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CUVÂNT ÎNAINTE
„Un ziar este mâna a doua a istoriei”, spunea celebrul filozof german Arthur Schopenhauer.
Colectivului redacțional al revistei Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, „Febra liceenilor”, îi
doresc să ţină permanent legătura cu elevii școlii, asta va duce la succesul revistei.
Să fiţi o echipă creativă, puternică în şcoală, să fiţi un mijloc de educaţie, un catalizator şi generator de idei!
Vă doresc să aveţi o vacanţă frumoasă şi liniştită. Sărbători fericite!
Director,
Prof. Mic Gabriel Adrian

CRĂCIUNUL ÎN BETLEEM, ORAȘUL NAȘTERII
DOMNULUI
Betleem,
orașul
sfânt
deopotrivă pentru creștini, evrei
și musulmani, oferă nu doar
oportunitatea de a vizita Biserica
Nașterii Domnului, dar și pe
aceea de a celebra Crăciunul
alături
de
o
comunitate
internațională.
Orașul este încântător pe tot
parcursul anului, însă devine cu adevărat impresionant în
preajma celei mai importante sărbători creștine, atunci când
este animat de lumini și culori, voie bună și speranță.
Pentru familiile creștine, Crăciunul simbolizează un
moment special, astfel că orașul este ornamentat pentru a
întâmpina așa cum se cuvine această sărbătoare mult
așteptată. Străzile din Betleem sunt decorate cu beteală,
luminițe și brazi frumos împodobiți, figurine cu Moș Crăciun
și găzduiesc numeroase târguri de Crăciun.
Festivitățile debutează la începutul lunii decembrie și
durează până în ianuarie.
Întrucât orașul Betleem are o semnificație religioasă
deosebit de importantă, fiind locul unde Iisus s-a născut, el
este celebru pentru toate religiile creștine.
Astfel, au loc mai multe procesiuni religioase dedicate
confesiunilor creștine diferite (ortodoxă, catolică,
protestantă) și care trec prin aceleași situri celebre cum ar fi:
Piața Manger și Câmpul Păstorilor.
Biserica Nașterii Domnului este situată în estul Piețe
Manger, pe când Moscheea lui Omar se află în vestul
acesteia. Câmpul Păstorilor este situat la trei kilometri est de
centrul orașului Betleem și este recunoscut de toții
credincioșii creștini ca locul de unde îngerii au vestit nașterea
lui Iisus.
Totodată, o atracție deosebită este reprezentată de
delicatesele culinare, cum ar fi fursecurile de Crăciun,
cunoscute sub numele de Maamoul – un desert oriental,
preparat dintr-un aluat din griș și umplut cu o pastă din
curmale (ajweh) și uneori poate include și apă de trandafiri,
fistic și zahăr pudră.
Armin SAAIDA clasa IX A
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COLINDE, COLINDE
de Mihai EMINESCU
Colinde, colinde!
E vremea colindelor
Căci gheața se’ntinde
Asemeni oglinzilor.
Și tremură brazii
Mișcând ramurelele
Căci noaptea de azi-i
Cînd scântee stelele.

Se bucur copii
Copiii și fetele
De dragul Mariei
Își peptenă pletele,
De dragul Mariii
Ș’a Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului…

CUVINTE ÎNȚELEPTE
„Întrupându-se, Dumnezeu nu mai este distant. Nu mai
este necunoscut. Nu mai este de neatins de inima noastră. A
devenit un copil pentru noi și făcând astfel a spulberat toate
ambiguitățile. A devenit semenul nostru, refăcând astfel
imaginea omului, pe care adesea îl găsim atât de greu de
iubit. Pentru noi, Dumnezeu a devenit un dar. S-a dăruit pe
sine însuși. A intrat în timp pentru noi. El care este Cel Etern,
deasupra timpului, și-a asumat timpul nostru și l-a înălțat la
Sine.
Crăciunul a devenit Sărbătoarea darurilor pentru a-l imita
pe Dumnezeu care s-a dăruit pe sine nouă. Să permitem
inimilor noastre, sufletelor noastre și cugetelor noastre să se
lase atinse de acest fapt! Printre numeroasele daruri pe care
le cumpărăm și le primim, să nu uităm de adevăratul dar: a
dărui la rândul nostru ceva din noi înșine, a dărui la rândul
nostru o parte din timpul nostru, a deschide timpul nostru
către Dumnezeu. În acest fel dispare agitația, se naște
bucuria și apare sărbătoarea. În timpul meselor festive din
aceste zile să ne amintim de cuvintele Domnului: „Când faci
prânz sau cină, nu chema pe cei care te vor invita la rândul
lor, ci invită-i pe cei pe care nimeni nu îi invită și care nu te
pot invita” (cf. Luca 14,12-14).
Aceasta înseamnă de asemenea: când dai daruri de
Crăciun, să nu dai doar celor care îți vor da de asemenea
cadouri la rândul lor, ci să dai și celor care nu primesc cadouri
de la nimeni și care nu pot să îți dea nimic în schimb. Așa a
făcut Dumnezeu: ne-a invitat la sărbătoarea nunții Sale,
invitație la care noi nu putem răspunde cu una similară, ci
doar putem să o primi cu bucurie. Să îl imităm! Să îl iubim pe
Dumnezeu și, plecând de la El, să îl iubim și pe om, pentru
ca, plecând de la om, să putem să îl redescoperim pe
Dumnezeu într-un mod nou!
Joseph Ratzinger - Papa Benedict XVI

TOP 10 OBIECTIVE TURISTICE DIN ORADEA
Palatul “Vulturul Negru” este cea mai monumentală
realizare arhitectonică
din Oradea şi din
Transilvania în stilul
constructiv secession.
Povestea Palatului
„Vulturul Negru” se
leagă de noua viziune de
dezvoltare urbanistică a
orașului,
având
în
vedere reorganizarea
Pieței Mici (Piața St. Ladislau), azi Piața Unirii. Pe
amplasamentul clădirii actuale, situată în colțul de est al
pieței principale, exista la 1714, un local cu parter, hanul
„Vulturul” sau „Berăria orașului”.
Hanul vechi găzduia majoritatea evenimentelor publice
importante din oraș: baluri, întruniri, spectacolele trupelor
de teatru sau evenimente politice. La început a fost o clădire
mică cu trei încăperi în care a funcționat și Primăria Orașului
până la 1861. În anul 1807 a fost reconstruit, extins și
supraetajat, iar după o altă modificare, din anul 1835, a
devenit un hotel important din oraș.
Palatul primăriei din Oradea este o clădire amplasată în
partea de nord-vest a Pieței Unirii. A fost înălțată între anii
1902-1903
după
planurile arhitectului
Kálmán
Rimanóczy.
Palatul se află pe fostul
amplasament
al
episcopiei catolice din
secolul
XVIII.
Un
element deosebit îl
constituie asimetria în
plan al construcției,
clǎdirea îmbinând stilul eclectic și renascentist. Clădirea este
prevǎzută în partea dinspre Crișul Repede cu un turn cu ceas,
înalt de 50 m, vizitabil pentru panoramǎ. În anul 1944
acoperișul original a ars în luptele pentru cucerirea orașului
de către trupele româno-sovietice. Primǎria a fost reabilitatǎ
recent si s-a descoperit o frescǎ veche în casa scǎrii.
Teatrul de stat „Regina Maria”
Este construit intre 21 iulie
1899 – 1 octombrie 1900 de
către
arhitectul
Kálmán
Rimanóczy ca urmare a unei
tradiții teatrale orădene datând
din 1730. Proiectul a fost
întocmit de renumita firmă de
arhitecți Fellner și Helmer din
Viena, iar realizarea lui, care a
durat doar 15 luni, s-a derulat
sub asistența arhitecților orădeni Kálmán Rimanóczy,
Guttmann József și Rendes Vilmos.
Sala este dispusă pe 3 niveluri, oferind inițial până la
1.000 de locuri, din care 578 pe scaune. Intrarea, foarte
impresionantă, este încadrată de statuile zeiței Comediei,
respectiv a Tragediei. Aspectul exterior îmbină armonios
stilul neoclasic, dominant în ansamblul fațadei, cu elemente
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neorenascentiste și neobaroce, în timp ce finisajele și
ornamentațiile interioare se impun printr-un accentuat ton
rococo.
Palatul Moskovits, al cărui proiect din 1905 îi aparține
arhitectului Rimanoczy Kalman
jr., este unul dintre cele mai
frumoase exemple ale stilului
secession. Zona centrală a
fațadei dinspre strada Republicii
prezintă o tratare pe verticală,
firească și intuitivă parcă, din
punct de vedere al succesiunii
elementelor compoziționale și
decorative, ceea ce induce o
plăcută senzație de confort. O abordare aparte o deține
colțul. Acesta este circular, cu un acoperiș elipsoidal având
decorații de tablă profilată cu linii sinuoase și volute cu
decorații vegetale. Bovindoul central susținut de o consolă
masivă se termină cu un balcon închis de o broderie florală
din fier forjat.
Sinagoga Neologă Sion din Oradea este un lăcaș de cult
evreiesc din municipiul Oradea,
localizat pe Str. Independenței nr.
22. Ea a fost construită în
perioada 1877-1878 în stil
neomaur. Sinagoga Neologă din
Oradea a fost inclusă pe Lista
monumentelor
istorice
din
județul Bihor din anul 2015. În
anul 1870, în contextul sciziunii
iudaismului
maghiar,
comunitatea evreiască din Oradea s-a împărțit într-o
comunitate ortodoxă și în cea neologă. Comunitatea
evreiască neologă a construit pe malul Crișului o sinagogă
monumentală, după planurile inginerului șef al orașului,
David Busch, și sub coordonarea inginerului Kálmán
Rimanóczy Senior.
Cetatea Oradea reprezintă un monument arhitectonic
din România, una
dintre puținele cetăți
utilizate și în prezent.
Se spune despre
cetate că nu putea fi
cucerită din cauza
vastelor
rețele
subterane de legături
cu exteriorul. Șanțul
cu apă al cetății era
umplut în caz de asediu cu apă termală din parâul Peța.
Ȋn secolul XIV s-a construit noua cetate medievală în
formă heptagonală; incinta era flancată neregulat cu turnuri
și înzestrată cu creneluri; poarta protejată de două turnuri
masive; spre sud a fost construit un palat episcopal în stil
gotic, al cărui zid exterior era și zid de incintă, pe latura sa de
sud-vest existând a doua intrare în cetate.
Intre 1342-1370 a fost ridicată o catedrală de dimensiuni
impresionante, în stil gotic, cu trei nave și altar octogonal, o
fațadă cu două turnuri și contraforturi masive. În interior s-

au realizat ample lucrări de decorare și s-au ridicat
numeroase altare.
În prezent, în incinta cetății existǎ Facultatea de Arte
Vizuale a Universității din Oradea, Muzeul orasului si alte
institutii.
Palatul Episcopal este un frumos monument de
arhitectură, ridicat pe
locul vechiului palat al
Episcopiei
GrecoCatolice de Oradea
Mare. Lucrările de
construcție au avut loc
între anii 1903-1905.
Clădirea
a
fost
edificată
în
stil
eclectic,
după
proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy. Stilul dominant
este cel neogotic, dar este o împletire rafinată, de mare artă
între mai multe stiluri: romanic, rococo, baroc, Art Nouveau.
Întregul frontispiciu este asimetric și foarte variat,
elementele neogotice dominând vizual edificiul.
Ancadramentul accesului este continuat până la nivelul
acoperișului, de la baza acestuia pornind două turnulețe de
o parte și de alta a porții. Colțul clădirii este marcat de un
turn aparent, doar acoperișul colțului clădirii creând această
iluzie prin forma sa conică, diferită de restul învelitorii.
Palatul a fost reabilitat recent dupǎ un incendiu mare din
2018.
Palatul Stern din Oradea a fost construit în 1909 după
planurile
arhitecților
Komor Marcell și Jakab
Dezso. Este o clădire de
colț în stil Lechner, care
prezintă
o
reușită
tentativă de ritmare a
fațadei, de altfel plană,
prin accentuarea celor
patru bovindouri de pe
fațade, prin amplasarea
masivului turn circular pe colț, subliniind astfel punctul de
inflexiune dintre cele două fațade, de asemenea împins în
afară, sau prin streașină mult ieșită în consola susținută de
contravântuiri din lemn sculptat. Clădirea iese din obișnuitul
reprezentărilor Art Nouveau prin sobrietate, dar totodată
creează senzația de apartenență prin subtilitatea
reprezentării detaliilor. La parter decorația a fost distrusă,
rămânând intacte doar cele două porți de acces.
Catedrala Ortodoxa. Sfântul locaș se situează în Piața
Emanuil Gojdu nr. 43, lângă
vechea Cetate Oradea, de
care este legat printr-un pod
din lemn. Piatra de temelie sa pus în 1995, de către
Părintele Patriarh Teoctist.
Clădirea are o înălțime de 65
de metri de la fundație până
în vârful crucii și o amprentă
la sol de 1.422 metri pătrați.
Hramul principal este „Învierea Domnului”, iar al doilea hram
este „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul
Transilvaniei”. Din anul 2005, când s-a amenajat un paraclis
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la demisol, s-a început slujirea liturgică. Locașul de închinare
este acoperit cu tablă de cupru, are în total șapte cruci pe
turle și frontoane este placat la exterior cu marmură roșie și
piatră de Podeni. La interior, este pavat cu marmură de
Kavala, Grecia. Iconostasul este tot din marmură și a fost
făcut la Tesalonic, în Grecia.
Palatul Episcopiei Romano-Catolice din Oradea este
unul din cele mai valoroase
edificii construite în stil
baroc
pe
teritoriul
României. La fel ca și
Bazilica Sf. Maria și Șirul
Canonicilor, palatul a fost
ridicat în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. Cele
trei obiective formează
împreună cel mai important
complex baroc din România, precum și unul din cele mai
reprezentative ale Europei.
Din 1971 până în 2006 Palatul Baroc a găzduit Muzeul
Țării Crișurilor. Palatul,
opera arhitectului vienez
Franz Anton Hillebrandt,
a fost construit în stil
baroc austriac târziu şi sa dorit a fi o copie mai
mică
a
Palatului
Belvedere din Viena. În
1773, Palatul a fost
afectat de un incendiu,
dar este reconstruit după planurile inițiale, fiind finalizat în
anul 1777.
Bazilica Romano-Catolica este cel mai mare edificiu în stil
baroc de pe teritoriul Romaniei si printre cele mai frumoase
bazilici din Europa. Poarta hramul „Sfanta Maria” si a fost
construită între anii 1752 – 1780, după proiectul italianului
Giovarini Battista Ricca, în stilul barocului nord-italian. In
anul 1760 Franz Anton Hillebrandt, arhitectul șef al curții
imperiale, va continua proiectul optând pentru stilul barocul
austriac târziu
De menționat că basilica găzduieşte moaştele Sfântului
Ladislau și celebra orga a fost dǎruită de împărăteasa Maria
Tereza a Austriei.
Alexia SZALKAI, Suplăcan Dan, IX A

Ieslea de Crăciun, Oradea, 2021

CELE ȘAPTE MINUNI ALE LUMII ANTICE

Cele șapte minuni ale lumii antice au
fost considerate la vremea lor, cele mai
mǎrețe realizǎri arhitecturale de pe
planetǎ. Unele au dispǎrut fǎrǎ urmǎ, iar
cele care au supraviețuit pânǎ în zilele
noastre, poartǎ pecetea mileniilor care au
trecut peste ele. Oare cum arǎtau în
perioada lor de glorie Colosul din Rhodos,
Marea Piramidǎ din Giza, Grǎdinile
suspendate ale Semiramidei, Statuia lui
Zeus din Olimpia, Farul din Alexandria,
Mausoleul din Halicarnas și Templul Zeitei
Artemis din Efes?

Jaqueline Curpas, IX A
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PERSONALITĂȚI ROMÂNE CELEBRE

1. Constantin Brâncuşi (1876-1957)
Născut într-o familie cu şase copii din Hobiţa, Gorj,
Constantin Brâncuşi a urmat Școala de Arte şi Meserii în Craiova
(1894-1898), în anul 1902 venind la Bucureşti unde va absolvi
Şcoala de Belle-Arte. Îşi va continua studiile la prestigioasa
şcoală pariziană École Nationale Supérieure des Beaux-Arts,
unde va fi admis în anul 1905. Cele mai importante lucrări, parte
a patrimoniului universal sunt Sărutul, Poarta Sărutului, Păsări
măiestre, Muza adormită, Domnişoara Poganz, Coloana
infinitului, Masa tăcerii.
2. George Enescu (1881-1955)
S-a născut la Liveni, în judeţul Botoşani. A studiat la
Conservatorul din Viena între anii1888-1894, continuând la
Conservatorul din Paris între anii 1895-1899. Admirat de către
regina Elisabeta- Carmen Sylva, va fi adesea invitat să susţină
concerte la palatul Peleş din Sinaia. Cele mai importante
compoziţii ale sale datează de la începutul secolului XX, acum
fiind compuse cele două Rapsodii Române (1901-1902), Suita
Nr. 1 pentru orchestră (1903), Simfonie (1905) şi Șapte cântece
pe versurile lui Clément Marot(1908). Între anii 1921-1931 a
compus opera monumentală Oedip, care a avut premiera la
Paris în anul 1936, bucurându-se de succes de la prima
reprezentaţie. A murit la Paris în anul 1955.
3. Elena Văcărescu (1864-1947)
Fiică a diplomatului Ioan Văcărescu şi a Eufrosinei Fălcoianu,
Elena Văcărescu s-a născut la Bucureşti în anul 1864. Începând
cu anul 1895 se stabileşte în Franţa, acolo unde va începe să
scrie şi să publice traduceri în limba franceză din poeziile lui
Eminescu, Minulescu, Blaga, Topârceanu, Goga dar şi lucrări
proprii. Începând cu anul 1925 a devenit membră a Academiei
Române. Între lucrările ei se disting Chants d'Aurore(Cântecele
zorilor) (1886), L'âme sereine (Cu inima senină) (1896), Lueurs
et Flammes (Licăriri și văpăi) (1903), Le Jardin passioné (Grădina
dorului) (1908), La Dormeuse éveillée (Visând cu ochii deschiși)
(1914).
4. Martha Bibescu (1889-1973)
Fiica Smarandei Mavrocordat şi a lui Ion. N. Lahovary,
căsătorită în anul 1905 cu prinţul George Valentin Bibescu,
aceasta va publica prima sa carte, Les Huits Paradise în Franţa,
la întoarcerea dintr-o călătorie în Persia. Premiată de către
Academia Franceză, această lucrare va deschide seria unei
activităţi literare şi publicistice impresionanate, incluzând
proză, eseuri, biografii istorice, versuri sau note de călătorii în
limba franceză. Opera sa extinsă include lucrări ca Izvor, țara
sălciilor(1923), Papagalul verde(1923), Destinul lordului
Thomson(1927), La bal cu M. Proust(1928), Viața unei prietenii
(1951-1957), Confesorul și poeții(1970).
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5. Elvira Popescu (1894-1993)
Elvira Popescu a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică
din Bucureşti, fiind apoi angajată a Teatrului Naţional. A fondat
Teatrul Mic şi Excelsior alături de actorii Ion Manolescu şi Ion
Iancovescu. Louis Verneuil, unul dintre cei mai populari autori
de vodeviluri ai momentului a angajat-o în anul 1923 la teatrul
De La Michodiére din Paris, fiind primită cu ovaţii de către critica
franceză. Alături de piesele lui Louis Verneuil, a mai fost
distribuită şi în creaţiile lui Henry Bernstein, André Roussin şi
Sacha Guitry. A menţinut un salon în apartamentul său,
frecventat de unele dintre personalităţile marcante ale lumii
literare, politice, artistice sau financiare, personalităţi precum
André Roussin, Guy de Rothschild, Jacques Chirac, Pierre
Cardinsau Valéry Giscard d'Estaing participând la întâlniri.
6. Mircea Eliade (1907-1986)
Mircea Eliade s-a născut la Bucureşti, tatăl său schimbânduşi numele de familie din Eremia în Eliade în semn de admiraţie
pentru activitatea lui Ion Heliade Rădulescu. A făcut studii de
filozofie, fiind unul dintre discipolii profesorului Nae Ionescu. Îşi
va completa formaţia profesională la Calcutta, studiind limba
sanscrită şi tehnicile yoga cu profesorul Dasgupta. Întors în ţară
îşi termină studiile de doctorat printr-o teză despre yoga, în
paralel publicând lucrări literare. Din anul 1957 s-a stabilit la
Chicago acolo unde a ocupat postul de profesor la Catedra de
Istoria Religiilor. Vasta sa operă cuprinde lucrări şi studii de
specialitate dedicate istoriei religiilor, lucrări literare,
memorialistică, jurnale.
7. Eugen Ionescu (1909-1994)
S-a născut în anul 1909 la Slatina, de la vîrsta de 4 ani până
în anul 1924 locuind în Franţa. Întors în ţară va studia în cadrul
Facultăţii de Litere din Bucureşti, după absolvire dedicându-se
unei cariere didactice. În anul 1938 a obţinut o bursă la Paris, în
anii războiului lucrând ca ataşat cultural al guvernului
Antonescu pe lângă regimul de la Vichy. Îşi va scrie teza de
doctorat în această perioadă, având ca titlu "Tema morții și a
păcatului în poezia franceză", deşi nu o va susţine niciodată.
Cele mai importante piese dramatice încadrate în ceea ce critica
a numit teatrul absurdului sunt Cântăreața cheală (1950),
Scaunele (1952), Rinocerii (1959), Regele moare (1962),
Pietonul văzduhului (1963), Setea și foamea (1966), Delir în doi
(1967), Omul cu valize (1975), Călătorie în lumea morților
(1980).
8. Emil Cioran (1911-1995)
Născut în comuna Răşinari, lângă Sibiu, Emil Cioran va urma
cursurile Facultăţii de filozofie din Bucureşti, fiind student al lui
Ion Vianu şi al lui Nae Ionescu. În anul 1933 va obţine o bursă
care îi va permite să îşi continue studiile la Berlin, patru ani mai
târziu obţinând o altă bursă la Paris. În anul 1940 va părăsi
România pentru totdeauna, stabilindu-se la Paris, din acel
moment scriind şi publicând doar în limba franceză. Dintre
lucrările cele mai importante menţionăm: Tratat de
descompunere (1949), Silogismele amărăciunii (1952), Ispita de
a exista (1956), Istorie și utopia (1960), Căderea în timp (1964),
Demiurgul cel rău (1969), Despre neajunsul de a te fi născut
(1973), Sfârtecare, Eseurile (1979).
9.Dora D’Istria (Elena Ghica) 1828-1888
Născută la Bucureşti, în sânul prestigioasei familii Ghica,
Dora D'Istria a fost pseudonimul sub care a scris Elena Ghica,
devenită în urma căsătoriei cu ducele rus Alxandru Koltsov-

Massalsky, Elena Koltsova-Massalskaya. A studiat la Dresda, la
Viena, la Veneţia şi la Berlin, dedicându-se în cele din urmă
scrisului. Dintre lucrările cele mai importante menţionăm Viaţa
monastică în biserica răsăriteană (1855, Bruxelles), Femeile în
Orient (1859, Zürich), La bordul lacurilor elveţiene (1861,
Geneva).
10.Haricleea Darclée (1860-1939)
Haricleea Darclée s-a născut la Brăila, acolo unde în anul
1881 a şi debutat într-un recital de canto. La Paris va fi

remarcată de Charles Gounod, care o distribuie în rolul
Margaretei din opera sa Faust. Consacrarea mondială va avea
loc în anul 1890 la Scala din Milano, cu rolul din Chimene din Le
Cide de Massenet. În anul 1921, soprana a fost una dintre
susţinătoarele creării Operei române din Bucureşti, regele Carol
I acordându-i premiul „Bene Merente clasa I”.

preluat de pe https://www.historia.ro/

STATUIA LUI ISUS, CEA MAI MARE DIN ROMANIA
În anul 2011, pe dealul Gordon din Harghita, aflat între Odorheiu-Secuiesc
și Praid, în perimetrul localității Lupeni, a fost ridicată cea mai mare statuie a Lui
Isus din Europa de Est. Denumită Inima Lui Isus, statuia are o înălțime de
aproximativ 22 de metri, e construită din fier și oțel inoxidabil, iar prețul ei de
200.000 de euro a fost plătit din donații strânse de primăria din comuna Lupeni
și de patronul fabricii de brânzeturi Gordon din județul Harghita.
În interiorul statuii se află scări metalice, în spirală, pe care puteți urca
până în capul acesteia, priveliștea fiind minunată de sus.
Imaginea mantiei lui Iisus formată din cele 4 rânduri de tablă și mâinile
care sunt deschise ocrotitor, amintește de statuia lui „Cristos Mântuitorul“ (Cristo
Redentor), din Rio de Janeiro.

FRUMUSEȚI DIN ROMÂNIA

Sfinxul si Babele. Sfinxul din
Munții
Bucegi
este
o
formațiune geologica alcătuita
din conglomerate, rezultată în
urma dezagregării și eroziunii
diferențiate. Asemănarea sa cu
un Sfinx cât și legendele și
istoria locului, au făcut ca
această formațiune geologică să devină o atracție turistică
importantă. Folclorul urban spun că tot aici ar exista o mină de
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uraniu, părăsită, ce nu mai
este în funcțiune din al doilea
război mondial. Babele sunt
formațiuni stâncoase situate
în apropiere de vârful Baba
Mare (2292 m), situat în
masivul Bucegi din Carpații
Meridionali.
Important
obiectiv turistic, Cabana

Babele este situată sub vârful cu același nume și este punctul
de plecare central în drumețiile din munții Bucegi.
Peșterea urșilor. Numele se datorează numeroaselor fosile de
urși de cavernă descoperite aici.
Peștera a rămas închisă până
pe 17 septembrie 1975, când
golul subteran a fost deschis
artificial prin dinamitarea
porțiunii de la intrare. Ursus
spelaeus - care a dispărut în
urmă cu 15.000 de ani, este
regasit in pestera. Cu o
lungime de peste 1.500 m,
peștera se compune din frumoase galerii aflate pe două nivele:
prima galerie, cea superioară, în lungime de 488 de metri
poate fi vizitată de turiști, iar cea de-a doua, lungă de 521 m
este rezervată cercetărilor științifice.
Arcul de Triumf nu este
primul monument de acest
gen ridicat în capitala
României, el fiind precedat
de
câteva
construcții
provizorii cu semnificații
asemănătoare, care au
marcat, succesiv, victoria
României în războiul de independență (1878), jubileul celor
40 de ani de domnie ai regelui Carol I (1906) și revenirea
familiei regale române din exilul de la Iași (1918).
Arcul de Triumf adăpostește un mic muzeu, care poate fi vizitat
doar cu anumite ocazii speciale. Vizitatorii pot vedea patru
expoziții: Marele Război al Reîntregirii Neamului, Heraldica
Marilor Familii Boierești, Arcul de Triumf în Imagini, Marea
Unire de la 1918 și pot urca pe terasa superioară.
Capul lui Decebal din judetul Mehedinti, la Dunăre.
Executarea lucrării a început în
vara anului 1994, cu defrișarea
copacilor care împădureau stânca.
Apoi s-a trecut la curățarea
rocilor, a stâncilor masive care
puneau în pericol viața oamenilor.
Nu s-au putut folosi nici un fel de
utilaje grele, toate uneltele de
lucru fiind transportate cu barca și
cu saci de 40-50 de kilograme în
spinare. Din cauza acestor condiții dificile de lucru au avut loc
și câteva accidente. Ca urmare a trepidațiilor, dar și a stâncii
care începea să se macine, nasul lui Decebal care avea o
înălțime de șapte metri, s-a fisurat și era în pericol să se
desprindă și să cadă. S-a renunțat la acel bloc imens de piatră,
o parte mare fiind dinamitat, pentru mai multă siguranță.
Nasul regelui a fost remodelat și întărit cu armătură de fier și
ciment. Construcția chipului lui Decebal a fost finalizată în anul
2004.
Cazinoul din Constanța este o clădire istorică, unul dintre
simbolurile reprezentative ale orașului. Ridicat în anul 1909
Cazinoul cuprindea o sală de paiantă, cu pereții interiori
captușiti cu scânduri vopsite în ulei și servea de distracțiune
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vizitatorilor în sezonul băilor,
putând fi utilizat și pentru
baluri de binefacere organizate
de primărie, fiind alcătuit dintro sală de dans, doua săli de
lectură, pentru ziare și reviste,
doua săli de jocuri și celebra
terasă de pe malul mării. Era împodobit cu drapele și fiind
destul de spațios a devenit locul de întalnire al tuturor. Lânga
acest prim salon de dans, se preconizează construirea de către
Henry Guarracino a unui pavilion în cumunicație cu primul,
situat mai jos de nivelul bulevardului. Din 2014 Cazinoul din
Constanța este în paragină ; pentru se evita accidentele și jaful,
accesul în interior este interzis.
Cascada Cailor este situată în
apropiere de stațiunea turistică Borșa,
în partea de Nord-Est a Munților
Rodnei. Apa adunată într-un circ
glaciar se scurge peste un abrupt
calcaros numit ˝Podul Cailor˝, în mai
multe trepte, rezultând cea mai mare
cascadă din România. Se află la
altitudinea de 1300 m iar căderea de
apă este de 90 metri. Cascada este
accesibilă din mai multe direcții, dinspre Borșa-Complex cu
telescaunul, sau pe jos, sau dinspre zonele mai înalte ale
Munților Rodnei.
Castelul Peleș este un
palat din Sinaia, construit
între anii 1873 și 1914.
Construită ca reședință de
vară a regilor României,
clădirea se află, în prezent,
în proprietatea Familiei
Regale a României și adăpostește Muzeul Național Peleș.
Castelul Peleș din Sinaia a fost construit la dorința regelui Carol
I al României, după planurile arhitecților Johannes Schultz,
Carol Benesch și Karel Liman, și a fost decorat de celebrii
decoratori J. D. Heymann din Hamburg, August Bembé din
Mainz și Bernhard Ludwig din Viena.
Castelul Bran. Cavalerii
teutoni in 1211 ridică o
fortăreaţă la Bran dar în
1226 ei sunt izgoniţi din
regiune. Castelul se ridica
intre 1387-88 de locuitorii
Brasovului. Castelul are atât
rolul de vamă cât şi cel de
fortăreaţă la graniţa estică a Transilvaniei destinată încercării
de a opri extinderea Imperiului Otoman. El este locuit de
soldaţi, de profesie mercenari.
Castelul devine reședința favorită a Reginei Maria, ea îl va
restaura și amenaja pentru a putea fi folosit ca reședință a
familiei regale.
Teodora Buta și Debora Jugariu

TALENTUL, UN ATRIBUT AL ELEVILOR DIN BRÂNCUȘI
Elevii Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși participă de doi ani la proiectul global Climate Action- o inițiativă de
conștientizare a schimbărilor climatice care își propune să inspire copiii să facă față provocărilor zilnice care, în mod colectiv, pot
face o mare diferență pentru sănătatea planetei noastre. A fost dezvoltat în colaborare cu WWF, o organizație de mediu de renume
mondial.
Climate Action Project este un proiect educațional gratuit, global, care a fost lansat de Take Action Global, o organizație
nonprofit educațională cu sediul în SUA, care implică 2.700.000 de profesori și studenți din 146 de țări. Proiectul își propune să
ajute studenții să învețe despre criza climatică în moduri autentice și să disemineze soluții online.

Proiectul Climate Action este un proiect gratuit centrat pe studenți - o călătorie de 6 săptămâni care implică peste 2,5 milioane
de studenți din 135 de țări. Este susținut de guverne din 15 țări. Proiectul este gratuit, centrat pe elev și își propune să ducă la o
schimbare de comportament prin educație. Este în colaborare cu WWF și NASA și susținut de Jane Goodall, președintele Higgins,
Kumi Naidoo, oameni de știință și personalități publice. A fost acoperit de mass-media din 45 de țări, inclusiv BBC, CNN și National
Geographic.
Sub îndrumarea doamnei profesor Monica Nistor, elevii brâncușieni s-au implicat alături de comunitatea globală de profesori
și elevi în proiectul Climate Action Project. Astfel, elevii au aflat ce sunt schimbările climatice, cauzele acestora, efectele generate
de acestea și apoi au răspuns provocărilor proiectului. Elevii au realizat desene tematice minunate, au creat în Minecraft soluții la
stoparea schimbărilor climatice (case solare, mașini electrice, orașe smart) dar au participat si activ la actiunea globală Plant-ed,
alăturându-se astfel unei comunități care ia măsuri concrete în această direcție.
În cadrul proiectului Climate Action pe 4 noiembrie 2021 în cadrul Zilei Climate Action Day, un eveniment anual live online la
care au participat 250.000 de persoane la nivel global.elevii participanți au primit diplome.Vorbitorii evenimentului au inclus HRM
Prințul William, președintele James Alix Michel, Seychelles, Rick Davis, NASA, Matt Larsen-Daw, WWF, HRM Princess Esmeralda,
Belgia, Juan Pablo Celis Garcia, Programul ONU pentru Mediu și alți lideri mondiali, cercetători climatici, și activiști.
Declarație HRM Prințul William „Avem nevoie de creativitatea tinerilor pentru a ne repara planeta. Avem nevoie de studenți
să inventeze și să inoveze - să gândească dincolo de locul în care ne aflăm acum și să fie optimiști cu privire la viitorul nostru."
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Declarație Koen Timmers, Climate Action Project: „Tinerii au capacitatea de a face mai mult decât să învețe despre schimbările
climatice. Toți pot veni cu soluții, pot întreprinde acțiuni mici și pot inspira pe alții să-și schimbe stilul de viață. În cele din urmă, o
schimbare a comportamentului elevilor și a mentalității societății va fi crucială pentru a rezolva criza."
Declarație Dr. Jennifer Williams, Climate Action Project: „Comunitatea noastră de educatori s-a reunit în sprijinul educației
climatice pentru toți. Ne angajăm să ne asigurăm că studenții au acces la informații, idei și oportunități de a acționa pentru planetă
și, astăzi, aceste școli de excelență deschid drumul pentru întreaga lume".
Declarație Monica Nistor, professor LTCB: ‘’Credem că orice acțiune poate avea rezultate fructuoase, iar conștientizarea
problemelor de mediu este un prim pas care apoi trebuie completat cu acțiuni concrete”.
Credem că pentru unele subiecte - cum ar fi schimbările climatice - există modalități mai bune de a învăța decât prin
memorarea și evaluarea definițiilor. Trecând la alte abordări de învățare, cum ar fi învățarea prin colaborare, învățarea prin
practică, învățarea jucăușă, învățarea de la experți etc., încercăm să țintim abilitățile care devin din ce în ce mai
importante:colaborare, creativitate, empatie,gândire critică, rezolvarea problemelor.
Elevii din Brâncuși au participat anul trecut și la alte proiecte organizate de Take aAction Edu și anume: Earth Project, Rathink
Plastic Chalenge.

NOUTĂȚI ÎN LUMEA ȘTIINȚEI: ROBOȚII CARE SE REPRODUC
În curând ar putea fi ușor să construiești roboți vii, pentru că ei se vor construi
singuri. New Scientist raportează că cercetătorii de la Universitatea Harvard,
Universitatea Tufts și Universitatea din Vermont au aflat că Xenoboții lor bazați pe
celule de broaște se pot auto-reproduce. Organismele personalizate pot colecta „sute”
de celule individuale în vasele lor pentru a asambla spontan baby-boți care cresc în
câteva zile. Pe măsură ce acest lucru se întâmplă din nou și din nou, puteți folosi
reproducerea pentru a aduna roboții de care aveți nevoie pentru a livra medicamente,
pentru a îndepărta microplasticele din râuri sau pentru a finaliza în alt mod sarcini la scară mică.
Metoda de replicare este la fel de notabilă ca și boții înșiși. Celulele s-ar dezvolta în mod normal în piele de
mormoloc, dar amestecul de celule proiectat de computer utilizează în schimb replicarea „cinematică” (bazată pe
mișcare), văzută în mod normal doar cu molecule. Niciun animal sau plantă cunoscut nu se reproduce în acest fel,
potrivit liderului studiului Sam Kriegman – roboții au încălcat efectiv „regulile” biologiei.
Da, cercetătorii sunt conștienți de problemele tehnice și etice ale roboților care se copiază fără a fi solicitați.
Scopul echipei este să înțeleagă auto-reproducția și să învețe cum să o „controleze, să o direcționeze, să o stingă, să o
exagereze”, potrivit co-liderului de proiect Joshua Bongard. Perfecționarea acestei dezvoltări într-un laborator strâns
controlat ar putea duce la o creștere atent gestionată. Aceasta, la rândul său, ar putea duce la medicină regenerativă
și instrumente antipoluare care pur și simplu nu erau posibile înainte.
Prof. Radu NEMETH
https://www.newscientist.com/article/2299252-living-robots-made-from-frog-cells-can-replicate-themselves-in-a-dish/
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Poligoanele regulate sunt o infinitate dar poliedrele
regulate sunt doar 5. Denumirile au fost date de
numarul fetelor; se verifica formula lui euler:

F + V= M + 2
NUMARUL DE AUR PHI, phi, proportii de aur,

Secţionarea unei linii în conformitate cu proporţia de
aur. (a+b) fata de (a) este la fel ca (a) fata de (b).

Suplacan Dan Tudor
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