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          Primul număr al revistei noastre a fost dedicat zilelor şcolii, ocazionate 

de aniversarea a 35 de ani de la inaugurarea liceului şi a 125 de ani de la 

naşterea lui CONSTANTIN BRÂNCUŞI – patronul spiritual al şcolii noastre 



Noul chip al şcolii. 
Interviu realizat cu profesorul Mihai Creţu, directorul Colegiului Tehnic 

C-tin Brâncuşi din Oradea. 

 
 

Zilele şcolii sunt un bilanţ de realizări şi perspective în cadrul 

fiecărei şcoli. Din acest motiv ne-am propus ca în acest interviu să 

ne referim mai ales la perspectivele Colegiului Tehnic „C-tin 

Brâncuşi” în acest an şcolar şi am profitat de receptivitatea d-lui 

Director care ne-a răspuns la următoarele întrebări: 

F. I. : Vă rugăm să ne prezentaţi pe scurt specificul clădirilor 

care aparţine acestei şcoli.  

M. C. : Colegiul Tehnic „C-tin Brâncuşi” a luat fiinţa la 1 

septembrie 1966 şi beneficiază de mai multe clădiri. Clădirea veche 

a şcolii datează din 1895 şi in cadrul ei sunt cuprinse mai multe săli 

de clasă: o sală festiva, 2 săli de sport, cancelaria profesorilor, 

biblioteca, secretariatul, şi birourile.  

La întâi septembrie 1966 şcoala avea 12 săli de clasa grupate 

in clădirea veche a şcolii. De atunci evoluţia ei a cunoscut un ritm 

ascendent, materializat in anul 1986 intr-o aripă noua a clădirii cu 

mai multe săli de clasă şi sala de sport. În anul 1978 zestrea liceului 

s-a îmbogăţit cu o noua clădire cu 12 săli de clasă, iar în anul 1981 

s-a dat în folosinţă o alta clădire cu 12 săli de clasă şi 2 ateliere.  

F. I. : Am observat că în ultimul an s-a schimbat înfăţişarea 

clădirilor noastre. Ce ne puteţi spune despre noua înfăţişare a şcolii? 

 M. C. : Începând din acest an şcolar vechea clădire a şcolii 

care este de 110 ani v-a intra într-un program de reabilitare susţinut de către Banca Mondială şi 

Primăria Municipiului Oradea. Ca urmare, aceasta clădire va intra într-o reparaţie capitală făcută în 

interior de către o firmă de construcţii din Bucureşti. Aceste reparaţii interioare vor da o noua 

înfăţişare a acestei clădiri deoarece vor cunoaşte îmbunătăţiri şi modernizări vrednice de un colegiu. 

Ca urmare, acestea vor cuprinde instalaţiile electrice, de încălzire, grupurile sanitare, modernizarea 

sălilor de clasă şi a mobilierului. Exteriorul clădirii va fi realizat din fondurile primăriei, cu atât mai 

mult cu cât clădirea aparţine Patrimoniului Naţional. Lucrarea este estimată la mai multe miliarde 

de lei şi va dura 2 ani. Ca urmare, cursurile se vor desfăşura in 2 schimburi de la data începerii 

acestor lucrări. Preconizăm ca în primul schimb, cel de dimineaţă, să aibă cursuri elevii de liceu, în 

schimbul al doilea, cel de după-masă, elevii de la S. A. M. şi şcoala profesională, iar în schimbul al 

treilea, elevii de la cursul seral.  

 3. F. I. : Ce atenţie acordă conducerea şcolii, corpul profesoral şi elevii, zilelor şcolii? 

 M. C. : Aşa cum am subliniat şi mai devreme, zilele şcolii sunt pentru toţi factorii din şcoală 

un prilej de bilanţ. Suntem o şcoala cu profil de construcţii dar alături de aceste avem multe alte 

profile cerute de nevoile zilei în care trăim. Mobilizarea noastră precum şi a tuturor elevilor are loc 

în fiecare an pentru a cinsti cum se cuvine pe patronul nostru spiritual Constantin Brâncuşi.  

 4. F. I. : Ce îndemn doriţi să adresaţi elevilor acestui colegiu prin intermediul revistei noastre? 

 M. C. : În primul rând, aş dori să-i îndemn să fie mândrii că sunt elevii acestui colegiu care s-

a bucurat de un prestigiu binemeritat în cadrul învăţământului bihorean. Dorim ca elevii actuali să 

meargă pe urmele foştilor lor colegi atât în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la concursurile 

şcolare, olimpiadele pe meserii precum şi alte rezultate care au făcut din elevii şcolii oameni de 

prestigiu cu care şcoala se mândreşte şi astăzi. Dorim de asemenea să-i îndemnăm să păstreze 

ordinea, disciplina şi curăţenia cu atât mai mult cu cât această nouă înfăţişare a şcolii se face cu 

mari eforturi materiale.  
 Interviu realizat de Fărcuţ Ioana-Maria, clasa a XII- a B.  



 

”V-am dat bucurie curată” - Constantin Brâncuşi 

 

„Reală nu e forma exterioară a lucrurilor, spunea Brâncuşi, ci esenţa lor”. 

Pornind de la acest adevăr, nimeni nu poate să exprime realitatea imitând 

suprafaţa exterioara a lucrurilor.  

Pentru a înţelege cu adevărat opera lui Brâncuşi, trebuia să ţinem seama 

de dimensiunea românească şi de dimensiunea sa spirituală.  

Al. Vlahuţă scria în 1910, adresându-se lui Brâncuşi: „Eşti un glas al 

nostru, şi prin tine cerem să vorbeşti eternităţii. ” 

Născut pe 19 februarie sau 2 martie 1876 în satul Hobiţa, plasa Tismana, 

Jud. Gorj( data lui de naştere fiind incertă până în ziua de azi), artistul 

Constantin Brâncuşi nu a încetat să se simtă un român.  

 

La începuturile sale ca arhitect, Brâncuşi se retrage în atelierul lui din 

Impasse Rosin unde trăieşte aproape 40 de ani. Acolo şi-a reconstituit climatul 

spiritual al satului său natal.  

Baroana Renee Irana Frachon, care a fost modelul Muzei adormite, 

mărturiseşte: „Mi s-a părut întotdeauna că în atelierul lui există o atmosferă 

deosebită, ca de basm, deşi totul era simplu şi firesc. Poate că personalitatea lui 

iradia o vrajă nespusă, care transfigura totul. ” 

Geniul lui Brâncuşi ţine de faptul că a ştiut unde să caute adevărata sursă 

a formelor pe care se simţea capabil să le creeze. O bună parte din opera lui 

Brâncuşi, îşi află sursă de inspiraţie în folclorul şi arta populară românească.  

După absolvirea Şcolii de Arte Frumoase, a plecat la Munchen trecând 

prin Viena, Salzburg, apoi pe jos, cu mari greutăţi se îndreaptă spre Paris.  

A rămas fără bani, şi-a vândut ceasul şi hainele, s-a îmbolnăvit, dar nu s-a 

lăsat înfrânt. La Paris seara şi noaptea spăla vase, iar ziua vizita parcuri, muzee. 

„Uneori mă ţineam de ziduri să nu cad. De foame, de boală”- mărturisea 

Brâncuşi. „Îmi scrisesem deasupra patului pancarte cu sfaturi: <<Nu uita că eşti 

un artist! Nu-ţi pierde curajul, nu-ţi fie teamă de nimic! 

Vei răzbi! Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, 

să munceşti ca un sclav!>>” 

Totuşi, destinul îi surâde reuşind să se redreseze 

din punct de vedere financiar. De asemenea, el începe să fie cunoscut şi 

preţuit.  

Realizează mai multe cicluri: al Păsărilor, al Muzelor adormite şi ciclul 

Domnişoara Pogany.  

Lucrând sculpturile Prometeu şi Noul născut, îşi întăreşte încrederea în 

viaţă şi în destinul său: „Nu ne dăm seama ce minune reprezintă viaţa. E o 

minune faptul că suntem purtaţi pe un glob imens care se învârteşte de 

veacuri prin haos. Existenţa însăşi e plină de atâtea minuni: florile, copacii, frunzele! Ce minune e 

să trăieşti! Sentimentul acesta de plenitudine, de bucurie, întregeşte 

pe om… Arta ar trebui să fie numai bucurie. Lucrezi aşa cum 

respiri. ” 

În 1913, sculpturile sale ajung să fie expuse în 7 oraşe ale 

lumii: Paris, Bucureşti, Londra, Munchen, New York, Chicago şi 

Boston.  

În 1914, Brâncuşi a introdus pentru prima dată un nud în 

cimitirele din România. L-a intitulat Rugăciunea şi el constitue 

elementul principal al monumentului funerar al lui Petre Stănescu, 

fiind compus şi din bustul decedatului. Tânăra femeie 

îngenuncheată întruchipează reculegerea în faţa morţii.  



 

În 1933, maharajahul Rao Holkar Bahodur îi cumpără o Pasăre de bronz aurit şi-i propune să 

ridice în India un Templu al meditaţiei. Brâncuşi reuşeşte să realizeze doar macheta proiectului, 

nereuşind să îl termine.  

În 1935, însă, primeşte propunerea de a realiza la Târgu-Jiu, un monument întru cinstirea 

eroilor căzuţi. În octombrie 1938, are loc inaugurarea şi sfinţirea ansamblului sculptural (Coloana 

fără sfârşit, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor şi Masa Tăcerii). Liturghia este celebrată de 16 preoţi 

în prezenţa artistului.  

Realizează apoi Ţestoasa, Foca, Cocoşul şi altele. În 1956 urma să realizeze o Coloană fără 

sfârşit înaltă de 125, 5 m la Chicago deşi el visa o coloană de 400 m. Dacă va putea fi realizată din 

oţel inoxidabil şlefuit, va fi una din minunile lumi. 

Din păcate, in 16 martie 1957 marele artist trece în lumea umbrelor. La înmormântarea sa de 

la cimitirul Montparnasse din Paris, Georges Salles, director al Artelor Plastice, mărturisea printre 

altele: 

„Pentru că nu-ţi vom mai vedea niciodată ochii luminoşi, cu o licărire de şiretenie, care râdeau 

de ceea ce ei vedeau şi nouă nu ne era dat să vedem.  

Ne luăm rămas bun, dar opera ta, înaltă, pură, luminoasă, rămâne azi, mai mult ca oricând, ea 

apare plină de viaţa şi nu va înceta niciodată să rămână vie!” 
Material selectat de Fărcuţ Ioana, cls. a XII-a B 

 

 

Gaudeamus Igitur 

 

De la sfârşitul secolului al XVIII-lea, studenţimea de pretutindeni a adoptat ca imn al înfrăţirii 

internaţionale cântecul „Gaudeamus igitur”. Evocând bucuria vieţii, cântecul revarsă- pe lângă o 

reţinută măreţie şi o sobrietate academică- un cert optimism.  

Compozitorul melodiei a rămas până acum anonim. Se pare că este vorba de împrumutul unui 

cântec medieval de origine germană, publicat pentru prima oară în 1788. Versurile celor şapte strofe 

provin din mai multe surse literare. Uneori, pe lângă textul latin a circulat şi altul german. Strofa 

întâi a fost descoperită într-un manuscris din 1582 în timp ce următoarele două reproduc versurile 

unui psalm, identificat documentar în 1267.  

Actuala formă a textului cântecului „Gaudeamus igitur” -a realizat în 1781 de către literatul 

german C. W. Kindleben. Expulzat din Halle pentru conţinutul revoluţionar al cântecelor sale 

studenţeşti, C. W. Kindleben a murit în 1785, surghiunit, la Dresda.  

În Romania, imnul studenţilor s-a publicat la unison de către Ciprian Porumbescu în 

„Colecţiune de cântece pentru studenţii români” (Viena, 1880). Studenţii noştri aflaţi la studii în 

străinătate (bineînţeles, în primul rând cei înscrişi în societatea „România Jună” din Viena) l-au 

preluat şi adus în patrie.  

Răspândit pe foi volante, Gaudeamus igitur a cunoscut în 1966 un îngrijit aranjament coral 

pentru trei voci egale din partea compozitorului Ion Chirescu, formă sub care s-a tipărit de către 

Editura Muzicală.  

 

 

Gaudeamus igitur 

Gaudeamus igitur 

Iuvenes dum sumus 

Post iucundam iuventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus! 

Vita nostra brevit est 

Brevit finietur 

Venit mors velociter 

Rapit nos atrociter 

Nemini parcetur ! 

Vivat Academia,  

Vivant professores ! 

Vivat membrum quodlibet,  

Vivant membra quaelibet,  

Semper sint in flore ! 
Material selectat de Fărcuţ Ioana, cls. a XII-a B 



 

Bancuri 

 Ce reprezinta burta la barbati? - Un monument ridicat in cinstea "eroului cazut".  

 Ce e un punct negru intre doua puncte albe? - Un purice cu vata in urechi.  

 Ce e un punct negru intre trei puncte albe? - O puricica pe stop cu vata in urechi.  

 Ce e mic verde traieste la 2m sub pamant si mananca pietre? - Micul verde, care traieste la 

2m sub pamant.  

 Daca facem o groapa pana in partea cealalta a Pamantului si dam drumul unei pietre in ea 

unde se opreste piatra? - La 2m c-o mananca micul verde, care traieste la 2m sub pamant.  

 De ce stau gainile pe gard? - Sa le vada cocosii copanele.  

 

Dicţionar Fun 

Şcoala - Aventuri in casa moţii 

Directorul - Inamicul nr. 1 

Dirigintele - Terminator 

Cancelaria - Zona Crepusculară 

Coridoarele şcolii - Cărările junglei 

Recreaţia - Răsună valea 

Elevii la lecţie - Statuile nu vorbesc...  

Suflatul - Freamăt de cordu 

Cei care nu suflă - Mizerabilii 

Lipsa profesorului - ziua Independenţei 

Chiulul - Run Forest, run ! 

Tezele - Traduceri si adaptări 

Încheierea mediilor - Memorialul durerii 

 

Perle ale elevilor 

Metoda folosita de Ion pentru a pune mina pe pamintul Anei este insarcinarea.  

Pe aeroportul Otopeni se luptau nemtii cu americanii, iar romanii trageau, cu succes, cind in 

unii, cind in altii.  

Versul "De la strabunii mei pina la tine" explica distanta in km, care exista intre poet si rudele 

sale care traiau undeva la tara.  

La inceputul fiecarei poezii eminesciene sta plantat cate un tei mai gros sau mai subtire in 

functie de cate strofe are poezia.  

El mergea pe bicicleta cu picioarele goale, bagate in portbagaj. 

Vectorii sunt niste linii verticale, dispuse orizontal. 

Singurele metale in stare gazoasa sunt nemetalele.  

Tesutul muscular este de doua feluri: spongios si compact si se afla inserat in oase 

Rebreanu ne înfatiseaza în "Padurea spânzuratilor" o padure plina cu pomi în care spânzuratii 

tin loc de crengi.  

Dupa moartea părinţilor sai, Creanga si-a trait viata în continuare pâna în ultimii ani ai vietii 

lui.  

Estuarul este o pâlnie care se baga pe gura unui râu ca sa se largeasca.  

Cristofel Columb a plecat în America unde s-a însurat cu o bastinoasa.  

Trebuie sa facem o temeinica analiza, nu numai analitica, dar si sintetica.  

La nunta lui Calin, popa este un bondar lenes si gras care nu-i mai tace gura cântând cântece 

lautaresti.  

Acolo, la izvor, Labis aude detunatura pustii care constituie moartea gingasei fiare.  

Ora exacta a plecarii trenurilor e de obicei mai devreme sau mai târziu, cum e norocul.  

Politistul Prispanda vorbeste numai cu perle.  

Deseori Caragiale demasca moravurile mosierilor de a da nas copiilor lor.  

Toate personagele din "O scrisoare pierduta" sunt lipsite de incultura.  



La începutul piesei, Catavencu este adresiv pentru a admira scrisoarea, iar în finalul piesei 

când pierde scrisoarea este servil, lipsit de orice gest umil.  

Tipatescu se purta cu nevasta lui Trahanache asa ca si cum ea n-ar avea sot. Ii trimite scrisori 

de amor, vorbesc amândoi ca niste îndragostiti si asa mai departe.  

 

Traduceri "directe" ale unor filme: 

No Mercy - "Nu, mersi !" 

Deer Hunter - "Dragă vânătorule !" 

Evita Peron - "Evită peronul !" 

Traduceri şcolăreşti rămase celebre: 

Caesar venit in Gallia summa cum diligentia. - "Cezar a venit în Gallia sus pe diligenţă", în 

loc de: "Cezar a venit în Gallia cu maximă repeziciune !" 

Ave Caesar morituri te salutant ! - "Noroc, Cezar, murăturile te salută !", în loc de: "Salut, 

Cezar, cei care vor muri te salută !" (Salutul gladiatorilor) 

Sic transit gloria mundi ! - "Aşa l-a trăsnit pe Grigore la munte !", în loc de: "Aşa trece gloria 

lumii !" 

 

 

Portretul scriitorului Eminescu 

 

Omul. A avut o fire neobişnuită. Imprevizibil, cufundat într-o taină impenetrabilă, într-o lume 

a lui obsedantă şi febrilă, producând întotdeauna o impresie deosebită, prin gest, prin gând sau prin 

înfăţişare, sociabil, dar şi însingurat, detaşat, dar şi preocupat de mizeria vieţii; cu prieteni, amici şi 

inamici, iubind, sperând şi renunţând, departe de familie şi fără să îşi întemeieze o familie, boem, 

dar muncind enorm, fără pauze sau menajamente; suportându-şi boala cu demnitate, ca pe un destin, 

grăbindu-se să înfrângă prin creaţie-destinul, zdrobit de vreme si nemeritat Mihai Eminescu nu avea 

cum să fie un om obişnuit.  

Imaginea lui s-a reflectat, contradictoriu şi cu mari omosiuni, în conştiinţa publică-din ce în ce 

mai solicitată de o poezie cum nu se mai scrisese până atunci-şi astfel s-a născut mitul eminescian, 

povestea poetului damnat, simbol al geniului nefericit, trecând ca un meteor, dar fixat de 

posterioritate ca luceafăr pe cerul poeziei româneşti.  

Artistul. A fost o personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani-după opinia 

lui Titu Maiorescu-prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european şi 

prin farmecul limbajului, semnul celor aleşi. Ca poet, s-a remarcat prin forţa de sinteză a izvoarelor 

autohtone şi universale, prin imaginaţie bogată şi fantezie creatoare, prin înălţarea filozofică şi 

printr-o viziune cosmică şi mitologică asupra omului, printr-o excepţională putere de expresie, 

printr-un stil limpede şi armonios, prin capacitatea de a fi inteligibil oricărui cititor, fără ca prin 

aceasta să-şi scadă sau să-şi epuizeze înţelesurile. Şi totuşi, în ciuda impresiei că e accesibil, 

Eminescu rămâne un pisc poetic la care nu se ajunge uşor.  

Cetăţeanul. Poet prin vocaţie şi ziarist, prin profesiune, Eminescu n-a fost –cum cred mulţi –

un romantic contemplativ şi abstras, pierdut intr-o visare lirică, ci un om al timpului său, implicat 

prin toate fibrele gândirii şi simţirii lui in viaţa poporului român, preocupat de destinul şi de buna 

lui existenţă, analizând cu clarviziune şi simţ critic societatea contemporana, forţele sociale, 

statutul, politica, mentalităţile, sănătatea morală a instituţiilor publice, căile progresului. Ziarist cu 

idei, caustic şi temut, Eminescu a fost un artist-cetăţean, gânditor şi pedagog al neamului său, cel 

mai mare pe care l-a dat secolul al XIX-lea culturii române.  
 Fărcuţ Ioana, Cls. a XII-a B 

 



 

CUM ARATA SI CUM SE POARTA UN OM MANIERAT 

SA FIM EXIGENTI CU NOI INSINE 

 

 Poti sa placi persoanelor pe care le intilnesti, sa ai succes dupa succes, sa uluiesti lumea cu 

inteligenta ta, dar toate aceste calitati " sociale " nu-ti permit totusi sa fii ingaduitor cu propriile tale 

defecte. Caci acel " cunoaste-te pe tine insuti ", celebrul epigraf gravat pe templul lui Apollo din 

Delphi, este un sfat demn de urmat cu toate ca e un examen, dintre cele mai severe, la care trebuie 

sa te supui permanent. Multe conflicte ar putea fi evitate, daca in momentul declansarii lor ne-am 

intreba pe noi insine nu cumva gresim? Sa recunoastem ca suntem mult mai indulgenti fata de noi 

decit fata de altii. Este, desigur, o inclinatie natural-umana, dar asta inseamna oare ca trebuie sa i ne 

supunem, acestei slabiciuni, fara sa incercam sa luptam impotriva ei? Vedem aproape intotdeauna 

paiul din ochiul altuia in locul birnei din ochiul nostru. 

Daca am fi lucizi, daca ne-am analiza cu obiectivitate, viata ar fi mai usoara pentru toti.  

In orice caz, nu exista doua feluri de bune maniere: unele aplicabile in societate si altele acasa. 

Este suficient sa ne impunem sa fim politicosi fata de familie la fel cum suntem fata de straini. 

Numai astfel vom fi respectati si viata in intimitate va deveni agreabila. Ceea ce nu inseamna ca 

trebuie sa traim rigid ca niste manechine intepenite, ci natural, firesc, calm si linistit. E deajuns sa 

nu confundam relaxarea cu dezordinea si singuratatea cu un mod de viata descatusat de orice reguli 

de buna cuviinta. Scopul oricarui om este, s-ar putea spune, sa aiba o viata frumoasa. Cel mai 

nonconformist dintre noi va ajunge pina la urma la aceasta concluzie. Sigur ca lucrul acesta nu 

depinde numai de el, dar depinde, in primul rind, de el. E suficient sa-ti imaginezi, atunci cind esti 

singur si crezi ca poti sa-ti permiti orice, ca te afli, de fapt, in prezenta unei fiinte pe care o stimezi 

si fata de care nu ti-ai putea ingadui nici o grosolanie. De ce nu ai fi chiar tu acea persoana? Sa 

zicem ca ai ramas intimplator singur pentru citeva zile in casa. Familia ti-a plecat in concediu. Esti 

tentat sa lasi paturile in dezordine, dulapurile deschise si sa maninci direct din cratita. E suficient sa 

te gindesti ca in acea clipa iti intra in casa niste prieteni care au o parere foarte buna despre tine. 

Vor fi sigur dezamagiti de ceea ce vad, iar scuzele vor fi, din pacate, inutile.  

 

 

MAI MULT SAPUN, MAI PUTIN PARFUM 

 

Obiceiurile noastre pot sa se schimbe, manierele noastre pot deveni mai rafinate, 

personalitatea noastra poate sa se dezvolte, dar corpul nostru e un "personaj" care ne insoteste 

mereu. El e o componenta constanta a fiintei umane, careia trebuie sa-i dam toata atentia punind in 

valoare ceea ce ne-a daruit natura. Nimic nu este mai placut decit sentimentul ca aspectul nostru 

atrage si retine privirea celorlalti. Intrebata care este secretul frumusetii ei, o mare actrita a raspuns 

scurt: " multa apa, mult sapun si nimic altceva "Cremele, lotiunile, sprayurile deodorante, coloniile 

au devenit indispensabile toaletei zilnice, dar ele nu pot inlocui, in nici un caz, baia si dusul. Lipsa 

de timp nu este o scuza pentru dintii cariati, pentru miinile si picioarele neingrijite sau pentru un par 

lasat in dezordine. Toate aceasta nu sunt legate de o situaţie financiara privilegiata si oricine invoca 

acest lucru este foarte probabil de rea credinta.  

Cel care crede ca omul trebuie sa fie "natural" si ca aspectul exterior nu conteaza, dovedeste 

cel mult ca bunul simt ii este la fel de strain ca periile de par, de dinti si de unghii. Pentru fiecare 

dintre noi, a calatori in tramvai linga o persoana rau mirositoare, linga un betiv sau linga un fumator 

invederat poate deveni o experienta insuportabila. Lipsa de respect fata de ceilalti atinge insa 

apogeul atunci cind neglijenta vestimentara si murdaria se ascund sub parfumuri tari. Apa de toaleta 

nu le este permisa decit acelora care mai intii s-au spalat cu grija 

 

 



 

SANATATEA - CEL MAI PRETIOS BUN AL OMULUI 

 

Viata regulata, odihna activa fac parte din ingrijirile normale pe care le datorezi sanatatii tale. 

Mijlocul cel mai simplu si mai eficient de a te reface este somnul. Tot el este izvorul bunei 

dispozitii si al unei infatisari agreabile. Iata de ce, pe buna dreptate, somnul dinaintea unei petreceri 

la care esti invitat seara se numeste " somn de frumusete ".  

Daca faci parte dintre cei care trebuie toata viata sa sara din pat in zori ori dintre cei la care 

somnul nu vine decit in primele ore ale diminetii, atunci ai da orice in schimbul unui somn bun. Un 

detaliu revine in mod constant in biografiile marilor personalitati - generali sau conducatori de 

popoare, mari oameni de stiinta sau poeti : ca se multumeau doar cu un somn de patru sau cinci ore 

pe noapte.  

Nu ne vom lansa intr-o interminabila polemica asupra duratei optime a somnului, deoarece 

durata aceasta e o chestiune de temperament. Dupa statistici, omul pierde dormind cam o treime din 

viata, dar nu toti oamenii au nevoie de 7-8 ore de somn pe zi.  

Discutia ramine totusi deschisa : tinerii au mai multa nevoie de somn si se trezesc mai tirziu, 

batrinii se scoala, in schimb, mai devreme. Important este sa ne dozam orele de somn astfel ca 

organismul nostru sa nu sufere. Cea mai buna solutie e sa respectam un anumit program : sa ne 

culcam si sa ne sculam la ore fixe, sa ne ingaduim eventual un somn scurt dupa masa de prinz si sa 

evitam cafele si medicamentele pentru care inlocuiesc sau instaleaza somnul. Exista astazi o 

adevarata industrie a produselor cosmetice menita sa faca minuni cu fata si cu corpul nostru. Sa nu 

ni se para extravagant un abonament la o sala de gimnastica, o sedinta de sauna o data pe saptamina, 

doua ore pe saptamina la un bazin de inot etc. Conditia necesara pentru ca aceste tratamente sa dea 

rezultate este sa le facem cind inca nu avem nevoie de ele. Un parinte inteligent isi va obisnui 

copilul de mic sa faca macar 5 minute zilnic de gimnastica. Sa nu uitam niciodata ca fiecare 

kilogram pe care il adaugam cere altul. Dupa ce am "agonisit" astfel multe kilograme in plus, este 

aproape imposibil sa le mai dam jos.  

Curele de slabire drastice sunt la fel de nocive ca si kilogramele nedorite. Cum ne machiem ? 

Iata inca un domeniu la care se poate aplica dictonul antic " cunoste-te pe tine insuti ", caci numai 

asa poti sa-ti corectezi micile defecte. Faceti-o cu discretie, evitind culorile tipatoare, proasta lor 

imbinare nuantele stridente. Este necesar ca machiajul sa tina seama de imprejurarile si de anturajul 

in care ne gasim. Nenumarate reviste abunda in recomandari privind folosirea cu masura a 

produselor cosmetice. Sa nu ezitam sa tinem seama de ele,  sa nu ne bazam pe intuitia noastra. Cel 

mai bine ar fi sa apelam la serviciile calificate ale unei cosmeticiene, platind o consultatie sau mai 

multe numai pentru a obtine niste sfaturi exacte. Frumusestea naturala trebuie ajutata si nu 

brutalizata. O bruneta cu ochi verzi este clar avantajata de o nuanta roscata data parului si 

dezavantajata de un par transformat in spicul griului. Nu exista femei urite, nu exista decit femei 

neglijente. 

 

CUM NE MISCAM ? 

 

Ce sa facem cu miinile ? Am enumerat ce nu trebuie sa facem: sa nu le miscam fara rost, sa nu 

le infundam in buzunare, sa nu batem nervos cu degetele pe suprafata mesei etc. Sa nu gesticulam 

excesiv. Dar, renuntind la orice miscare a miinilor conversatia noastra ar deveni total inexpresiva. 

Reamintiti-va anecdota cu eroul italian, decorat pentru ca nu a tradat dusmanului secretele pe care le 

detinea. Cum as fi putut sa o fac daca aveam miinile legate le spate ? - spune nevinovatul? soldat. 

Niciodata nu vom arata cu degetul un obiect sau o persoana. De asemeni, este agasanta mania unora 

de a-si trosni degetele sau de a-si incearca elasticitatea falangelor, rotindu-si podul palmei la 

nesfirsit. Este aproape inutil sa va spunem ca aceste gesturi sunt socotite proaste obiceiuri. Sa nu 

terminam acest capitol fara sa mai amintim " miscari " gresite in societate : degetele in nas sunt 

poate amuzante la copii de doi ani, dar de la aceasta virsta, e un gest care trebuie pedepsit si interzis 

cu desavirsire. Scobitoarea nu-si are locul la o masa festiva. Daca  ai absoluta nevoie de ea, trebuie 

sa o folosesti cind esti singur. 



Cintaretele isi incruciseaza miinile pe piept ceea ce se pare ca le ajuta sa cinte mai bine. 

Pentru restul  oamenilor gestul este ridicol. Nici sa-ti pui miinile in sold ca o precupeata, nu este un 

semn de buna educatie, chiar  daca esti foarte suparat. Napoleon a fost imortalizat in tablouri tinind 

o mina sub nasturii tunicii, iar pe cealalta la spate. Chiar daca sunteti un tip de genul lui Napoleon, 

 astazi aceasta atitudinea provoaca risul. 

Cind tusesti sau casti, pui mina la gura. Fiecare stie acest lucru, dar din nefericire nu toata 

lumea o face ! 

Sa rizi nu este numai firesc ci - dupa cum spunea Rablais e chiar, un semn de sanatate. Dar 

daca ai un ris strident si mai ales daca o data izbucnit, nu-l mai poti stapini, ai grija sa nu te 

exteriorizezi in acest fel. Dar e la fel de deplasat sa incerci sa acoperi cascadele de ris, ducind mina 

la gura. Nu mai vorbim de impresia proasta pe care o faci cind rizi in hohote, lovindu-te peste 

solduri sau impungindu-ti vecinul in coaste. Ca orice manifestare comportamentala risul isi gaseste 

expresia ideala in moderatie. Orice om este mai simpatic cind suride. Este un secret pe care il detin 

prea putini semeni ai nostri, dar face minuni cu conditia de a nu-l etala permanent, pentru ca atunci 

se transforma in rinjet.  
Ciupitu Raluca, A-XII-A B 

 

Cadouri 

 

1 Martie- este o zi aşteptată de toată lumea cu multă răbdare. Scăpăm de hainele groase, de 

iarna chiar dacă afară este lapoviţă, ştim sigur că a venit primăvara. La această dată se oferă mici 

obiecte confecţionate de noi sau cumpărate, insoţite de tradiţionalul şnur alb impletit cu roşu. Florile 

ar trebui sa insoţeasca in totdeauna marţişoarele. Le vom alege pe cele care au o semnificaţie: coşar, 

barza, cheiţa etc. Le vom ocoli cu grija pe cele de prost gust care din păcate au invadat comerţul. 

Este vorba de cele confecţionate din blănuri si pene, dar nu numai despre ele. Din nou trebuie să 

amintim ca nu preţul ne va sfătui să facem o alegere bună. A le lua la întâmplare doar pe cele mai 

ieftine sau pe cele mai scumpe, nu este o dovadă de bun gust.. ! Le vom prinde pe un carton pe care 

ne scriem numele sau le vom pune într-un plic însoţit de o carte de vizită. Peste ani când vom umbla 

în sertarul cu amintiri, ne vom aduce aminte cu plăcere de persoana care ni l-a oferit. Femeile au 

voie sa-şi dea cadou una alteia marţişoare? Da, e frumos ca şi noi la rândul nostru când primim un 

mărţoşor sa oferim un altul. În nici un caz nu vom pune pe masa personei respective un pumn de 

mărţişoare zicându-i: alege-l pe cel care îţi place. Nu mai este un dar ci o ofensă. Bărbaţilor nu li se 

ofera marţişoare. 
Ciupitu Raluca, A-XII-A B 

 

Camera - Joshua Harris 

 
O poveste foarte interesantă scrisă de Joshua Harris, un băiat simplu din America ne descrie mai mult prin 

ficţiune decât realitate un moment important şi semnificativ din viaţa lui care ar putea da de gândit multor persoane in 

special adolescenţilor.  

 
În acel moment dintre vis şi realitate m-am trezit intr-o cameră. Nu era nimic deosebit în acea cameră in afară de 

un perete fără sfârşit pe care se aflau sertare.  
Pe fiecare sertar se găseau lipite mici etichete ce indicau conţinutul fiecărui sertar. Aceste sertare, ce se întindeau 

de la podea până la tavan, şi parcă fără sfârşit, şi în celelalte direcţii, aveau etichete de tot felul.  

Pe măsura ce mă apropiam de peretele de sertare, pe primul, care mi-a atras atenţia, era scris: ’’ Fete de care mi-a 

plăcut’’. Curios, am deschis sertarul şi am început să răsfoiesc dosarele ce-l conţineau. L-am închis înapoi imediat, 

şocat să-mi dau seama că recunosc numele scrise în fiecare dosar.  

Şi într-o clipă, fără să mi se spună, am ştiut exact unde mă aflam. Această cameră fără viaţă, plină de dosare, era 

un crud catalog sistematic al vieţii mele. Aici erau scrise acţiunile fiecărui moment, important sau nu, din viaţa mea, cu 

o precizie de neimaginat.  

Un sentiment de surprindere şi curiozitate, animat şi de înspăimântare, m-a cuprins atunci când la întâmplare am 

început să răsfoiesc. Vederea unor dosare mi-a adus bucurie şi nişte amintiri plăcute, altele, un sentiment de ruşine si 

regret.  

Conţinutul unora mă făcea să mă întorc să văd dacă nu cumva cineva mă urmărea ca să-mi vadă dosarele.  
Un dosar, numit, prieteni, era exact lângă unul numit, prieteni pe care i-am trădat.  



Unele titluri mi s-au părut banale, altele chiar stranii: cărţi pe care le-am citit, minciuni pe care le-am spus, sfaturi 

pe care le-am dat, glume la care am râs. Unele erau amuzant de specifice, motive pentru care am ţipat la fraţii mei, 

scuze pe care le-am inventat în faţa părinţilor. De unele nu puteam să râd, lucruri făcute la mânie, lucruri pentru care m-

am răzvrătit împotriva părinţilor mei.  

Eram din ce în ce mai surprins de conţinutul acestor dosare. În unele sertare erau mai multe dosare decât m-aş fi 

aşteptat. În altele, mai puţine decât m-am aşteptat. Am fost copleşit de volumul imens de viaţa pe care o trăisem.  

Chiar din ce în ce mai surprins de conţinutul acestor dosare. În unele sertare erau mai multe dosare decât m-aş fi 

aşteptat. În altele, mai puţine decât m-am aşteptat. Am  

Fost copleşit de volumul de viaţa pe care o trăisem.  
Chiar a fost posibil să fi avut timp în cei 20 de ani pe care i-am trăit să scriu fiecare dintre aceste mii, poate 

milioane de dosare? Dar fiecare dosar confirma acest crud adevăr.  

Fiecare era scris de mâna mea. Fiecare era semnat de mine.  

Când am deschis sertarul numit Cântece pe care le-am ascultat, am văzut că dosarele în el erau îndesate. Trăgând 

şi mai mult sertarul în afara, nici după 1 m. nu ajunsesem la capătul lui. L-am închis înapoi trântindu-l, ruşinat fiind nu 

neapărat de calitatea muzicii ascultate, ci de suma totală a orelor pe care ştiam că acel sertar o reprezenta.  

Când am ajuns la sertarul intitulat, gânduri murdare, am simţit un fior rece trecându-mi prin tot corpul. Am 

deschis sertarul numai 1 cm., nevrând să-i aflu lungimea.  

Am extras un dosar. M-am cutremurat de conţinutul atât de detaliat. Mi s-a făcut rău când m-am gândit că un 

astfel de moment fusese menţionat.  

Deodată, parcă o furie nebună m-a cuprins. Mintea-mi era dominată de un singur gând. :niciodată, nimeni nu 

trebuie să vadă această cameră şi aceste dosare!- Trebuie să le distrug!- Într-o frenezie nebună, am smuls dosarul din 
sertar. Mărimea lui nici nu mai conta. Trebuie să golesc sertarul şi să ard toate dosarele. Dar, ţinând dosarul cu ambele 

mâini, încercând să-l facă bucăţele, n-am putut nici măcar să-l îndoi. Cuprins de disperare, am văzut că dosarele erau ca 

de oţel şi imposibil de rupt.  

Învins şi de-a dreptul neajutorat am pus dosarele înapoi în sertar. Sprijinindu-mi fruntea de perete, am oftat lung, 

plângându-mi de mila. Şi atunci l-am văzut. : oameni cărora le-am spus Evanghelia: Mânerul sertarului părea mai nou 

decât cele din jurul său, aproape nefolosit. Am tras mânerul sertarului şi o cutie lata, nu mai mult de 5 cm., mi-a căzut in 

mâini. Puteam număra dosarele conţinute numai pe degetele de la o mână. Şi atunci mi-au dat lacrimile. Am început să 

plâng din ce in ce mai tare. Sughiţuri atât de adânci, încât le simţeam până în stomac, se zguduiau prin mine. Am căzut 

pe genunchi şi plângeam. Plângeam de ruşine, de copleşitoarea ruşine a întregii situaţii. Şirurile de rafturi pline cu 

sertare s-au perindat înaintea ochilor mei înecaţi de plâns. Niciodată, nimeni nu trebuie sa afle de această cameră. 

Trebuie s-o închid cu cheia.  
Dar atunci când îmi ştergeam lacrimile, L-am văzut pe El. Nu, va rog, nu El. Nu aici, Oricine, dar nu Isus.  

Am privit neajutorat cum începe să deschidă sertarele şi să citească dosarele. Nu puteam suporta să-i văd reacţia. 

Şi în momentele în care mi-am mai revenit şi m-am uitat la faţa Lui, am văzut o durere mai adâncă decât a mea. Se 

părea că se duce înadins la mine cu ochii plini de mila. Dar acesta era o mila ce nu mă mânia. A venit la mine şi m-a 

îmbrăţişat. În momentul acela ar fi putut să spună atâtea lucruri. Dar n-a spus nimic. Doar a plâns cu mine.  

Apoi S-a ridicat şi S-a îndreptat iar spre peretele plin de dosare. Începând de la un capăt al camerei, luând unul 

câte unul, a început sa semneze numele Lui peste al meu pe fiecare dosar. Nu!!, am strigat alergând spre El. Tot ce am 

putut sa spun a fost :Nu! Te rog! Nu!... şi i-am smuls dosarul din mâini. Numele Lui nu ar trebui sa fie pe aceste dosare. 

Dar era acolo, scris cu un roşu atât de aprins, atât de gros, atât de viu. Numele lui Isus acoperea numele meu. Era scris 

cu sângele lui. Cu blândeţe a luat dosarul înapoi şi a continuat sa-şi semneze numele pe restul dosarelor. Nu cred că voi 

înţelege vreodată cum a făcut asta atât de repede. Dar în următorul minut se părea că închide ultimul sertar şi apoi a 
venit la mine. Şi-a pus braţul pe umărul meu şi mi-a spus :S-a sfârşit!  

M-am ridicat şi El m-a condus afară din cameră. Nu era yala la această uşă, încă mai erau dosare pentru a fi 

scrise.  

 Cules de Ciupitu Raluca clasa a- XII- a B.  

 

H O R O S C O P 

 

 Vărsător. 21 ianuarie-19 februarie. Oamenii născuţi sub acest semn sunt discreţi, prietenoşi, 

iubitori, înţelepţi, spirituali, curajoşi. Ei vor face mult bine celor din jur; vor fi generoşi şi sinceri. 

Sunt puternici şi hotărâţi în toate acţiunile lor.  

 Peştii. 20 ferbruarie-20 martie. Cei născuţi sub acest semn ceresc se bucură de blândeţea 

caracterului, sunt serviabili, jucăuşi, copilăroşi, buni la suflet. Vor căuta prietenii cinstite, vor fi 

curajoşi şi orgolioşi, vor fi totodată, discreţi si statornici.  

 Berbecul. 21 martie-20 aprilie. Berbecii sunt luptători şi iubesc tot ce e nou pe acest pământ, 

sunt iubitori, îşi ajută familia si sunt foarte sensibili. Pot ierta greşelile celor din jur si doresc, la 

randu-le sa fie ei înşişi iertaţi. Sunt siguri pe acţiunile lor.  



 Taurul. 21 aprilie-20 mai. Cei născuţi în aceasta zodie sunt raţionali, oameni cu scaun la cap, 

cum se zice. Le place să fie cunoscuţi, iar când îi asaltează necazurile sunt puternici si nu se lasă 

doborâţi. Trec cu multa bărbăţie peste greutăţi, întotdeauna.  

 Gemenii. 21 mai-21 iunie. Gemenii sunt oameni buni, frumoşi, inteligenţi, generoşi. Nu-i 

interesează bogăţia; nu vor fi, insa nici săraci. Iubesc literatura si sunt născuţi pentru dragoste si 

prietenie. Ei au un suflet deschis, simplu, o fire plăcută.  

 Racul. 22 iunie-22 iulie. Racul poate traversa momente de noroc extraordinar dar, uneori, si 

de ghinion inexplicabil. Este inteligent, prudent, fin si foarte harnic. Se lasă copleşit de emoţii si 

nu odată devine pesimist. Delicateţea racului este proverbiala.  

 Leul. 23 iulie-23 august. Omul născut sub acest semn este curajos, mândru, darnic. Are un 

suflet frumos, se emoţionează cu uşurinţă. Îi place să fie ironic. Are fire de conducător. Este vioi, 

iute la manie si îndrăzneţ. Învaţă orice foarte repede.  

 Fecioara. 24 august-23 septembrie. Oamenii născuţi sub aceasta constelaţie sunt frumoşi, 

delicaţi, generoşi foarte sensibili, plini de idei. Ei îşi vor ajuta prietenii in mod cinstit si curat. Nu 

sunt iubitori de lux, sunt înţelepţi, visători, ambiţioşi.  

 Balanţa. 24 septembrie-23 octombrie. Cei născuţi sub acest semn ceresc sunt oameni cu 

judecata, cumpănind cu grija intre bine si rău. Sunt oameni frumoşi, politicoşi, au o reputaţie buna 

si sunt foarte abili vorbitori. Iubesc florile. Sunt foarte prietenoşi.  

 Scorpionul. 24 octombrie-22 noiembrie. Scorpionul 

este înzestrat cu mare răbdare, este serios şi iubeşte 

locurile în care se află multă lume. Este foarte sincer cu 

oamenii din jur. Este copilăros şi naiv câteodată, inspiră 

multă încredere.  

 Săgetător. 23 noiembrie-21 decembrie. Săgetătorului îi 

place să trăiască printre oameni, fiind deosebit de sensibil. 

Este o fire sprintenă, inventivă, făcându-şi la rândul lui 

prieteni foarte buni şi credincioşi. Este foarte pasionat de 

muncă şi foarte milos.  

 Capricornul. 22 decembrie-20 ianuarie. Cei născuţi 

sub acest semn sunt deschişi la minte, buni ascultători ai 

celorlalţi, dar şi foarte încăpăţânaţi. Sunt întotdeauna 

sinceri, cinstiţi şi de aceea te poţi bizui pe ei. Nu le plac 

vorbele goale, nici linguşelile.  
Material selectat de Fărcuţ Ioana-Maria, cls. a XII-a B 

 

 

Desen: Înţeleptul – Cheregi Paul 



 
Va pieri 

Focul s-a stins din sufletul meu 

De tine-mi va fi dor mereu 
Luna zâmbeşte, discută cu minele va 

Şi ştie că doar cu tine mi-e bine.  

Stelele stau şi strălucesc uşor 

Incercând să-mi alunge al tău dor.  

E linişte pustie, păsările dorm 

Vino acum, ştii, te iubesc enorm! 

Te voi aştepta, până în zori 

Pe cer nu mai sunt nici nori.  

Ingerii cântă, dansează cu noi 

Vreau să fim acum amândoi 

Zbore fără milă clipele acestea 

Lăsând în urmă, doar tristeţea.  
O şoaptă pentru tine, vântul va duce 

Uşor pe urechea ta, cuvintele dulci să culce.  

Un zâmbet seducător zboară acum 

Făcând lumină pe al tău drum.  

Soarele âncepe din nou a răsări 

Iar acum iubirea noastră, ştiu, va pieri.  

Vasari Brigitta, cls. a XII-a B 

Lacrimile 

Lacrimile sunt izvoare 

Când inima simt că moare 

Ele mă ajută să trăiesc  
Din nou să âncerc să iubesc.  

Lacrimile sunt cărări  

Cu care sting mii de flăcări 

Care pentru tine-ardeau 

Când inimile se iubeau.  

Lacrimile şterg mereu  

Durerea din sufletul meu 

M-ajută să uit de rele 

Să trec peste timpuri grele.  

Lacrimile îmi zâmbesc 

Si mă-ndeamnă să iubesc 

Că în viaţă fără iubire 
Nu există fericire.  

Vasari Brigitta, cls. a XII-a B 

Îmi pierd speranţa 

Îmi pierd speranţa că te voi avea,  

Slăbeşte mult acum inima mea.  

De mii de timpuri nu te-am văzut,  

Încep să cred, că te-am pierdut.  

Îmi pierd speranţa-n a noastră iubire,  

Eu nu pot trăi, fără fericire,  

Iar fericirea mea e lângă tine,  

Dar nu ştiu ce simţi pentru mine.  
Îmi pierd speranţa-n tot ce-a fost,  

Tot ce-am făcut nu mai are rost.  

Acum s-au risipit, vremurile frumoase,  

Toate nopţile de iubire luminoase.  

Îmi pierd speranţa-n luna de pe cer,  

Că mă iubeşti, eu tot mai sper.  

Nu ştiu cât te voi mai aştepta,  

Deja a obosit tare inima mea.  
Îmi pierd speranţa-n zâmbetul tău,  

Acum mi se pare c-a fost prea rău,  

Dar totuşi eu mai ţin la tine,  

Chiar de nu mă mai vrei pe mine.  

Îmi pierd speranţa-n mândrul soare,  

Ştiu fără iubire-n viaţă, totul moare.  

Simt că eu în curând voi pieri 

Dacă inima mea nu te va găsi.  

Vasari Brigitta, cls. a XII-a B 

Bucăţi de dor… 

Îndreaptă-ţi privirea spre mine,  

Spre tot ce-am fost cândva,  
Pleci şi-o ştiu prea bine,  

Pleci, spre cu totul altceva… 

Ia totul, dar nu plânge,  

Amintirea mi-o laşi pe covor,  

Mă cufunzi în lacrimi de sânge 

Sub care mă sting şi mor… 

Rupe-mă-n bucăţi de dor,  

Suflă-mă pe-un nor de fum 

Sub pietre de durere mor,  

Stinge-mă-n cenuşi şi scrum! 

Aruncă-mă în noaptea neagră,  
Alungă-mă din gândul tău,  

Tu vei domni, o viaţă-ntreagă,  

Ascunsă-n gândul meu…  

Teaha Adina, cls. a XI-a C 

Coşmarul 

Azi totul în jur se prăbuşeşte,  

Nimic din tot ce-a fost nu mai este.  

Zilele de altădată au plecat de lângă ei,  

Nimic nu va mai fi la fel pentru ei.  

Un mare cutremur a distrus un paradis,  

Unde totul era posibil ca într-un vis.  

S-a dus soarele şi marea de altădată,  
Când totul era mai frumos ca niciodată.  

Au trecut zilele în care se bucurau 

De marea ce cu drag îşi aminteau,  

Dar, astăzi, însă o blestemă în fiecare zi 

Pe marea ce i-au luat pe ai lor fii.  

Totul a început şi s-a terminat într-o clipită 

Reuşind să lase în urmă ură şi suferinţă,  

Reuşind să distrugă naţii şi paradise,  

Să transforme în coşmaruri acele vise.  

Tot ce-a fost înainte nicicând nu va mai fi 

La fel cum morţii nu mai sunt printre vii.  
Totul s-a dus, doar într-o singură zi 

Cu un val uriaş numit tsunami.  

Fărcuţ Ioana, cls. a XII-a B  

dedicat „Memorialului Durerii” 

Desen : Comuniune - Cheregi Paul 



Bolile cu transmitere sexuală 

 

1. Sifilisul: Treponema pallidum sau Spirocheta Pallida (un microorganism in formă de 

spirală). Orice persoană care are contacte sexuale neprotejate poate contacta boala. Sifilisul trece de 

la o persoană la alta prin contact direct cu leziuni sifilitice. Boala se transmite prin contact sexual 

(vaginal, anal sau oral). Se poate transmite şi prin sărut, dacă unul dintre parteneri are leziuni 

sifilitice la nivelul gurii sau buzelor. Femeile însărcinate pot transmite boala copilului chiar în 

timpul sarcinii.  

2. Gonoreea (Blenoragia): O bacterie, Neisseria Gonorheae (de forma unui bob de fasole, 

prezenta perchi de câte doi). Orice persoană care are contacte sexuale neprotejate, poate fi infectată. 

Gonoreea se transmite aproape întotdeauna prin contacte sexuale de orice fel (contact vaginal, anal 

sau oral). Infectarea se produce chiar şi în absenţa ejaculării. Nou-născuţii se pot infecta în timpul 

naşterii, dacă mama este bolnavă de gonoree, iar infecţia se localizează la nivelul ochilor, dând 

conjuctivită gonococică.  

3. Herpesul Genital: Virusul Herpes Simplex tip 2 (HSV2). Herpesul se răspândeşte prin 

contact direct piele-piele, în timpul unui contact sexual (vaginal, anal, oral). Virusul poate fi 

transmis cât timp el se află pe piele, chiar dacă nu există leziuni vizibile. Nou-născuţii se pot infecta 

în timpul naşterii, dacă mama prezintă leziuni herpetice.  

4. Chlamidia : O bacterie minusculă, Chlamidia trachomatis (care nu se poate dezvolta decât în 

interiorul celulelor). Boala se transmite exclusiv pe cale sexuală (contact sexual vaginal, anal, oral). 

O femeie însărcinată purtătoare de Chlamidia îşi poate contamina copilul în timpul naşterii. 

Chlamidia NU se transmite prin sărut, toalete.  

5. Microzele : Ciuperci microscopice din familia Candida (cea mai frecventă : Candida 

Albicans). Transimiterea este cu precauţie sexuală. Microzele cele mai frecvente sunt cele de tip 

Candida, care sunt purtate în mod normal de organism, dar sunt ţinute sub control de acesta. 

Ruperea echilibrului poate fi provocată de cauze favorizate, iar alteori spontan, fără o cauză 

aparentă.  

6. Sida : Virusul HIV. Modurile de transmitere sunt : transmiterea sexuală (vaginal, anal sau 

oral) ; prin sânge : prin folosirea de seringi şi instrumente tăioase nesterile ; prin transfuzie de sânge 

şi administrare de produse de sânge ; de la mama infectată la făt 
Cules de Farcut Ioana, a –XII-a B 

 

Copiii spun Nu violenţei în familie 

 

Stau la masa mea, pe care aşteaptă tăcute cărţile şi caietele „să prindă aer” când voi începe să 

le pătrund înţelesul, pentru orele care mă aşteaptă în săptămâna ce vine. În mod sigur, voi răspunde 

la câteva din materiile ce-mi zâmbesc strâmb în subconştientul meu.  

Privirea-mi fuge afară pe geam la ramurile copacilor cu frunze ce se mişcă uşor sub adierea 

vântului. Oare câţi ani le-au trebuit s-ajungă spre a le putea vedea de la nivelul etajului IV unde eu 

mă aflu? 

Te miră tot ce la început înmagazinezi în computerul minţii; prelucrezi mai bine sau mai rău, 

fapte, ce marchează mai târziu comportamentul fiecăruia.  

Mă plimb uneori pe stradă de una singură şi fără o intenţie anume, încerc să ghicesc privindu-i 

pe cei care, fie grăbiţi, fie cu mers agale, ca mine, ce-o fi în mintea fiecăruia? O faţă senină a unui 

tânăr te face să zâmbeşti şi-ţi spui: „ce plăcută ar fi compania unei asemenea făpturi, fie o înfăţişare 

mahmură, cu sprâncene care aproape acoperă nişte ochi pătrunzători ca în filmele de groază. ” Îţi 

trece un fior pe şira spinării. Şi totuşi oamenii îşi caută perechea, pentru a fi fericiţi îşi zic ei. Dar 

oare câţi din acestea sunt cu adevărat fericiţi? 

Sunt şi mă simt tânără şi vreau să-mi umplu inima cu răcoarea dimineţii, cu verdele copacilor 

din primăvara din parcurile care ne mai amintesc de natura în care ne formăm, cu razele ce dau 

energia şi puterea pentru a rezista la ceea ce ne aşteaptă. E bine? E rău? Nu ştiu.  

Am văzut atâtea filme, am auzit atâtea întâmplări zguduitoare, care uneori mă pun pe gânduri.  



Am citit în una din revistele pe care le răsfoiesc, câtă revoltă era în sufletul semnatarului unui 

articol care scria despre violenţă. Se referea la cineva care maltrata…un peşte. Auzi, un peşte! Să nu 

mai vorbim de bietele patrupede. S-au scris mii şi mii de pagini despre chinurile prin care trec 

căţeii, pisicile, caii de povară ce simt pe pielea lor biciul care lasă cicatrici usturătoare.  

Ştiţi ce m-a întrebat într-o zi un verişor de-al meu, care are doar şase ani şi jumătate? „Oare ce 

cred animalele despre oameni?” Chiar aşa ce cred? Pornind de la o asemenea întrebare aş zice  

astfel: dar oamenii…despre oameni, ce cred? 

Ce frumoasă poveste: el mire, ea mireasă, jurându-şi credinţă până la moarte în faţa lui 

Dumnezeu. În fiecare se pecetluieşte atunci nu numai viitorul soţ şi soţie, ci şi viitori părinţi.  

Vor da naştere la acele fiinţe plăpânde şi firave. Câte cazuri nu se cunosc când de mici sunt 

speriaţi de vocea stridentă a tatălui care a băut un pahar în plus, sau mai târziu de mâna ridicată 

asupra sa gata să-l facă una cu pământul. Ce vină are acea făptură că s-a născut, „că încearcă” viaţa 

cuiva? Acelui care l-a uitat pe Dumnezeu când a jurat credinţă celei ce i-a dat lui viaţă.  

De ce trebuie ca viţa făptuitorilor nevinovate, a mamelor care dau totul pentru binele familiei 

în general, drept răsplată să fie maltratate şi chinuite? Cel mai mult suferă copiii ei se supun, părinţii 

sunt cei care iau hotărârile. Ce dureros e să auzi: „mama mea nu mai suportă să fie lovită, pleacă, nu 

mai stă cu tata.” Bine se întreabă copiii: „noi ce facem?” doi fraţi urmează să fie despărţiţi ca un 

bostan tăiat în două. Bostanul nu simte durerea, ca atunci când cuţitul taie firele dragostei dintre 

fraţi. Noi, cei nevinovaţi ne punem întrebarea: „ce e de făcut ca această violenţă din familie să nu 

mai fie?” Eu cred că acea dragoste de început se poate preschimba în stimă şi respect, care să 

trăieşti până când Dumnezeu te ia la El.  
Teaha Adina, cls. a XI-a B 

 

 

 

 

PASAJUL “VULTURUL NEGRU” ORADEA 

 

Ing.Groza O. M.*  

 

 

 Un erudit inginer orǎdean, regretatul Fǎnicǎ Bucur mi-a povestit  geneza Pasajului pietonal 

din Complexul arhitectural “Vulturul Negru”. 

Iniţial, prin 1800, în zonǎ se afla un han public cu numele de „Vulturul” la care trǎgeau 

negustorii fiind aproape de târg, piaţa micǎ, alimentarǎ a oraşului. 

Dupǎ obţinerea rangului de municipiu în 1870, consiliul local a iniţiat un amplu program de 

modernizare a zonelor centrale, (P-ţa Unirii,    P-ţa 1 Decembrie, str. Republicii) prin construirea 

unor edificii impunǎtoare şi elegante, prin modificarea tramei stradale conform unui plan urbanistic  

Astfel intr-o perioadǎ relativ scurtǎ (2-3 decenii) centrul oraşului s-a innobilat cu clǎdirile cu care 

ne mândrim şi astǎzi. 

În primǎvara lui 1905, Primǎria lanseazǎ un concurs de 

proiecte pentru „clǎdiri etajate şi multifuncţionale” în locul hanului 

vechi „Vulturul”,  propus spre demolare. În toamnǎ, comisia de 

evaluare a proiectelor din Budapesta, a ales din 15 documentaţii 

depuse, proiectul lui Komor Marcell şi Jakab Dezso. 

In 1906 se acceptǎ proiectul de execuţie şi se demoleazǎ 

clǎdirile vechi din zonǎ. Construcţia propriu zisǎ a Complexului s-a 

desfǎşurat din aprilie 1907 pânǎ în decembrie 1908, sub conducerea 

lui Sztarill Ferencz. 

Ideea pasajului dintre clǎdiri aparţine lui Adorjan Armin, 

proprietarul evreu, care vizitase Milano şi a rǎmas foarte 

impresionat de grandiosul pasaj ce leagǎ domul de opera milanezǎ. 

„Complexul este (...) unul din cele mai însemnate monumente 

secession din   Transilvania. Marele complex conceput în general pe 



şase niveluri cuprinde şi un pasaj interior sub forma de Y acoperit cu sticlǎ şi având trei intrǎri.   

Faţada corpului din  strada Independenţei are în mare parte o ordonanţǎ monumentalǎ, mai sobrǎ 

decât tot restul complexului. Faptul se datoreazǎ caracterului reprezentativ al programului: teatru, 

sǎli de bal etc, ce a impus în plus spaţii mari şi, implicit niveluri înalte în faţadǎ  

 

 

„ Motivul central al compoziţiei îl formeazǎ un corp 

ieşit, împǎrţit în douǎ registre dupǎ un raport de 1/3, 

terminat în partea superioarǎ cu un atic trilobat şi un vitraliu 

în timpan. Registrul inferior – parterul cu trei ferestre mari 

în <<mâner de coş>> - joacǎ rol de soclu. Pe el se sprijinǎ 

cele patru coloane angajate, foarte înalte, legate cu arce 

semicirculare şi având piedestale, vaze bulbare şi capiteluri 

compozite, (...), alcǎtuind un ordin colosal eclectic. În 

centru şi la baza registrului superior se află o piesă 

reprezentativă: un balcon pe opt console inegale, înscrise în 

forma arcului «mâner de coş» al ferestrei de la parter. Pe 

balustrada decorată cu palmele din ceramică policromă în reliefuri adânci a balconului, se afla 

încadrată şi o plăcuţă epigrafică.  

„Faţada principală a complexului dinspre Piaţa Unirii relevă cel mai bine stilistica 

secession: pe o parte, viziunea sculpturală cu volume ca tăiate din masă şi pe de alta, forme de 

esenţă ,,iraţională", simbolistă, direcţii în care fantezia şi inventivitatea arhitecţilor atinge 

virtuozitatea.  

Izbitoare e aici mai întâi compoziţia generală asimetrică: două corpuri mari, inegale şi net 

diferit concepute, legate prin al treilea, mult retras, deasupra intrării în pasaj [...] Corpul din stânga - 

cel mai mare - e simetric şi cuprinde poate cele mai stranii invenţii formale ale complexului: terasa 

de la etajul al doilea, ca o scoică uriaşă, şi cea de dedesubt, cu acoperişul sinusoidal ce pare tăiat în 

material moale cu o ştanţă ascuţită". 

Pasajul, cu formele generale, cu arcele metalice în 

acoladă ce susţin veriera, precum şi domul central seamănă  

cu cel de la Palatul Gresham din Budapesta şi cu Galleria 

Vittorio Emanuele din Milano. Merită să menţionăm 

vitraliul ce reprezintă un vultur negru -emblema ansamblului 

-, aşezat la timpanul domului şi executat de artistul orădean 

Neumann Karoly, în 1907.  

 

Din păcate, clădirea a suferit nenumărate 

transformări, în special la nivelul inferior, distrugându-se 

printre altele vitrinele originale şi cele trei portaluri dinspre 

Piaţa Unirii, identice cu cele de la intrare în hotel şi 

cinematograf (fosta sala de teatru). În 2000, s-a început 

reconstruirea după proiectul iniţial al palatului al unuia din 

aceste portaluri, cel dinspre Piaţa Unirii, care face parte din 

corpul mai mic. În acest an, 2004, tot complexul a intrat în 

reparaţii capitale. 



 

Lotul olimpic al şcolii la faza judeţeană, februarie 2005. De la stânga la dreapta: Ciuciu Florin – menţiune, 

Ambru Cosmin - locul 1, Purda Vasile - locul 2, Pentie Răzvan - locul 3Pentea Daniel – menţiune. 

Au mai obţinut locul I elevii: Buibaş Raluca, Gruia Traian Constantin, Burlea Alin, Indrieş-Suciu Florin Adrian, 

Nicoruţ V. Radu Viorel. 

Informaţii furnizate de Dir. Adj. Tabacu Aurora 
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