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„Orice început reprezintă o piatră  de încercare în via ţa unui om... Ideea apari ţiei acestei 

revis te s-a  născut din dorinţa de a face cunoscut tuturor despre minunatele şi s trăluci tele 
tocmeli de cuvinte ce apar în rândul elevilor de li ceu. 

Încă  de la primul  număr, colectivul  de redacţie şi -a defini t misiunea: aceea de a promova în 
primul  rând elevii şcolii , “luminile ascunse ” ale generaţiei  de mâine, şi  de a valorifi ca talentul 
acestora . 

Precum sufletul copiilor, si  apariţia  revis tei li ceenilor reprezintă un loc de întâlnire a  lumii , 
surâsului , emoţiei  şi  nerăbdării  de a vedea cum acest vis  devine reali tate. 

Es te o aspira ţie a  elevilor de a  încerca  să bată la  porţile crea ţiei, dar şi o mai mare bucurie de 
a-şi  regăsi numele în paginile unei  revis te şcolare. A-şi  afla numele aici , printre cele ale colegilor, 
înseamnă  un prim pas într-o încercare, înseamnă  să ai curajul să visezi la  a pă trunde într-o lume 
minunată ; iar revis ta  este o astfel  de cale.“  

Prof . coordonator al revis tei li ceului , Laura Nisteriuc 
  

 
“Un gând frumos... 
Vă felici t pentru ideea de a  tipări o revistă  a li ceenilor, revis tă ce dovedeşte zborul vostru pe 

serpentinele literaturii, în această  primăvară  timpurie.  
Nu ui ta ţi ! Mul ţi  scrii tori  au debutat la o vârstă  timpurie în pagini de revis tă şcolară . 
Urca ţi cu zel pe culmile li teraturii ! Vă  doresc mult succes!” 

Coordonator al revistei  învăţământului primar “Gânduri de copil“, Lidia Ioachimciuc 
 

 
“Promovăm principiul „puţin dar bun şi maturizat“, împotriva  tendinţei de banalizare a  

publica ţiilor ori  a acceptării  sloganului  „de toate pentru toţi “. Am stat multă  vreme cugetând la 
alegerea  celor mai  de seamă şi bine întocmite lucrări primite. Nu sunt lucruri  fără  de folos , ci  mai  
degrabă  în aceste lucrări se oglindesc sufletele celor ce au îndrăzni t la  izvorul  nesecat al  
cunoştinţelor, nedorind să rămână în întunericul neştiinţei  şi  al insensibilităţii. 

Dorim ca elevii  să aibă mai multă încredere în ceea ce ei sunt şi să realizeze că au potenţial în 
care noi  credem. De aceea îi încurajăm pe cei  care cred că din puterea  cuvântului , sentimentului  
şi  culorii se naşte arta , să ne trimită în continuare crea ţiile lor.” 

Redacţia  
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 Poezie 
 

  

 

 

Alţii 

Mi-e dor să râd 
Dar nu mai ştiu s-o fac. 
Zâmbet am dăruit la alţii.  
 
Mi-e dor să plâng 
Dar nu găsesc motiv 
Să mă justific la alţii .  
 
Mi-e dor să simt  
Dar nu mai am cum 
Tot ce-am avut am dat la alţii .  
 
Mi-e dor să cânt  
Să strig de fericire 
Însă nu pot  
Vocea mi-au luat-o alţii.  
 
Mi-e dor să visez 
Dar nu mai am la ce 
Am visat prea mult pentru alţii.  
 
Aş vrea să cred 
Aş vrea să am în ce 
Dar nu mai pot. 
Am crezut în alţii.  
 
Mult aş vrea să mai zbor 
Dar nu mai am cu ce 
Aripile mi le-au furat alţii.  
 
Stau şi gândesc...  
Pentru mine ce-a rămas?  
Iubire! 
Mai ştiu, mai am şi tot mai vreau 
În fiecare zi... să-i iubesc... pe alţii!  
 
Timeea Turturean 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Un trist poet 

 
Se-aruncă la pământ petala ...  
Plânge o floare . 
E târziu în noapte,  
Dar noaptea îmi pare o simplă căutare. 
 
Trece – ncet o adiere  
Șoptindu-mi încet în tăcere ...  
Un fior de singurătate,  
O simplă adiere–n vânt,  
Un singur fir de păr cărunt  
Și totuși ... Puritate! 
 
Multe bătăi de ceas se aud,  
Și trec ... și trec din când în când  
Stoluri de berze călătoare 
Spre țările cele cu soare. 
O clipă e un infinit ,  
O veșnicie un minut  
Dar toate au un început ... și un sfârșit . 
 
Iar eu, poet cu inima bătând  
Gândind aștept, aștept gândind  
Să treacă pentru mine iarna vie ții  
Să-mi amintesc de anii tinereți i,  
Să simt lumina–n întuneric  
Într-o viață unde-i totul nou. 
Să cânt și eu un cântec nou 
Să nu îmi pară noaptea căutare, 
Să dau un rost inimii solit are ...  
Și-s trist ...  
Un trist poet al cărui vreme trece ...  
 
Cu suflet ul aștern cuvinte pe hârtie  
Și clipa-mi pare infinit  
Iar veșnicia un minut ...  
Și-s trist poet. 
Iar timpul trece, nici nu știu! 
Și îmi doresc, din nou, să fiu  
Un înger... înger zburând, 
Zburând și peste vremi trecând, 
Sa-alung singurătatea , 
Să caut puritatea;  
 
Dar,  
Se-aruncă jos petala  
Petală dintr-o plânsă și trecută floare 
E târziu în noapte, dar noaptea-mi pare 
O simplă căutare. 
 
Doresc să zbor, dar . .. sunt un simplu călător. 
un trist poet ...  
 un trist poet ...  

 
Bianca Cernișov 
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 Poezie 

 

  

Totul dispare  

Mă uit în jur şi văd doar ziduri 

Privesc pe geam şi parcă-s şi mai multe 

Cobor în mine să pot să visez 

Şi-acolo-s alte ziduri. 

Încep să fug spre uşă ca să ies 

Dar când să o deschid de-un zid eu mă izbesc. 

Şi cad năuc şi-ncep să mă gândesc 

Cum să tot fac şi cum să izbutesc. 

Să tot încerc? zadarnică mi-ar fi lupta. 

Să-ncep să strig? cine m-aude? 

Şi-atunci ce pot să fac? 

Ieşire nu-i. Speranţa şi ea moare… 

Privesc spre cer, privesc eternul soare 

Mă uit în jur şi-ncet totul dispare. 

Alin Ostafe  

 
 
Lumea mea  
 
Lumea mea e o ruină! 

Oare am şi eu vreo vină? 

 

Oare–am şi eu vreo vină  

Pentru miile de patimi  

Pentru toţi aceştia lacomi? 

Oare sunt şi eu ruină? 

 

Oare am ascultat atâta,  

Ca să nu–nţeleg nimic? 

Oare am înţeles atâtea  

Ca să nu mai schimb nimic? 

 

Oare am să stau în umbră 

Să privesc cum totul moare? 

Sau să–ncerc să schimb decursul  

Vieţii mele funerare?  

          Beniamin Pușcașu 

Enigma durerii  

Tristeţea cuprinde privirea ei moartă  

Imaginea ei rece respiră durere  

Căldură de pace, surâs de mormânt  

Şi toate se–apleacă pe chipul ei blând. 

 

Durere de chin se–ncheagă pe frunte  

Albastru de moarte, vifor de plâns 

Sălbaticul urlet, groază de negru 

Se şterge o lacrimă cursă de plâns. 

 

Frumoasa pe albul ce şade–n mormânt 

Încleştate suspine, lumină de sânge 

Armonie ascunsă, iubire de vis 

Răsare–n amurgul fericirii depline. 

 

Ochii ei stinşi aruncă iubire 

Sufletul arde–n vântul durerii 

Sărutul de ploaie, lacrima serii 

Podoaba ei moartă se-aruncă–n tăcere. 
Cesi Hreniuc 

 
 
  
 
 
 
 
*Poezia “Enigma durerii” e inspirată din 
imaginea celei ce a fost Ana Gavrilovici. 
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Realizat de Camelia Hapenciuc 
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Realizat de Bogdan Havrisciuc 
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  Episodul 101 

  Basm  
  

fost odată un om de afaceri bătrân, care 
avea, ca toţi ceilalţi oameni de afaceri 
bătrâni din basme, trei copii: două fete şi un 
băiat. Desigur, fiind un om de afaceri de 
succes, bătrânul nostru tată avea un imperiu 
financiar, pe care încerca să îl administreze 
cât mai bine în folosul odraslelor sale. Dar să 
nu ne lăsăm furaţi de perspectivele materiale 
ale moştenitorilor, şi să vorbim strict despre ei. 

Prima fată era din punctul de vedere a 
majorităţii băieţilor din ţară, şi chiar de peste 

hotar, cea mai frumoasă. Ochii ei de culoarea cerului de vară, atunci când norii 
au fugit de razele soarelui, au furat inimile multor tineri. Părul ei, ce părea să fie 
un miliard de flori de păpădie, era atent îngrijit cu Garnier, dus în fiecare marţi 
şi vineri la cel mai renumit hair-stilist, a făcut să orbească ochii celorlalţi băieţi, 
cei care nu au fost foarte impresionaţi de ochii ei.  

Dar datorită megalomaniei (megalomania = convingere excesivă privind 
propria superioritate. Megalomania are ca origine suficienţa, manifestată de un 
subiect dotat, dar orgolios, din expansiunea delirantă a eului cu ideile de 
omnipotenţă, de atotştiinţă înnăscută; Sinonim: delir de grandoare), nu mulţi din 
cei de mai înainte erau groaznic de dornici să o ia de soţie pe preafrumoasa 
fată. Dar să o lăsăm pe prima fiică!  

Cea de-a doua fată a magnatului… ei bine, ca să fiu sincer, nimeni nu 
ştie foarte multe despre ea. Cert este că nu îşi arăta buclele roşcate perfecte,  
prea des pe la petreceri.  

Fiul businessman-ului era cel mai tânar dintre copii, şi deşi s-ar putea să 
am probleme pentru a vă destăinui asta, crescând printre fete, a ajuns cam 
dandy. Copilăria printre cele două fete şi prietenele lor, l-a marcat într-atât, 
încât uneori a fost prins jucându-se cu diferite jucării (în general, erau păpuşi). 
Important este că acum băiatul dorea să ajungă fotomodel pentru Emporio 
Armani.  

Zilele treceau uşor în marea lor vilă cu două piscine şi jacuzzi. Şi chiar mai 
repede pentru o fată arogantă şi dependentă de ciocolată.  

Într-una din zile, fata cea mare se hotărî că vrea să se căsătorească. 
Neapărat! Imediat! Aşa că familia, care o iubea necondiţionat, a organizat 
neapărat şi imediat un bal, care avea să ţină trei zile, trei nopţi şi trei ore, la 
care toată lumea bună din oraş era invitată, şi oricine altcineva mai voia. 

Chiar atunci când faceau ultimele pregătiri pentru bal, vocea puternică şi 
puţin isterică a posibilei viitoare mirese a răsunat în toată clădirea: “Nu, Nu, Nu!! 
Doar ţi-am zis că vreau trandafiri roz! Vrei să îţi spun pe litere? R O Z ! Vrei să-
ţi desenez?!”  

“Dar draga mea fiică, spuse bătrânul, am aranjat toată reşedinţa şi… “ 
“Irelevant”, răspunse fata. 
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  Basm  
  

În doar douăzeci de minute, somptuasa vilă s-a înrozit, iar balul a putut 
începe nestingherit. 

Dacă primele acorduri de vals i-au stingherit pe tinerii petrecăreţi, 
spiritele s-au încins cu apariţia DJ-ului pe scenă. 

Toată lumea era fericită dansând, toţi în afară de prinţesa balului, şi un 
tânăr ce stătea retras într-un colţ al încăperii; probabil era mai timid de felul lui. 

Într-un târziu, băiatul, pe nume Garofel, se îndrepta direct spre fată 
privind-o insistent în ochi. “Îmi acorzi acest dans?”, se bâlbâi el întinzându-i 
trandafirul roz ce-l avea în mână. 

Deşi voia să pară sătulă de atâtea invitaţii, prinţesa se afla într-o stare 
de spirit foarte bună, pentru că în sfârşit fusese şi ea invitată la dans. 

După cele trei zile, trei nopţi şi trei ore, balul se sfârşi, iar cei doi s-au 
despărţit cu lacrimi în ochi, dar fericiţi. După bal trecu o lună, trecură două, 
trecură nouă, iar tânărul numai nu se arăta. Pe prinţesa speriată o găseai mai 
tot timpul plângând pe umărul surorii sale, ori în dormitorul acesteia, ori lângă 
piscină, spunând că nimeni nu o mai iubea, iar băiatul acela de la petrecere se 
jucase doar cu sentimentele ei. 
   Degeaba a pus recompense tatăl fetei pentru cel care îi va furniza 
informaţii despre băiatul misterios, fosta posibilă viitoare mireasă era 
deprimată. 

După doisprezece luni, doisprezece săptămâni şi doisprezece zile un 
călător misterios şi-a făcut apariţia la casa omului de afaceri. Prinţesa a simţit 
brusc, instantaneu şi de-odată fluturaşi în stomac la vederea acestui pelerin. Din 
trei paşi şi două mişcări a fost lângă el şi l-a întrebat unde lipsise atâta timp. 
Băiatul a răspuns sec: “La capşuni, în Spania”. Ea era acolo, el era prezent, 
aşadar au organizat o nuntă care a ţinut şi ea trei zile, trei nopţi şi trei ore, la 
sfârşitul cărora fata cea mică abia şi-a reţinut un căscat de plictiseală, iar 
mezinul s-a întors fericit la imensa oglindă din dormitorul său. 

Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. 
 
 

Sorin Ujeniuc  
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 Eseu 

R e a l i t a t e a   d e   a z i . . . 
Iarna se topea, întreaga natură asistă la această schimbare. Mergeam pe 

trotuarele bulevardelor împreuna cu clasa mea; oraşul era foarte aglomerat, 
autobuzele încercau să se strecoare printre puzderia de maşini. Deodată, în 
faţa noastră s-a oprit o maşină care nu mai putea porni. Şoferul era foarte 
nervos. Din păcate noi nu am avut cum să-l ajutăm, aşa că ne-am continuat 
drumul. 
 Blocurile erau înalte şi reci iar drumul pe care mergeam era murdar şi 
mâhnit. Oameni cu feţe întristate, cu spatele apăsat de griji şi cu fruntea 
plecată. Oare chiar au uitat să zâmbească? Unde le este bucuria? S-a pierdut 
demult  în facturile neplătite, iar certurile din familie şi şeful morocănos de la 
serviciu le dau bătaie de cap.  
 O frunză uscată, căzută la umbra unui copac cocoşat de iarnă, îmi inspiră 
milă. Se încăpăţânează să ridice fruntea din zăpada murdară. A zburat o 
vrăbiuţă nemâncată din ramură în ramură şi cineva a înjurat-o nervos că i-a 
scuturat doi stropi pe frunte şi l-a trezit din visare. Oameni suntem? Bucuria 
ne face oameni! 
 Am mai înaintat puţin până a apărut în faţa noastră un biet cerşetor 
bolnav. 
 Am privit cu ochi mari o existenţă agitată cu un timp scurs inevitabil, 
durere şi zâmbet adunate sub acelaşi nume mişel: viaţa. A răsărit pe faţa mea 
o urma de surâs înecat în dezamăgire şi speranţă: asta-i viaţa! 
 Suntem doborâţi de o imensă frică de a decide. Chiar şi a trece strada 
ridică o mulţime de întrebări. 
 Pe celălalt trotuar se întruchipează fictiv o grămadă de pericole şi ne 
lipseşte curajul să le înfruntăm. Ne înfofolim în paltoanele noastre sigure şi ne 
deranjează ce e nou şi necunoscut, ne lăfăim în exces şi comoditate. Mai ştii să 
trăieşti? Să respiri şi să trăieşti aventura? 
 Nu mai avem timp de nimic. Parcă ieri aveam timp să privim cerul, să ne 
lăsăm gândurile să zboare dincolo de el, dar acum nu mai avem timp. 
 Uităm să ne odihnim pe banca şchioapă din parc şi să auzim copacii 
râzând, dându-ne huţa. Uităm să apreciem lucrurile simple care ne fac viaţa 
mai frumoasă! 
 

Articol realizat de Adriana Bodnărescu 
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  Eseu 
 

  

 

Lucrurile cu adevãrat importante 
 
Fiecare dintre noi are în minte o clasificare a lucrurilor pe care le 

consideră importante. A cataloga un lucru drept important înseamnă că el 
reprezintă ceva pentru tine, de ce nu, chiar un scop în viaţă, unul dintre 
multele scopuri pe care oamenii din ziua de azi şi le stabilesc. 

Oamenii au personalităţi diferite, din această cauză nu toţi vor 
considera aceleaşi lucruri ca fiind importante. Unii vor pune accent pe 
carieră, alţii pe faimă, avere sau cine ştie ce alt lucru “important”. Însă 
toate aceste lucruri sunt superficiale. O dată cu împlinirea lor nu îţi umpli 
golul interior, nu ai satisfacţie sufletească. E ca atunci când erai mic şi îţi 
doreai foarte mult o jucărie, această dorinţă ajungea aproape o obsesie, 
dar atunci când obţineai ceea ce îţi doreai cu ardoare, sentimentul trăit nu 
era acela la care te aşteptai, iar după un anumit timp intervenea şi 
frustrarea. Căci două tragedii sunt în viaţă: să nu obţii ceea ce îţi doreşti 
sau să obţii lucrul dorit. 

Eu cred că lucrurile cu adevărat valoroase sunt mult mai profunde. 
De exemplu, atunci când ajuţi un om în nevoie nu te aştepţi ca el să te 
răsplătească, dar totuşi îl ajuţi. Nu faci asta pentru a primi ceva în 
schimb, ci doar pentru a te simţi împlinit. Ideea că ai putut fi de ajutor, că 
ai luat de la tine pentru a face pe altul fericit e mai preţioasă decât orice 
altă răsplată. 

Prietenia e un alt lucru valoros. A avea prieteni adevăraţi înseamnă 
“a rupe” o bucăţică din tine şi a dărui spre păstrare prietenilor. Acest lucru 
înseamnă încredere totală în cel de lângă tine, iar găsirea prietenilor 
adevăraţi şi formarea prieteniilor trainice presupune mult timp şi implicare 
emoţională. În final, însă, ştii că te poţi bizui cu adevărat pe cineva, ştii că 
există cineva lângă tine ce te va înţelege. De aceea merită să investeşti în 
prietenie. 

Dragostea este de asemenea foarte valoroasă, dacă nu, chiar cel 
mai valoros lucru de pe Pământ. Până la urmă dragostea creează 
prietenii, dragostea ne face sensibili la suferinţa altuia, dragostea ne 
schimbă, ne transformă, ne apropie unii de alţii. Nu a existat şi nu va 
exista nimeni care să se poată feri de dragoste atâta vreme cât pe lume 
există frumuseţe şi ochi care să o privească. 

În concluzie, lucrurile cu adevărat valoroase sunt acele lucruri care 
îţi aduc împlinire şi satisfacţie interioară şi care nu se degradează şi nu 
slăbesc odată cu trecerea timpului, ci devin mai frumoase şi mai trainice. 

        Sorin Ujeniuc  
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Realizat de Ema Blejeru 
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Realizat de Bogdan Havrisciuc 
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FILADELFIA – MAI MULT DECÂT ŞCOALĂ… 

PARTE DIN CULTURA SUCEVEANĂ 
 

Interviu cu Viziteu Emanuel  – THE 3 PHOTOGRAPHERS 
 

Betuel Hreniuc, Emanuel Viziteu, Bogdan Milici  
“Totul a început atunci când Betuel 

Hreniuc mi-a povestit despre un 
eveniment care poate să aibă loc doar 
dacă mă implic şi eu. Am fost interesat şi 
am continuat să 
colaborăm împreună cu 
Bogdan. Adunându-ne 
ideile am încercat să dăm 
viață unui nou concept. 
Aşa am devenit  
THE 3 PHOTOGRAPHERS – 
eu, Betuel Hreniuc şi 
Bogdan Milici, nume 
împrumutat de la  THE 3 
TENORS, conceput de 
Luciano Pavarotti. 
Lucrările care au fost 
expuse am reușit să le 
realizăm într-un timp 
destul de scurt, dar oricare lucrare în 
parte a fost gândită de fiecare dintre noi. 
Am surprins spaţii şi unghiuri inedite din 
oraşul nostru, fiecare având viziunea sa 
personală. Am fost invitaţi la Plus Tv ş i la 
Radio Vocea Evangheliei pentru a da 
detalii şi a prezenta evenimentul care a 

avut loc la Muzeului de Istorie Suceava, 
Sala Voievodală. Vernisajul expoziţiei a 
avut loc pe data de 16 ianuarie 2009. 
Fiind la început de drum nu mi-a fost uşor 

cu prezenţa 
mea în faţa 
unui public 
aşa de 

numeros, 
dar am 
reuşit să îmi 

stăpânesc 
emoţiile. Mă 

bucură 
faptul că 
totul a 
decurs mai 
bine decât 

mă 
aşteptam, fiind un real succes. Vreau să 
mulţumesc atât şcolii pentru sprijin, cât şi 
acelora care au luat parte la prima 
noastră expoziţie. Expoziţia a fost 
desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Alteţei 
Sale Regale Prinţul Paul al României”. 

 
 

E evident că Şcoala Creştină „Filadelfia” nu se mândreşte numai cu elevii ei 
minunaţi ci şi cu aportul pe care aceştia îl aduc promovării şcolii în societate.  
 Betuel Hreniuc şi Emanuel Viziteu sunt elevi la „Filadelfia” în clasele a XII-a, 
respectiv a XI-a. Prin talentul fotografic cu care au fost înzestraţi, aceştia reprezintă un 
adevărat motiv de bucurie atat pentru colegi, cât şi pentru profesori. Bogdan Milici, elev în 
clasa a XI-a la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, este de asemenea 
un băiat extrem de talentat, actor la Suceava Theatre Company şi exponent al conceptului 
THE 3 PHOTOGRAPHERS.  
 Fiind trei promisiuni ale culturii de mâine, cei trei sunt extrem de ocupaţi. Dar 
surprins într-un moment de respiro, Manu (Emanuel Viziteu) nu a avut de ales şi a trebuit 
să acorde în exclusivitate un interviu pentru revista liceului.  
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     Interviu realizat de Alina Ghiţu 

• Ce înseamnă pentru tine arta fotografică? 
 

 „Apreciez arta fotografică la fel de mult ca şi celelalte arte. Când zic artă 
fotografică mă gândesc la artistul care a făcut o astfel de lucrare de artă. În 
primul rând trebuie să ai talent şi înclinaţii spre acest domeniu: fotografie. Arta 
fotografică este foarte asemănătoare cu arta plastică, doar că artistul nu îşi 
exprimă ideile şi sentimentele cu ajutorul pensonului, ci cu ajutorul camerei de 
fotografiat. Nu trebuie să îţi lipsească talentul şi imaginaţia. De exemplu, dacă i-ai 
da unui fotograf o cameră de fotografiat şi l-ai pune să fotografieze un copac, el ar 
scoate tot ce este mai bun din acest peisaj şi ar face o adevărată lucrare”.  
 

• Cum ai defini o fotografie bună? 
 
 „Ca o fotografie să fie bună, tehnica fotografiei trebuie să fie bună. Obiectele 
din fotografie trebuie amplasate într-un anumit fel. De exemplu, dacă fotografiezi 
un biciclist ar fi ideal să-l încadrezi în partea stângă sau în partea dreaptă a 
cadrului, să poţi vedea astfel drumul parcurs de acesta. Dacă poziţionezi obiectul 
în mijlocul cadrului nu îţi va reuşi o fotografie prea interesantă şi în acelaşi timp 
bună. Depinde şi de imaginaţia fiecăruia. Dar cel mai important lucru este tehnica. 
O fotografie bună trebuie să stârnească interes. Obiectul pozat trebuie să fie 
interesant”. 
 

• Ce sentimente îţi generează o fotografie reuşită? 
 
„Unul dintre sentimentele pe care mi le oferă o fotografie reuşită este 

bucuria. Când încerc să realizez o fotografie bună mă acoperă o stare de împlinire. 
Este acel sentiment pe care îl trăieşte probabil un pictor când realizează o operă 
de artă”.  

 
 

•  Motto-ul tău este… 
 

  „Talentul nu este de ajuns.” 
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Codul bunelor maniere… astăzi 
 

 
 Buna creștere nu este și nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să 
se respecte în primul rând pe sine. În toate timpurile, oamenii au avut tendiţa de a se 
opune legilor impuse de politeţe deoarece la prima vedere ele par restrictive și de 
prisos. Sunt parcă inventate să îngrădească liberatatea individului. Dar, după o scurtă 
experienţă de viaţă, fiecare om este nevoit să accepte că bunele maniere nu sunt deloc 
inutile; dimpotrivă, ele contribuie la formarea noastră ca “oameni”. 
 Pornind de la adevărul că fiecare din noi a fost creat unic, putem afirma că orice om 
are dreptul de a fi respectat. Dar de același respect trebuie să se bucure și cei din jur. 
“Codul bunelor maniere” este alcătuit din convenţii, având toate același scop: a nu-l 
deranja pe semenul tău, ci a-l face să se simtă bine în preajma ta. Tot asta urmărește și  
statul când emite legi și decrete prin care sancţionează diferite delicte civile. Oricine 
greșește este pasibil de pedeapsă. Fie că a furat, a călcat iarba sau a traversat strada 
printr-un loc nepermis, orice om normal trăiește cu frica de poliţistul care poate răsări 
lângă el în orice clipă. Dacă pentru delictele legiferate există un singur poliţist la 10 000 
de oameni, să zicem, pentru abaterile de la o comportare civilizată “poliţistul” se află în 
fiecare om înzestrat cu o minimă doză de bun simţ. 
 Având în vedere aceste lucruri, ne-am propus ca de-a lungul apariţiei revistei să 
introducem această secţiune ce are ca scop autoeducarea. În acest număr vom aborda 
un aspect: ţinuta sau comportamentul în diverse situaţii. 
 

 
ŢINUTA PE STRADĂ ȘI ÎN CASĂ 

Când mergem pe stradă, să ne amintim că nu o putem face la întâmplare și că există 
și în acest domeniu niște reguli de care trebuie să ţinem seama. Să nu ne facem un obicei 
din a alerga mereu pentru că suntem în întârziere sau să mergem gârboviţi și încruntaţi 
pentru că avem necazuri. Îi vom stresa pe cei din jur și le vom deveni nesuferiţi. Noi 
înșine vom constata că ne-am schimbat firea, și nu în bine. Ne este greu să ne controlăm. 
Ne trezim mai devreme cu o jumătate de oră și ne facem un program care poate fi 
respectat, iar grijile le lăsam acasă, măcar pentru a nu fi compătimiţi. Merită! 

Oamenii din vechime aveau o ţinută frumoasă dobândită prin purtarea pe cap a unor 
vase grele. Să încercăm și noi, acasă, măcar cinci minute pe zi, să facem câţiva pași cu o 
greutate de acest gen pusă pe creștet. Mersul va fi mai sigur, coloana vertebrală mai 
dreaptă. Exersând, reușita e sigură. 
 Să ne supraveghem deci în permanenţă ţinuta când mergem – să nu ne aplecăm 
umerii înainte, să nu mișcăm exagerat braţele și coatele, să facem pași normali, nici prea 
mari, nici prea mici, să ne retragem stomacul în înterior și să ţinem șira spinării dreaptă. 
Toate aceste gesturi le putem face pe stradă ori de câte ori ne aducem aminte. Să ne 
aducem aminte cât mai des. 
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Articol realizat de Cristina Duciuc, Cosmin Ciubotariu & Sorin Ujeniuc 

GESTURI LEGATE DE ŢINUTĂ  

Dacă ne oprim să stăm de vorbă cu cineva pe stradă, nu ne vom sprijini de zid – 
putem să ne ţinem și pe propriile picioare. De asemenea, nu este elegant să ţinem 
mâinile în buzunare. În casă nu ne vom lăsa pe spătarul scaunului și nici nu ne vom juca 
nervos cu diferite obiecte. Anumiţi oameni au chiar obiceiul insuportabil de a bate tactul 
unei muzici auzite numai de ei, nefiind conștienţi că îi enervează pe cei din jur. Chiar 
dacă ne-am antrenat într-o discuţie aprinsă,  nu-l vom lua pe interlocutorul nostru de un 
nasture, nici nu-l vom aproba bătându-l energic pe umăr sau înghiontindu-l cu cotul în 
coaste. 
 Când suntem în societate vom evita să stăm cu spatele la cei din jurul nostru. Dacă o 
facem siliţi de o împrejurare oarecare – suntem solicitaţi să răspundem la o întrebare, de 
pildă – ne cerem scuze. 
  

CUM NE AȘEZĂM 
Când te așezi pe un scaun, pe o canapea, pe un fotoliu, poţi face un gest plin de graţie 

sau  poţi să te trântești dizgraţios sau să te tolănești de parcă nu mai vrei să pleci 
niciodată! Lista greșelilor pe care le poţi comite așezându-te este destul de lungă. Să ne 
amintim câteva: genunchii ţinuţi cu mâinile, bătaia nervoasă a degetelor pe suprafaţa 
mesei, genunchii depărtaţi – poziţie dezagreabilă mai ales la doamne. În schimb, o 
doamnă poate să-și încrucișeze partea de jos a picioarelor, având grijă să-și acopere 
genunchii cu fusta. 

În momentul în care te ridici ca să-ţi iei rămas-bun faci în așa fel încât să nu stai cu 
spatele la ceilalţi și să nu împingi cu forţă scaunul. E bine să-ţi dovedești simţul de ordine 
punându-l la loc, dar fără să cazi în extrema cealaltă, căutând cu prea multă grijă locul 
unde era la începutul vizitei. 

 
CE FACEM CU MÂINILE 

Oamenii simt nevoia să gesticuleze când vorbesc. Puţini deţin însă arta gestului 
armonios și expresiv. De aceea, poate, în apariţiile în public unii oameni își ascund 
mâinile în buzunare. Nu se cuvine. Ca să ne controlăm gesticurile e preferabil să avem în 
mâini o carte sau un pix. Ne “ancorăm” de aceste obiecte și problema e rezolvată. De 
asemenea, este agasantă mania unora de a-și trosni degetele. Să nu uităm: degetele în nas 
sunt poate amuzante la copiii de doi ani, dar după această vârstă gestul este nepermis. 
Nu facem acest gest nici când suntem singuri! Când tușești, strănuţi sau caști, pui mâna la 
gură. Fiecare știe acest lucru dar, din nefericire, nu toată lumea o face. 

Să râzi nu este numai firesc, ci e și un semn de sănătate. Dar când râzi nu pui mâna la 
gură – nici dacă ai izbucnit într-un râs nestăpânit. Nu mai vorbim de impresia proastă pe 
care o faci cand râzi în hohote, zgomotos, deranjându-ţi  interlocutorul. Ca orice 
manifestare comportamentală, râsul își găsește expresia ideală în moderaţie. Orice om 
este mult mai simpatic când surâde! 

    (Preluat din “Codul bunelor maniere astăzi” de Aurelia Marinescu) 
 

      Dacă aveţi vreo nelămurire cu privire la felul în care ar trebui să vă comportaţi într-o 
anumită situaţie sau doriţi să abordăm un anumit aspect, nu ezitaţi să ne contactaţi.  
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Prelucrat de Petruţa Grijincu 

Lavinia Cernişov 

...CRUCEA 
 

Un tânăr era epuizat şi, văzând că nu mai are altă ieşire, s-a aşezat pe genunchi pentru 
a se ruga: „Doamne, nu mai pot!”, spuse el.. 

„Crucea mea e prea grea de purtat!!” 
Domnul îi răspunse: 

„Fiul Meu, dacă nu o poţi suporta, las-o acolo jos. Apoi deschide uşa aceasta şi alege o 
altă cruce, pe care crezi că o vei putea duce.” 

Uşurat, tânărul spuse: „Mulţumesc, Doamne!” şi făcu întocmai. 
Intrând în acea cameră, el văzu mai multe cruci: unele erau atât de mari încât nu le 

putea vedea în întregime. Apoi văzu o cruce foarte mică sprijinită de un perete. 
„Aş vrea-o pe accea, Doamne!”, murmură el. 

Domnul Isus îi răspunse: 
„Fiule, dar aceasta e crucea pe care tu ai adus-o!!!” 

 
Când problemele vieţii ni se par copleşitoare, ce-ar fi să privim în jurul nostru să vedem 

la ce fac ceilalţi? 
Vom vedea, probabil cât suntem de privilegiaţi. Oricare ar fi crucea sau durerea 

noastră, nu trebuie să ne retragem în carapacea noastră, pentru că răspunsul Tăticului nostru 
pentru noi e următorul: 

Harul Meu îţi este îndeajuns! 
 

INEDIT- NEMĂRGINIRE. 
Ne jucăm prin pădurea primăvăratică cu flori de nor trecător şi miros de paradis 

pierdut; acolo ne jucăm „de-a v-aţi ascunselea”. Mereu ai aceeaşi strălucire, mereu eşti 
plin de farmec: unul care nu e niciodată vechi, ci se înnoieşte în fiecare dimineaţă şi 
este în fiecare zi mai bun, mai dulce, ca vinul de la nunta din Cana pe care l-am băut să 
îmi aline inima îndurerată.  Te caut prin frunze, dar nu te găsesc, e urma mâinii Tale pe 
care scrie cu rază de soare „lasă-Mă să intru în inima ta”. Te caut după trunchiurile 
groase de copac unde găsesc urma piciorului Tău ce mă îndeamnă să Te urmez. Te caut 
cu îndârjire prin coroane bogate de frunze cu flori nemuritoare de cais, cu miros de rai. 

Dar unde eşti tu? Când văd raza de soare cu sclipici de rai ce-mi luminează faţa şi 
mi-o mângâie cu căldura ei, îmi spui ascunzătoarea unde te pot găsi şi te pot simţi 
prezent în jurul meu, iar deasupra Tu mi-ai pus coroana cerului să troneze şi m-ai învelit 
în frumuseţea parfumului de rai cu sfinţi râzând şi imnuri de viaţă. 

Te-am căutat în frunze, flori, copaci, în natură, dar Te-am găsit în inimă, 
Nemărginire. 

Te las să pătrunzi în ea, să faci primavară de Eden şi să aduci soare ceresc să 
lumineze, să-mi cânţi muzica cerească cu un ritm ca şi clipocitul liniştit al râului, ce 
curge liniştit prin mijlocul Edenului ce l-ai creat în inima mea, doar Tu. 
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Realizat de Sabina Tcaciuc 

 



L e g e n d e l e  o l i m p i c i l o r  | 21 

 

Articol  realizat de Iulia Bădeli ţă , Alina Ghi ţu şi Ema Boghean 
 

 

“Când nu-mi ieşea vreo problemă mâncam o ciocolată şi lucrurile mergeau mai 
bine”. 

?  Te-a fulgerat vreodată gândul: „Poate că nu sunt bun pentru asta, poate nu 
sunt făcut pentru fizică?” Ce te-a făcut să mergi mai departe? 

„Nu m-am gândit niciodată la asta. Am văzut că prind repede materia, chiar dacă 
unora li se părea dificilă şi am prins astfel curaj”.  

?  Anul acesta ai fost la olimpiadă. Am înţeles că nu ai trecut de faza 
judeţeană, dar ai greşit lucruri mărunte. Poţi să ne spui cum ai reacţionat? Ai fost 
frustrat? 

„Eu de fapt m-am pregătit pentru faza naţională, am făcut numai subiecte de 
naţională şi nu am mai repetat materia pentru judeţeană. Am greşit la lucruri de 
clasa a IX-a pe care nu le ştiam. Când am auzit că am luat locul 2, primele două 
minute am fost supărat, apoi mi-a trecut şi am acceptat”. 

?  Crezi că participarea la olimpiade îţi oferă „un plus” de a merge mai 
departe chiar dacă nu întotdeauna obţii ceea ce îţi doreşti? 

„Obţii experienţă. Văd asta pentru că mergeam la olimpiadă la matematică în  
gimnaziu şi asta m-a antrenat mult pentru fizică. Merită să mergi numai pentru 
atmosfera de olimpiadă şi stres”. 

?  Viitorul tău, cariera ta, se va baza pe fizică? În viitor crezi că îţi va folosi la 
ceva faptul că ai participat la olimpiade? 

„Nu ştiu, nu cred. Oricum om de ştiinţă nu mă pot face. Şi da, mă va ajuta foarte 
mult faptul că am fost la olimpiade. Am întâlnit elevi care au fost în liceu la 
olimpiadă şi au fost acceptaţi mai uşor la facultate. În plus, ştiinţele exacte 
(informatica, matematica, fizica) te ajută să îţi dezvoltă gândirea, ceea ce îţi va 
folosi în viaţa de zi cu zi”. 

?  Un sfat pentru elevii care şi-ar dori să meargă la olimpiadă la „obiectul 
preferat”, dar din cauza unui eşec nu mai sunt siguri pe ei? 

„Dacă îţi place, n-ar trebui să te întrebi pot sau nu pot? ci ar trebui să lupţi şi să 
munceşti. Dacă te pregăteşti mult - dacă îţi faci partea ta, nimeni nu te poate opri, 
doar Dumnezeu. Nu lăsa eşecurile să te înfrângă, şi, mai ales, pentru eşecurile tale 
nu da vina pe alţii, pe barem, ci asumă-ţi vina. Dacă accepţi eşecurile, poţi să treci 
mai uşor peste ele”. 
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Articol realizat de Cesi Hreniuc 

Articol realizat de Cristi Chibici si Loredana Fulganu 

Tineri plini de avânt, dornici să  cunoască 
îndeaproape esteticul prin fotografie, 
înzestrați cu talent şi imaginație , în număr 
de treisprezece, s-au unit sub numele de 
Asociația Artiştilor Fotografi din Suceava 
(AAFS ). Ei, Andrei Cotoş, Dorel 
Gavrilovici, Alexandru Stupcanu, Ioana 
Ungureanu, Sorin Ujeniuc, Bogdan 
Puşcaşu, Bogdan Epure, Ada Mocanu, 
împreună  cu vicepreşedinții, Bogdan Milici, 
Silviu Cebuc, Andrei Amarică i, Iulian 
Ignătescu având ca preşedinte pe Hreniuc 
Betuel îşi propun să vadă Suceava, şi nu 
numai, cu alți ochi. ”Asociația are ca scop 
atât promovarea fotografiei artistice cât şi a 
celei comerciale prin intermediul tinerelor 
talente.” (Bogdan Milici) 
 

În Suceava  se promovează  
tinerele talente. Ionuţ 
Andrişan şi Teofil Iacob, 
iniţiatorii proiectului 
Poemarts, te provoacă să scrii. 
Trimite două dintre creaţiile 
tale (poezie, proză, scenarii 
de teatru, ştiri, reportaje, 
articole)la poemarts@gmail.com. 
O comisie  va discuta lucrările 
tale şi te va ajuta să îţi 
dezvolţi talentul. "Vrem doar 
talent pentru a crea. Să 
creăm,să învăţăm împreună !" 
(Ionuţ Andrişan) 
 

 

Codex Alimentarius 
La data de 31 decembrie 2009 se intenționează  implementarea forțată , la nivel 

mondial, a unei legi abuzive numite CODEX ALIMENTARIUS. 
Industria chimiei farmaceutice foloseşte orice mijloc pentru a-şi păstra locul pe piață . 

De zeci de ani este posibilă  tratarea şi vindecarea unor maladii precum cancerul şi SIDA, 
prin terapii naturiste, dar sunt aplicate procedee de dezinformare pentru a se ascunde 
publicului aceste adevă ruri. 

Iată  cîteva din directivele CODEX-ului: 
 în primul rând se vor elimina toate suplimentele alimentare naturale, aşadar 

toate acestea (vitaminele, mineralele şi plantele medicinale) vor fi clasificate 
ca fiind toxine şi vor fi înlocuite de 28 de produşi de sinteză  farmaceutică 
(aşadar toxici);  

 medicina naturistă  va fi progresiv interzisă ; 
 orice animal folosit în scopuri de hrană  trebuie tratat cu antibiotice şi hormoni 

de creştere; 
 produsele ce conțin organisme modificate genetic nu vor mai trebui să  fie 

etichetate corespunzător; 
 7 substanțe cauzatoare de cancer vor putea fi folosite la liber, din nou ;  
 toată  alimentația va trebui să  fie iradiată  cu Cobalt ; 
 usturoiul sau menta sunt considerate droguri de categoria a 3-a. 

Codex Alimentarius este promovat şi poate fi aplicat cu forța de către Organizația 
Mondială  a Comerțului, care în cazul nefavorabil în care o țară  refuză  adoptarea noului cod 
poate forța acceptarea lui prin diferite mijloace de presiune: retragerea diferitelor privilegii în 
comerțul exterior. 
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Articol realizat de Noemi Sofronie şi Alexandru Duciuc 

☺ 
Doi orbi la cinema . Unul intreabă pe celălalt: 

- Bă tu vezi ceva? 
- Nu!  

- Atunci hai mai în faţă!  

☺ 
 
Gigel  vine acasă zgâriat tot pe faţă, pe gât, pe mâini.  

- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat ??  
- Am facut hora în jurul bradului. 

- Pai, şi de ce eşti zgâriat în halul ăsta? 
- Eram puţini! 
 

☺ 
 

Un păstor a fost invitat să vorbească  puşcăriaşilor de la  închisoarea din localitate. Inima 
lui era plină şi de bucurie, dar şi de emoţie!  Nu a mai vorbit niciodată unui asemenea public! 
Aşa că, ajuns în faţa deţinuţilor, păstorul nostru se îndreptă spre podium şi începu vorbirea 
astfel: 
- Bună dimineaţa!  Dragii mei, mă bucur nespus de mult să văd că sunteţi aici!  
 

☺ 
 

- Mamico, pot sa mă uit la televizor? 
- Da, dragul meu, dar ai grijă să nu-i dai drumul! 

 

☺ 
 

- Alo ? 
- Da !  

- Institutul internaţional de astrofizică, spectroscopie nucleară, prospecţiuni 
intergalactice, 

studiul quasarilor si determinarea universurilor ciclice cu structură toroidală ? 
- Da, noi suntem ! 

- Cu Gogu de la cazane, vă rog. 
 

☺ 
 

Nevasta unui deţinut în audienţã la directorul penitenciarului: 
- Domnule director, am venit aici sã vã rog sã-i daţi bãrbatului meu o muncã mai uşoarã. 
- Dar, doamnã, bãrbatul dumneavoastră lipeşte etichete pe sticle, deci nu vãd în asta un 

lucru greu. 
- Şi mie  mi-a zis cã sapã un tunel... 
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Arta fotografică 

 

hiar dacă aveţi la dispoziţie cele mai 
grozave instrumente, tot puteţi face 
fotografii groaznice, dacă nu le 

compuneţi bine. O compoziţie bună este o 
aranjare atentă a tuturor obiectelor din 
fotografie. Priviţi fotografiile pe care le 
vedeţi în cărti şi reviste. Ce le face 
interesante? Ce le face să strălucească? 
Imortalizarea momentelor este o bună 
utilizare a fotografiilor. Dar de ce să nu 
spunem si povestea, în acelaşi timp? 
Fotograful ar trebui să provoace privitorul 
să-şi imagineze ce se întâmplă. Să-l atragă! 
În loc de a vă fotografia membrii familiei 
pe vârful muntelui, îi puteţi fotografia 
lângă indicatorul cu înălţimea acelui 
munte. Acum privitorul îşi poate da seama 
ce lucru grozav au realizat excursioniştii. 
Dacă o imagine valorează o mie de 

cuvinte, lăsaţi-o să vorbească! Înainte de 
a fotografia, gândiţi-vă la motivul pentru 
care o faceţi. Ce încercaţi să spuneţi? Care 
e povestea? Ce simţiţi despre locul 
respectiv? Puteţi face privitorul să simtă 
acelaşi lucru? Întrebaţi-vă cum puteţi 
îmbunătăţi imaginea. Faceţi astfel încăt 
pozele să fie interesante. Nu folosiţi numai 
obiectivul ca dispozitiv pentru alegerea 
ţintei.. Un fotograf bun încadrează 
imaginea cu ochiul minţii înainte de a o 
face în realitate. Nu vă grăbiţi, priviţi totul 
cu atenţie! Savuraţi momentul! Amuzaţi-
vă! 

 

 

 

C
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Subiectul fotografiei trebuie să fie punctul de interes, iar linia poveştii din fotografie 
ar trebui să se învârtă în jurul subiectului. Toate elementele artistice ar trebui să conducă 
ochiul spre ea – cu alte cuvinte, privitorul începe să privească fotografia de undeva, şi o 
traversează. Imaginaţi-vă o fotografie cu un şir de oameni care aşteaptă; la capătul şirului se 
află un clovn care umflă un balon în formă de animal pentru prietenul dumneavoastră. 
Când priviţi această fotografie, ochiul parcurge şirul de oameni până ajunge la capăt. Şi nu 
numai că aţi făcut şi o poveste. Cu cât cineva se uită mai mult la o fotografie bună, cu atât 
mai plăcută e vizita privitorului „în” fotografia dumneavoastră prin culori, dimensiune şi 
subiect. Menţineţi ochiul privitorului în mişcare. Dacă plasaţi subiectul în centrul mort, veţi 
ucide rapid interesul privitorului. El se uită la poză, la obiectul aflat chiar în mijloc şi pleacă! 
Următoarea poză!... Şi atunci unde trebuie plasat subiectul? Priviţi poza pentru a vedea o 
diagramă a compoziţiei clasice. Locurile în care se intersectează liniile sunt punctele de 
interes (hot spots). Încercaţi să centraţi subiectul în unul din aceste puncte. Succes! 

Articol prelucrat de Emanuel Viziteu 
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despre prietenie 

şi sexualitate 
 
 

 
• Care este scopul prieteniei? • Cum alegem partenerul potrivit? • De ce da? 

 • De ce nu? • Când? • Cum? • Unde? • 
 
Vineri, 20 martie, s-a primit răspunsuri la fiecare dintre aceste întrebări, 
aparent retorice. A fost o întâlnire de un real folos unde s-a discutat subiectul 
bine cunoscut, acela de prietenie şi toate acestea într-o manieră foarte 
plăcută. 
Jocuri interactive, întrebări, răspunsuri, premii gustoase, clipuri video haioase, 
spoturi publicitare si discuţii libere – ar fi cuvintele cheie ce duc cu gândul la 
conferinţa din aula şcolii.  
Dumnezeu e Creatorul poveştii de dragoste şi totodată Autorul dragostei 
adevărate. 
Uneori, în viaţa cotidiană putem fi prinşi în relaţiile şi activităţile noastre încât 
uităm să cerem şi părerea lui Dumnezeu şi Îl înghesuim  într-un colţ al existenţei 
noastre. Ajungem dezorientaţi, confuzi şi dorim mai multă călăuzire, dar în tot 
acest timp, Dumnezeu e acolo aşteptând să-L lăsăm să treacă pe primul loc. El 
nu e mai puţin interesat de acest domeniu al vieţii noastre; ba chiar El ne 
aminteşte că TRUE LOVE WAITS. 
 

„Părerea mea este că ceea ce a fost în seminarul din acea vineri a fost 
din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru ca fiecare să ne oprim şi să ne 
cercetăm „via” noastră. Prietenia şi sexualitatea ţin de o perioadă importantă 
din viaţa oricărui tânăr şi odată ce tu – ca un copil al Lui Dumnezeu îţi 
murdăreşti „via curăţiei tale” prin lucrurile care sunt plăcute DOAR ochiului sau 
firii pământeşti, trebuie să iei o hotărâre favorabilă şi aceasta doar cu 
ajutorul Lui Dumnezeu. Tema în sine – pe mine personal – m-a incurajat şi cred 
că pe toţi care au participat. A fost un timp folositor pentru cei care au luat în 
serios subiectul. Fie ca Domnul să fie Cel care ne scrie povestea de dragoste!” 
Claudia Olănescu, XI B  
 

„Deşi se ţin numeroase conferinţe pe tema Dragostea, niciodată nu este 
de-ajuns, deoarece fiecare întâlnire aduce ceva nou în discuţie. Personal, am 
avut de învăţat, iar colegii cărora le-am cerut punctul de vedere, au fost de 
părere că s-a meritat. Modul interactiv de prezentare, varietatea temelor şi 
documentarea amănunţită au determinat pe mulţi să mediteze şi să ia decizii 
cu adevărat benefice pentru viaţa lor. 
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SORIN  UJENIUC  – 

SUCCESORUL  UNEI  LEGENDE 

 

Cu siguranţă pentru familia olimpicilor din Filadelfia, Ovidiu Cotleţ 

înseamnă mai mult decât un nume. O adevărată legendă a fizicii care a dovedit că 
înalta perfomanţă există şi acolo unde cazurile de reuşită par infime. Şi ce altă 
motivaţie ar putea fi mai provocatoare pentru fizicienii şcolii, decât aceea de a 
călca pe urmele unui învingător? Şi ce alt exemplu ar putea fi mai sugestiv decât 
Sorin Ujeniuc, un mit în devenire? 
 De aici a pornit toată alergarea noastră după răspunsuri, pe urmele lui Sorin 
care a binevoit să acorde puţin timp şi interviului nostru. Am depănat amintiri 
împreună şi am trăit prin răspunsurile fizicianului nostru stări inedite: 
 

?  Sorin, ştim că îţi place mult fizica. Povesteşte-ne cum  a început totul.  
 
„Îmi place fizica de când sunt mic. De când eram la grădiniţă visam să ajung un om 
de ştiinţă. Îmi place pentru că are aplicaţii practice, nu ca româna sau 
matematica”. 
 

?  Când ai început să faci fizică intensiv, cred că ai avut şi momente de 
descurajare (poate pentru că nu îţi ieşeau unele probleme). Cum le-ai depăşit? 
 
„Cu ciocolată. Din clasa a IX-a am început să mă pregătesc pentru olimpiada de 
fizică cu Doamna Costan. Lucram foarte mult acasă. Anul acesta m-am pregătit nu 
neapărat pentru  faza naţională şi din septembrie până în februarie am făcut câte 
2-3 ore de fizică pe zi. De fapt, m-am pregătit special pentru posibila materie de 
olimpiadă de anul  acesta, neglijând materia de anul trecut”. 
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S-a accentuat faptul că Dumnezeu lucrează la vremea hotărâtă de El şi 

o face cel mai bine pentru noi, cât timp Îl lăsăm pe El să decidă. Cred că a 
fost o conferinţă benefică pentru liceeni. Aşteptăm şi altele.” 
Cosmin Ciubotariu, XI A 
 

„Mi-a amintit că trebuie să mă încred în Dumnezeu cu privire la 
prietenie. El ştie momentul potrivit pentru a începe o prietenie. Din păcate 
totuşi, au fost prezentate prea detaliat consecinţele unei prietenii greşite şi 
mult prea puţin – rezultatele pozitive ale unei prietenii pe placul Domnului.” 
Emilia Husarciuc, XI B 
 
 
 

„În documentare am folosit 
Biblia, la exemplele pe care le-am 
dat, însă am spus şi multe lucruri pe 
care le-am experimentat în viaţă. 

 
 
Cred că mesajul a fost şi va fi 

relevant pentru cei care vor să-şi ia în serios curăţia trupească şi mintală şi 
astfel să se pregătească pentru o  căsătorie binecuvântată. Ceea ce 
semănăm, aia şi culegem, deci să semănăm curăţie, părtăşie, răbdare şi 
aşteptarea persoanei care ne va fi partener pentru toată viaţa, şi să folosim 
timpul cu înţelepciune. Toate lucrurile se întâmplă frumos când au loc la 
vremea lor, nici mai devreme, nici mai târziu decât trebuie. 

Ne-am fi pierdut timpul dacă n-ar fi fost un scop foarte precis. Şi acesta 
a fost ca să spunem liceenilor toată povestea legată de relaţii şi sexualitate. 
Lumea oferă doar o faţă a monedei, pe care cei mai mulţi o înghit, fără să o 
verifice, şi îşi distrug vieţile. Pentru că suntem creştini nu înseamnă că suntem 
imuni la atacurile celui rau. Suntem protejaţi de Dumnezeul nostru, dar decizia 
de a păcătui sau nu, e la noi. Pentru a lua o decizie bună, trebuie să ştim totul 
referitor la această problemă. Am încercat să informăm, să reamintim, să 
reafirmăm de ce se merită să ne păstrăm până la momentul căsătoriei. Am 
încercat să oferim motive medicale, sociale, emoţionale, şi cel mai important, 
biblice”. 

Atmosfera din sală a fost foarte bună. Elevii au răspuns foarte bine, au 
părut interesaţi şi cred că au prins foarte mult din material. Impactul se va 
dovedi pe parcurs, în viaţa lor personală, în cea de familie, în biserică şi în 
societate. Pentru că noi am îndemnat la o decizie activă în fiecare zi, nu doar  
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una bazată pe emoţia din timpul prezentării materialului. Dacă mulţi din elevii 
care au fost in sală, vor avea peste ani o viaţa binecuvântată în familie, ne 
vom bucura ştiind că poate Dumnezeu s-a folosit şi de noi într-o mică măsură 
pentru asta. Şi indiferent de cum vor decurge lucrurile în viitor, sunt în Mâna 
Sa, noi ne-am făcut datoria. Dacă simţi că trebuie să spui ceva din partea lui 
Dumnezeu, nu ezita. N-am ezitat :) 

Realitatea crudă este că diavolul va încerca să ne corupă minţile şi în 
continuare, după ce a trecut acest eveniment. Un umil sfat pentru liceeni este 
să se încreadă în Dumnezeu fără ezitare, să aibă viaţa lor în mâna Sa. Şi să 
lupte folosindu-se de puterea care este în ei, ca să biruiască ispita. Cred că 
toată prezentarea îi va putea ajuta în acest sens. Imaginile au fost grăitoare, 
tocmai ca să revină în minte la nevoie. Şi cuvintele la fel. 

Şi încă un lucru important, să stea împreună. Să nu se izoleze, pentru că 
devin cea mai uşoară pradă.” 
Dragoş Zigoli, organizator 

 

“Parada personajelor literare“ 
 
Parada personajelor literare, reprezintă un nou proiect curajos ce a luat fiinţă 
in aula Şcolii Creştine „Filadelfia”. A fost un proiect complex care a urmărit să 
fie înainte de toate o promovare la lectură pentru elevii şcolii. Această acţiune 
a fost realizată cu pricepere şi respect faţă de valorile naţionale. Nu a 
urmărit să încurce lucrurile, a urmărit să justifice operele de referinţă şi să dea 
o idee despre evoluţia unui gen 
literar, dând implicit, o idee despre istoria 
literaturii române, în totalitatea ei. Un 
astfel de proiect are ca obiectiv 
informarea şi să ofere elevului modele 
culturale. Cum ar putea izbuti dacă nu-i 
propune texte exemplare care să-i 
sensibilizeze gustul pentru lectură?! 
 
alte voci … 
 
        "Spectacolul l-au făcut elevii claselor a IX –a A, a X –a A, a X –a B, 
împreună cu colegii lor din internatul şcolii "răsfiraţi" în mai toate clasele. S-a 
lucrat pe grupe, iar pe parcursul a câtorva luni s-au strâns idei, s-au creat 
dezbateri, s-au rezolvat dileme, s-a râs, s-a plâns, s-au confecţionat costume, 
decoruri,  
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steguleţe... Toate acestea în echipă, pentru că, trebuie să subliniem, munca în 
echipă cu ceea ce presupune ea – crearea de legături durabile în interiorul 
grupului şi între grupe – a fost unul din subiectele majore ale activităţii 
noastre.  
Conceptul care a stat la baza proiectului a fost crearea de grupuri narative 
care să ilustreze specii literare studiate. Aşadar, s–au montat şi s–au pus în 
scenă opere celebre scrise de actori celebri români sau străini – Shakespeare, 
Caragiale, Creangă, Slavici, Rebreanu.  Actorii au fost remarcabili – talentaţi, 
creatori şi plini de imaginaţie. În pauzele dintre scenete s–a desfăşurat un 
concurs cu mai multe probe. 
Concursul nu a avut drept scop punerea în evidenţă a inculturii cuiva, ci mai 
degrabă schimbarea culturii şi a ambiţiei de a citi mai mult. A fost doar o 
provocare, o mănuşă aruncată necunoaşterii şi dezinteresului faţă de cărţi şi 
lectură.  
Activitatea s–a încheiat cu premiile juriului - cel mai bun actor, cea mai bună 
actriţă, cea mai bună punere în scenă, cele mai adecvate costume.. "  
prof. Ligia Cruţ  
 
  
 
"Cu siguranţă, o activitate reuşită şi eficientă cu ecou pe termen lung în 
sufletele elevilor. A fost mai mult decât o paradă a personajelor. Elevii s–au 
identificat ei însuşi cu personajele, împrumutând limbajul, atitudinea, costumele 
manifestându-se ca nişte adevăraţi actori. A fost una dintre activităţile care a 
reuşit să anuleze, chiar dacă doar pentru două ore, rutina impusă uneori de 
lecţia clasică de literatură. "  
prof. Cornelia Bădrăgan 
  
"Plin de acţiune, atractivitate şi riguros acest spectacol interactiv ce a avut 
priză la publicul tânăr. A fost folositor. Cultura generală a dat un mic test, 
consecinţele rămânând ascunse la nivelul fiecărei conştiinţe. S- a promovat cu 
succes ideea dezvoltării unui spirit activ ce caută cunoaşterea prin lectură şi nu 
se mulţumeşte cu reţete de viaţă prescrise de media actuală. "Hapurile" 
ingurgitate zilnic prin TV şi internet ar trebui atent verificate şi filtrate, 
altminteri cine ştie ce personaje vor naşte. Cu nădejdea că uitarea nu–şi va 
face norma prea curând, această activitate va avea urmări benefice asupra 
participanţilor de toate vârstele."  
Prof. Tiberiu Buliga 

 
 

Articol realizat de Cesi Hreniuc & Grijincu Petruţa 
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Pagină realizată de Petruţa Grijincu 
 

Ştiaţi că. .. 
 

 

...domnul profesor de matematică, Mihai 
Moroşan, şi-a dorit foarte mult să devină 
poliţist? „Aveam boală pe infractori! Citeam 
romane poliţiste şi descopeream criminalul 
înainte să termin cartea!”, spune el. 

...domnul profesor de sport, Narcis 
Georgescu, visează să calce pe  pământul 
Israelului, ţara sfântă? 

…doamna profesoară Raluca Boiciuc când 
era mică şi se întrerupea lumina fugea la 
tatăl ei şi îi zicea speriată “Vai! Nu-i 
lumină, ci ficem?” 

 

...Vlad Magdici (XI B) a avut dintotdeauna o 
slăbiciune pentru înalţimi? Are 1960 mm şi 
îşi doreşte să sară cu parapanta de pe 
Vârful Moaşa de 1960 m. 

...culoarea preferată a lui Victor Pavel 
(XI C) e „negru aprins”? 
 
...Petruţa Grijincu (XI B) şi-a dorit, îşi 
doreşte şi îşi va dori.. un biet Dexter de 
jucărie? 

...Dani Petruneac (XII A), la doar 4 ani, a 
tras scaunul bunicului său? Consecinţe? 
Nimic grav: acesta a dat cu capul de un 
prag şi s-a lovit atât de tare încât era în 
pericol de.. moarte. 

...Cesi Hreniuc (XI C) şi-a dorit cu ardoare 
să devină cosmonaută? 

 
...cel mai lung cuvânt din DEX are 25 de litere şi este: ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE? 
...puricele poate sări de peste 350 de ori lungimea trupului său? Este ca şi cum un om ar 
sări peste un teren de fotbal. 
...dacă ţipi timp de 8 ani, 7 luni şi 6 zile, o să produci suficientă energie pentru a fierbe o 
ceaşcă de cafea? 
...bricheta a fost inventată înaintea chibriturilor? 
...în Australia există nişte stânci care pe parcursul zilei îşi schimbă culoarea de mai multe 
ori? La răsăritul soarelui, stâncile au culoarea roz, la prânz sunt albastre, ca mai târziu să 
devină galbene, şi seara, când apune soarele sunt roşii ca focul. 
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C a r t e 
   
   

 
Am citit această carte, scrisă de Eric şi Leslie Ludy şi am vrut s-o împărtăşesc şi cu 

ceilalţi colegi ai mei. Iată un citat care mi-a plăcut în mod special : 
   “Doamne, domeniul acesta e unul la care îmi este atât de greu să  
renunţ în favoarea Ta. Doresc cu disperare să rămână sub controlul 
meu şi să fac lucrurile aşa cum vreau eu. Văd însă că Tu îmi ceri să-l las 
în mâinile tale, să deţii Tu controlul asupra lui. Aşa că ţi-l dau Ţie. 
Indiferent ce vei alege să faci cu el, chiar de ar fi ceva ce eu n-aş face 
niciodată, fiind vorba de mine, ţi-l dau Ţie. Fă cu mine ce doreşti. Sunt 
a Ta. 
      Când Eric şi Leslie şi-au promis unul altuia că vor rămâne 
împreună toată  viaţa- indiferent dacă el şi-ar fi pierdut părul  şi ar fi 
făcut burtă, sau dacă ea ar fi ars fiecare mâncare pe care o făcea - au 
ştiut că vor rămâne împreună toată viaţa pentru că  nu se bazau pe 

sentimente ci pe o alegere. Despre toate acestea şi nu numai, se vorbeşte în cartea 
“Când povestea de dragoste ţi-o scrie Dumnezeu “.    

Ioana Candreanu  
 
 
 

“Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă” 
      John Ortberg 

Eşti la un pas de aventura vieţii tale! 
John Ortber este pastor-învăţător în biserica “Willow Creek” din South Barrington, 

Ilinois. Cartea este scrisă pe baza întâmplării lui Petru, atunci când a  
umblat pe apă (Matei  14). Prin intermediul acestei cărţi, autorul te 
provoacă să ieşi din zona  ta de comfort (pe care autorul o numeşte 
barcă) unde te simţi în siguranţă ... de asemenea,  puţin plictisit, şi  
să începi să umbli pe apă … dar nu oricum, ci alături de Dumnezeu. 
Cu El, poţi începe aventura vieţii tale ; El nu ne promite că va fi uşor, 
ci că va fi alături de tine când tu vei merge pe apele,  uneori  
învolburate, ale vieţii. 
 Nu cred că ai  vrea ca viaţa ta să fie cam aşa : te trezeşti, 
mergi la muncă (sau la şcoală), vii acasă, mănânci cina, te aşezi la tv, 
te pensionezi şi mori. Mda, nu sună deloc palpitant. Citind această  
carte, vei descoperi potenţialul pe care Dumnezeu l-a pus în ti ne şi vei începe să îl foloseşti 
pentru scopul Său. Isus vrea să te întâlnească într-un mod care te va schimba pentru 
totdeauna, întărindu-ţi credinţa în El şi alungând  teama. Astfel, vei avea o viaţă mai mult 
decât intersantă alături de El pe apele credinţei, fiind ceea ce El a intenţionat să fii. Ca şi lui 
Petru, îţi trebuie doar puţină credinţă. Ce zici, ai încredere în El ?! 

 
 « Cel mai grav eşec este să nu cobori niciodată din barcă »  

    Noemi Sofronie  
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  F i l m 

V I Z I O N A R E   P L Ă C U T Ă !  

 
Strania poveste a lui Benjamin Button 

 
“M-am născut în condiţii neobişnuite.”  

    Aşa începe “Strania poveste a lui Benjamin Button, ” o adaptare după 
nuvela lui F. Scott Fitzgerald, din anii 1920, despre un om care s-a 
născut pe la 80 de ani şi care în loc să îmbătrânească,  întinereşte: Un 
om ca oricare altul, care nu poate ţine timpul în loc. Începând la New 
Orleans, la sfârşitul primului război mondial, în 1918, şi până în pragul 
secolului 21, parcurgând un drum neobişnuit, ca orice viaţă de om, 
filmul relatează povestea unui om ieşit din comun, a oamenilor şi a 
locurilor pe care le descoperă de-a lungul vieţii, a iubirilor şi 
despărţirilor pe care le trăieşt e, a bucuriilor vieţii şi tristeţii morţii, şi a 
lucrurilor ce dăinuie dincolo de timp. 

Filmul care îi are în rolurile principale pe Brad Pitt şi Cate Blanchett a 
fost de 13 ori nominalizat la premiile Oscar. A obţinut 3 premii Oscar : cea mai bună sc enografie, cel 
mai bun machiaj şi cele mai bune efecte vizuale. 

Dacă filmul merită mai multe aprecieri puteţi afla doar vizionându-l ! 
Beniamin Puşcaşu 

 
     The Second Chance 
 
 
Ethan Jenkins (Michael W. Smith) şi Jake Sanders (Jeff Obafemi Carr) sunt oameni dedicaţi ce 

slujesc aceluiaşi Dumnezeu din aceeaşi Carte şi atât. Un american aranjat, Ethan se simte bine şi 
comod în slujba sa de cântăreţ şi lider de închinare în imensa biserică "The Rock", păstorită de tatăl 
său; Jake este un afro-american care evanghelizează dependenţii de droguri, mamele adolescente şi  
membrii diverselor bande de cartier. Când  sunt nevoiţi să lucreze împreună într-un cartier dur, Ethan 
descoperă că nu există graniţă între stradă şi altar. Dar credinţa pe c are ac eşti doi bărbaţi o 
împărtăşesc poate să biruiască prejudiciile care îi divid şi să le acorde atât lor, cât şi unei biserici care 
se zbat e, o a doua sansă?  

Mulţi dintre cei care ştiu de cântăreţul creştin  Michael W. Smith ar putea 
crede că la baza acestui film stă doar muzica, însă scopul filmului e mai 
mult decât atât, acest a încercând să ne provoace la ieşirea din zona 
noastră de comfort şi la purtarea poverii aproapelui. Acţiunea te poartă 
dintr-o stare în alta - d e la z âmbet ajungi la lacrimi, de la lacrimi la zâmbet, 
toate acestea determinându-te să meditezi la viaţa ta şi la scopul ei. 

Coloana sonoră este variată, îmbinând melodii de stiluri diverse, de la 
black gospel până la vechile imnuri americane, interpretate de Michael W. 
Smith cât şi de alţi cântăreţi ai muzicii creştine contemporane (Third Day, 
Andraé Crouch, Jars of Clay, John Legend).  

Descriind de-a lungul a 100 de minute poveşti mai mult sau mai puţin 
dramatice, filmul se termină cu un mesaj special: Biserica nu e 
reprezentată de clădire, ci de credincioşii uniţi sub acelaşi Dumnezeu; 
oamenii pot distruge o clădire, dar nu Biserica. 

Cosmin Ciubotariu 
 


