru Poni» – faza judeţeană: 2008-2016.

Proiecte locale:
1. «Zilele Porţilor Deschise»: 2012-2016;
2. «Micii literaţi» (proiect editorial): 2012;
3.

«În cămara bunicii»: 2013-2016;

4. «Cai verzi pe pereţi»: 2014-2016;
5.

Concursul claselor a X-a, organizat în cadrul «Zilelor Şcolii»: 2010-2016;

6. «Halloween»: 2014-2016.

Simpozion Naţional:
1) Simpozionul

Naţional

«DEZVOLTAREA

COMPETENŢELOR

ELEVILOR

PRIN

METODA

ÎNVĂŢĂRII PRIN PROIECT» – 2011.
Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

V. ARC PESTE TIMP (1966-2016): PAGINI DE SUFLET ÎN REVISTELE ŞI
ALBUMELE ŞCOLII
Deşi au existat câteva publicaţii înainte de anul 2000 (Pasiuni liceene, Vlăstare, Pro Victoria), în
ultimii 15 ani, aliniindu-se cerinţelor învăţământului modern, colegiul nostru s-a remarcat printr-o intensă
activitate editorială, revistele şi albumele din această perioadă (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de
Industrie Uşoară «Victoria», Ani de liceu, Însemn, Aripi de lumină, A[p]titudini, Ed ICS, Albumele şcolii,
30. Revista omagială. Grupul Şcolar de Industrie Uşoară «Victoria») reflectând preocupările ştiinţifice şi
literare ale profesorilor şi elevilor noştri. De menţionat că în 2003 am descoperit revista de chimie Info
«Chim», iar în 2007 şi 2008 au mai apărut două numere ale unor reviste de specialitate: Fizik la îndemâna
oricui şi Ştiinţa pentru toţi.

● 35. REVISTA OMAGIALĂ А GRUPULUI ŞCOLAR DE
INDUSTRIE UŞOARĂ
«VICTORIA» - 2001

«Împlinirea a 35 de ani de existenţă a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară „Victoria” - Iaşi are
pentru fiecare din cei care au fost şi sunt legaţi de această instituţie semnificaţii diferite, ceеa ce
determină stări diverse: nostalgie, satisfacţii, speranţe, sentimentul mulţumirii...»
Dir. ing. Cristina BUTNARU

GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ «VICTORIA», IAŞI – LA A 35-A ANIVERSARE
Grupul Şcolar de Industrie Uşoară «Victoria» – Iaşi este desemnat şcoală reprezentativă pentru
rezultatele obţinute an de an prin efortul comun al cadrelor didactice şi elevilor.
Angajat activ în procesul de reformă din învăţământ, începând cu anul 1990, Grupul Şcolar Textil se
bucură de o recunoaştere naţională a performanţelor obţinute în pregătirea elevilor. Aceste performanţe au
condus la implicarea directă a şcolii în programul Phare - vet în calitate de şcoală pilot. Un număr mare de
cadre didactice bine pregătite prin programe speciale de perfecţionare au elaborat programe şcolare,
planuri de învăţământ, manuale şcolare, probe de evaluare.
Unul din punctele tari ale şcolii îl constituie colectivul de cadre didactice, cu grade didactice,
majoritatea cu gradul didactic I, cadre bine pregătite profesional şi care şi-au demonstrat dragostea pentru
învăţământ, prin rezultatele obţinute în pregătirea elevilor pentru examene, în sesiuni de referate şi
comunicări, la concursuri şcolare şi olimpiade, în activităţi culturale, educative şi sportive.
Merită să fie remarcat şi numărul mare de elevi admişi în fiecare an în învăţământul superior şi
numărul mare de absolvenţi încadraţi şi în unităţile economice cu profil de industrie uşoară din Iaşi şi din
alte localităţi ale ţării.
Ceea ce constituie o mândrie pentru şcoală este puternica bază materială, folosită în pregătirea
elevilor.
Puţine şcoli se bucură de două cabinete de informatică, un cabinet de fibre textile dotat cu aparate
moderne pentru executarea lucrărilor de laborator, aparatură modernă şi calculator cu programe speciale
de structură şi creaţie pentru textile în cabinetul de ţesătorie, un spectrofotometru cu calculator în cabinetul
de finisaj şi un număr de 27 de cabinete şcolare foarte bine dotate cu mijloace didactice.
Şcoala deţine o bibliotecă bine organizată.
Ceea ce constituie unul din punctele tari ale şcolii este atelierul de producţie care este organizat pe
principiul unei microîntreprinderi textile. Aici se execută lucrări specifice din ţesătorie, finisaj textil,
tricotaje, confecţii. Atelierul se remarcă prin cea mai mare valoare a unei producţii în atelierele şcolare pe
plan judeţean şi naţional şi prin dotarea deosebită. Puţine unităţi economice se bucură să aibă o dotare care
să permită executarea unor lucrări complexe atât pentru o producţie de serie, cât şi pentru unicate. De
asemenea, şcoala noastra are în dotare utilaje moderne, cum sunt maşini de ţesut, maşini de tricotat cu
calculator, maşini de cusut ultramoderne şi prese de călcat.
Nu putem să nu amintim, alături de programul Phare – vet, programul Leonardo da Vinci,
proiectele din şcoală privind învăţământul de la distanţă şi colaborarea cu şcoli de profil din alte ţări.
Faptul că suntem în continuare centru de perfecţionare pentru maiştri şi asigurăm pregătirea prin
practică pedagogică a cadrelor didactice din învăţământul postuniversitar şi a studenţilor de la
Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» şi de la Universitatea «Al.I. Cuza», ne onorează. În an universitar
continuăm tradiţia de a fi gazda numeroaselor manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale elevilor.
Avem onoarea de a organiza Concursul Naţional pentru specialitatea Confecţii şi de a fi gazda prezentării
ofertei de formare pentru un însemnat număr de şcoli tehnice ieşene.

Complexitatea formelor de pregătire a elevilor prin liceu tehnic de zi şi seral, clase de liceu teoretic zi
şi seral, şcoală profesională şi de ucenici permite să-şi desfăşoare activitatea un număr de 117 cadre
didactice şi un număr de 1561 elevi.
În an aniversar să-i dorim şcolii să rămână un pion însemnat al învăţământului românesc şi să
formeze cu aceeaşi dăruire generaţii de tineri bine pregătiţi pentru o profesie şi pentru viaţă.
Prof. ing. Carmen DIONISIE

● ANI DE LICEU: 2004/2016, ISSN 2068-2816
ANI DE LICEU – 2007

IMNUL ŞCOLII
«Aici sunt profesorii ce ştiu să ne suporte,
Aici sunt şi colegii, mai mici, dar şi mai mari,
Liceul nostru astăzi, paradoxal, e forte
Prin fetele lui mândre şi prin băieţii... rari!»

ANI DE LICEU – 2015

VÂRSTA ADOLESCENŢEI

Adolescenţa reprezintă vârsta unor mari confuzii şi incertitudini. Un picior este încă în copilărie,
căutând sprijinul părinţilor, iar celălalt încearcă să fie adult şi independent, să decidă singur.
Mersul adolescentului este «un pas înainte, doi – înapoi sau doi paşi înainte, unul înapoi...».
Adolescentul este copilul-adult ce caută senzaţii şi emoţii puternice. Tot el simte însă dorinţa de a se retrage
în sine, ca la semnul unei voci interioare, mai presus de voinţă. Aceste momente sunt mai intense decât
escapadele din cotidian. Ele presupun lupta între diferitele emoţii ce-l încearcă, momente de răscruce în
conturarea modului de a gândi şi de a acţiona.
Adolescenţa rămâne perioada scurtă şi dulce din viaţă, când totul e permis, când visele ţi se
împlinesc, doar atunci când clipeşti, iar grijile pleacă departe, atunci când baţi din palme, când, fie că vrei
sau nu, îţi dai seama că surăsul tău deschide calea norilor spre soarele auriu şi arzător de vară.

Ionela MUTU - clasa a IX-a B

EPISTOLELE DINTR-A XII-A
DRAGUL MEU!
Îmi surâde ideea de a-ţi scrie! Să-mi pun toate sentimentele şi trăirile pe o foaie albă cu mirosul
parfumului tău...
Adesea se spune că iubirea se vede în tot ce e frumos, în tot ce ne înconjoară, deoarece ACEASTA
schimbă oameni, schimbă vieţi şi destine, ba chiar culturi!
Îţi spun, că «Tu eşti totul pentru mine», că eşti ploaia care îmi inundă sufletul de bucurie, că eşti
locul preferat din lume, unde aş rămâne oricând, că tu îmi aduci primăvara în suflet, că tu mă faci să
zâmbesc, atunci când am o zi grea. Tot tu eşti cel care mă inspiră şi mă ridică, atunci când îşi face loc în
suflet neîncrederea.
Alături de tine trăiesc cu drag fiecare clipă, tu eşti echilibrul şi cadoul pe care viaţa mi l-a oferit, tu
eşti motivul pentru care eu nu mai visez în alb şi negru, ci multicolor.
Tu eşti melodia mea preferată, eşti fiinţa care mi-a îmbogăţit pomul vieţii, eşti povestea fără de
sfârşit, fiindcă iubesc un om frumos, o inimă bună, un suflet curat, gata oricând de sacrificii, fără să aştepte
nimic în schimb.
Îţi mulţumesc, că eşti alături de mine, că mă motivezi, că mereu mă încurajezi, că dragostea noastră
«nu se aseamănă cu a celorlalţi nefericiţi, care iubesc şi uită»!
Larisa LEONTE - clasa a XII-a D

24.02.2015

Larisa
DRAGĂ TU!

Rămân cu privirea lipită de caiet, cu un creion în mână. Numai Pinocchio îmi mai zâmbeşte. Mă
întreb de ce? De ce toată lumea vine şi pleacă? Oare, pentru că am început să nu mai caut pe nimeni?
Pentru că vreau să văd cui îi pasă cu adevărat? Nu ştiu! Probabil, sună foarte egoist, însă, de astăzi, chiar ţin
la imaginea mea, iar, dacă vei fi lângă mine toată viaţa, înseamnă că am reuşit să mă cunosc pe deplin.
Te simt ca un cântec la pian, care mă linişteşte, unul care mă face să vreau să-l învăţ, să-i ating
clapele care-l fac să vibreze, să dansez în acelaşi timp din toate simţurile, să îi cunosc toate acordurile, să îl
cânt perfect, dar să şi greşesc, să-mi doresc mai mult, să mă facă să-l desăvârşesc cu noi acorduri, să-l
recompun.
Te simt ca o poveste. Una din acelea care te fac să închizi cartea, să te întinzi pe pat, să închizi ochii
şi să spui că «aşa ceva există doar în basme». Şi totuşi, ştii că e real, dar nu poţi să crezi. Nu poţi să crezi că
rândurile te privesc în ochi, îţi fac pupilele să se dilate, fiecare capitol te face să-l mângâi, fiecare cuvânt te
face să te pierzi.
Te simt ca un vin pe care îl fierbeam împreună iarna.

Te simt ca pe un film, vizionat la mine acasă, dar întrerupt până la final, reluat şi regizat de noi.
Te simt ca un doctor bătrăn, care îşi cunoaşte bine meseria, însă care rămâne uimit când îşi vede
pacienta lipsită de orice speranţă de vindecare. Îmi dau seama că eram bolnavă fără tine, dar mi-ai vindecat
inima, mi-ai insuflat încrederea în sine şi ai stat acolo, lângă patul în care eram tristă. Ai zâmbit de fiecare
dată, când rezultatele analizelor se îmbunătăţeau şi, când corpul meu nu mai răspundea la tratament,
mereu ai ştiut să-l schimbi, să aduci ceva nou, până când m-am ridicat şi te-am îmbrăţişat cu lacrimi în
ochi. Atunci mi-ai spus prima dată «TE IUBESC»!
De fiecare dată, când afirmi asta, mă simt din ce în ce mai «sănătoasă», din ce în ce mai fericită, din
ce în ce mai puternică.
P.S. Sunt mulţi surzi –
Tu mă auzi cel mai bine.
De când mă asculţi,
Nu mai vorbesc cu nimeni.
24.02.2015

Geo
Georgiana LUPU - clasa a XII-a H

● ÎNSEMN – 2009/2011, ISSN 2068-0937
(Nr. 1-3)

«Revista Însemn a fost creată la iniţiativa profesorilor de limba şi literatura română, astfel
încercând a demonstra că talentul şi interesul pentru creaţie nu ocolesc membrii Colegiului Tehnic „Ioan
C. Ştefănescu” din Iaşi».
Profesor coordonator - Petronela ŢEBREAN

ÎNSEMN – Nr. 3
TEMA IUBIRII ÎN CADRUL CORESPONDENŢEI M. EMINESCU – V. MICLE – I. CREANGĂ
Manualul de la Editura Didactică şi Pedagogică pentru clasa a IX-a (autori I. şi R. Dună) ne propune
spre lecturare în cadrul temei «Iubirea» trei texte epistolare pentru a ne forma o imagine despre
corespondenţa dintre Mihai Eminescu, Veronica Micle şi Ion Creangă.
Cunoscută şi recuperată, Editura Polirom, din Iaşi, publicând în anul 2000 romanul epistolar,
necunoscut până la data apariţiei, «Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit» (carte ce conţine 93 de
scrisori ale lui M. Eminescu şi 15 ale V. Micle), corespondenţa «inedită» dintre cei doi romantici îşi
păstrează în continuare o doză de mister. În cea de-a treia scrisoare din manual îl găsim implicat şi pe Ion
Creangă, care, cu multă dragoste părintească, încearcă să-l determine pe marele său prieten să se întoarcă
în «Iaşul marilor iubiri», unde-l aşteaptă «dulcea Veronică».
Dar să ne întoarcem la cele trei epistole şi să le analizăm tematic. În cadrul fiecăreia, iubirea, sub o
formă sau alta, rămâne un sentiment unic, necondiţionat. Dragostea este spontană, delicată, iertătoare,
înălţătoare, ocrotitoare... Într-un cuvânt, dragostea este dumnezeiască. Nu poţi să îi dictezi sufletului sau
inimii să iubească sau să urască, poetul nostru naţional învăţându-ne, prin cuvintele de dragoste adresate
Veronicăi Micle, ce înseamnă iubirea adevărată. Nu întâmplător, cei doi protagonişti au devenit, datorită
scrisorilor de dragoste, etalonul naţional al cuplului romantic, cu un destin tragic, demn de cel al marilor
îndrăgostiţi din literatura universală, iar dragul nostru povestitor Ion Creangă prietenul şi părintele
spiritual al celor doi.
În prima scrisoare din manual descoperim un Eminescu îndrăgostit de tânăra, frumoasa şi spirituala
Veronica Micle, căre-şi pierduse cu puţin timp în urmă soţul, pe profesorul ieşean Ştefan Micle. Fiind
idealul poetului, cu părul blond, cu fruntea albă, cu gura mică şi senzuală, Veronica l-a cucerit pe M.
Eminescu din primele clipe. Tot ce era ideal şi plin de suferinţe îşi afla, pentru poet, înruchipare în fiinţa
acestei femei:
«Şterge-ţi ochii, nu mai plânge!... A fost crudă-nvinuirea,
A fost crudă şi nedreaptă, fără razem, fără fond.
Suflete! de-ai fi chiar demon, tu eşti sfântă prin iubire,
Şi ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond».
(M. Eminescu, Venere şi Madonă)
A doua scrisoare propusă de autorii manualului abundă de iubire. Dragostea pluteşte ca o barcă pe
apa lin curgătoare în centrul căreia o remarcăm pe Veronica. Pentru tânăra îndrăgostită, iubirea umple
golul inimii, aduce pace în suflet şi o oază de fericire în pustiul arzător al vieţii.
Ultima scrisoare din manual e de la povestitorul românilor, Ion Creangă. Acesta îl cheamă pe
Eminescu la Iaşi de Crăciun, sărbătoarea reunirii în familie. Întâlnirea cu Veronica şi cei dragi înseamnă
căldura unei mese cu sarmale, cu îmbrăţişări şi cu bucuria zăpezii, ce aduce în suflete spiritul sărbătorilor
de iarnă şi dragostea.
Francisca CHIRILĂ, Paula FLOREA, Ştefania GHEORGHIU, clasa a X-a B

IUBIREA – CHEIA FERICIRII
Când luna-şi lasă capu-n jos şi stelele se pierd în noapte,
Când soarele nu mai luceşte şi pleacă undeva, departe,
Simt că viaţa mea se rupe, precum aripa unui înger,
Pe care ai lăsat să ardă un sentiment zdrobit de fulger.
Tu treci prin viaţa mea rapid, lăsând doar urmele de foc,
Urme ce-n inimă şi suflet fără ezitare îşi fac loc.
Un loc ce nu e destinat celor ce nu ştiu să iubească,
Un loc ce este hărăzit celor ce ştiu să preţuiască.
Iar timpul trece şi cei ce n-au iubit cu adevărat
Se simt pe veci umbriţi de-acest păcat.
Păcat ce n-are-n lume iertare de la Dumnezeu,
Căci El a zis: „- Iubeşte!”, dacă doreşti s-atingi al fericirii apogeu.
Cătălina BARARI - clasa a X-a A

• ARIPI DE LUMINĂ – 2011/2013, ISSN 2284-9661
(Nr. 1-4)

ARIPI DE LUMINĂ – Nr. 1
«Revista Aripi de lumină a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” s-a născut din dorinţa de a
duce mai departe pasiunea pentru arta şi forţa cuvântului, valorificând experienţa publicistică a
profesorilor de limba şi literatura română, precum şi entuziasmul, talentul literar al noilor noastre
generaţii de elevi»
Profesor coordonator – Irina TĂNASE

ARTA BASARABEANĂ CONTEMPORANĂ: CINEMATOGRAFIA
GHEORGHE URSCHI – REGELE UMORULUI MOLDOVEAN
Lasă ţara să râdă !!!
(Gh. Urschi)
Gheorghe Urschi este considerat regele umorului din Republica Moldova. Actor, regizor, scenarist,
textier, renumitul comic basarabean întruneşte o multitudine de talente, fiind genul de om care încântă prin
profunzimea trăirilor personale. Nu întâmplător, umoristul ce «sare de pe fix» se numără printre cei mai
populari 50 de actori ai Basarabiei.
Artistul moldovean s-a născut la 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujanii Mari din raionul Şoldăneşti.
După admiterea în ansamblul «Joc» şi-a dat seama de sincretismul artelor: actoria înseamnă şi muzică, şi
coregrafie, şi arta plastică, şi forţa cuvântului. A urmat cursuri de actorie la Şcoala de teatru «Boris Şciukin»
din Moscova (1965-1969), după absolvire fiind angajat ca actor la Teatrul «Luceafărul» din Chişinău.
Cariera lui a început cu paşi mărunţi: a debutat în ziarul «Tinerimea Moldovei» cu o întâmplare
umoristică, a urmat revista «Chipăruş», în care a publicat primele scenete, pentru ca mai târziu să scrie
prima piesă, Mezinul (1979).
De-a lungul celor 40 de ani de activitate a scris cărţi: Dealul fetelor, Insula adolescenţei, Băiatul cu
chitara, Cazuri şi necazuri, Eu sar de pe fix şi piese de treatru: Vom trăi şi vom vedea, Testamentul,
Testamentul-2, Pe linie moartă, Doi cocori, două viori, Şi iar, Chiriţa, Nu mă întreba. A realizat
numeroase emisiuni şi concerte, a regizat zeci de spectacole cu care a colindat satele Moldovei şi a jucat în
două filme artistice: Cine arvoneşte acela plăteşte (1989) şi Văleu, văleu, nu turna! (1991).
Văleu, văleu, nu turna! este o comedie savuroasă, fiind realizată de către studioul cinematrogafic
«Telefilm Chişinău». Acţiunea filmului se remarcă prin simplitate: este luată în derâdere hotărârea
partidului comunist de a lupta cu alcoolismul. De asemenea, este reprezentată viaţa de la ţară din perioada
comunistă. În această ecranizare cu un mesaj accesibil tuturor moldovenilor întâlnim actori îndrăgiţi
precum: Gheorghe Urschi, Vasile Tăbârţă, Margareta Nazarchevici, Gheorghe Pârlea, Tatiana Băcescu,
Vitalie Rusu.
Gheorghe Urschi este moldoveanul care ştie sa făcă haz de necaz. Sunt o persoană fericită întrucât
trăiesc în aceeaşi epocă cu acest om talentat. Am avut ocazia să fiu printre spectatori şi telespectatori la

unele dintre spectacolele maestrului Urschi, şi chiar să-l am oaspete în sat. Regele umorului basarabean
este un model pentru mine, fiecare problemă întâmpinată cu un zâmbet mi se pare mult mai uşoară, soluţia
descoperind-o datorită inegalabilului Gheorghe Urschi.
Iuliana VÎLCU – clasa a XI-a B

ARIPI DE LUMINĂ – Nr. 2
GÂNDURILE ADOLESCENŢEI MELE
Pe chipul meu zăresc uimirea,
Simţindu-mi sufletul amorţit.
În faţa mea e devenirea
Sau viitorul nesfârşit.
Obrajii mei au prins culoarea
Bujorilor înfloriţi,
Iar ochii mei sunt înlăcrimaţi,
Când mă gândesc la negrul infinit.
Uitându-mă în trecut,
Mă văd pe mine suspinând
Şi mă întreb cu ce-am greşit,
De tot plâng...
Copilăria a fost tristă,
Dacă mă gândesc la ea...
Adolescenţa-i veselă,
Căci am învăţat să fac parte din ea.
Zamfira DELICOSTEA – clasa a X-a B

● A(P)TITUDINI: 2010/2016, ISSN 2248-2083, ISSN – L = 2248-2083
(Nr. 1-12)

«Revista A(p)titudini a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” a fost concepută din dorinţa de a
evidenţia originaliatea şi creativitatea elevilor şi profesorilor, pornind de la o temă dată».
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A(P)TITUDINI
(Nr. 1 – decembrie 2010)

10 MOTIVE PENTRU A FI FERICT DE CRĂCIUN
1. Reuniunile familiale.
2. Colindele copiilor.

6. Derdeluşurile pline de copii
îmbujoraţi.

3. Anotimpul zăpezii.

7. Farmecul oraşului împodobit.

4. Cadourile mici sau mari.

8. Clinchetul clopoţeilor.

5. Vacanţa de iarnă.

9. Prilejul de a te pune în valoare.
10. Venirea lui Moş Crăciun.
Zina Zenaida CIOBANU - clasa a XIII-a A R.P.

A(P)TITUDINI
(Nr. 2 – mai 2011)

PRIMĂVARA
«Un răsărit senin aştept s-apară,
să se ivească
la orizontul vieţii triste, pustiite.
O altă lume să reînvie,
să renască
cu noi dorinţe împlinite».
Сătălina BARARI – clasa a IX-a A
AI GRIJĂ DE APĂ, AI GRIJĂ DE VIAŢĂ
Dumnezeu a dăruit natura cuvântătoarelor şi necuvântătoarelor ei. Ce mostenire minunata ne-a
lasat! Fiind stăpânii mareţiei înconjurătoare, ne bucurăm de acest privilegiu. Să nu uităm că puterea cu care
am fost înzestraţi de divinitate implică, pe langă bucurie, forţă, echilibru şi tristeţe, slăbiciune şi
dezechilibru. Gândesc, veţi spune, ca un om simplu! Cerul, pământul, aerul, orice făptură înseamnă viaţă,
totul completându-se şi interacţionând. Dacă mi-aţi formula întrebarea: ,,Ce ne lipseşte din această
înşiruire?’’, aş răspunde imediat, fiind sigură de acest cuvânt: ,,APA!”
Pentru oamenii practici, cu picioarele pe pământ precum chimiştii, apa reprezintă o formulă: H2O,
prezentă în multe reacţii chimice.
Eu, ca şi celelalte fiinţe umane, folosesc apa, în primul rând, pentru a-mi potoli setea. Nu v-am
convins că o apreciem la justa-i valoare? Puneţi-vă atunci în situaţia unui călător istovit şi însetat pentru
care ce poate fi mai minunat, decât apa dulce a unui izvor rece sau vieţuitoarelor care trăiesc datorită apei!
Cred că am devenit persuasivă.
Apa există peste tot: în aer, în ploi, în pământ, copaci, plante, în noi, în râuri, mări, oceane.
Îmi vin în minte multe gânduri şi, sincer, nu ştiu la care să mă opresc, ca să dau sens ideilor mele.
Mă gândesc că mările şi oceanele au reprezentat dintotdeauana itinerarul navigatorilor şi al călătorilor care
s-au folosit de ape pentru a-şi atinge scopul propus.
În istoria omenirii, apele, ca şi întreaga natură, şi-au cerut tributul lor. Furtunile, inundaţiile,
râurile, mările, oceanele au luat cu ele multe făpturi, vinovate sau nu!
Dincolo de vitregiile naturii, ale apelor, trebuie să vedem şi partea lor bună. Dacă ar fi să ne gândim
la ce a însemnat apa pentru cei care au creat frumosul prin arta lor, ea este izvor nesecat, sursă de
inspiraţie. Poeţi, romancieri, pictori, sculptori, muzicieni au avut ca muză marea, râul, ploaia, oceanul.
Eminescu, romanticul nostru prin excelenţă, ne-a fermecat cu lirica sa, inclusiv despre lumea apelor. Spre
exemplificare, în ,,Sara pe deal’’ ,,apele plâng’’, iar în ,,Lacul’’ cei doi indrăgostiţi sunt ,,îngânaţi de glas de
ape’’. Dragul povestitor al românilor, Ion Creangă, ne-a ,,oglindit’’ ,,Ozana cea frumos curgătoare’’

care i-a ,,răcorit’’ multe din zilele toride ale copilariei. Hemingway în ,,Bătrânul şi marea’’ ne dezvăluie din
misterele mării şi ale sufletului omenesc. Ar fi multe de spus despre cei care au adus ofrande apei prin
operele lor. Nu întâmplător, se spune că apa este un dar de la zei.
Doresc însă să trag un semnal de alarmă pentru că prezentul îşi pune amprenta peste noi şi tot ceea
ce ne înconjoară. Din stăpânii desemnaţi de Dumnezeu cu privilegii şi responsabilităţi, am devenit
nepăsători şi, ce-i mai grav, chiar nimicitori ai apelor. Distrugem, deversăm mizerii şi poluăm apa, care este
unul dintre cele mai importante ingrediente din reţeta vieţii.
Să păstrăm această comoară nepreţuită pentru a putea, la rândul nostru, să o dăm spre moştenire
generaţiilor viitoare. Să nu uităm că şi cei care ne vor urma au nevoie de apă curată sau potabilă.
Ma adresez conştiinţei mele şi sufletelor voastre, sperând ca semnalul meu să nu se piardă – S.O.S.:
,,Aveţi grijă de apă, aveţi grijă de viaţă!’’
Francisca CHIRILĂ – clasa a IX-a B

A(P)TITUDINI
(Nr. 3 – decembrie 2011)
ADOLESCENŢA
«Cititorul e tot timpul însetat de cunoaştere, cel puţin aşa apare în percepţia mea. Creierul
receptorului este ca un burete, pregătit să absoarbă informaţii noi. Prin citire ne dezvoltăm capacitatea
de a interacţiona cu persoanele mature, dornice să împărtăşească şi altora din experienţa lecturii, sau cu
personajele din paginile parcurse.
Îmi aduc aminte cum mama m-a educat să citesc, mai ales basme. Chiar sunt mândră că fac parte
din generaţia veche. Multumesc, mamă! Te vei bucura de toată recunoştinţa mea! Tu vei fi mereu
asociată cu eroinelele pozitive din cărţile lecturate».
Georgiana LUPU – clasa a IX-a H

PREZENTARE DE CARTE
I: «P.S. TE IUBESC» – Cecilia Ahern
Stimaţi profesori, dragi colegi!
Vreau să vă prezint cartea P.S. Te iubesc, scrisă de Cecilia Ahern, cea care, înainte de a-şi începe
cariera de scriitoare, a absolvit Facultatea de Jurnalism şi Media. Acest roman de debut a fost unul dintre
cele mai bune ale anului 2004, la sfârşitul anului 2007 apărând deja ecranizarea cărţii, în regia lui Richard
de la Gravanese.
Aş dori să încep prezentarea acestei cărţi cu motto-ul care mi-a plăcut foarte mult şi din care avem
de învăţat: «Păstrează amintirile noastre minunate, dar nu-ţi fie teamă şă-ţi faci altele noi».
Holly şi Gerry erau un cuplu perfect, cu o căsnicie minunată, trăind la Dublin alături de prieteni şi
familie, cu o viaţă socială strălucitoare, având lumea la picioare. Sau, cel puţin, aşa credeau!
Când Gerry moare, Holly este distrusă. Iubitul, cel mai bun prieten, sprijinul ei, nu mai este! Dar
Gerry a promis că-şi va veghea mereu dragostea. Şi se ţine de cuvânt. El îi lasă lui Holly mai multe scrisori,
care, deschise pe rând, în fiecare lună, în cursul unui an, o vor călăuzi cu delicateţe să ia viaţa de la capăt.
După fiecare scrisoare deschisă, Holly înţelege că viaţa merge mai departe. Cu ajutorul prietenilor, al
zgomotoasei şi iubitoarei sale familii, ea învaţă să râdă, să plângă, să danseze şi să fie mai curajoasă ca
niciodată.
Vă ofer spre exemplificare conţinutul primei scrisori: «Draga mea Holly, nu ştiu unde eşti sau când
vei citi aceste rânduri. Sper doar că scrisoarea mea te găseşte sănătoasă şi teafără. Mi-ai şoptit nu cu mult
timp în urmă că nu poţi să mergi mai departe singură. Ba poţi, Holly. Eşti puternică şi curajoasă şi vei reuşi
să treci peste asta. Am petrecut clipe frumoase împreună şi tu ai fost pentru viaţa mea ... tu ai fost viaţa
mea. Nu regret nimic. Dar eu sunt doar un capitol din viaţa ta, vor mai urma multe altele. Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai făcut onoarea de a-mi fi soţie. Îţi sunt de-a pururea recunoscător pentru totul. Oricând vei
avea nevoie de mine, să ştii că voi fi alături de tine. Cu dragoste pentru totdeauna, soţul şi cel mai bun
prieten al tău, Gerry. P.S. Ţi-am promis o listă, aşa că iat-o. Următoarele plicuri trebuie desfăcute exact în
luna menţionată pe ele. Întâi de toate, scapă de vânătăi şi cumpără-ţi o veioză de pus pe noptieră! P.S. Te
iubesc».
Holly a urmat sfaturile soţului său, încercând din răsputeri să se vindece. Avea un serviciu pe care îl
iubea şi suficientă încredere în ea ca să depăşească obstacolele ivite. Deşi era o femeie care mai greşea,
singură fiind, ştia ce înseamnă adevărata iubire, fiind gata să-şi trăiască viaţa intens şi şă-şi facă noi
amintiri. Indiferent dacă asta urma să se întâmple peste zece luni sau zece ani. În plus, Holly dorea să
urmeze ultimul mesaj de la Gerry: indiferent ce o aştepta mai departe, ştia că trebuie să-şi deschidă inima şi
să o urmeze, oriunde nu ar duce-o. Între timp trebuia doar să trăiască.
P. S. Te iubesc este cartea care m-a învăţat cum pot trece peste orice încercare, dată de la Dumnezeu,
e cartea care mă călăuzeşte în viaţă, mai ales prin labirintul tentaţiilor adolescentine.
Lectură plăcută!
Cătălina BARARI – clasa a X-a A

A(P)TITUDINI
(Nr. 4 – mai 2012)
IUBIREA
IUBIREA ÎN LIMBA LUI DANTE ALIGHIERI
L’AMORE NELLA LINGUA DI DANTE ALIGHIERI
«Iubesc azi, voi iubi mâine, voi iubi întotdeauna. Dragostea este sentimentul primordial al vieţii,
care mă înalţă spre culmi cereşti, dar, care mă şi poate cufunda în adâncul întunericului sau în infinitul
lacrimilor».
Cătălina BARARI – clasa a X-a A
DURERI DE CAP
Poate că încerci să mă înţelegi, însă nu e uşor. Eu nu sunt aşa cum mă vezi tu. Eu nu fumez şi nu
înjur. Eu beau multă cafea, când sunt nervoasă şi te poţi trezi cu un strop pe hanorac, dacă nu citeşti cu
atenţie.
Gata! Astăzi am pus punct oricărui sentiment pentru tine. Am aruncat fotografia cu tine odată cu
amintirile noastre plăcute. Mint! Le voi uita după ce le scriu în testament.
O casă pe malul mării, departe de ochii lumii. A venit însă un val şi a dezechilibrat-o. Am ţinut-o în
continuare stabilă, dar acel tsunami a reuşit să mă ude din cap până-n călcâie. Voi găsi totuşi o metodă de a
mă usca.
Ştiu că nu-mi cunoşti această latură. Te anunţ acum: mai am multe altele! Nu, nu sunt ipocrită, doar
că îmi ascund latura sentimentală. Mi-e frică, de aceea mă comport aşa. Lumea-i rea şi nu vreau să profite
de mine.
Mă tot întreb: «unde ai plecat?»... Nu vreau să te pun într-o situaţie neplăcută, de aceea nu te întreb:
«de ce ai plecat?», deşi aş dori un răspuns.
Îţi spun doar că îmi este dor de tine, însă nu mai vreau să fie nimic ca înainte.
MAL DI TESTA
Forse puoi cercare di capirmi, ma non è facile. Non sono così come mi vedi. Non fumo e non dico
parolacce. Quando sono nervosa bevo molto caffè e ti puoi svegliare con una goccia sulla giacca, se non leggi
attentamente.
Basta! Oggi ho posto fine ai sentimenti che avevo per te. Ho gettato via contemporaneamente la tua
fotografia e i brutti ricordi. Mento! Li dimenticherò dopo aver scritto il mio testamento.
Una casa vicina al mare, lontana dagli occhi di tutti. É giunta un’onda e l’ha fatta traballare. Per un
pò abbiamo resistito, ma quest’onda mi ha bagnata dalla testa ai piedi. Troverò un modo per asciugarmi.

So che non conosci questo aspetto di me. Te lo dico ora: ne ho molti altri. No, non sono un’ipocrita,
solo che preferisco nascondere il mio lato sentimentale. Ho paura, per questo mi comporto così. La gente è
cattiva e non voglio che si approfitti di me.
Mi chiedo: «dove sei andato?». Non voglio metterti in difficoltà, quindi non ti chiedo «perché te ne
sei andato?», anche se vorrei una risposta.
Ti dico solo che mi manchi, ma non voglio più essere come in passato.
Georgiana LUPU – clasa a IX-a H
Coordonatori: Limba italiană: prof. Silvia CAMPAGNOLA
Limba română: prof. dr. Petru ISTRATE

A(P)TITUDINI
(Nr. 5 – decembrie 2012)
FAMILIA
CARTEA MARILOR TRĂIRI - FAMILIA MEA DE SUFLET
(File de poveste)
Autorii manualului de clasa a IX-a de la Editura Didactică şi Pedagogică, Maria şi Ion Dună, prin
intermediul profesorului nostru de limba şi literatura română, ne-au propus pe parcursul primului an de
liceu o suită de texte literare şi nonliterare cu tematică diversificată, toate fiind adunate în cartea
însufleţită cu pagini de foc.
Dragi colegi, o plimbare literară printre amintirile de anul trecut cred că v-ar face să rememoraţi cu
plăcere clipele unice pe care le-am trăit ca o familie!
Cartea de aur dintr-a IX-a ne evocă întâmplări pline de înţelepciune despre aspecte ale vieţii, între
care recunoaştem vârsta adolescenţei. În Dicţionarul de pshihologie Paul Popescu-Neveanu ne
luminează, explicându-ne din punct de vedere ştiinţific particularităţile acestei perioade complicate în care
încă ne regăsim. Prin intermediul «Luceafărului poeziei româneşti» facem pasul spre iubirea adolescentină,
aceasta manifestându-se într-un mod neaşteptat, la început atitudinea fiind de reproş, apoi de venerare a
celui mai profund sentiment omenesc (v. M. Eminescu, Venere şi Madonă). Celelalte trăiri confuze şi
contradictorii ale acestei perioade sunt atât de realist surprinse de Mircea Eliade în Romanul
adolescentului miop: de la fericire la tristeţe, de la aroganţă la indiferenţă, precum şi efectele provocate de
lecturi sau iubire.
La vârsta tuturor posibilităţilor avem modele, exemple sau personalităţi care ne marchează
deciziile. În Nirvana Ion Luca Caragiale, alternând relatarea neutră cu tonul afectiv şi documentarul cu
subiectivul, ne aduce la cunoştinţă personalitatea uriaşă a mereu tânărului Eminescu. Drama istorică şi

romantică Apus de soare continuă tematica dată, Barbu Ştefănescu Delavrancea desăvârşind personalitatea
lui Ştefan cel Mare printr-un discurs rămas moştenire peste veacuri pentru arta oratorică.
Iubirea rămâne tema noastră preferată, iar textele parcurse (Sara pe deal, De la noi, la Cladova,
Corespondenţa M. Eminescu – V. Micle, Romeo şi Julieta) au evidenţiat diferite forme ale ei: pasională,
interzisă, nefericită şi chiar dramatică. Tragedia lui W. Shakespeare m-a impresionat cel mai mult, poate şi
pentru că la After School dl. prof. ne-a adus celebra ecranizare a acestei opere, cu Leonardo di Caprio şi
Claire Danes în rolurile principale. Un loc aparte în inima mea am păstrat şi pentru cuplul nefericit al
românilor, scrisorile dintre cei doi îndrăgostiţi marcându-mă mult timp. Am înţeles că marea dragoste nu
are graniţe, trecând dincolo de mormânt şi ajungând în eternitate. N-am uitat nici de puterea credinţei,
când apare o iubire nepotrivită, preotul Tonea rezistând ispitei numite Borivoje. Însă, dacă e să mă limitez
la un vers eminescian care să comunice emoţia acestui profund sentiment uman şi în care să mă regăsesc,
acela ar fi: «Sufletul meu arde-n iubire ca para».
Am înotat şi pe râul Bistriţa pentru a înţelege dorinţa pescarului Aliman de a prinde trupul subţire al
lostriţei. Doar parcurgând lumi fantastice am găsit multe răspunsuri tainice şi provocatoare.
Imaginea şcolii şi a familiei tradiţionale româneşti din Moldova (Humuleşti) şi Câmpia Dunării
(Siliştea-Gumeşti), cu asemănări şi deosebiri, a fost descoperită de noi pe baza a două romane celebre:
Amintiri din copilărie şi Moromeţii.
Din păcate, după un zbor minunat, întoarcerea în lumea reală este inevitabilă, chiar dacă cartea
fermecată mă provoacă de atâtea ori să revin printre paginile ei. Şi pe voi, nu-i aşa?!
Andreea-Mădălina APETREI – clasa a X-a H

PRIMUL CUVÂNT
1996 e anul în care m-am născut
Nu ţin minte momentul, dar m-am bucurat mult.
Îmi povesteşte papa mereu cu glas vioi
Primul cuvânt rostit şi cum zâmbeam amândoi.
A fost cuvântul mamă, de ea acum mi-e dor,
Căci a plecat departe, lăsând un mare gol.
Sper să se întoarcă iarăşi, măcar de sărbători,
Tata să ne aducă bradul şi să-l împodobim cu flori.
Şi dacă n-o să vină o să-mi apar-o rană
Ce nu cred că vreodată va înceta să doară.
În cele din urmă, toate trec, aşa se spune -

Însă nimic nu trece fără să lase urme.
Dar orice s-ar întâmpla, vom rămâne tot o familie
Doar «sângele apă nu se face», aşa eu voi conchide.
Elena HARHĂTĂ - clasa a X-a H

A(P)TITUDINI
(Nr. 6 – mai 2013)
HOBBY-URI
«Sunt acele zile când «nu prinzi» nicio undă pozitivă, iar pentru a depăşi această stare, încep sa
desenez... Nu peisaje din natura, pentru că nu sunt genul meu de exprimare. Desenez un personaj dintr-o
poveste, dintr-un desen animat şi, nu în ultimul rând, o schiţă legata de modă, de desing, «călimara»
preferată. Moda rămâne mereu prietena mea, văzând-o din propria pespectivă.
Punerea în valoare a aptitudinilor şi a ideilor m-au făcut să văd lumea prin desen, iar spectrul său
de culori mă determină să fiu pozitivă, să eman multitudinea diferenţelor de culori care se îmbină cu
dragostea sufletească pentru a realiza o creaţie ce mă reprezintă».
Cristina BĂITOI – clasa a XII-a B
PASIUNEA MEA PENTRU JURNALISM
De mică aveam o pasiune pentru medicină. Faptul că mama mea e medic m-a
influenţat enorm, fiind încântată să ştiu că ea salvează vieţi, că oamenii îi mulţumesc
şi o apreciază pentru dăruirea ei în munca pe care o practică zi de zi. Treptat
pasiunea mea a devenit alta. Nefiind influenţată de nimeni, voiam să mă fac avocat,
să pot oferi persoanelor cu probleme ajutorul meu, să mă mândresc cu profesia mea
şi să ofer celor dragi mai mult decât primesc. Nici aceasta pasiune nu a durat foarte
mult.
La treisprezece ani (număr norocos pentru mine) am început să descopar
lumea miraculoasa a jurnalismului, a literelor, a artei cuvintelor şi bucuria de a fi în
contact permanent cu oamenii. Îmi amintesc cu plăcere cum tata mi-a dăruit atunci un casetofon, la care
puteam asculta şi radioul. În serile singuratice şi plictisitoare îmi alegeam o frecvenţă şi ascultam toate
emisiunile radiofonice, până ajungeam în lumea lui moş Ene. Când am mai prins curaj, am sunat în direct,
vorbind la radio. A fost o experienta plăcută. După prima încercare reuşită, am început să sun din ce în ce
mai des la diferite posturi pentru a-i felicita pe cei dragi cu anumite ocazii sau pur şi simplu pentru că îmi
plăcea să vorbesc cu moderatorii. Cu timpul primeam invitaţii de la aceştia pentru a vedea studiourile şi a

cunoaşte pe alţii ca ei. Am fost în mai multe studiouri de radio din Chişinău cum ar fi: Radio 21, Kiss FM,
Antena C, şi altele, cunoscând persoane şi personalităţi noi.
Cel mai bine mă împrietenisem cu un moderator de la Radio 21, fiind invitătă în mai multe rânduri.
Am stat de câteva ori în studiou, observând cum moderatorul îşi ducea în linişte emisiunea la bun sfârşit.
Am avut ocazia să ajung şi în platourile postului de televiziune PRO TV Chişinău. Lumea reflectoarelor m-a
atras mereu. Undeva în interiorul meu s-a aprins o lumină: mass-media.
Atunci cand am hotărât să învăţ în România, m-am despărţit şi de platourile posturilor de radio, dar
nu regret, deoarece în capitala noastră culturală mi-am descoperit pasiunea pentru scris, o alta latură a
jurnalismului. Mi-am dat seama că ştiinţa şi arta literelor nu sunt departe de mine, am învăţat lucruri
interesante, punându-le în practică sub diferite forme, ficţionale sau nonficţionale, mai ales beletristice,
ajungând astfel să fiu considerată «poetesa clasei». Am remarcat că atunci când scriu mă detaşez de lumea
înconjurătoare, înălţându-mă deasupra norilor, aceştia devenind adesea «muza mea».
Fiind încurajată la orele de limba şi literatura română să scriu, am început să cred în propriile forţe,
redactând tot felul de texte pentru revistele şcolii şi participând la mai multe concursuri literare, unde am
luat mai multe premii, toate acestea făcându-mă să mă gândesc din ce în ce mai serios că vocaţia mea este
în domeniul jurnalisticii.
Cătălina BARARI – clasa a XI-a A
A(P)TITUDINI
(Nr. 7 – decembrie 2013)
PRIETENIA
«Cei mai buni prieteni sunt cei din liceu, deci de mai bine de 30 de ani. De ce din liceu? Pentru că
este cea mai profundă şi frumoasă perioadă a vieţii, când trăieşti intens bucurii şi tristeti, împliniri,
reuşite, dar şi eşecuri sau lacrimi, când toţi suntem plini de exaltare şi de dorinţe, când toţi, şi mai ales
împreună, fără a implica o apropiere fizică, împărtăşim sentimente nobile».
Director, prof. Liana-Dolores VOINEA
PRIETENIA ÎN CÂTEVA ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

● Reporteri: - Doamnă profesoară, vă rugăm să ne acordaţi un
interviu despre PRIETENIE!
Prof. Galiţă Victoria: - Cu drag, mai ales că v-aţi gândit la o temă frumoasă şi
în acelaşi timp delicată.

R.: - Ce rol joacă prietenia în viaţa dumneavoastră?
Prof.: - O prietenie poate fi definită prin multe cuvinte, dar pentru mine reprezintă un sentiment de
simpatie, respect, de loialitate, bună-credinţă. Prietenia mai înseamnă încredere şi fidelitate. Prietenul
adevărat este fiinţa cea mai apropiată, cu care să împarţi clipele plăcute, să găseşti în el un confident, care
să nu te judece, care să nu te trădeze, ci să te accepte aşa cum eşti şi să te iubească necondiţionat. De multe
ori, când am o problemă, cât de mică ar fi, ştiu la cine să apelez. Şi eu vreau să fiu prietena la care apelează
prietenii mei când au un necaz, pentru că ei vor şti că voi face tot ce depinde de mine ca să-i ajut. Cred că
disponibilitatea şi atitudinea faţă de un prieten care este într-un impas pot zidi o prietenie adevărată.
Indiferenţa, interesul meschin, minciuna sau tăcerea sunt noţiuni care nu-şi au locul într-o prietenie. Nu
vreau să cred, cum afirmă multe persoane, că în ziua de azi prietenii adevăraţi sunt rari, că majoritatea sunt
doar cunoştinţe sau amici. (…)

● Reporteri: - Doamnă profesoară, vă rugăm să ne
acordaţi un interviu despre PRIETENIE!
Prof. Bărhălescu Mihaela: Răspund cu drag întrebărilor
voastre şi cu conştiinţa faptului că ceea ce voi spune este
adevărul meu şi are valoare strict în acest context, fără pretenţii
de generalizare.
R.: - Ce rol joacă prietenia în viaţa dumneavoastră?
Prof.: - Prietenia mă însoţeşte în aventura vieţii, a cunoaşterii de sine şi a lumii în sens larg, este ghidul în
care am încredere că îmi luminează acele segmente de drum în care eu mai obosesc sau am atenţia orientată
spre aspecte mai puţin importante.
R.: - „Neamurile şi vecinii sunt daţi de D-zeu, prietenii ţi-i alegi singur”. Împărtăşiţi acest
proverb românesc?
Prof.: - Aş spune mai degrabă că, datorită liberului arbitru, îmi aleg singură şi neamurile şi vecinii şi
prietenii. Dacă ar fi să nuanţez, aş adăuga că, în acest Univers unde nimic nu este întâmplător, vibraţiile
gândurilor mele, faptele şi atitudinile mele sunt cele care mă orientează spre ceilalţi. Dar cheia este mereu
la mine, nu există alţi responsabili pentru albia în care curge existenţa mea. (…)

● Reporteri: - Domnule profesor, vă rugăm să ne acordaţi un interviu
despre PRIETENIE!
Prof. Scărlătescu Mihai: - Cu plăcere. Dar... Ar putea fi cel mai greu sau cel mai
uşor interviu, în funcţie de întrebări.

R.: - Pornind de la Biblie sau alt text, ce afirmaţie credeţi că defineşte cel mai bine prietenia?
Dar pentru dumneavoastră ce reprezintă ACEASTA?
Prof.: - Biblia defineşte prietenul drept persoana care te critică atunci când greşeşti, chiar dacă riscă să te
piardă. Scriitorul american Hemingway vedea prietenia ca pe o camaraderie, iar pentru Homer, în Iliada,
prietenia există între doi oameni atunci când aceştia împărtăşesc acelaşi curaj de a lupta.
R.: - Ce ar trebui să ştie un adolescent despre prietenie?
Prof.: - Că prietenia nu este un scop, ci o consecinţă a evoluţiei sale ca om. De aceea, nu ar trebui să
investească în prieteni, ci în primul rând, în el însuşi. Prietenii vor apărea ca o consecinţă pozitivă. (...)

● Reporteri: - Doamnă profesoară, vă rugăm să ne acordaţi un interviu
despre PRIETENIE!
Prof. Oatu Mihaela Denisa: - Cu mare plăcere.
R: - Ce rol joacă prietenia în viaţa dumneavoastră?
Prof.: - Pentru mine prietenia este vitală. Dar sunt şi persoane care pot trăi fără a
simţi nevoia unui prieten; eu nu fac parte dintre acestea. Fie că trec printr-un
moment de bucurie, fie că este vorba despre unul mai trist sau un moment de
cumpănă, simt întotdeauna nevoia să-mi împart trăirile cu o persoană de încredere şi care, prin simpla
prezenţă sau prin simplul fapt că mă ascultă, mă poate face să mă simt mai bine. Din fericire, există
persoane care ştiu să asculte; e important să ştii când să vorbeşti, când să asculţi.
R: - „Neamurile şi vecinii sunt daţi de D-zeu, prietenii ţi-i alegi singur”. Împărtăşiţi acest
proverb românesc?
Prof.: - …sau “cine se-aseamănă se-adună”. Da, împărtăşesc această părere. Dacă vecinii sau rudele sunt un
„dat”, ca să spun aşa, căruia trebuie să-i facem faţă, în cazul prietenilor, din fericire, decizia ne aparţine.
Viaţa ne oferă contexte în care putem întâlni viitori potenţiali prieteni, dar asta în funcţie de „acel ceva” care
apare sau nu în relaţiile dintre diferite persoane.
R: - Aveţi prieteni din copilărie? Numărul lor este format din mai multe cifre sau prietenia
rămâne o „rara avis”?
Prof.: - Nu. Şi nu o să spun „din păcate, nu”. De ce? Pentru că mi-am schimbat criteriile după care-mi aleg
în prezent prietenii; ele nu mai sunt, cu siguranţă, aceleaşi cu cele pe care le aveam la 15 ani, de exemplu.
Relaţiile dintre doi oameni se pot răci din varii motive. Mai mult decât atât, mi-am dat seama – dar asta
numai cu trecerea timpului – că un prieten nu este întotdeauna acea persoană cu care te vezi în fiecare zi
sau cu care vorbeşti neîncetat la telefon. Nu. Un prieten este cel care ştie să te asculte; un prieten este cel
care ştie când să vorbească sau când să tacă. Un prieten este acela care ştie când să fie „acolo” atunci când
este nevoie. Şi mă gândesc la o anumită persoană când spun aceste lucruri, o persoană pe care am cunoscut-

o în urmă cu 5 ani. O fiinţă minunată, un prieten adevărat şi un model demn de urmat. O persoană care nu
a spus niciodată „nu” şi care, atunci când, poate, nu găseam nici o cale pe care să merg, a făcut una special
pentru mine. (...)

● Reporteri: - Doamnă profesoară, vă rugăm să ne acordaţi un interviu
despre PRIETENIE!
Prof. Zaharia Simona: - Cu tot dragul. Prietenul este jumătatea sufletului meu.
R: - Ce rol joacă prietenia în viaţa dumneavoastră?
Prof.: - Din orice unghi am vorbi despre prietenie, o facem cu emoţie. Dacă nu este
emoţie, atunci ne limităm cel mult la amiciţie, care nu are profunzimea prieteniei.
Despre prietenie trebuie să vorbeşti întotdeauna cu emoţie, şi nu numai în glas, ci
din adâncul inimii. Sfânta Scriptură menţionează cuvîntul prietenie. Iisus Hristos îi numeşte pe ucenicii lui
prieteni. Este oarecum surprinzător cum o face: „De acum, nu vă mai zic discipoli sau ucenici, de acum vă
zic prieteni”. Prietenia este o stare în care se învaţă, înveţi, asculţi şi simţi. Din care pricină îmi este prieten
şi Dumnezeu, ne sunt prieteni şi oamenii. Dumnezeu, dacă ne este prieten, îl percepem ca pe un părinte, ca
pe un frate mai mare, ca pe fratele nostru. Iar pe oameni îi percepem ca pe cei pe care dacă îi chemăm vin,
şi dacă sunt departe ei, totuşi, sunt mereu aproape. Este vorba de omul de lîngă noi, efectiv, sau de lîngă
noi, atunci când este nevoie de dânsul. Şi cred că avem această nevoie permanent. Eu consider prietenia ca
o stare a vieţii. De care dacă ne-am lipsi, am rămâne aşa cum a rămas Adam când a plecat din Rai: gol pe
dinăuntru. Dumnezeu I-a fost lui Adam prieten şi prietenul, chiar atunci când se petrec lucruri nepotrivite,
nu rupe relaţia de tot. Dovadă că Dumnezeu îl aşează pe Adam în imediata apropiere a grădinii Raiului.
Prietenia lasă totdeauna poarta inimii deschisă, dar şi a minţii, pentru înţelegere. Nu emitem judecăţi
pripite, iar dacă trebuie să emiţi o sentinţă, o duci la îndeplinire cu o mare reţinere şi cu dorinţa şi dorul
reîntoarcerii şi reaşezării stării de fapt şi depline.
R: - Aveţi prieteni din copilărie? Numărul lor este format din mai multe cifre sau prietenia
rămâne o „rara avis”?
Prof.: - Fiecare epocă are specificul ei. Noi avem o vârstă care ne dă dreptul să vorbim de mai multe epoci,
eu am trăit cel puţin în două. Şi relaţiile de prietenie sunt diferite de la epocă la epocă. Intensitatea stării de
prietenie diferă, dar nu poţi să spui, înţelegând istoria lumii de la începuturi până acum, că prietenia a lipsit
vreodată. Pot să spun că ea s-a putut înfiripa, se întreţine şi vine… În fiecare etapă a vieţii sau strat al
dezvoltării umane, omul l-a văzut pe celălalt ca un alt chip al său. Întotdeauna vedem în prieten o reflectare
a noastră. Este chipul ce se vede în oglindă. Sentimentul prieteniei este etern. El face parte din marele
sentiment al dragostei şi este nepieritor. Nu găseşti stadiu în evoluţia umană în care să spui că n-a existat
prietenie. Avem cea dintâi scrisoare, Epopeea lui Ghilgameş, şi avem prietenie. Pierderea prietenului
declanşează dorul după veşnicie. Căutarea veşniciei implică căutarea prietenului. Dragostea, şi ca prietenie,
este ceea ce porţi, îmbrăţişând pe toţi. Dumnezeu a spus către poporul său: „Sunt pentru voi ca un părinte.
Ce-şi ia pâinea de la gură şi o dă copiilor. V-am ţinut legaţi de mine cu funiile dragostei”. Nu ne-a legat ca să

ne înrobească, ci pentru a nu ne scăpa din funiile dragostei. În acest context, părinţii pentru copii sunt
prieteni, copiii pentru părinţi pot să fie prieteni, fraţii între ei pot să fie prieteni. Am avut prieteni din
copilarie care-mi sunt şi acum prieteni.
R: - Pornind de la Biblie sau alt text, ce afirmaţie credeţi că defineşte cel mai bine prietenia?
Dar pentru dvs ce reprezintă aceasta?
Prof.: - Ceea ce ne-a spus Hristos: „Nu vă mai numesc servitori, ci prieteni: rămâneţi în iubirea mea, şi veţi
aduce mult rod” (cfr. In 15,9.15s). (...)

● Reporteri: - Domnule profesor, vă rugăm să ne acordaţi un interviu
despre PRIETENIE!
Prof. Lipovan Nicolae Corneliu: - Cu plăcere!
R.: - Pornind de la Biblie sau alt text, ce afirmaţie credeţi că defineşte
cel mai bine prietenia? Dar pentru dumneavoastră ce reprezintă
ACEASTA?
Prof.: - Personal am fost foarte impresionat de citatul din Sfânta Scriptură în care
Domnul Nostru Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15,
vers.13: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”. Acest lucru are
implicaţii majore în ceea ce priveşte relaţia de prietenie prin faptul că, dacă eşti prietenul cuiva, esti capabil
de sacrificiu pentru el. Un alt exemplu edificator întâlnim în vers. 14: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi
ceea ce vă poruncesc EU”. Aceasta înseamnă ascultare de cel care îţi este prieten şi mai înseamnă
acceptarea unei relaţii de subordonare faţă de cel care îţi este superior într-o relaţie de prietenie. Este o
relaţie definită prin reflectarea în persoana prietenului / prietenei a propriei persoane prin capacitatea
prietenului şi a mea proprie de iubire, ceea ce implică enorm de multe, printre care enumerăm
întrajutorarea şi menţinerea confidenţialităţii. Pentru mine prietenia reprezintă o relaţie profundă, bazată
pe încredere, respect reciproc, iubire. (...)

● Reporteri: - Doamna profesoară, vă rugăm să ne acordaţi un
interviu despre PRIETENIE!
Prof. Doboş Irina: - Cu multă plăcere. Mi se pare o temă atât de interesantă,
încât ar putea face subiectul unei veritabile dezbateri între elevi.
R: - Pornind de la Biblie sau alt text, ce afirmaţie credeţi că defineşte
cel mai bine prietenia? Dar pentru dumneavoastră ce reprezintă
aceasta?
Prof.: - Îmi vin în minte două citate evanghelice care definesc, în spiritul biblic caracteristic, atât de frumos
prietenia: „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase” şi

„Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate”. Aceste cuvinte, aparent simple, dar
atât de profunde în realitate, mi se par capabile de a sintetiza cât se poate de precis concepţia mea despre
prietenie. Prietenia - un fir de viaţă împletit cu încredere, sinceritate, respect, afecţiune, iubire...
R: - Ce ar trebui să ştie un adolescent despre prietenie?
Prof.: - În primul rând, ar trebui să conştientizeze diferenţa netă între prietenii adevăraţi şi cei falşi; în al
doilea rând, mi se pare deosebit de important să ajungă capabili de a preţui o prietenie reală, pentru că s-ar
putea să nu mai întâlnească alta. Şi, nu în ultimul rând, să nu se schimbe în rău doar pentru a face pe plac
unui prieten. Ei nu trebuie să uite că cei care ne apreciază prietenia, ne vor respecta şi ne vor accepta aşa
cum suntem.
R: - În final, vă mulţumim pentru timpul acordat şi vă dorim să aveţi parte de cât mai multe
prietenii adevărate!
Prof.: - Şi eu va mulţumesc. Vorbind despre semnificaţia cuvântului bun rostit, maica Tereza de Calcutta
susţinea că, în general, „cuvintele de bine pot fi scurte şi uşor de rostit, dar ecourile lor sunt infinite”. De
aceea cred că o prietenie poate lua naştere în aproape orice circumstanţe, necesare pentru aceasta fiind
numai cuvântul şi gândurile bune. Şi cum prietenia se înscrie şi ea în rândul raporturilor interumane relativ
fragile, mi se pare salutară, mai ales la vârsta adolescenţei, tendinţa de a căuta un prieten în toţi oamenii pe
care îi întâlnim.

● Reporteri: - Doamnă profesoară, vă rugăm să ne acordaţi un interviu
despre PRIETENIE!
Prof. Leiţoiu Ecaterina: - Da, îmi face plăcere să vorbesc despre prietenie! Vă
mulţumesc!
R.: - Ce rol joacă prietenia în viaţa dumneavoastră?
Prof.: - Prietenia este un sanctuar în care ne simţim în siguranţă atunci când
întreaga lume ni se pare inospitalieră. A avea prieteni care să ne sprijine şi să ne
ajute atunci când ne este greu este o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, a avea prieteni
este un lucru absolut minunat! Prietenia este puntea de legătură dintre oameni, este cea care ne ajută să ne
completăm unul pe celălalt şi ne oferă un permanent sentiment de siguranţă. De aceea, dacă ai un prieten
adevărat, te poţi considera un om bogat. Prietenia înseamnă pentru mine sinceritate, preţuire şi adevăr.
R.: - „Neamurile şi vecinii sunt daţi de Dumnezeu, prietenii ţi-i alegi singur”. Împărtăşiţi
acest proverb românesc?
Prof.: - Tipurile de prietenii pe care le legăm cu alte persoane diferă foarte mult în funcţie de personalitatea
noastră; dacă suntem persoane foarte sociabile, legăm multe prietenii, dacă suntem persoane timide, avem
prieteni mai puţini. Calitatea relaţiei de prietenie este mult mai importantă decât numărul prietenilor.
Doresc să completez ideea cu următorul citat: „Un adevărat prieten este unul care păşeşte înăuntru atunci

când toată lumea iese afară” (Walter Winchell). Un prieten adevărat te acceptă aşa cum eşti şi este mereu în
preajma ta, pregătit să-ţi arate respect şi încredere. Un prieten este ca un înger păzitor. Unele prietenii
durează o viaţă, altele doar o perioadă scurtă de timp. Pierdem şi câştigăm prietenii de-a lungul vieţii, însă,
să nu uităm să-i preţuim pe toţi la fel de mult. Întotdeauna vom avea nevoie să ne fie cineva alături.
R.: - Ce ar trebui să ştie un adolescent despre prietenie?
Prof.: - Prietenia este un dar minunat, asemuit unui glob mic de sticlă, e ceva gingaş, un boboc de floare...!
Prietenia nu înseamnă că trebuie să faci mereu ceva bun pentru prietenul tău, ci aceasta implică dăruire,
înţelegere, acceptare, suport, dar şi responsabilitate. Când cineva te alege ca prieten, dintre miile de oameni
care sunt în jur, înseamnă că are încredere în tine şi ştie că se poate baza pe tine în orice situaţie. Cu
prietenii împărtăşeşti cele mai importante evenimente din viaţa ta, ai şi cu cine să le sărbătoreşti. Un
adolescent trebuie să ştie că cei mai buni prieteni sunt părinţii, fraţii, surorile, unii colegi de la şcoală! Aceşti
„prieteni” vor fi întotdeauna bine intenţionaţi şi vă vor sprijini în cele mai grele situaţii din viaţă! Prietenii
au o mare importanţă la vârsta adolescenţei. Prin intermediul lor, adolescenţii îşi creează un mediu
corespunzător; împreună cu ei, descoperă şi împart bucuriile şi dificultăţile vieţii, în raport cu ei, învaţă să
se autodefinească. Prietenia de suflet deţine un loc privilegiat în lumea adolescenţilor, fiind vorba de o
persoană specială, cu care îşi vor împărtăşi secretele. Legătura strânsă cu prietenii şi familia este unul
dintre cei mai importanţi factori care influenţează starea de fericire, dezvoltarea personală. (...)

● Reporteri: - Cătălina, te rugăm să ne acorzi un interviu despre
PRIETENIE.
Elev: - Barari Cătălina (clasa a XII-a A): - Cu cea mai mare plăcere! Este o temă
apropiată sufletului meu, căci prietenii pentru mine sunt asemeni stelelor: ,,Nu le
vezi întotdeauna, dar ştii că sunt mereu acolo şi strălucesc pentru tine”.
R.: - «Generaţia-viteză» în care ne recunoaştem, volens-nolens, mai
apreciază dreptatea, adevărul, sinceritatea, prietenia...?
Elev: - Din păcate, observ că noile generaţii nu mai pun accent pe aceleaşi valori pe care eu le consider
primordiale. Pentru ei dreptatea, sinceritatea, prietenia valorează mult mai puţin.
R.: - Ce autor şi ce titlu puteţi da ca exemplu când vă gândiţi la imaginea prietenei reflectată
într-o opera literară studiată? Argumentaţi alegerea făcută.
Elev: - Probabil, cea mai impresionantă relaţie de prietenie dintr-o operă literară, având ca temă o iubirea
nemărginită, am întâlnit-o în romanul Maitreyi de Mircea Eliade, unde sora eroinei principale, Chabu, are
o relaţie aparte cu un copac din curtea acestora, astfel, demonstrându-ne că prietenia nu se leagă în functie
de religie, etnie sau gen. (...)
Interviuri realizate de Larisa LEONTE şi Mihai Alexandru BRÂNZILĂ - clasa a XI-a D

A(P)TITUDINI
(Nr. 8 – mai 2014)

PERSONALITĂŢI. EXEMPLE. MODELE
«Acum, când privesc în urmă, îmi dau seama că am ales de la modelele pe care le-am
urmat doar ceea ce am putut adapta personalităţii mele…».
Prof. Mihaela GALL
LUDMILA GURCENKO – LEGENDARA ACTRIŢĂ RUSĂ

«Este de o graţie infinită, este o fiinţă suavă, cu talie de albină, cu ochi de copil întrebător, cu
iuţeală de veveriţă, cu o imensă poftă de a şti şi de a trăi, cu un glas celest».
-Dumitru Ion Suchianu
Una din cele mai iubite şi populare actriţe ruse, Ludmila Markovna Gurcenko (1935, Harkov – 2011,
Moscova) a devenit un simbol al filmului sovietic, evidenţiindu-se printr-o activitate cinematografică
prodigioasă, dar şi în teatru, muzică, literatură: filmografie: (Calea adevărului, 1956, debutul în
cinematografie; Noapte de Carnaval, 1956, cu melodia de neuitat: «Cinci minute...», pentru care a devenit
celebră încă de la 21 de ani; Fata cu chitara, 1958; Îmblânzitorii de biciclete, 1963; Douăzeci de zile fără
război, 1976; coproducţia Mama, 1976, un musical fantastic; Cinci seri, 1978; Siberiada, 1978; Logodnica
mecanicului Gavrilov, 1981; Gară pentru doi, 1982; Dragostea şi porumbeii, 1983; Aplauze, aplauze, 1984;
Vila noastră de vacanţă, 1990; Sex Tale, 1991, după Vladimir Nabokov; Hoaşte bătrâne, 2000; musicalul
biografic Legenda, 2011, ultimul ei rol), teatru: (Fără cruce, după Vladimir Tendriakov, 1963; Roşu şi
negru, după Stendhal, 1964; Biroul fericirii, după o idee originală aparţinând Agatha Christi, 1998), muzică
(Cântece de război; Cântece favorite, CD, 1997; Adio, XX..., CD, 2001), cărţi autobiografice (Copilăria mea
adultă - Moscova, 1982; Aplauze – Moscova, 1987; Liusia, stop! - Moscova, 2003).
A colaborat cu regizori celebri precum Eldar Riazanov, Nikita Mihalkov, Piotr Todorovski, Andrei
Koncealovski, Vladimir Menşov, Alexei German, Georghi Şenghelia, Victor Buturlin, Evgheni Ghinzburg,
filmografia sa incluzând circa 100 de pelicule. Roluri memorabile: Liusia din Calea adevărului, Lena
Krâlova din Noapte de Carnaval, Nika din Douăzeci de zile fără război, Capra Rada din Mama, Tamara

Vasilevna din Cinci seri, Taia Solomina din Siberiada, Rita din Logodnica mecanicului Gavrilov, Vera din
Gară pentru doi, Raisa Zaharovna din Dragostea şi porumbeii, Gonciarova din Aplauze, aplauze, Ludmila
Kozlova din Vila noastră de vacanţă, Liza din Hoaşte bătrâne.
Strălucitoarea şi fermecătoarea actriţă (s-a căsătorit de şase ori, toţi aleşii ei fiind oameni ai creaţiei)
a arătat o extraordinară capacitate de a se metamorfoza în fiecare din rolurile primite.

Filmul Mama,

o coproducţie româno-sovieto-franceză (peliculă regizată de

Elisabeta Bostan, după basmul Capra cu trei iezi de Ion Creangă), singurul film românesc realizat în trei
versiuni (română, rusă, engleză) şi parţial în franceză, reprezintă o feerie cântată şi dansată, într-un torent
de culori. Mama Rada, o capră inteligentă şi iubitoare, trăieşte fericită cu cei 5 iezi ai săi până când unul
dintre ei este răpit de banda lui Titi Suru, un lup mafiot. Ticălosul patruped doreşte obţinerea unei
importante sume de bani, însă, în final, protectoarea mamă, cu ajutorul suflării întregului sat, pune la cale o
capcană (o copcă săpată în gheaţă) pentru pedepsirea lupului. Acesta din urmă vine să ia banii promişi, dar
cade în apa îngheţătă, finalul găsindu-l speriat de moarte. Iezii sunt recuperaţi, acţiunea terminându-se pe
patine, cu cântece, joc şi sărbătoare. Filmul impresionează publicul prin virtuţile muzicalului, fiind adresat
tuturor vârstelor. A fost evidenţiat la Festivalul Internaţional de la Moscova (1977), primind Premiul Special
al Juriului.

În drama psihologică Cinci seri (regia Nikita Mihalkov), ecranizare după o piesă de
Alexandr Volodin, magistrala protagonistă a jucat rolul unei femei însingurate, dar cu principii sănătoase de
viaţă. Aceasta a început din nou să vibreze atunci când iubirea a revenit în sumbra sa viaţă. Tamara
Vasilievna şi Alexandr Petrovici Ilin s-au despărţit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar, după
şaptesprezece ani, pe durata a cinci seri, dincolo de reproşuri şi amintiri, de explicaţii şi mărturisiri, şi-au
regăsit dragostea de altădată într-un apartament din Moscova acelor ani.

Un alt personaj memorabil a rămas în istoria acestei arte protagonista din Logodnica mecanicului

Gavrilov (regia Piotr Todorovski).

Deşi la 40 de ani, cu adolescenta Tania, fotografa Rita a

fost fidelă alesului inimii, Lev Gavrilov, care însă nu a venit la ora programată la «Starea civilă», provocând
iubitei îngrijorare şi umilinţă. Aceasta a trăit cu speranţa că el va apărea. În ciuda ghinioanelor şi a
dezamăgirilor trăite, frumoasa logodnică şi-a păstrat demnitatea şi puterea de a o lua de la capăt. De
remarcat premiul primit de actriţă în cadrul Festivalului Internaţional de Film «Manila» (1982) pentru cel
mai bun rol feminin.
Gară pentru doi (regia Eldar Riazanov) a avut o eroină cu aceeaşi putere de transformare: de la
fluieratul nepăsător la surâsul printre lacrimi, de la resemnare la dragoste, toate sentimentele fiind adunate
în tăcerea cutremurătoare din timpul vizitării sortitului puşcăriaş nevinovat. Nefericita ospătăriţă Vera din
gara Zastupinsk s-a întâlnit printr-un concurs de împrejurări şi întâmplări cu pianistului ghinionist Platon
Riabinin, condamnat pentru că a luat asupra-i accidentul de maşină săvârşit de nevasta lui, o prezentatoare
tv a «Timpului probabil».

Firul acţiunii se schimbă tulburător: pianistul pierde trenul spre Griboedov, paşaportul lui
ajunge la şeful de tren Andrei, banii îi sunt furaţi în sala de aşteptare, dar descoperă o femeie adevărată,
chelneriţa dedicându-se unei iubiri aflate sub semnul sacrificiului şi dovedind, în final, când va merge, în
locul superficialei soţii, să-l viziteze pe Platon la puşcărie, calităţi umane nebănuite. Nu întâmplător, filmul
a fost printre nominalizări în cadrul Festivalului Internaţional de la «Cannes» (1983).
Сunoscutul regizor şi actor rus Nikita Mihalkov i-a schiţat un portret de suflet: «Ludmila Gurcenko a
îmbinat minunat creativitatea cu personalitatea! Ea nu putea să joace nimic dacă nu adapta rolul la unele
trăsături de caracter. Când acest lucru coincidea, era pur şi simplu „cântec”! Era mereu o delectare să te uiţi
la ea, să lucrezi cu ea».
BIBLIOGRAFIE
1. www.google.ro, www.google.ru, www.gurchenko.ru
2. Гурченко Л.М. Люся, стоп! – М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 2003.
Prof. dr. Petru ISTRATE

A(P)TITUDINI
(Nr. 9 – decembrie 2014)
ORAŞE. LOCALITĂŢI. DENUMIRI GEOGRAFICE
«Cui nu-i place să călătorească? Să vadă lucruri noi, să ajungă în locuri celebre?»
Prof. dr. Elisabeta MINCIOR
MI-E DOR DE IAŞI
Mi-e dor de-acasă!
De-acasă cel vechi, pierdut printre ani.
De-acasă cel adevărat, uitat cu acte-n regulă.
De-acel acasă... unde lumea intra doar atât cât îi dădeam noi voie.
Unde, cu un scârţâit de uşă, «valuta» devenea îngheţata de-un leu, de la colţ.
Acel acasă unde podul însemna bezna. Şi şoareci imenşi ce-l căutau pe Spărgătorul de nuci.
Acel acasă unde viaţa... era doar un complot uriaş al «oamenilor mari», al teilor ameţitor de mirositori!
Mi-e dor de copilărie.
De copilăria prin care desenul animat cu Mihaela, de la ora 19, devenea un motiv plauzibil de existenţă.
De copilăria care făcea ca păpuşa de cârpă... să pară cel mai scump dintre porţelanuri, iar
pijamaua - redingota demnă de poveşti şi voci şoptite.
Mi-e dor de-ai mei, de plimbările prin mahalaua Păcurari, cu micile magazine în care gustam hamsii din
butoaie ce păreau monştri uriaşi, urât mirositori.
De toţi ai mei, mâzgâliţi colorat prin ochi de copil naiv.
De bunica, acel mit doar al meu. Acea entitate sacră în jurul căreia se învârt imaginaţii şi vise, şi miros de
gutui coapte!
De mama, care chiar credea că «Aia e ultima bomboană pe care o mai primeşti!»
Şi mereu zâmbea spunând asta.
De tata, care întotdeauna găsea timp de poveşti şi jocuri cu haiduci…
Cu haiduci care, surprinzător, locuiau în pădurea de la marginea urbei, «colo»… spre Mogoşeşti!
De toţi şi toate... câte nu încap aici.
Şi tocmai pentru că penitenţa anilor ce-i port îmi reduce gândul la amintire,
iar fapta la pura nostalgie... Nu pot decât să îngân:
«Mi-e dor de-acasă», de Iaşul de altădată, cu uliţi strâmte, cu tramvaie ce urcau încet Copoul, de Piaţa
Dimitrov, cu savarinele frumos mirositoare şi lacto-barul, cu iaurt dulce… Mi-e dor de
Hanul Trei Sarmale, cu aburinda brânzoaică…
Mi-e dor de tinereţea mea!
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

A(P)TITUDINI
(Nr. 10 – februarie 2015)

ORAŞE. LOCALITĂŢI. DENUMIRI GEOGRAFICE
«Este plăcut să călătoreşti prin lume şi să vizitezi oraşe noi, să cunoşti alţi oameni, tradiţiile şi
obiceiurile lor.»
Ramona BUZILĂ – clasa a XI-a D

OBIECTIVE «LITERARE» DIN «TÂRGUL IEŞILOR» ŞI ÎMPREJURIMI
Scriitori ieşeni, dar şi istorici, monahi sau alţi cărturari ai trecutului nostru au remarcat obiectivele
«literare», turistice şi culturale, dintr-o zonă geografică încărcată de o profundă spiritualitate românească.
Nu întâmplător, «Iaşul marilor iubiri» e cunoscut şi recunoscut în calitate de «capitală culturală a
României», dorindu-se a deveni, în 2021, Capitală Culturală Europeană.
În materialul de faţă vom prezenta câteva obiective ieşene din perspectivă literară, accentul căzând
pe tălmăcirea dată de turişti şi cercetători «oraşului celor şapte coline».
_IAŞI_
«Iaşul e întâi de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul nostru.»
(Nicolae Iorga)

«Iaşul cel bătrân, leagănul cărturarilor, al unirii, al ideilor şi mişcărilor generoase, Iaşul
amintirilor şi legendelor, Iaşul fantomelor romantice. Nu-i în el turn de biserică care să nu evoce un nume
de cronici...»
(Mihail Sadoveanu)
«Acum, sub anii uriaşi, / De pe colină pe colină, / Oraşul meu, străvechiul Iaşi, / Îşi pune straie de
lumină.»
(George Lesnea)
_TEATRUL NAŢIONAL «V. ALECSANDRI»_
«E o poveste. Lumea din ziua de azi are nevoie de poveşti în care să se regăsească şi care să-i pună
întrebări şi răspunsuri vis-a-vis de viaţa lui de zi cu zi.»
(Daniel Busuioc)

_UNIVERSITATEA «AL.I. CUZA»_
«... chiar de la întemeierea ei, Universitatea din Iaşi a simţit nevoia de a se încadra în istorie, de aşi însuşi spiritul istoriei pentru a-şi aprofunda specificul şi a răspunde mai eficient funcţiilor sale.»
(Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Platon)
_BIBLIOTECA «MIHAI EMINESCU»_
«Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi este o instituţie de cultură a cărei
evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii universitare ieşene de astăzi, având rolul
ei distinct, în care funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de tezaur al miilor şi
sutelor de mii de tomuri preţioase pe care le deţine în colecţiile sale.»
(www.bcu-iasi.ro)
_MUZEUL LITERATURII ROMÂNE_
«Cele 12 muzee literare ieşene («Bojdeuca lui Ion Creangă» din Ţicău, Muzeul «Vasile Alecsandri»,
Casa «Dosoftei», Muzeul «Mihai Codreanu», Casa «Vasile Pogor», Muzeul «Otilia Cazimir», Muzeul
Teatrului, Muzeul «Mihail Sadoveanu», Muzeul «George Topârceanu», Muzeul «Nicolae Gane», Muzeul
«Constantin Negruzzi», Muzeul «Mihai Eminescu») reprezintă o carte de vizită care onorează şi obligă în
acelaşi timp...
Celor 12 muzee se adaugă Galeriile «Pod-Pogor.»
(www.muzeulliteraturiiiasi.ro)
_MUZEUL «MIHAI EMINESCU»_
«Expoziţia permanentă „M. Eminescu” reprezintă, aşa cum este ea gândită şi organizată, un act
de cultură cu semnificaţii deosebite. Cetate a Junimii şi a Convorbirilor literare, Iaşul are, mai mult ca
oricare urbe, o datorie de conştiinţă faţă de Eminescu.»
(Mihai Drăgan)
_BULEVARDUL «ŞTEFAN CEL MARE»_
«Aici e vechiul Iaşi. Erau palate şi bordeie alături. Era lux şi sărăcie, lux cu bani cinstiţi, însă şi
sărăcie curată. Iar toată negustorimea înşirată de-a lungul celei mai de seamă străzi din târgul nostru nu
lua sufletul bieţilor ieşeni.»
(Rudolf Şuţu)
_STRADA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU_
«Strada Lăpuşneanu, iniţial denumită Uliţa Sârbească, a fost una dintre cele mai circulate artere ale
Iaşului. Acest fapt se datora, în mare măsură, magazinelor şi localurilor elegante care, prin mărfurile lor
de calitate atrăgeau permanent clienţii şi ofereau bună dispoziţie. Celebre în epocă prin produsele lor
savuroase erau cofetăriile de pe strada Lăpuşneanu.»
(ieseanul.gandul.info)

«Era o îngheţată sub formă de bombe, după care... se topeau ieşenii.»
(Rudolf Suţu)
_CATEDRALA MITROPOLIEI MOLDOVEI
(CATEDRALA MITROPOLITANĂ DIN IAŞI)_
«Terminatu-s-a întreaga lucrare în anul mântuirii 1886, al domniei noastre al douăzeci-șișaselea, al regatului meu al șaselea, împodobindu-se și înzestrându-se cu vase sfinte, candele de argint,
policandre, odoare și veșminte preţioase, precum și cu cele 10 ferestre cu măiestrie împodobite și
închinate de noi ca un prinos al râvnei noastre pentru înălţarea sfintei Biserici Ortodoxe, întru pomenirea
mea, a iubitei mele soţii Elisabeta și a urmașilor noștri...»
(Regele Carol I)
_MĂNĂSTIREA «TREI IERARHI»_
«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu, robul stăpânului
Domnului Dumnezeu Ţării Moldovei, şi cu Doamna noastră Tudosca şi cu dăruiţii de Dumnezeu copii
Ioan Voievod şi Maria şi Rucsandra, am zidit această sfântă rugă în numele Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile
cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur...»
(Vasile Lupu)
_MĂNĂSTIREA «GOLIA»_
«Biserica este foarte înaltă pe dinafară şi pe dinăuntru [...]. Nimeni în lume n-a izbutit atât de bine
în arta de a clădi biserici şi mănăstiri din blocuri de piatră făţuită şi sculptată ca voievodul Vasile, căci
pentru construcţiile mănăstirilor sale şi pentru această mănăstire a adus meşteri învăţaţi din Polonia.»
(Arhidiaconul Paul de Alep)
_PALATUL CULTURII_
«Străjuie ca un oşţean pe o colină. Din Podu Roş, de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu”, din Copou ori de pe dealul Buciumului, de oriunde te-ai afla vezi Palatul Culturii [...]. E inima
Iaşiului. Aici se scurge pe patinele cu role timpul copilăriei. Aici, îndrăgostiţii se sărută mai cu patimă.
Lumea parcă e mai frumoasă aici, la Palatul Culturii. Pentru ieşeni e Centrul Universului, locul de unde
pornesc spre viaţă bucuriile şi necazurile. Un loc sfânt. Este un fel de kikometru zero al culturii
moldoveneşti şi, de ce nu?, chiar naţionale. Locul unde îţi vine să dai mână cu mână ca să dansezi Hora
Unirii pe ritmurile bunicului ceaslov din turn [...]. Aici e buricul târgului. O clădire unică, deosebit de
frumoasă, în faţa căreia au loc toate concertele importante, toate manifestările impozante ale oraşului. E
cu adevărat un templu al culturii.»
(Cristinel C. Popa)

_ATENEUL «TĂTĂRAŞI»_
«Actualul Ateneu Tătăraşi a fost construit în apropierea locului în care a funcţionat vechiul Ateneu
Popular [...]. Vechiul Ateneu era structurat pe secţiuni, care cuprindeau tratarea unei probleme extrem de
vaste: secţiunea cultural-educativă, secţiunea artistică, de educaţie fizică, economică-edilitară şi
secţiunea filantropică. În memoria urmaşilor tătăraşeni au rămas pentru eternitate excursiile ateneiste,
Corul M. Musicescu, cinematograful, sala de teatru.»
(www.ateneutatarasi.ro)
_COMPLEXUL «PALAS»_
«Situat în centrul istoric, în apropierea Palatului Culturii, ansamblul urbanistic PALAS este un
veritabil „oraş în inima oraşului”», fiind «axat pe conceptul de „lifestyle center”.»
(www.palasiasi.ro)
_PRIMĂRIA
(PALATUL «ROZNOVANU»)_
«Roznovenii erau cheltuitori, ca să nu zic cartofori, de altfel era o boală a boierilor din acea vreme.
Jucau cărţi toată noaptea, nu pe sume de ordinul sutelor de franci, ci pe mii de galbeni, pe pungi întregi.
Şi aşa au pierdut numeroasele moşii pe care le aveau în tot judeţul Iaşi. Primarul Vasile Pogor a
cumpărat casa, care era disponibilă, în 1892.»
(Ion Mitican)
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«Ştiinţa este adevărul, este cunoaşterea şi întrebuinţarea forţelor naturii pentru fericirea omului».
(V. Babeş)
«Nu stăpânim natura decât supunându-ne ei».
«Ştiinţa şi puterea sunt unul şi acelaşi lucru». (Fr. Bacon)
«Ideile, judecăţile, silogismele nu constituie reproduceri fotografice ale realului concret... nici
ştiinţele teoretice, nici cele istorice nu copiază pur şi simplu realitatea». (N. Bagdasar)
«Ce poate bucura mai mult un om decât să ştie că este unul din aceia care au izbutit să mişte, chiar
şi cu un micron, bariera cunoaşterii în înfruntarea cu natura». (D. H. R. Barton)
«Adevăratul savant e cel ce, în experienţele sale, ştie să găsească, poate, răspuns la ce caută, dar şi
să caute un răspuns la ce nu întrebase». (CI. Bernard)
«E mai bine să nu ştii nimic, decât ceea ce ştii să nu fie adevărat». (J. Billing)
«În ştiinţe, inteligenţa omenească lucrează pentru adevăr; indiferent că-i este accesibil sau nu,
ideile ştiinţifice le putem totuşi defini ca reflex al realităţii în conştiinţa noastră; cu ele putem opera în
lupta noastră pentru trai».
«Bătrânii savanţi îşi fac o mândrie din modesta mărturisire: Nu ştiu nimic!». (L. Blaga)
«Ştiinţa nu cunoaşte decât o singură poruncă: aceea de a contribui la propăşirea ei». (B. Brecht)
«Ştiinţa este templul democraţiei». (Th. Buckle)

«Pentru mine ştiinţa este o metodă, o năzuinţă de cucerire intelectuală, ea nu e niciodată
dogmatică».
«Eu nu cred că există opoziţie între poezie şi ştiinţă». (R. Caillois)
Prof. dr. Liliana APINTEI
«Concluzia cercetătorilor a fost foarte clară: toate cele patru forţe sunt de fapt „faţete”, forme ale
unei singure forţe! Iar de aici până la relaţionarea fizicii cuantice cu experienţele misticilor orientali şi
occidentali nu a mai fost decât un pas».
Prof. dr. Liliana APINTEI,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

ED ICS – Nr. 2
TEXTILE INTELIGENTE
În activitatea de creaţie a produselor de vestimentaţie, designerii aleg materialele textile având în
vedere anumite criterii, cum ar fi aspectul, rezistenţa sau chiar preţul. Acum, ei au o nouă alternativă, aceea
de a alege un material după capacitatea lui de a conduce curent electric. Această proprietate este
caracteristică e-textilelor, textilelor electronice sau îmbrăcămintei inteligente. Produsele inteligente sunt o
combinaţie între tehnologia textilă avansată şi tehnologia informaticii şi electronicii.
Pentru început, ar trebui să explicăm semnificaţia denumirilor de «e-textile» şi de
«îmbrăcăminte inteligentă». Aceşti termeni se referă la toate obiectele de îmbrăcăminte realizate din
textile de înaltă tehnologie sau îmbrăcăminte în care au fost încorporate elemente tehnologice de ultimă
oră. Fibre şi materiale textile noi, precum şi micro-componente electronice fac posibilă crearea unor
produse de imbrăcăminte cu adevărat utile oamenilor. Aceste haine îşi îndeplinesc rolul principal, acela de
barieră pentru corpul omenesc, dar îşi extind funcţionalitatea prin informarea, protejarea şi relaxarea
purtătorului. Un exemplu îl constituie firele realizate din fibre sintetice şi metalice produse de DuPont, ce
pot conduce electricitatea. Fibrele «Aracon» sunt realizate dintr-un miez de Kevlar îmbrăcat cu un metal,
care poate fi: argint, nichel, cupru, aur sau staniu. Ele combină rezistenţa miezului, cu conductivitatea
metalelor, rezultatul fiind mai rezistent decât oţelul, mai flexibil şi mai uşor decât cuprul şi un bun
conducător de electricitate. Firele sunt ţesute sau tricotate împreună cu fire de bumbac sau poliester, dând
naştere e-textilelor. Firele conductive pot fi conectate la chipuri sau la baterii, dând naştere la circuite
utile în diverse aplicaţii. De asemenea, prin brodarea cu fire având rezistenţe electrice diferite se pot înlocui
componentele pasive, cum ar fi condensatorii, rezistorii sau bobinele folosite în dispozitivele ataşate
materialelor textile şi pot fi astfel înglobate în material.
Produsele de îmbrăcăminte obişnuite se usucă de regulă, în mod natural şi necesită o perioadă de
uscare în funcţie de factorii de mediu. În acest caz este vorba despre uscarea pasivă. Prezenţa unui senzor

de umiditate în materialul textil ce măsoară creşterea umidităţii şi activează o sursă de căldură internă
defineşte un proces de uscare activă. Un astfel de material textil inteligent a fost realizat în cadrul unui
proiect la Universitatea Tehnică din Tampere, Finlanda, împreună cu parteneri ca Reima, Nokia
Produsele de îmbrăcăminte GoreTex cu izolaţie termică reglabilă Airvantage Adjustable Insulation,
se bazează pe existenţa unei camere gonflabile între două straturi de material textil, ce poate fi umplută cu
aer în cazul unor temperaturi scăzute. Tehnologia relativ simplă foloseşte capacitatea de izolaţie a aerului şi
poate fi activată uşor prin utilizarea unui ventil.
Materialul Luminex fabricat în Italia este realizat prin introducerea fibrelor LED de culori diferite în
ţesatura obişnuită, pe liniile de asamblare ale detaliilor produsului de îmbrăcăminte. O anumită poziţie a
comutatorului va determina activarea LED-urilor într-una din cele cinci culori disponibile. Acest gen de
material este folosit în special pentru îmbrăcămintea artiştilor. O combinaţie reuşită a ţesăturilor cu
electronica o reprezintă articolele de design interior, tapeturile e–textile, produse de International Fashion
Machines de la M.I.T. Acestea sunt ţesute din fire din oţel inoxidabil vopsite cu coloranţi termocromatici şi
sunt conectate la dispozitivele de comandă electronice.
În funcţie de temperatura firelor conductive, se schimbă culoarea tapetului. Pe acelaşi principiu sunt
create şi hainele care îşi schimbă în mod electronic culoarea. Totuşi, dezavantajul acestor produse îl
constituie tendinţa colorantului termocromatic de a forma pete în jurul părţilor mai calde ale corpului
omenesc.
Denumirea unanim acceptată de «smart clothing» se referă la îmbrăcămintea obţinută prin
ataşarea unor elemente electronice la produsele de îmbrăcăminte. Este complicat de spus dacă este vorba
despre calculatoare «purtabile» sau despre haine «computerizate».
«Jacheta muzicală», aşa cum a fost denumită comercial de către firma Levi, foloseşte ţesătura de
mătase cu fir metalic de tip «organza». Funcţiile de comandă ale player-ului mp3 sunt controlate printr-o
tastatură capacitivă realizată prin brodare cu fire conductive. Aceasta poate comanda şi un sintetizator
MIDI ce redă compoziţii muzicale prin intermediul unor căşti sau difuzoare ataşate. Sursa de energie
utilizată poate fi una solară, eoliană sau cinetică în funcţie de activitatea purtătorului.
Conceptul de «wearable motherboard» a fost introdus în 1996 de către U.S. Navy definind funcţiile
uniformei militare inteligente. Produsul astfel conceput este folosit la detectarea rănilor prin împuşcare a
soldaţilor aflaţi în misiune. Principiul de funcţionare se bazează pe transmiterea unui semnal luminos de-a
lungul unei fibre optice. Dacă lumina nu ajunge în celălalt capăt al fibrei, înseamnă că îmbrăcămintea a fost
deteriorată şi deci soldatul a fost împuşcat. Uniforma este ţesută dintr-un amestec de bumbac cu poliester şi
fibre optice, având posibilitatea de a indica exact locul prin care a trecut glonţul. Proiectată de Georgia
Institute of Technology, Atlanta, această uniformă monitorizează totodată şi semnalele vitale ale
purtătorului. Uniforma militară poate fi dezvoltată prin crearea unui material textil ce detectează zgomotele
cu ajutorul unor microfoane, ce vor fi probabil înlocuite în viitor de senzori piezoelectrici de tip film. De
asemenea, cercetătorii de la E.T.H. Zürich au creat antene încorporate în uniformele militare. Acestea sunt
realizate dintr-o pânză având în compozitie fire conductive, ce reprezintă partea radiantă a antenei şi care
este cusută peste uniformă. Echipamentul de protecţie al pompierilor, dotat cu senzori de gaze şi de
temperatură poate fi o altă aplicaţie a textilelor inteligente.

Articolele medicale sunt preocuparea principală a cercetătorilor din Europa în domeniul textilelor
inteligente. Levi Strauss a proiectat îmbrăcăminte anti-radiaţii pentru protecţia împotriva posibilelor
radiaţii emise de telefoanele mobile. Îmbrăcămintea nou-născuţilor este un alt exemplu de utilizare a etextilelor. Acestea detectează momentul în care copilul nu mai respiră sau necesită îngrijire şi transmite
alarma părinţilor. Costumul sportivilor (jachete, pantaloni sau produse de lenjerie) prevăzut cu senzori de
mişcare, temperatură şi impact, precum şi cu sisteme GSM şi GPS poate transmite în cazuri de urgenţă
informaţii legate de localizarea şi condiţia fizică direct prin SMS, unui centru de control.
Problema sursei de alimentare pentru aparatura medicală şi sportivă a găsit o soluţie practică în
utilizarea unui semiconductor ca termo-generator (conform Infineon Technologies). Funcţionarea lui se
bazează pe transformarea diferenţei de temperatură dintre corpul omenesc şi îmbrăcăminte în energie
electrică.
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EMINESCU ŞI FIZICA MECANICĂ
Virtuţile curiozităţii au făcut ca un mare poet al culturii noastre să fie puternic atras de cunoştinţele
ştiinţifice ale timpului său, aceasta devenind uneori chiar izvor al propriei creaţii. Manuscrisele
eminesciene impresionează prin variatele domenii abordate, dar şi prin gradul de elaborare a informaţiei
ştiinţifice, cele mai ample desfăşurări având însemnări referitoare la matematică şi fizică. În cele ce
urmează am încercat o ordonare a informaţiilor cuprinse în caietele poetului şi o prezentare a modului în
care acestea şi-au găsit o expresie lirică în opera poetului.
Cea mai mare parte a chestiunilor legate de mecanică şi căldură au fost extrase de poet din Annalen
der Chemie und Pharmacie von Wohler une Liebig, fiind reunite sub titlul «Observaţii asupra puterilor
naturii». Sunt abordate aici noţiuni din domeniul mecanicii clasice newtoniene, cum ar fi: masa,
acceleraţia, mişcarea rectilinie şi legea acesteea, greutatea, forţa gravitaţională, forţa centrifugă şi mişcarea
în câmp central de forţe, lucru mecanic şi conservarea energiei mecanice. În caietele eminesciene găsim
notiţe referitoare la noţiunile de repaus, mişcare şi la cauzele acestora. Legile mişcării sunt formulate corect
fără a fi însoţite de relaţii matematice. Sunt subliniate principiile newtoniene ce guvernează mişcarea
corpurilor, fiind luate în discuţie exemple sugestive, cum este cel al ghiulelei a cărei mişcare este modificată
de frecarea cu aerul şi de propria greutate pentru a evidenţia principiul inerţiei.
Principiul fundamental al dinamicii este sugerat printr-un exemplu celebru în fizică: dacă o
locomotivă comunică unui tren într-o secundă o anumită acceleraţie, trebuie ca două locomotive să
comunice aceeaşi acceleraţie unui tren de două ori atât de greu. Pentru ilustrarea principiului acţiunilor
reciproce sunt folosite exemple referitoare la interacţiunea dintre piatră şi masă, cal şi căruţă, magnet şi
fier: o piatră aşezată pe o masă exercită asupra ei o presiune în jos, dar еa suferă din partea mesei o contra
presiune la fel de mare în sus; un cal tras îndărăt de hamuri spre căruţă cu o putere la fel de mare cu care
trage el căruţa înainte; un magnet care atrage o bucată de fier e tot atât de tare atras de fier în direcţia
opusă.
În unele cazuri găsim în caiete expresii matematice ale unor legi fizice, care subliniază o dată în plus
interesul poetului pentru matematică şi fizică. Este vorba de expresiile legilor care guvernează mişcarea
corpurilor sub acţiunea greutăţii: viteza în cădere liberă (v=g•t) şi expresia spaţiului în aceiaşi mişcare
(S=at2/2). Sunt menţionate totodată numele celor ce s-au ocupat de legile căderii libere: Galilei, care le-a
intuit, şi Newton, care le-a stabilit statutul de axiome ale dinamicii. Eminescu surprinde faptul că
întâmplări obişnuite, observate cu atenţie, pot conduce la descoperiri remarcabile. El citează în acest sens
exemplul lui Newton, printr-un măr ce cădea: «Newton a fost adus la gîndul că greutatea nu e nimic alta
decît atracţiunea de masă , exercitată de corpul Pămîntului».
Pornind de la controversa dintre Descartes şi Leibnitz în legătură cu măsura mişcării, poetul discută
noţiunea de lucru mecanic şi ajunge la principiul conservării energiei. El păstrează vechea terminologie de
muncă mecanică şi în loc de energie cinetică păstrează sintagma folosită de Leibnitz putere vie. Eminescu
subliniază că noţiunea de lucru mecanic presupune existenţa a două elemente: forţa şi deplasarea. El
ilustrează acest lucru printr-un exemplu sugestiv: nu este suficientă aplicarea unei forţe asupra unei stânci

pentru a se efectua lucru mecanic, dacă stânca rămâne în repaus. Reuşind a discerne între energie cinetică
şi cea potenţială, poetul defineşte energia mecanică ca pe o putere de acţiune sau putere de muncă a unui
corp. În ceea ce priveşte lucrul mecanic, Eminescu notează: «Lucrul mecanic se referă la orice efect care
schimbă poziţia maselor ponderabile în spaţiu».
În însemnările sale ştiinţifice, Eminescu foloseşte deseori modalităţi de expresie specifice poeziei,
expunând problemele într-o formă vie, colorată, de multe ori comentariile sale devenind adevărate poeme
în proză. Lucrurile se desfăşoară asemănător în momentul ilustrării unei idei ştiinţifice într-o formă lirică.
Principiul conservării materiei, pe care-l consideră o lege fundamentală a tuturor fenomenelor este enunţat
şi discutat în caietele sale sub diverse unghiuri, din perspectiva diferitelor tipuri de fenomene (mecanice,
termodinamice, electrice, magnetice, etc.). Pornind, probabil de la acest principiu, dar şi de la mitul vieţii
de după moarte, construieşte un poem sugestiv, «Strigoii» (1876), poem care ar putea fi considerat o
ilustrare lirică a două planuri ale cunoaşterii umane - cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea mitică. Din
perspectiva legii conservării materiei şi a mitului privind viaţa de după moarte, s-ar putea crede că timpul
eminescian este un timp reversibil (în poemul «Strigoii»). Această temă a eternităţii legilor, menite să
asigure înţelegerea Universului, este confirmată chiar şi de fizica modernă prin acceptarea posibilităţii unei
eterne reînceperi, adică a unei serii infinite de universuri.
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● ALBUMELE ŞCOLII (ARC PESTE TIMP, DIN VIAŢA ŞCOLII,
DE CE EDUCĂM?, COLEGIUL TEHNIC „IOAN C.
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NOŞTRI, GÂNDURI PENTRU VIITOR): 2010/2015, ISBN 978-9730-08723-9

«Profesia de dascăl are un statut aparte. Dascălul este instructor, este mediator, este confesor şi
protector ai celor mai slabi, este consilier şi terapeut, este lider de opinie ştiinţifică, este manager
profesionalizat al colectivităţilor de elevi.
Cine ar trebui să fie dascăl? Un om cu har şi vocaţie, un model de succes în viaţă. Şi asta pentru ca
elevii să se uite la el cu nespusă admiraţie, să-l creadă în tot ce spune, în ştiinţa pe care o transmite, în
judecăţile de valoare pe care le emite, pentru ca părinţii să-l respecte şi pentru ca el să-şi găsească în
comunitate locul pe care-l merită. Nici o altă profesie nu necesită atât de multe calităţi.
Vă mulţumesc pentru prestaţia dumneavoastră, pentru înţelepciunea de care aţi dat dovadă şi
pentru devotamentul dovedit şi vă urez multă sănătate!»

Director, prof. Liana-Dolores VOINEA

«Antrenat în programe europene şi naţionale, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” s-a
prezentat în faţa partenerilor ca o şcoală deschisă cooperării, pe teme diverse, în cadrul unor proiecte de
parteneriat, pregătirea temeinică a colectivului de profesori recomandându-i în această direcţie».

Director, prof. Liana Dolores VOINEA
prof. Mihaela GALL
prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN
prof. Iulieta ARSENIUC
ing. Adrian LUCA

Autorul retrospectivei publicaţiilor colegiului: prof. dr. Petru ISTRATE

VI. GÂNDURI ŞI IMAGINI LA CEAS ANIVERSAR

Trecutul şi prezentul, istoria şi contemporaneitatea, tradiţia şi modernitatea se pot identifica,
lecturând aceste pagini memorabile, aparţinând dascălilor şi elevilor, de ieri şi de azi, ai Colegiului nostru,
gândurile şi imaginile de mai jos imortalizând сrâmpeie din cei 50 de ani împliniţi de instituţia pe care o
reprezentăm cu mândrie şi responsabilitate.

DIRECTORII ŞI DIRECTORII ADJUNCŢI AI COLEGIULUI

● O VIAŢĂ DE OM LA TEMELIA ACESTEI ŞCOLI

Pregătim o aniversare în măsura în care ne-am implicat, la timpul respectiv, în motivaţia acestui
eveniment.
O aniversare poate fi celebrată sincer sau convenţional, cu indiferenţă sau cu politeţe rece, oficial sau
ironic, dar adevărata aniversare este cea care ne cuprinde ca într-un val cald contopit cu noi înşine. În acest
mod receptez eu aniversarea Şcolii Textile din Iaşi, referindu-mă nu numai la sensurile administrative, cât,
mai ales, la semnificaţiile profunde ale instruirii şi ale formării unor generaţii consecutive.
Cred că nu putem vorbi despre aniversarea acestei şcoli fără a lua în calcul ceea ce a însemnat, de
fapt, biografia instituţiei, adică tinerii care au trecut pe aici, devenind, prin noi, oameni activi şi
răspunzători, profesionişti de calitate maximă.
Aniversarea de acum trebuie distribuită cu atenţie şi migală către fiecare dintre cei care, dascăl, om
al muncii sau şcolar, au alcătuit o colectivitate de reală autoritate în planul industriei naţionale.
Dividentele spirituale sunt mai importante decât altele.
Faptele notorii ale bilanţurilor trebuie să depăşească nivelul confesiunilor emoţionale. Logic ceea ce
s-a câştigat trebuie păstrat şi amplificat. Şi tot logic, inteligenţa didactică trebuie să elimine ieşirea din ritm,
reculul, ştirbirea imaginii.
Având şansa de a fi prima directoare şi de a-mi exercita mandatul o perioadă îndelungată, am
avantajul de a evoca devenirea şcolii în deplină cunoştinţă de cauză şi detaliu.
Regăsesc în cantitatea de timp pe care îl jalonăm o cantitate însemnată din propriul meu timp, poate
cea mai însemnată cantitate din propriul meu timp.
Locul viran care era odinioară aici a cedat iremediabil în faţa edificiului multiplu care este grupul
nostru şcolar.

Nu li se poate mulţumi niciodată destul celor care, atunci şi în continuare, au alcătuit o adevărată
echipă de valori umane care îi preţuiesc şi acum pe oamenii aceia, aşa cum îi preţuiesc şi îi respect pe cei
care, astăzi, îşi adaugă timpul lor marelui timp al tuturor aniversărilor viitoare.
Durata este creaţia tuturor. Nimeni nu durează decât prin sine. Cu atât mai mult când e vorba de
şcoală, de profesori, ingineri, maiştri, muncitori, de elevi, de vieţile acestora împlinite dincolo de şcoală, dar
prin şcoală.
Şi iată cum, vrând-nevrând, aniversarea de astăzi ne face mai sensibili şi mai omogeni. Parcă devine
descifrabilă relaţia dintre cei de atunci şi cei de acum.
Să fim chiar fără să mai fim, iată ce paradox extraordinar ne oferă
experienţa!»
(Primul Director al Colegiului «Ioan C. Ştefănescu», din
1966 până în1987, inginer Maria ANDRIEŞ, material publicat în 35.
Revista omagială a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară «Victoria»,

2001)

În perioada 1987-1998 în funcţia de director au fost numiţi:
prof. Anghel Valeria (1987-1990),

prof. Zanchi Aurelia (1990-1993) şi

prof. Asăndulesei Ioan (1993-1998)
dumnealui «adresând colegilor şi elevilor care făuresc istoria prezentă a şcolii,
dar şi celor care ne vor urma,
îndemnul: să pună la temelia creaţiei
dragostea şi pasiunea, singurele criterii
care au oferit şi oferă satisfacţii
autentice».

Între anii 1998-2004 doamna prof. ing. Cristina Butnaru a
fost directorul Colegiului nostru, învăţându-ne că, «mai mult ca ieri,

azi lumea în care trăim nu este în alb şi negru, în Da şi Nu, ci în nuanţe de „gri”, care merg până la cenuşiu,
iar între Da şi Nu există o infinitate de „nu ştiu”, „să vedem”, „se poate”, „să ne consultăm”, să vedem ce
spun şi „…”».
Actualul director, prof. Liana Dolores Voinea, în funcţie din 2004, continuă cu succes tradiţia,
contribuind la sincronizarea cu realităţile lumii moderne şi ducând mai departe bunul renume al şcolii prin
exigenţă, competenţă şi spirit de iniţiativă.

● INTERVIU DE SUFLET CU DIRECTORUL COLEGIULUI NOSTRU,
Prof. Liana Dolores VOINEA

«Reporteri: - Doamnă Director, vă rugăm să ne acordaţi un interviu pentru proiectul editorial
«Aripi de lumină», revista catedrei de limba şi literatura română a colegiului nostru.
Director: - Cu mare drag!
R.: - De câţi ani predaţi în acest «lăcaş de cultură» şi ce transformări s-au produs între «pereţii cu
amintiri»?
D.: - Predau din '90, când am venit din Paşcani, unde am fost repartizată după terminarea facultăţii.
Ce modificări?... Modificări şi foarte bune, modificări şi mai puţin bune! Modificări foarte bune: tineri din
ce în ce mai sufletişti, tineri din ce în ce mai dornici de a se pune în valoare. Mai puţin bune: lipsa
programelor utile pentru voi, de formare a voastră.
R.: - Сunoaştem profesorul şi directorul Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu». Cum este părintele
Dolores Liana Voinea?
D.: - Cred că sunt foarte exigentă, pentru că am un singur copil de la care am dorit să obţin rezultate
nu bune, ci foarte bune, dar, în acelaşi timp, foarte bucuroasă pentru ceea ce şi-a dorit şi a obţinut.
R.: - Care au fost cele mai mari împliniri ale dumneavoastră?

D.: - Cea mai mare împlinire a fost reuşita copilului meu la facultate, între primii trei, şi, nu demult,
obţinerea titlului de Instructor pentru Chirurgie Estetică.
R.: - Felicitări!
D.: - Mulţumesc!
R.: - S-a întâmplat vreodată să vă simţiţi împovărată de sarcinile, dificultăţile şi chiar necazurile
avute?
D.: - Da! Da. Dar am ştiut foarte repede să mă scutur! Am o calitate: mă supăr repede, însă la fel de
repede îmi trece. Mi se pare uneori că este mult prea mult, dar, uitându-mă în urmă, am impresia că-i
puţin. Îmi revin şi-o iau de la capăt.
R.: - Cum vi se pare atmosfera din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi?
D.: - Îmi place foarte mult. Îmi place că în pauze se aude muzică. Chiar şi răcnetele elevilor sau fuga
lor pe holuri. Îmi plac toate acestea foarte mult!
R.: - Se ştie că elevii, de cele mai multe ori, sunt refractari în ceea ce priveşte regulile şi că profesorii,
încercând să-i îndrepte, se luptă uneori, precum Don Quijote, cu morile de vânt. Cum aţi dori ca aceştia să
le respecte: apelând la «sfântul Nicolae» sau la înţelegere din partea celor maturi?
D.: - Nu cred că am apelat la «sfântul Nicolae», nu sunt adepta violenţei. Sunt adepta propriului
exemplu. De asta eu am dat pentru ca apoi să cer. Am dat nişte condiţii, am facilitat nişte lucruri pentru ca
apoi să am rezultate pe măsură de la copiii noştri. De altfel, ei nu sunt refractari, este acel «nu» caracteristic
tinerilor.
R.: - Dacă ne permiteţi, am dori să vă întrebăm cum rezolvaţi problemele «de suflet», care pot
dărâma un elev?
D.: - Cred că m-aţi văzut de foarte multe ori stând de vorbă cu voi, cei tineri. Cred că aţi remarcat că
mie îmi place ca cei din conducere să fie «cu uşa deschisă». Cred că m-aţi văzut şi-n cămin dimineaţa
strigând: «a venit lăptăreasa». Cred că m-aţi văzut de foarte multe ori punând mâna pe telefon şi vorbind cu
părinţii. Cred că m-aţi văzut şi-n discotecă. Cred că m-aţi văzut şi atunci când aţi fost eliminaţi, arâtând
cum trebuie să luăm decizii. Şi cred că m-aţi văzut tot timpul printre voi, rezolvându-le pe toate.
R.: - Un director are un program infernal. Aţi putea să ne vorbiţi despre activităţile dumneavoastră
dintr-o zi obişnuită de lucru?
D.: - De obicei mă trezesc la 5.30 (sunt în general matinală). Am un tabiet: cafeaua. Jumătate de oră
mi-o rezerv cafelei de dimineaţă, care devine «cea mai dulce», chiar dacă gustul ei este amar. Stau la casă,
am patru câini, cărora, la prima oră, mă duc şi le dau de-ale gurii, apoi ţin locul deşteptătorului pentru
copilul meu, care pleacă la 6.30, fiindcă orele încep la şapte, iar, în final, trag repede, ca-n armată, hainele
pe mine şi la 7.30 sunt în şcoală... Ore şi alte activităţi specifice funcţiei de director, iar la 16.30-17.00, dacă

nu mai apar alte responsabilităţi, plec spre casă. Mă opresc într-un loc special: bucătăria. Îmi place foarte
mult să gătesc. Foarte-foarte mult! Este o pasiune...
R.: - Sunteţi o bucătăreasă desăvârşită...
D.: - Aşa îmi spun şi cei ce-mi gustă bucatele. E adevărat că mă fascinează «invenţiile» şi
«inovaţiile» culinare. Şi-mi place să-i văd pe cei din jur bucurându-se de rodul muncii mele.
R.: - Wow!...
D.: - Iar sâmbăta sau duminica mi-o dedic unui alt hobby: pescuitul...
R.: - Sărbătorim în acest an 47 de ani de la înfiinţarea colegiului, ce ne aşteaptă în viitor?
D.: - Numai lucruri bune. Noi suntem o şcoală de succes. Noi suntem cei mai buni! Uitaţi-vă, dacă
vreţi să comparaţi, la şcolile din jur, care nu au aşa multe realizări. Uitaţi-vă şi la copiii acelor şcoli, liceeni
care chiulesc sau nu se duc cu plăcere la ore. În schimb, elevii noştri, deşi se mai spune că sunt «de la şcoli
tehnice», sunt cei mai buni şi vor rămâne cei mai buni!
R.: - Înainte de a vă mulţumi pentru sinceritate şi pentru timpul acordat, ce le transmiţi lectoriloradolescenţi ai acestei reviste?
D.: - În primul rând, sănătate! În al doilea rând, să vă iubiţi între voi, colegii! Să vă iubiţi părinţii şi
să-i respectaţi! Să vă întoarceţi cu mare-mare drag la şcoală, căci o să vă fie dor de ea!»

Interviu realizat de Francisca Ioana Chirilă – clasa a XI-a B
Larisa Leonte – clasa a X-a D
(«Aripi de lumină», № 3, 2013)

N.B. Să nu-i uităm pe directorii adjuncţi ai şcolii, profesorii şi inginerii: Guneşch Kall Kurt (1968), Vasiliu
Alecsandru (1968), Arhire Georgel Tit (1971-1976), Grigoriu Sorin (1971), Şiştac Elena (1973-1974), Mihoci
Iorgu (1976-1977), Vaipan Leontina (1976-1978, 1987-1988), Zanchi Aurelia (1978-1987, 1988-1989), Artimon
Rodica (1978-1982), Lişman Magda (1982-1984), Chifu Niculina (1987-1990), Baciu Gheorghe (1982-1988),
Abălaşei Elena (1990-1998), Ştirbu Eugen (1990-1993), Guriuc Dumitru Dan (1993-1998), Rujoiu Iveniţa
(1998-1999), Ignăţel Constantin (1998-2004), Aniculăesei Monica (1999-2000), Voinea Liana Dolores
(2000-2004), Fediuc Valentina (2004-2009), Brătoi Elena (2004-2012), Caramarcu Carmen (2013-2015),
Mereuţă Mariana (din 2015).

Ne amintim cu drag de cei care au scris istoria Colegiului nostru:

D-na HUŢANU PARASCHIVA, limba română

D-na ABALAŞEI ELENA, ing. - director adjunct

D-na ARTIMON RODICA, biologie

D-nul BACIU GHEORGHE, istorie

D-na CHIFU NICULINA, matematică - director adjunct

D-na FERENŢ OLIMPIA, matematică

D-nul GURIUC DAN, matematică - director adjunct

D-na RUJOIU IVENIŢA, ing. - director adjunct

D-nul ȘTIRBU EUGEN, limba engleză - director adjunct

D-na VAIPAN LEONTINA, limba româna - director adjunct

COLEGII MEI – INGINERII
Consider că prestigiul liceului nostru s-a datorat în mare parte şi pleiadei de domni ingineri, adevărată elită a
dascălilor şcolii româneşti, care au onorat Catedrele Tehnice de-a lungul anilor.
Nu voi cita nume, nu este de competenţa mea şi, pe lângă aceasta, în spiritul adevărului, afirm că toţi inginerii
noştri au fost şi sunt deosebiţi ca profesori şi ca diriginţi. I-am admirat întotdeauna pentru înalta competenţă
profesională şi tactul pedagogic desăvârşit. Caietele cu planuri de lecţii şi proiecte didactice erau întocmite cu
meticulozitate şi rigoare ştiinţifică. Printr-o muncă tenace, domnii ingineri au realizat, cu mult înaintea altor licee,
cabinete de tehnologie la nivelul exigenţelor moderne.
Deşi lucrau cu elevi admişi cu medii de 5-6, îi pregăteau atât de temeinic încât aceştia obţineau (şi obţin)
numeroase premii naţionale la concursurile pe meserii. Printr-o colaborare atentă cu domnii maiştri (şi dumnealor
foarte buni), se realiza acea osmoză între teorie şi practică, atât de necesară în pregătirea de specialitate a absolvenţilor
noştri.
Ca director, asistam cu o deosebită plăcere la orele valoroase ale colegilor mei - inginerii.
Pentru mine, profesor de limba şi literatura română, domnii ingineri au constituit modele demne de urmat.
De aceea, şi acum, în anii senectuţii, le adresez întreaga mea gratitudine şi admiraţie şi le doresc să obţină în
continuare succese remarcabile.
«Per aspera ad astra!»
Profesor Leontina VAIPAN (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară «Victoria»,
2001)

GÂNDURI...
Parcă ar fi fost ieri, când o tânără ingineră textilistă îşi făcea intrarea pe poarta liceului M.I.U., în
calitate de profesor! Şi acest «ieri» era în anul 1971. Absolvisem Facultatea de Textile în 1967 şi timp de trei
ani îmi desfăşurasem activitatea ca ingineră la C.F.S., laboratorul textil.
Şi iată-mă în 1971 într-un colectiv de profesori, având ca director pe doamna Andrieş Maria, o tânără
ingineră exigentă care ne-a trezit ambiţia de a ne autodepăşi în muncă, pregătire profesională şi
psihopedagogică.
Începutul a fost greu, dar interesant şi incitant; doream să aplic ceea ce aflam din literatura de
specialitate, cunoştinţele profesorului cu experienţă, expuse în consilii profesorale şi activităţi metodice.
Eram toţi tineri, dornici de muncă şi afirmare; colaboram profesori, ingineri, personal TESA,
maiştri, muncitori, formând un colectiv, având ca scop recunoaşterea calităţii pregătirii prin liceul nostru.
Şi într-adevăr activitatea tuturor s-a regăsit în calitatea absolvenţilor. Unii au urmat cursuri
universitare, fiind în prezent ingineri, profesori, jurişti, cadre didactice în învăţământul superior textil. Alţii
au optat pentru activitatea direct productivă.
Şi anii au trecut cu împliniri sau eşecuri, dar fiecare a lăsat idealuri materializate, mai mult sau mai
puţin, ca sprijin ideilor şi năzuinţelor dumneavoastră pe care într-un alt mâine se vor clădi ideile, visele şi
aspiraţiile altora.

Prof. ing. Magda LIŞMAN (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară
«Victoria», 2001)

DASCĂLII ŞI ELEVII NOŞTRI

PORTRETUL UNUI DASCĂL MODEL

Se spune că «omul nu se naşte om, ci devine om». La clădirea personalităţii unui om se pun multe
cărămizi. Părinţii ţi-au dat viaţă şi te-au învăţat cei şapte ani de acasă, dar cei care îţi devin părinţi spirituali
şi care contribuie, în mod decisiv, la definitivarea portretului tău psihic şi moral, şi, de ce nu, îţi influenţează
destinul, sunt dascălii din şcoală.
Despre un dascăl deosebit ne face plăcere permanent să vorbim şi nu contenim să-i mulţumim
pentru că a pus cea mai importantă cărămidă în construcţia noastră ca personalitate şi ne-a ajutat să ne
alegem parcursul profesional, drum încununat încă de la început cu succese.
Acest dascăl, în persoana doamnei profesor Floarea Olariu, a ştiut să fie un model, demn de
urmat în viaţă, şi pe plan profesional şi pe plan personal, un om complet, cum ne place să spunem. A
încerca să evoci personalitatea atât de complexă a doamnei profesor Floarea Olariu înseamnă să întâlneşti
ispita epitetelor respectuoase, care ar putea converti gândurile în omagiu. Nu este uşor să scriem despre
profesorul care, timp de patru ani, ne-a fost dascăl în geografie, îndrumător spiritual şi moral, confesor şi
prieten. Şi este cu atât mai greu cu cât aceşti patru ani petrecuţi alături de dumneaei au fost cei mai
importanţi ani de formare ai unui tânăr.
Un cadru didactic foarte bine pregătit, un om de o înaltă ţinută morală, un coleg deosebit, un prieten
de nădejde, care te ajută în orice moment şi necondiţionat, iată un mânunchi de calităţi care o definesc pe
doamna profesor Floarea Olariu.
Adevărata valoare a unui elev rezidă în ceea ce este. Doamna profesor Olariu a descoperit în fiecare
dintre noi ceea ce a fost mai frumos, mai bun, ne-a cultivat, cu răbdare, calităţile, ne-a lăudat şi ne-a certat,
ne-a învăţat să fim oameni, în cel mai demn sens al cuvântului.
Multor generaţii le-a fost mentor şi toate le sunt la fel de recunoscătoare pentru harul, dăruirea,
devotamentul şi respectul pentru meseria pe care a ales-o, aceea de a ajuta oamenii să devină OAMENI.

Prof. Oana NICULIŢĂ, prof. Mihaela ICHIM, foşti discipoli ai doamnei Profesor Floarea
Olariu («Ani de liceu», 2007)

GENERAŢIA – 1988

Primii paşi ca adolescent i-am făcut în liceul «Victoria». Această instituţie avea un nume parcă
predestinat să-mi asigure succesul în viaţă. În amintire am păstrat atmosfera celor patru ani de şcoală care
m-au ajutat să devin, înainte de toate, om; un om cu o activitate demnă faţă de muncă şi faţă de îndatoririle
sociale, dar şi cu o bogată cultură generală.
În pregătirea de ansamblu a elevilor, această instituţie a îmbinat exigenţa cu delicateţea, seriozitatea
cu sensibilitatea, disciplina şi fermitatea cu blândeţea, ceea ce a permis ca fiecare generaţie să obţină
realizări notabile.
«Înarmarea» cu o cultură generală, dar şi profesională, vastă a favorizat pregătirea pentru viaţă a
elevilor prin punerea în valoare a aptitudinilor, a caracterului şi temperamentului individual.
Din anii de liceu am păstrat emoţiile din vremea tezelor sau a examenelor, emoţiile participării la
concursuri sau olimpiade, emoţiile în faţa unor opere literare sau artistice, dar şi bucuria victoriilor, a
reuşitelor şi împlinirilor ulterioare.
Educaţia prin exemple s-a dovedit a fi unul dintre cele mai importante mijloace pentru formarea
caracterului morar a numeroase generaţii care au trecut prin acest liceu. În numele acestora şi în special în
numele generaţiei din 1988 aduc mulţumiri unor cadre didactice deosebite între care Vaipan Leontina,
Ştirbu Eugen, Baciu Gheorghe, Chifu Niculina, Anghel Valeria, David Ioan, ş.a.m.d. care au
ştiut să facă din educaţie o adevărată artă.

Prof. Cristina TALPAN (căsătorită ZAMFIR),
cadru didactic de istorie la L.T. «D. Cantemir» - Iaşi (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de
Industrie Uşoară «Victoria», 2001)

UN VIS ÎMPLINIT

Personalitatea unui individ este rezultanta a două serii de factori: cei înnăscuţi şi cei dobândiţi prin
intermediul şcolii. Pentru mine liceul şi şcoala postliceală au însemnat un mediu propice asimilării multor
cunoştinţe pe plan profesional şi, mai mult decât atât, cunoştinţe de «viaţă» pe care le-am aplicat ulterior în
calitate de îndrumător. Aşa cum spunea Nicolae Iorga: «Şcoala trebuie să te înveţe să fii propriul tău dascăl,
cel mai bun şi cel mai aspru».
Am absolvit Liceul Industrial «Victoria» în anul 1991, specialitatea: Tricotaje, după care am urmat
cursurile Şcolii Postliceale, specialitatea: Structura şi proiectarea ţesătoriei. Prezenţa unor oameni de
valoare în jurul meu (aş vrea să amintesc aici activitatea de îndrumare a Doamnei profesor diriginte
Cristina Butnaru) mi-a fost de un real folos. Aşa se explică de ce am urmat cursurile Facultăţii de Textile
– Pielărie, cu dorinţa de a reveni şi colabora cu cei cărora le-am fost elevă.
În toamna anului 1998 visul meu s-a împlinit, fiind alături de foştii mei profesori, actualii mei colegi.
E greu de spus prin cuvinte sentimentele şi emoţiile care m-au încercat atunci; a fost un moment unic în
viaţa mea. Fiecare început de an şcolar reactualizează această amintire.
Ocazia aceasta îmi oferă posibilitatea să mulţumesc tuturor celor care mi-au oferit îndrumare,
sprijin şi încurajare în toate activităţile.

Ing. Florentina LACHE (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară
«Victoria», 2001)

UN GÂND PENTRU TRECUT ŞI... VIITOR
«Poţi zbura pe aripile altuia, dar nu cu ele.»

(Nicolae Iorga)
E o zi deosebită în care gândurile noastre, ale absolvenţilor clasei a XII-a J, se îndreaptă spre trecut,
dar şi spre viitor.
Spre trecut sunt gânduri stăpânite de tristeţe, melancolie, regrete pentru unele lucruri nefăcute tot
timpul bine.
Gândurile spre viitor sunt pline de emoţie, speranţă şi multe, multe visuri, ca la orice nou început de
drum.
Acum patru ani ne făceam visuri...
Clipele sunt tot mai puţine, emoţiile ne cuprind la gândul că tot ce ne-am propus atunci nu vom
putea realiza aşa uşor.
Până acum am «zburat» cu «aripile» protectoare ale celor care au fost şi vor rămâne veşnic vii în
sufletele noastre.
Cu fiecare clipă care trece simţim mai mult depărtarea de «aripile» acestor minunaţi dascăli şi
nevoia de a încerca «aripile» noastre.
Sperăm, şi vrem să credem, că fiecare dintre noi a luat măcar atât cât să-l ţină «aripile» pe linia de
plutire şi apoi să poată face faţă unor situaţii cât mai înalte.

«Oricâte gânduri ai da, sufletul tău mai are şi altele.»

(Nicolae Iorga)
Irina ROBU – clasa a XII-a J (35. Revista omagială a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară
«Victoria», 2001)

O FAMILIE APARTE: CLASA A X-A D
Încă din primele zile de licean m-am înţeles bine cu noii colegi, toţi lăsându-mi o părere bună la
prima vedere. Treptat lucrurile s-au mai schimbat. Unii ne-au părăsit, cu Tudor în frunte, alţii şi-au făcut
loc în colectivul nostru, o a doua Ana-Maria apărând în clasă. Cel mai mult le apreciez pe colegele mele din
cămin (Alexandra, cele două Diane, basarabeanca Cristina şi Valentina) cu care mă întâlnesc zi de zi, având
şi timp de stat la poveşti. La şcoală situaţia se schimbă, băieţii devenind, surprinzător pentru celelalte clase,
majoritari. Dintre ei se impun cei trei handbalişti (Gabriel şi de două ori Alexandru), nu numai prin
înălţime, ci şi prin valoare. Un loc aparte îl ocupă navetiştii din Leţcani cu Georgiana şi Romario în frunte,
dar şi cu Răzvan. Cel mai bun anul trecut a fost Bogdan. Era să uit esenţialul: avem un «cadist» pasionat de
profilul clasei, Mihai, şi pe Larisa, un şef-diplomat. De apreciat toleranţa religioasă, în clasa noastră
coexistând trei religii, eu fiind cel mai bun exemplu. Uneori îl mai supărăm pe domnul nostru diriginte, mai
ales când nu ne facem unele teme! Dar, la vârsta tuturor posibilităţilor, ce poate fi mai dulce decât ceva
interzis!... Viaţă de familie!
Ana Maria TIBA – clasa a X-a D («A[p]titudini», № 5, 2012)

P.S.

ÎMPREUNĂ

Negru multicolor! Sincer?! Eram tare speriată la început, era o schimbare majoră. Nu mai eram «la
mama acasă», mă mutasem la cămin. Dar nu asta mă speria cel mai tare! Doar denumirea de licean mă
făcea să zâmbesc, să inspir adânc şi să-mi spun «în sfârşit aici».
Am trecut prin bune şi rele, am suportat multe ca şi colegi, amici, fraţi şi surori. După cum zice o
persoană dragă, «nu orice frate poate fi prieten, însă un prieten poate fi ca un frate». Nu am fost foarte
încrezători la început, poate, pentru că în familia noastră exista doar un el, iar noi celelalte aveam aceeaşi
cantintate neexplicabilă de orgoliu. Dar azi parcă e mai bine, parcă am uitat cu toţii de probleme şi supărări.
Totul se schimbă: apa curge sub chiuvetă, blondele nu mai sunt criticate, tipa din faţă nu mai vorbeşte doar
despre şerpi, colega mea de bancă şi-a recăpătat accentul britanic, fetele de pe rândul de la geam stau
încălţate, noul vecin are interzis «la oglindă», bruneta din prima bancă e cea mai activă la mate’, iar eu nu
mai beau cafea în timpul orei.
Azi sunt fericită. Azi zâmbim, cântăm, dansăm ÎMPREUNĂ. Azi suntem chiar îndrăgostiţi. Aşa aş
vrea să fim în continuare. Visez la o familie frumoasă în următorii 2 ani, plină de speranţă, tolerantă, cu
dorinţă de schimbare în bine.

După cum zice Profa’, «dacă îţi doreşti ceva cu adevărat, se va întâmpla». Mi-am dorit să fie bine,
am făcut primul pas şi aştept rezultatele. Fraţilor, vă rog, doriţi-vă ceva cu adevărat! Doriţi-vă să fiţi mari,
iar toate obstacolele vor avea rolul de a vă motiva.
Din banca mea văd în viitor doar oameni. Oameni în care am avut încredere şi i-am ajutat să urce
pentru ca, la rândul lor, să mă ajute «să cresc mare».

Georgiana LUPU - clasa a X-a H («A[p]titudini», № 5, 2012)

P.S. Eleva Cody dintr-a XII-a

EXAMENUL MATURITĂŢII SAU PROBA «DE FOC»
După 4 ani de liceu, fiecare absolvent se pregăteşte, cu emoţie, pentru cele trei zile de «foc» ale
examenului de bacalaureat.
Astăzi a sosit clipa cea mare, una dintre ele, luni, 29 iunie 2015, ziua în care se dă examenul la limba
şi literatura română, miercuri vine rândul matematicii, iar vineri - ultima probă scrisă, la chimie.
Din păcate, astă noapte nu prea am dormit. M-am trezit pe la 3:30, am mai citit un eseu pe care,
parcă, nu-l ştiam prea bine, deşi am tot repetat!!! Sincer… mă doare capul de la atâtea informaţii,
«frământate săptămâni», întregi şi amestecate, ca-ntr-o supă. La ora 6 dimineaţa am sărit din pat, mi-am
băut cafeaua, am mâncat o banană, că altceva nu puteam, parcă aveam un nod în gât… Am început să mă
pregătesc. Până să plec, cred că m-am uitat de vreo 10 ori în geantă, să văd dacă am actele şi pixuri pentru
scris.
Ajunsă la şcoală, dau de colegi. Eram foarte emoţionaţi, neştiind ce ne aşteaptă! După urări de
succes, ne îndreptăm cu emoţie spre sala de examen. Acolo suntem legitimaţi, ni se prezintă regulamentul,
după care se instalează o linişte obositoare.
La un moment dat am simţit că cineva îmi suflă-n ceafă. Era camera de luat vederi. Privind-o,
aceastа mi-a transmis: «I see you!», iar eu mi-am zis în sinea mea: «So what!?». Nu aveаm nimic de ascuns

sau de furat, dar sentimentul era greu de suportat. În momentul acela m-am simţit de parcă aş avea pistolul
la cap, ca şi cum aş fi fost un infractor de drept comun, fiind urmărită din toate părţile.
Puţin după ora 9:00 au început, după cum spunea un «ştirist» pe un post de televiziune, «focurile
bacalaureatului». La propriu, aş zice. Let the «Hunger games» begin - după note bune de data asta. Sper!
Primim subiectul. Arată interesant. Să începem: prima cerinţă: găseşte sinonimele. Repede citesc juma’ de
text, apoi, exerciţiile 2, 3... 9. Pentru fiecare trebuie citit textul... Şi dăi… şi scrie… şi dăi… şi citeşte, cu grijă,
la ceas să mă încadrez într-o oră cu subiectul.
În sfârşit, am terminat subiectul I. Dar, vai, panică..., panică...! Am depăşit ora cu 5 minute, iar, dacă
nu rezerv maxim câte o oră pentru fiecare subiect, risc să nu-mi termin lucrarea. Mă apuc repede de
subiectul al II-lea: «Importanţa sportului la orice vârstă». Îmi place! Putea să-mi ceară să scriu şi despre
câinii vagabonzi, că tot m-aş fi descurcat (subiectul al II-lea este punctul meu forte).
Înainte de a scrie ceva trebuie să-mi pun ordine în idei, pentru că pot, dar nu-i uşor să treci, la
secundă, de la text dramatic la realitate. Mă concentrez să respect cerinţele: ipoteză, structură, argumente,
conectori, opinie personală şi concluzie; fără ciornă, că nu e timp.
E gata! Răsuflu uşurată şi nu prea… Deşi am stat tot timpul cu ochii pe ceas, iar am depăşit termenul
de o oră. E 11:10. Panică…! Panică…! Mai am, în total, vreo 50 de minute! Îmi pun întrebarea firească: când
şi cum o să reuşesc să scriu trei pagini în atât de puţin timp?
Subiectul al III-lea: am trei autori, trei opere din care trebuie să aleg un personaj pe care să-l
caracterizez. Acu-i acu! Le ştiu pe toate, dar pe care mai bine? Nu-mi dau seama... Mare dilema! Au mai
trecut cinci minute…! E 11:15, mai am 45 de minute. Ce să fac?! Mă apuc de Moromete, că, parcă-l ştiu mai
bine. După alte 10 minute realizez că, dacă alegeam s-o caracterizez pe domnişoara Otilia, mă descurcam
mai bine. Dar… asta e! Regretele nu-şi mai au rostul...
Îl caut pe Moromete prin toate sertarele minţii, răscolesc, răscolesc… şi încerc să ajung la acele
«cuvinte potrivite», doar am dat teză pe tema asta şi am repetat eseul acum o săptămână. Acum o
săptămână??? Of…! De ce n-am ales-o pe Otilia, doar repetasem eseul aseară?
În fine, am scos-o la capăt cu Moromete, dar eu... parcă nu mai sunt!
De fapt, mă simt devastată, obosită, devorată, precum eul liric în poezia lui Nichita Stănescu.
Bine că s-a terminat proba de astăzi. O altă repriză urmează miercuri.
Iată-ne în ziua de miercuri! Încerc să dau la o parte tona de eseuri şi tot ce ţine de limba română
sau, cum îmi place mie să spun, să le pun în nişte sertăraşe, în minte. Ar fi bine să le şi încui, nu de alta, dar
să nu mă apuc să scriu la mate’ ce n-am reuşit luni, la română, pentru a scoate la înaintare grămada de
formule matematice, care de care mai înzorzonată.
La şcoală, urmez aceeaşi rutină, ca şi luni: mă aşez cuminte în bancă şi aştept ora 9:00 (sper, una cu
noroc). Am zis rutină?! Nu chiar. Azi avem alţi asistenţi de sală, deci alte caractere, alte principii. Faţă de
luni, mă simţeam mult mai relaxată sau cel puţin aşa credeam, pentru că în momentul în care am început să

rezolv primul exerciţiu, mi-am dat seama că nu pot scrie: linia de fracţie mi-a ieşit parcă erau valurile mării,
iar cifrele parcă dansau. Mi-am zis că nu se poate… Adineauri, înainte de a primi subiectul, eram O.K. cu
emoţiile. Îmi întind mâinile pe bancă şi stau aşa un minut. Mă apuc din nou de scris şi pe măsură ce vedeam
că ştiu să rezolv exerciţiile cu pricina, mă linişteam şi căpătam încredere în mine.
A mers totul destul de repede şi cu încadrarea în timp stăteam bine. Bătăi de cap mi-a dat subiectul
al III-lea, punctul 2, pentru că integralele nu le-am stăpânit niciodată prea bine. M-am străduit vreo oră să
rezolv două subpuncte (b şi c), dar nu-mi ieşeau nicidecum. Timpul se scurgea, iar, în graba de a-mi
termina lucrarea, nu mi-am dat seama şi am tăiat cu o linie oblică un exerciciu pe care-l greşisem şi care se
desfăşura pe trei rânduri. Greşeala «fatală» aveam să o observ în ultimele 5 minute. Am intrat în panică,
fibrilaţii de-a dreptul… Dacă îmi anulează lucrarea pe motiv că linia aceea e un semn? Dar, mă întreb:
semn? Pentru cine, dacă lucrările sunt corectate în alt judeţ şi cine ştie care e ăla? Tot ce pot să fac este să
sper, că acei profesori care-mi vor corectă lucrarea nu sunt nişte oameni absurzi şi că au o minte deschisă,
dincolo de regulile bacalaureatului. În plus, se vedea pe scrisul meu nesiguranţa, emoţia, faptul că m-am
chinuit mult s-o scot la capăt cu acel exerciţiu.
Aşa m-am consumat până vineri, 3 iulie (chiar până la aflarea rezultatelor finale!), când e ultima
probă, la chimie. O tornadă, de care nu ştiam că va fi maximă. Ca de obicei, urmez programul stresant al
zilelor de examen anterioare. De data aceasta avem ca asistenţi două persoane atipice, prin alăturare. Un
domn în vărstă, îmbrăcat în costum, dar care de la început se arată rigid şi un tânăr nonconformist,
îmbrăcat în blugi şi tricou cu mâneca scurtă, pe sub care coborau pe braţe nişte tatuaje expresive, dar… nu
pentru un profesor! În prima fază am crezut că dumnealui e vreun seralist, ca şi mine; în rest, domul cu
pricina a fost agreabil, contrar primei impresii.
Încerc să mă liniştesc până vine subiectul! Mă despart de reminiscenţele «filologice» şi
«matematice». Să înceapă metamorfoza! Chimia… E ultima probă! Dacă ai ajuns până aici, o să treci şi
ultimul obstacol!
Într-un târziu, pe la 9:20, vine subiectul! De obicei, la orice examen primii itemi sunt mai uşori, însă
nu şi de data asta. Unele cerinţe erau formulate ca teste de perspicacitate în aşa fel încât să te pună în
dificultate. M-am străduit cât am putut să le fac bine, însă, când am ajuns la subiectul al III-lea, eram deja
obosită. Subiectul în sine, nu era foarte greu, cum aveam să constat mai târziu, dar felul în care erau
formulate enunţurile, lungi, pe 3-4 rânduri, îngrămădite unele în altele, fără spaţiu de departajare, mă
oboseau şi mai tare.
Am încercat să le fac pe cele pe care le credeam simple, care aveau puţine date, pentru că nu-mi
ajungea timpul. Raţionamentul meu însă nu mai funcţiona şi am greşit foarte mult la unele exerciţii destul
de simple pe care le ştiam. Vreo două probleme nu le-am mai făcut, lăsându-le la sfârşit şi, cum timpul a
expirat repede, au rămas nerezolvate. Aveam să constat acasă că nu erau foarte complicate, dar eu am fugit
de ele, văzând atâtea date şi cifre.
Judecând la rece, gândesc că, dacă m-aş mai fi pregătit puţin şi nu aş fi fost superficială la primele
două subiecte (ce mult ne ajută simulările!) sau dacă nu aş fi genul care măsoară de trei ori şi taie o dată,
altfel ar fi stat lucrurile. Acum, oricum, nu mai contează. Important e că am luat «bac-ul». «Profa» de

chimie mi-a evaluat lucrarea, spunându-mi că o să iau în jur de 7,50. Tot era bine... Aşa avea să se întâmple,
după câteva zile pline de suspans! Plus 9,25 la limba română şi 8 la matematică.
În final, am obţinut mult râvnita diplomă, fiind conştientă că, dacă nu mai urmez o altă şcoală,
documentul câştigat nu-mi este de mare ajutor.
Nota Bene: Cei ce se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, atunci când vor da nas în nas cu
Măria Sa, ar trebui să ştie să-i facă faţă mai bine decât mine, că, de nu... îi aşteaptă «repetiţia».
P.S. La acest examen cea mai grea problemă a fost lupta cu mine însămi, cu emoţiile, cu timpul ce
«parcă, nu mai avea răbdare», nu doar сu subiectele.
Maria PINTILIE – absolvent, promoţia 2015 SERAL

GENERAŢIA DE MÂINE ÎNTR-O FRAZĂ «HUMULEŞTEANĂ»

Când mă gândesc la excursia, organizată de şcoala noastră la Slănic
Moldova, plină de «secretе», «prostioare» şi jocuri nevinovate, mă simt un fel de
Nică al lui Ştefan a Petrei, pe când dărâma casa Irinucăi.
Matei PINTILIE DORNEANU– сlasa a V-a, Şcoala Gimnazială № 24 «Ion
Ghica»
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