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Adolescenţa – o etapă a frământărilor interioare, a trăirilor exuberante, a 
simţurilor active și a manifestărilor în toate domeniile. Adolescentul reprezintă 
pro' lul psihologic al societăţii în care trăim, iar cuvântul care de' nește generaţia 
actuală este provocarea. 

Din nevoia unei provocări s-a cristalizat dorinţa de a realiza o revistă a Cole-
giului Naţional „Silvania”, revistă care să adune gândurile, trăirile, performanţele 
unor adolescenţi de excepţie pentru care școala înseamnă acumulări, experienţe 
multiple. Așadar, odată cu acest prim număr al revistei C.N.S.-Ecou vă provo-
căm la lectură, la cunoștere, vă invităm să pătrundeţi dincolo de pereţii robuști ai 
unei instituţii cu tradiţie în învăţământul sălăjean, pentru a ne descoperi munca 
și valorile concretizate în rezultate și activităţi inedite. 

De ce o revistă a școlii? Deoarece este imperios necesară în contextul educaţi-
onal actual în care este esenţială comunicarea elev-profesor, iar status-ul elevu-
lui s-a modi' cat prin adoptarea unei atitudini active, prin motivaţia superioară 
către acumulare de noi experienţe, prin creșterea interesului pentru transdis-
ciplinaritate. Această revistă se dorește a '  în primul rând, o publicaţie pentru 
elevi, realizată de ei cu sprijinul cadrelor didactice, deopotrivă pentru profesori 
și părinţi. C.N.S.-Ecou se vrea a '  o radiogra' e a spaţiului liceal, o modalitate 
de manifestare vizând domenii distincte: cultură, știinţă, sport, artă, proiecte 
extracurriculare, este, în esenţă, un mod de comunicare a tinerilor liceeni. Nu 
lipsesc din paginile revistei interviuri cu elevii care s-au remarcat prin rezulta-
te deosebite la diferitele concursuri școlare, iar prin rubrica C.N.S –reloaded 
vom contura pro' lul intelectual al unor distinși elevi care, plecaţi de pe băncile 
Colegiului nostru, s-au făcut cunoscuţi la Universităţile din străinătate unde ne 
reprezintă cu succes. 

Sperăm că, prin această publicaţie realizată cu sprijinul Centrului de Cul-
tură și Artă, Zalău, și le mulţumim pe această cale reprezentanţilor acestei 
instituții pentru implicare și susţinere, vom ieși din tiparul stereotip al revistelor 
școlare, și vom realiza o foaie personalizată care va re) ecta imaginea, pro' lul și 
preocupările noastre, abandonând canonul tradiţional al scrisului și oferind o 
altfel de viziune a adolescentului în devenirea sa. 

Director, 
prof. Vasile Bulgărean

Sub semnul adolescenţei
Cuvânt înainte
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Revista C.N.S.-Ecou a fost redactată cu ajutorul 
elevilor talentaţi din Colegiul Naţional „Silvania”, a 
profesorilor și a revistei de cultură „Caiete Silvane”. 
Micul grup de elevi și-a asumat responsabilitatea, 
deloc ușoară, de a colecta date și informaţii despre 
evenimentele semni' cative din liceu și de a le pre-
zenta într-o manieră cât mai accesibilă publicului 
larg.

Această revistă își propune să publice numai acele 
articole care prin subiectul inedit și calitatea redac-
tării, să reușească să trezească interesul cititorilor. 
Publicaţia, care va apărea semestrial, va colecta ar-
ticole, studii, lucrări artistice, acestea contribund la 
stârnirea curiozităţii referitoare la evenimentele din 
liceu.

Dar care este de fapt importanţa acestei reviste? 
Primul răspuns concret care îmi vine în minte este: 

pentru a ne ajuta să apreciem adevăratele valori. Prin 
articolele prezentate aici, oameni merituoși, care au 
avut sau au o contibuţie favorabilă consolidării pre-
stigiului liceului, sunt promovaţi pentru a '  preţuiţi.

La fel ca în anii trecuţi, în anul 2013, revista își 
asumă rolul de a promova evenimente remarcabi-
le, dintr-o varietate de domenii precum: știinţă, 
sport, literatură, artă grafică, cultură, activităţi ex-
trașcolare și altele. În contextul în care presa scri-
să a dispărut aproape în totalitate în majoritatea 
unităţilor de învăţământ din judeţul Sălaj, revista 
C.N.S.-Ecou reprezintă un semn al normalităţii, o 
șansă pentru elevii care vor să se afirme prin reali-
zările lor.

Diana Cheţe
elevă , clasa a XII-a I

Exilaţi într-un spaţiu al inter-
dicţiei de a ne avânta spre imperiul 
celest al luminii, căutăm Ceva și 
nu parcă nu găsim nicăieri. Sun-
tem victime ale propriilor ambiţii, 
simţim greutatea de a urca pe un 
eșafod al sacri' ciului de sine, unde 
mintea ne propulsează să ajun-
gem. Ne scapă ceva? Și dacă da, ce 
este acel ceva? Răspunsul nu este 
unul atât de simplu. Este, de fapt, 
' lozo' a existenţei noastre. Privim 
doar în jurul nostru, am uitat să ne 
ridicăm privirea mai sus de orizon-
tala ochilor, să ne propunem ide-
aluri pe care să luptăm să le atin-
gem. 

Care este răspunsul? „Cunoaș-
te-te pe tine însuţi” (Socrate) Fie-
care îl poate găsi doar dacă priveș-
te în propriul su) et. Însă acolo ne 
este frică să privim, pentru că am 
putea găsi ambiţii la care nici nu 
ne-am gândit sau poate chiar pe 
noi înșine. Am putea găsi ce am ui-
tat să iubim. „Iubiţi-vă libertatea, 
cerul, iarba și pe voi ...”. Totuși, 
cum ajungem la noi? Răspunsul ar 
putea consta în crearea unui edi-

' ciu de valori care să ne motiveze 
întreaga viaţă. Dar ... o valoare cum 
se naște? În conturarea acestui 
proces are vreo importanţă aparte 
locul, modul ori motivul? Valoarea 
trece printr-o prefacere adâncă în 
carapacea lumii, în asurzitoarea 
liniște a tăcerii, îi sunt pulveriza-
te visele, ideile, ţelurile, dorinţele, 
gândurile. Între palpabil și impal-
pabil, între posibil și imposibil, 
pentru Valoare, nu e decât o dife-
renţă semantică. Suntem victime 
ale propriilor ambiţii, prevăzuţi să 
urcăm pe un eșafod al sacri' ciului 
de sine, aproape forţaţi de mintea 
căreia ne supunem. Suferim un cli-
vaj al su) etului, ne dedublăm, ne 
distilăm re) ecţiile, izbucnim într-
o combustie originară și strigăm 
mai tare decât înainte: „Se poate!”. 
Sfărmăm toate lanţurile ce ne încă-
tușează și ne des-' inţează pentru 
a reuși să ne regăsim pe noi înși-
ne. Chiar și atunci când în făptu-
ra noastră, simţim prezenţa unui 
duh inanalizabil care ne umilește, 
ne înspăimântă ori ne îngrozește, 
nu cedăm. Continuăm. Nu ne oprim. 

Vrem. Nu ratăm. Dăm totul. Câș-
tigăm. Nu ne oprim. Continuăm... 
Suntem ' inţe a căror ambiţie creș-
te cu ' ecare înfrângere. În sferici-
tatea existenţei, parcă dominată 
de cercuri concentrice ce se supra-
pun enigmatic, luptăm indubitabil 
sub magia verbului primordial „a 
cunoaște”. Ne agaţăm de „succes” 
și doar o strângere de pleoape să-i 
simţim consistenţa în palmă, ne e 
de ajuns pentru întreaga viaţă. 

Astfel, putem privi prin noi, 
optimist, mai departe. Încercăm, 
dar și reușim să nu ne oprim aici, 
să rămânem ambiţioși, să continu-
ăm să credem, să trecem prin ' orul 
creativităţii tot ce facem, să știm 
cine suntem și ... să zâmbim, ofe-
rind lacrimi de bucurie, idei, încu-
rajare, speranţă, putere de a privi 
mai departe celor de lângă noi. Așa 
descoperim cine suntem și, fără în-
doială menirea noastră: datoria de 
a transforma egoismul în altruism, 
indiferenţa în compasiune, ura în 
iubire.

Ioana Pavel
a XI-a A

Gânduri către Adolescenţă

C.N.S. - Ecou
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Avînd în vedere rezultatele 
excelente pe care le-a obţinut 
Cristiana la olimpiadă, am do-
rit să-i adresăm câteva între-
bări despre viaţa ei socială, 
despre rezultatele obţinute și 
despre școală.

Cât de mult a însemnat pentru 
tine premiul pe care l-ai obţinut? 

Cristiana: Fără intenţia de a-l 
deprecia, nu pot spune că premiul 
în sine este un lucru foarte impor-
tant. Cel puţin, pentru mine, în-
treaga raţiune de a '  nu este con-
centrată în jurul unui rezultat la 
olimpiadă, care, pînă la urmă, este 
relativ. Important este că, mai târ-
ziu, să demonstrezi că l-ai meritat 
și că nu te-ai culcat pe laurii muncii 
tale.

Ce atitudine ai in raport cu obliga-
ţiile unui elev? Ai dori să faci schim-
bări sau iţi convin? 

Cristiana: Pro' lul de ' lologie 
a fost una dintre cele mai bune ale-
geri pe care le-am facut, deoarece 
mi-a oferit prilejul să-mi exacerbez 
o fateţă importantă a su) etului 
meu, pasiunea pentru literatu-
ră, pentru tot ceea ce înseamnă 
cuvînt. Așa că, sarcinile mele ca 
discipol în acest domeniu nu mi se 
par a '  copleșitoare. Situîndu-te în 
sfera umanistă, cred că tu îţi stabi-
lești „obligaţiile”. Poate că este un 
domeniu înșelător, deoarece ești 
constrâns să cauţi, să cercetezi, 
însă tocmai în aceasta constă fru-
museţea ' lologiei: îţi deschide per-
spective, variate perspective, însă 
te lasă pe tine să devii exponentul 
unui mod de a ' .

Care este relaţia ta cu colegii de 
clasă? 

Cristiana: Colegii de clasă 
m-au susţinut în tot ceea ce am 
făcut. Au apreciat munca mea asi-

duă și s-au bucurat de încununa-
rea succesului meu. Orice bucurie, 
orice reușită, oricât de însemnate 
ar ' , sunt șerbede dacă nu ai cui 
să le împărtășești. Astfel, cred că, 
pe această cale, se cuvine să-mi ex-
prim recunoștinţa și faţă de colegii 
mei pentru tot sprijinul acordat și 
pentru curajul pe care mi l-au in-
su) at.

Din cîte știu, prietenii sunt foarte 
importanţi pentru tine. Crezi că pes-
te 10 ani o să ai aceleași persoane la 
fel de apropiate? 

Cristiana: Persoanele care mă 
înconjoară au avut un foarte mare 
aport la formarea personalităţii 
mele. Sunt ceea ce sunt datori-
tă unor oameni care au crezut în 
mine și m-au asigurat de tot spri-
jinul și toată înţelegerea lor. Nu 
am foarte mulţi prieteni, pentru că 
sunt o ' re destul de interiorizată, 
dar ce pot să spun... nu cantitatea, 
ci calitatea contează. Mă văd în-
conjurată de foarte mulţi dintre ei 
chiar și peste 10 ani, cum spuneai 
tu, pentru că sunt adepta prieteni-
ilor durabile.

Cum crezi că vei evolua ca persoa-
nă în societate? 

Cristiana: Indiferent de profe-
sia pe care o voi urma și de ceea ce 
îmi va oferi viaţa, îmi doresc să ' u 
o persoană ) exibilă, receptivă, si-
tuată în spaţiul valorilor artistice, 
civice, morale. Am așteptări înalte 
de la propria persoană, pentru că 
mi s-a con' rmat de multe ori că 
sunt capabilă să duc la bun sfârșit 
ceea ce îmi propun.

Împlinirea visurilor deţine un loc 
important în viitorul tău? 

Cristiana: Eleanor Roosevelt 
a' rmă: „Viitorul aparţine celor care 
cred în frumuseţea propriilor vi-
suri”. Astfel, situîndu-mă în asen-

timentul fostei Prime Doamne a 
Americii, pot spune că împlinirea 
visurilor deţine cel mai important 
loc în conturarea viitorului meu. 
Cred că stabilirea unor obiective, 
pe care dorești să le atingi, îţi oferă 
puterea continuităţii vieţii în mo-
mente di' cile și certitudinea că nu 
ești un simplu trecător în această 
lume. Un om fără idealuri este un 
om fără personalitate, pentru care 
viaţa nu are sens.

Ce crezi sau visezi că vei deveni în 
viitor? Dorești să continui cu acest 
domeniu, domeniul umanist? 

Cristiana: Nu pot spune cu 
certitudine ce profesie doresc să 
urmez. Știu doar că va ' , mai mult 
ca sigur, în raport de complemen-
taritate cu domeniul umanist. Pot 
să te asigur că, indiferent de ce voi 
face, voi pune pe prim plan pasiu-
nea, acea chemare interioară, iar, 
mai apoi, mă voi raporta și la alte 
priorităţi.

 Realizat de: 
Sima Teodora Ioana, X I

Interviu cu olimplica - 
Cristiana Petre
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Ce e CLT Zalău?

Totul a început în data de 3 noiembrie 1995, 
când în Zalău a luat naștere Consiliul Local al Copi-
ilor (CLC), cel cu numărul 13 pe harta României; în 
1999 a devenit Consiliul Local al Tinerilor și Copiilor 
(CLCT), iar abia în 2001 doar Consiliul Local al Tineri-
lor, având ca motto sintagma „Noi suntem peste tot!”

CLT este cea mai veche organizaţie informală de 
tineret activă în Zalău, formată din liceeni și coor-
donată de doi voluntari. De-a lungul celor 17 ani de 
existenţă și a celor aproximativ 255 de proiecte imple-
mentate, CLT-ul a avut ca grup ţintă atât tinerii, cât 
și copiii și chiar adulţii, principalul sprijin ' nanciar 
și moral, ' ind oferit de Primăria Municipiului Zalău.

Scopurile principale ale consiliului sunt promova-
rea implicării tinerilor în planul activităţilor comuni-
tare și formarea și educarea lor prin metode nonfor-
male, in) uenţaţi ' ind de spiritul participării.

Printre multe altele, ne mândrim cu tradiţii ca: 
cele peste 10 ediţii ale Reuniunii Regionale PAL-Tin 
(Participarea Tinerilor la Administrarea Locală), îm-
părţirea pe stradă a ) orilor cu ocazia zilei de 8 Martie, 
campanii de ecologizare, campanii de conștientizare 
pe diverse teme (anti-tutun, anti-drog și anti-SIDA, 
promovarea sportului), organizarea festivalurilor de 
teatru, concursurile de fotogra' e și artă fotogra' că, 

organizarea evenimentelor caritabile ca BALUL BA-
LURILOR.

Continuăm să credem într-un centru de tineret, 
într-un parteneriat cu o organizaţie similară din Uni-
unea Europeană, într-un spijin adecvat din partea pu-
blicului și în formarea unui tineret ACTIV, CONȘTI-
ENT și IMPLICAT.

Iniţiativa și implicarea sunt principalele priorităţi 
ale unui CLT-ist perfect; munca până în orele târzii ale 
nopţii, trezitul devreme dimineaţa, prognoza meteo 
nefavorabilă sau foamea sunt cele mai nesemni' cati-
ve piedici care pot combate activitatea unui CLT-ist cu 
adevărat dedicat meseriei lui și de asemenea, sunt in-
comparabile cu experienţa, stima de sine, încrederea, 
zâmbetele dulci, îmbrăţișările calde, emoţiile și miile 
de mulţumiri pe care le câștigă în urma implicării lui 
într-un proiect. 

Prin urmare, voluntariatul atât în activităţile orga-
nizate de CLT, cât și de alte organizaţii, va '  munca (și 
probabil unica) ce va avea veșnic cea mai bună răspla-
tă care poate mulţumi pe deplin un su) et omenesc. 

Cătălina Petruș Pop,
Primar CLT Zalău

a XII-a E
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Ştiinţa în raport 
cu oamenii şi lumea

Oare cum ar ' să ne imaginăm pentru un moment 
lumea în care trăim, ca 'ind o lume izolată de știinţă, de 
tehnologie? Ar ' reuşit oamenii să dezvolte şi să contri-
buie la evoluţia lumii fără toate invenţiile făcute? Ne-am 
putea închipui, pe noi ca oameni, trăind fără ştiinţă? To-
ate acestea şi multe altele sunt nişte simple întrebări, pe 
care şi le pun nişte oameni simpli, dar care au un răspuns 
complicat sau chiar nesigur. Nimeni nu ar şti să răspundă 
la aceste întrebări cu certitudine, sau poate nici chiar 
să răspundă. Ştiinţa reprezintă o varietate a gândirii şi 
creaţiei umane care ne poate surprinde în orice moment 
prin inovaţie, unicitate, utilitate. Ştiinţa simbolizează o 
graniţă, sau o punte de trecere care face legătura dintre 
realitate şi 'cţiune, prin invenţii care sunt concepute 
cu ajutorul gândirii, al imaginaţiei şi sunt aplicate în 
viaţa reală cu exactitate şi precizie. Prin urmare, ştiinţa 
este un echilibru între realitate (viaţa reală) şi 'cţiune 
(imaginaţia oamenilor) .La început omul a creat imagini 
noi, iar apoi le-a transpuns în realiate. 

Toate aceste invenţii au fost create cu un anumit scop 
de către oamenii înzestraţi cu această putere: cu scopul 
a schimba lumea. Omul de ştiinţă Francis Bacon a'rma 
că ,,Ştiinţa este putere’’. Puterea nu este numai pentru 
cei bogaţi, sau numai pentru lideri şi conducători. Pu-
terea, ca forţă interioară, su)etească, o poate dobândi 
oricine care va şti să o valori'ce, să o preţuiască. Ştiinţa 
reprezintă într-adevăr puterea, o putere a gândirii şi a 
spiritului omenesc pe care oamenii s-au sprijinit pentru 
a schimba lumea.

De multe ori ne întrebăm cum a apărut tot ceea ce 
ne înconjoară. Răspunsul sigur, convingător, nu îl vom 
găsi niciodată. Ştim doar că acest mediu în care oamenii 
îşi desfăşoară activitatea nu este altceva decât un simplu 
spaţiu. De-a lungul timpului şi odată cu trecerea secole-
lor, acest simplu spaţiu s-a transformat într-o complexi-
tate datorită ştiinţei şi a tehnologiei. Încă din antichitate 
oamenii s-au dovedit a ' nişte 'inţe inteligente, care se 
a)ă mereu în căutarea şi descifrarea misterelor vieţii şi a 
necunoscutului. 

Există dovezi prin care se a'rmă munca neîncetată 
a omului, iar aceste dovezi sunt marile descoperiri ale 
lumii. Putem analiza doar câteva exemple dintre cele 
mai convigătoare reuşite omeneşti şi ne vom da seama 
de eforturile depuse pentru a se ajunge la ceea ce ve-
dem azi. Spre exemplu focul este una din descoperirile 
ce au revoluţionat lumea şi poate fără de care nu am ' 
putut trăi. Deşi a fost descoperit cu milioane de ani în 
urmă, focul a fost bene'c pentru evoluţia omului şi a 
vieţii acestuia. Oamenii îşi preparau, îşi încălzeau mân-
carea sau chiar se încălzeau cu ajutorul focului. O altă 
demonstraţie ar ' descoperirea 'erului. Cum ar ' fost 

totul dacă oamenii nu ar ' avut unelte cu care să se apere 
sau să construiască diferite obiecte? Sau ce s-ar ' întâm-
plat dacă soldaţii nu ar ' avut arme cu care să se lupte în 
război? Descoperirea 'erului rămâne ca 'ind una din-
tre cele mai importante descoperiri. Să ne gândim şi la 
prezent. Imaginaţi-vă lumea de azi fără comunicaţii, mai 
precis, fără telefoane. Cum am putea, mulţi dintre noi, 
să ne descurcăm în zilele de azi fără un telefon prin care 
să comunicăm cu ceilalţi? Şi această invenţie, realizată 
de Alexander Graham Bell ne-a schimbat complet vieţile 
şi a transformat întreaga lume. Lista ar putea continua 
şi ne-ar putea surprinde de 'ecare dată cu ceva impre-
sionant. Vieţile noastre au fost puternic in)uenţate de 
'ecare dintre aceste descoperiri care continuă şi în pre-
zent. Se poate spune că ştiinţa , împreună cu invenţiile şi 
descoperirile ei, cu modi'cările si îmbunătăţirile aduse 
vechilor creaţii, creează o conexiune între trecut, pre-
zent şi viitor.

Putem a'rma despre viitor că reprezintă o problemă 
a prezentului, cu care oamenii se confruntă din ce în ce 
mai des. Ei îşi pun diferite întrebări precum ,,Oare cum 
va arăta lumea peste 50 de ani?’’ sau ,,Ce se va întâm-
pla cu planeta noastră în următorii ani?’’. Din nou apar 
întrebări la care nu se elaborează răspunsuri clare şi si-
gure, iar oamneii încep să caute răspunsurile la propriile 
lor întrebări. Mulţi cred că în anul 2050 ştiinţa va evolua 
în aşa fel încât vor exista maşini zburătoare, sau lumea 
va ' condusă de roboţi, sau rasa umană va ' contactată 
de alte forme de viaţă şi multe alte viziuni imaginare. 
Dacă mi-ar ' adresată mie o astfel de întrebare, legată 
de viitorul meu aş putea răspunde că se va descoperi 
călătoria în timp sau poate chiar teleportarea. De aseme-
nea aş putea spune: ,,Să lăsăm totul în seama ştiinţei’’. 
În opinia oamneilor, ştiinţa va ' cea care va sta la baza 
realizării acestor idei măreţe şi tot ea va ' responsabilă 
de viitorul planetei. Toate aceste gânduri, idei 'ctive ale 
oamenilor ar putea deveni o realitate şi astfel ştiinţa va 
evolua, centralizându-se pe imaginatia şi munca umană.

În concluzie, aş dori să fac referire la o a'rmaţie 
făcută de un mare om de şiinţă. ,,Toată ştiinţa nu-i decât 
ra'narea gândirii de zi cu zi’’ (Albert Einstein). Prin 
urmare ştiinţa poate ' interpretată atât ca 'ind ceva 
exact, real, care întruchipează realitatea sau poate ' 
ceva imaginar, un rod al gândirii, subliniându-se ideea 
de 'cţiune. Această parte a lumii în care trăim, o parte 
care nu şi-a epuizat încă forţele proprii, şi anume ştiinţa, 
se a)ă pe linia subţire, aproape invizibilă dintre realitate 
şi 'cţiune, reprezentând un echilibru între oameni şi tot 
ceea ce ne înconjoară.

Alexandra Urs, 
cls. a X-a A
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 Suntem Conștiinţă. Și suntem 
într-o călătorie a descoperirii de 
sine. Încercăm să atingem inefa-
bilul din noi, să găsim drumuri 
proaspete pentru idealul nostru. 
În existenţa noastră alergăm în 
jurul Universului, mărginit de is-
torie. O istorie a separării. O parte 
din ' inţa umană este perceptibilă, 
de neînlocuit, cea telurică, aceasta 
căutându-și permanent cealaltă ju-
mătate: partea spirituală, raţiona-
lă. De-a lungul existenţei noastre, 
partea densă, încarnată a ' inţei 
noastre a intuit mereu existenţa 
celeilalte jumătăţi ale sale, a cău-
tat-o cu disperare, uneori a rene-
gat-o și a hulit-o, alteori a implo-
rat-o sa revină în matcă. Astfel, noi 
suntem într-o continuă mișcare, 
într-o călătorie permanentă, deoa-
rece viaţa noastră pe pământ este 
doar o mică parte din ceea ce avem 
de trăit. 

 Puntea de legătură dintre cele 
două părţi ale ' inţei umane o con-
stituie inima, organul reprezentativ 
al  aparatului cardiovascular, ea ' -

ind situată în cutia toracică și care 
are un rol vital în circulaţia sânge-
lui  și implicit în menţinerea  vieţii. 
Inima se naște odată cu noi, crește 
odată cu noi, dar trăim datorită ei. 
Inima este cel mai fascinant, mai 
complex și mai necesar organ din 
corpul uman! Totodată, e capabi-
lă de sentimente, e capabilă să iu-
bească, să primească lângă ea un alt 
su) et.Toţi avem dreptul la fericire, 
deoarece trăind într-o lume cu oa-
meni fericiţi, viaţa e mult mai ușoa-
ră, mai bună, mai sanătoasă. Inima, 
o mică „pompă” de aproape 300 de 
grame (cam cât pumnul drept), lu-
crează neobosită toată viaţa pentru 
ca sângele să circule în tot corpul. 
Este un organ musculos, cavitar, 
cu patru camere (două atrii și două 
ventricule) situate în cavitatea tora-
cică, între cei doi plămâni. Mușchiul 
inimii (miocardul) se contractă rit-
mic și automat. Contracţiile inimii 
se numesc „sistole”, iar relaxările se 
numesc „diastole”. Noi toţi perce-
pem această activitate a miocardu-
lui ca „bătăi” ale inimii (aproximativ 

70 pe minut). Perioadele de relaxare 
a miocardului sunt mai lungi decât 
cele de contracţie. Acest lucru face 
ca inima să bată o viaţă întreagă 
fără să obosească. La ' ecare sistolă, 
un val de sânge se lovește de cel pre-
cedent, ia naștere o undă vibratorie 
care se propagă cu o viteză de 10 ori 
mai mare decât cea a coloanei de 
sânge. Acesta este pulsul. Sângele 
este împins cu putere mare în arte-
re, iar peretele lor opune rezistenţă. 
Rezultă o presiune (tensiune), cu 
care sângele circulă prin artere. În 
sistolă, tensiunea arterială este ma-
ximă- 120 mm Hg, iar în diastole, 
este minimă- 70 mm Hg.

 Mediul intern, alcătuit din sân-
ge, limfă și lichid intercelular fur-
nizează substanţele necesare vieţii 
celulare, transportă substanţe ne-
folositoare rezultate în urma acti-
vităţii celulelor, apără organismul 
împotriva agresorilor. Pierderile 
de sânge –hemoragiile- reprezintă 
un pericol pentru viaţă. De aceea, 
chiar propriul tău organism „a gă-
sit” un mijloc natural de autopro-
tecţie! Ai observat că, după o mică 
tăietură sau înţepătură, sângerarea 
se oprește în câteva minute. Capi-
larul sanguin lezat își micșorează 
automat diametrul prin constric-
ţie iar a) uxul sanguin de aici este 
dirijat în vasele vecine. În același 
timp, la locul „rupturii”, se înghe-

Istoria inimii
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suie trombocitele, care aderă de 
suprafaţa capilarului și formează 
un mic dop. Urmează procesul de 
coagulare a sângelui. Celulele sân-
gelui îmbătrânesc și mor, dar alte-
le le iau locul; substanţele chimice 
consumate de celule sunt înlocui-
te în permanenţă, iar cele toxice, 
nefolositoare, rezultate în urma 
activităţii celulelor, sunt elimina-
te. Abaterile de la valorile normale 
ale concentraţiei diferitelor sub-
stanţe ale mediului intern indică 
tulburări, de multe ori grave, ale 
fucţionării organelor vitale. Ast-
fel, rezultatele analizelor de sânge 
servesc la diagnosticarea bolilor. 
De exemplu, scăderea numărului 
de hematii, a conţinutului de he-
moglobine sau a cantităţii de ' er 
sub limitele normale determină 
anemia. Simptome: paloare, inca-
pacitate de efort. Cauze: proasta 
funcţionare a măduvei roșii, o ali-
mentaţie incorectă- fără alimente 
bogate în ' er și vitamine, hemo-
ragii. Creșterea uriașă a numărului 
de leucocite ( de 50-100 ori) indică 
leucemia (cancer al sângelui).

 Orice efort ' zic, oricât de mic, 

se poate efectua numai în cazul în 
care circulaţia sângelui se adap-
tează imediat nevoilor crescute de 
oxigen si glucoză. Astfel de inves-
tigaţii evidenţiază nu numai adap-
tarea sistemului cardiovascular la 
efort ci și existenţa unor modi' -
cări patologice- bolile cardiovascu-
lare. Pentru tine este deosebit de 
importantă cunoașterea factorilor 
de risc care pot acţiona chiar în 
adolescenţă, în lipsa unui regim de 
viaţă adecvat. Ei măresc probabili-
tatea îmbolnăvirilor. Cauzele care 
pot produce cea mai răspândită 
boală cardiovasculară (arterioscle-
roza) sunt: obezitatea, sedentaris-
mul, tutunul, cafeaua, alimentaţia 
bogată în grăsimi, stresul și infec-
ţiile. Acest lanţ cauzal duce la for-
marea în peretele arterelor a unui 
depozit compus din colesterol, gră-
simi, cheaguri de sânge, săruri de 
calciu. Consecinţele sunt următoa-
rele: hipertensiune, angină pecto-

rală, infarct miocardic, hemoragii, 
paralizie și chiar moarte. Cu toate 
că aceste boli sunt caracteristice 
vârstei a treia, este bine să iei de 
acum măsuri de igiena preventive: 
alimentaţie variată și echilibrată, 
multă mișcare în aer liber! Evitaţi 
grăsimile în exces și sedentaris-
mul! Nu săriţi peste micul dejun! 
E cea mai importantă masă a zilei, 
din care organismul uman își ia 
toate substanţele necesare întregii 
zile. Făcând toate aceste lucruri, 
credeţi-mă, vă veţi bucura de o via-
ţă lungă și sănătoasă.

 Cu toţii știm că avem nevoie de 
ea, că fară ea nu putem trăi. De ce 
să-i scurtăm viaţa? Practic e viaţa 
noastră. Haideţi să-i prelungim 
această viaţă, să o fructi' căm și 
să-i dăm tot ce are nevoie. Cu si-
guranţa și ea are nevoie de noi, dar 
și noi de ea. Suntem una și aceeași 
persoană. Așa că, protejaţi-vă ini-
ma acum și la orice vârstă!

Realizat de: Vasian Alexandra Roxana, Clasa a X-a G,
 membră a Cenaclului de ' loso' e și literatură „Ad Astra”

Profesori coordonatori: Ivanov Tamara, Pop Emilia
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M i r a j e l e

Mirajul este un fenomen optic produs prin refrac-
ţia treptată a razelor de lumină în straturile de aer cu 
densităţi diferite (de exemplu, în straturile de aer din 
vecinătatea solului, atunci când temperatura acestuia 
este diferită de aceea a atmosferei). Datorită miraju-
lui, obiectele depărtate, a)ate în apropierea orizontu-
lui, apar însoţite de imaginea lor răsturnată. În gene-
ral, apar două tipuri de miraje. Când straturile de aer 
inferioare sunt mai calde (de exemplu: la amiază, în 
deșert; de-a lungul unei șosele), imaginea răsturnată 
se a)ă sub obiect. Acesta este un miraj inferior.

Când straturile de aer inferioare sunt mai reci (de 
exemplu: dimineaţa, în deșert; pe mările de la lati-
tudini mari), imaginea se vede deasupra obiectului. 
Acesta este mirajul superior. În acest caz, dacă obiec-
tul se a)ă sub linia orizontului, este posibil să se vadă 
numai imaginea lui. 

Uneori, curbarea razelor în sus produce re)exii 
multiple pe straturi de aer atmosferic și se observă 
imagini ciudate, drepte și răsturnate, care variază din 
clipă în clipă, în funcţie de distanţa observatorului 
faţă de obiect și de distribuţia temperaturii în atmo-
sferă. Acest miraj este bine cunoscutul fata morgana. 

Apariţia mirajului se explică foarte ușor: îndată ce 
privirea este îndreptată asupra unui punct de pe su-
prafaţa Pământului dincolo de o anumită limită, raza 
vizuală pătrunde în straturile încălzite ale aerului (în 
care indicele de refracţie se micșorează) sub un unghi 
su'cient de înclinat pentru a suferi într-un punct o 
re)exie totală. Efectul este identic cu așezarea unei 
oglinzi în acest punct: obiectul pare că se împarte în 
două: o parte superioară și una inferioară, răsturnată 
și identică cu prima. Curbura suprafeţei Pământului 

și curbarea obișnuită a razelor exercită o mare in)u-
enţă asupra mirajelor îndepărtate. Din cauza curburii 
suprafeţei Pământului, baza obiectelor îndepărtate 
rămane invizibilă mai jos de o anumită „linie de dispa-
riţie”. Între această „linie de dispariţie” și linia „limi-
tă” situată ceva mai sus, se a)ă acea parte a obiectului 
care se vede re)ectată

Mirajul inferior
Aerul rece este mai dens decât aerul cald, de aceea 

se produce refracţie la trecerea din aerul cald în aerul 
rece. Imaginea arată o rază de lumină care vine din-
spre cer spre pământul cald. Dacă aerul a)at deasupra 
pământului este mai cald decât cel de mai sus, raza 
de lumină se curbează concav pe traiectorie. Odată ce 
raza intră în câmpul vizual al privitorului, ochiul o re-
cepţioneză ca 'ind linia orizontului, care reprezintă 
tangenta curburii pe care o ia raza de lumină în mo-
mentul în care întalneste ochiul. Rezultatul este un 
miraj inferior deoarece cerul de deasupra se observă 
pe pământ. Privitorul poate interpreta incorect aceas-
tă viziune ca o apă în care se re)ectă cerul.

În condiţii normale, aerul din atmosferă se răceș-
te cu un 1 grad Celsius la 100 de metri diferenţă (pe 
masură ce urcăm). Pentru ca mirajul să se producă, 
gradientul temperaturii trebuie să 'e mult mai mare. 
Conform lui Minnaert, mărimea gradientului trebuie 
să 'e de cel puţin 2°C/m, iar mirajul nu se va intensi-
'ca până când mărimea nu atinge 4 sau 5°C/m. Aceste 
condiţii pot să apară acolo unde are loc o încălzire pu-
ternică la nivelul pământului, de exemplu când soare-
le încălzește nisipul sau asfaltul.

Obiectul real este cerul (albastru) sau orice alt 



9

obiect îndepărtat a)at în acea direcţie, însemnând că 
noi vedem un petic luminos de culoarea cerului în care 
par să se re)ecte obiectele apropiate. Pentru călătorii 
obosiţi în deșert, el apare ca apa dintr-o oază. Pe dru-
murile asfaltate, fenomenul poate să apară ca o apă 
sau chiar ulei pe porţiuni disparate. Acesta este numit 
mirajul deșertului și, respectiv, mirajul pe autostradă. 
A se lua în considerare că nisipul și asfaltul pot deveni 
foarte 'erbinţi când sunt expuse la soare, atingându-
se cu ușurinţă o temperatură cu 10°C mai mult decât 
temperatura aerului, la un centimetru deasupra, des-
tul pentru ca să producă mirajul.

Razele de lumină care vin de la un obiect a)at la o 
anumită distanţă trec toate prin același strat de aer și 
sunt înclinate toate sub același unghi. De aceea, raze-
le care vin de deasupra obiectului vor ajunge mai jos 
decât cele de sub obiect. 

De obicei, imaginea este inversată, formând iluzia 
că imaginea cerului văzut de la distanţă este chiar un 
lac sau o băltoacă de ulei care se comportă ca o oglin-
dă. 

Mirajele inferioare nu sunt stabile. Aerul cald se 
ridică, iar cel mai rece ('ind mai dens) coboară, ast-
fel încât straturile se vor amesteca, creând turbulen-
ţe. Imaginea va ' deformată. Poate să vibreze, poate 
să se extindă vertical (înalt) sau orizontal (aplecat). 
Dacă sunt mai multe straturi de temperatură, câteva 
miraje se pot combina, putând cauza chiar imagine 
dublă. În orice caz, mirajele nu se întind pe mai mult 
de o jumătate de grad înălţime (aceeași mărime apa-
rentă a soarelui și a lunii) și de la o distanţă de numai 
câţiva kilometri de obiect. 

 Dacă cineva vine spre oraș, în timpul verii, în zile 
caniculare, când se găsește la o distanţă de circa 4 km 
și se a)ă la un nivel mai coborât decât nivelul orașu-
lui, atunci el vede orașul ca și cum ar ' inundat. 

Mirajul lateral
Uneori, putem vedea o variaţie a mirajului infe-

rior, la o scară mai mică, pe o suprafaţă verticală. În 
această situaţie, încălzirea puternică a unei suprafeţe 
verticale de către soare sau o altă sursă internă poa-
te produce o creștere puternică a temperaturii extin-
zând-o lateral în afara suprafeţei. Această condiţie 
poate forma mirajul lateral.Mirajul lateral va apărea 
ca o re)exie aparentă în preajma unei imagini și se va 
forma chiar lângă perete ori pe suprafaţa unei pietre. 

În 'gura de jos apare mirajul lateral datorită re)e-
xiei totale pe stratul de aer mai cald de lângă peretele 
clădirii, formându-se o imagine a poliţistului ca într-
o oglindă verticală. Mirajul se poate observa dacă se 
face observaţia de la o distanţă foarte mică faţă de pe-
rete și su'cient de mare faţă de poliţist.

 Miraj lateral „inferior” rezultă dintr-o creștere 
mare a temperaturii în apropierea peretelui similară 
cu condiţia producerii mirajului inferior din deșert. 
David K. Lynch și William Livingstone, în cartea lor 

numită „Lumina și culoarea în natură”, sugerează că 
nu există nici un motiv ca mirajul lateral „superior” să 
nu se poată forma lângă un perete cald înconjurat de 
aer mai rece, însă ei n-ai văzut vreodată un astfel de 
fenomen. Mirajul lateral poate apărea lângă ţărmuri-
le înalte ale mărilor și oceanelor, astfel încât o navă 
a)ată în spatele unui promontoriu să 'e „văzută”(Ca 
miraj).

Mirajul superior
Mirajul superior poate ' observat sub mai multe 

forme: obiectul poate ' văzut mai sus, cu susul în jos, 
mai înalt, mai aproape sau mai departe, depinzând de 
distanţa dintre obiect și observator și de temperatură. 

Mirajul superior apare când locul aerului rece se 
schimbă cu locul aerului cald (respectiv aerul rece e 
sub aerul cald) condiţie cunoscută meteorologilor sub 
numele de inversiune de temperatură. Refracţia are 
loc în jos pentru că aerul mai aproape de pământ este 
mai rece și deci, mai dens decât aerul de mai sus. 

Dacă Pământul ar ' fost o suprafaţă plată, mirajele 
superioare nu ar mai ' fost atât de interesante. Pen-
tru că Pământul e sferic, razele luminoase se curbea-
ză aproximativ după forma Pământului, ele putând 
traversa distanţe mari și dincolo de orizont. Imagi-
nea obţinută poate ' mult mărimită, obiectul părând 
foarte apropiat. 

Cea mai cunoscută formă a mirajului superior este 
cea care se întrevede la orizont. Majoritatea mirajelor 
de acest fel au loc atunci când temperatura unei can-
tităţi mari de apă e mult mai rece decât temperatura 
aerului de deasupra ei sau au loc pe aerul de deasupra 
unei suprafeţe de zăpadă (gheaţă).

 Datorită curbării razelor, obiectul se vede plutind 
pe cer, deasupra sau chiar atașat de obiectul iniţial. 
În cazului unui miraj întrevăzut la orizont puternic, 
imaginea poate apărea foarte sus pe cer. Aceste miraje 
pot ' sursa multor legende despre fantome de nave 
zburătoare, văzute de marinari de-a lungul secolelor.

Dacă variaţia temperaturii atmosferei prin care 
trece lumina este direct proporţională cu înălţimea, 
nu apare nicio deformare a obiectului. Când variaţia 
temperaturii nu e uniformă și temperatura crește mai 
rapid decât înălţimea, pe măsura ce ne îndepărtăm de 
suprafaţă, vor apărea deformări ale obiectului. 

Cum mirajele superioare sunt produse de aerul 
rece care a luat locul aerului cald și invers, ele sunt des 
întâlnite în regiunile polare ale Pământului, unde su-
prafaţa e acoperită cu gheaţă sau zăpada sau mări reci 
în majoritatea anului. Mirajul arctic este un termen 
care a fost aplicat mirajului particular superior la la-
titudinile polare nordice, când condiţiile de apariţie a 
pământului la orizont ne permit vederea unor obiecte 
ce sunt de fapt localizate sub orizontul geometric.

În multe cazuri vedem o mărire a vârfului obiectu-
lui deasupra poziţiei sale. În astfel de cazuri, imaginea 
se întinde sau se înalţă mai mult decât ar ' de aștep-
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tat. Acest miraj se numește miraj de tip turn și este o 
altă particularitate a mirajului superior.

Mirajul de tip turn este des întâlnit în regiunile 
polare, dar și în timpul verii, lângă mase mari de apă 
relativ reci în comparaţie cu temperatura aerului. Ast-
fel de situaţii se întâlnesc în NV Paci' cului în partea 
Americii de Nord, vara. Acest tip de miraj superior 
poate '  observat și pe coastele munţilor, pe care le ve-
dem mai înalte și/sau mai înguste. Iluzia formată este 
a vârfurilor conturate înalt și astfel munţii apar mai 
aproape decât sunt de fapt.

Opusul mirajului turn este mirajul în care ima-
ginea apare mai mică și/sau mai departe decât este. 
Acest miraj apare când lumina din jurul obiectului se 
curbează mai mult decât lumina din vârful obiectului 
în calea lui spre ochi, prin acest proces „ridicându-se” 
partea inferioară a imaginii mai sus, obiectul apărând 
presat. Partea inferioară a mirajului poate să apară ca 
o zonă cu ceaţă. 

Iluzia de acest gen poate '  dezastruoasă pentru 
marinarii care navighează singuri, deoarece sunt in-
duși în eroare: ei cred că sunt mai departe când, de 
fapt, sunt mult mai aproape de ţărm. 

De obicei, mirajele superioare sunt mai vizibile 
ziua, dar condiţiile ideale apar noaptea. Formarea in-
versiunii celor două straturi diferite de aer (cald, re-
spectiv rece) este mai frecventă în timpul nopţii, mai 
ales în cele de lungi. 

Fata morgana
Fata Morgana este traducerea italiană a expresiei 

„Morgan le Fay”. Cuvânt cu cuvânt, „fata Morgana” 
însemna Zâna Morgana, o referire la legenda engleză 

a încântătoarei surori a regelui Arthur, Morgana care 
a trăit într-un castel sub apă. 

Prima menţiune a termenului „fata morgana” în 
limba engleză din 1818 s-a referit la mirajul obser-
vat în strâmtoarea Messina, dintre Calabria și Sicilia. 
După meteorologul William J. Humphreys, Morga-
na este de asemenea un cuvânt de origine britanică 
desemnând sirenele care au legături îndepărtate cu 
mirajul. El scrie despre un miraj apărând ca un cas-
tel de cristal, ridicâdu-se din valurile din strâmtoarea 
Messina, transformând falezele și casele de pe usca-
tul opus într-un misterios castel cu turnuri îndreptate 
spre cer. Nu este ciudat ca acest poetic nume să devi-

nă nume generic pentru așa de multe miraje, oriunde 
s-ar produce ele.

Este des întâlnită și în văile munţilor, în Valea San 
Louis din Colorado, unde efectul este exagerat datori-
tă curburii fundului văii, anulând curbura Pământu-
lui. Se poate vedea în mările arctice dimineaţa sau în 
gheţarii Arcticii. Ca și mirajul arctic, Fata Morgana dă 
exploratorilor impresia unor faleze înalte sau munţi, 
dar în realitate sunt doar dealuri domoale și plaje. 

Fata Morgana este un miraj complex prin care 
obiectele de la orizont, cum ar '  insule, faleze, vapoa-
re sau iceberg-uri, apar transformate și alungite ca un 
castel din povești. 

În apele calme, suprafaţa netulburată dintre aerul 
cald peste aerul rece aproape de suprafata pamantului 
se poate comporta ca o lentilă producând o imagine 
cu susul în jos care pare a pluti. Fata Morgana de obi-
cei este văzută dimineaţa, după nopţile reci. 

Alistair Frase, un expert în optica atmosferică de la 
Universitatea din Pennsylvania asociază mirajul Fata 
Morgana cu o situaţie în care temperatura crește încet 
și treptat cu înălţimea de la suprafaţă până când ajun-
ge la un strat subţire de aer în care temperatura crește 
foarte repede. Acest strat este acoperit de un alt strat 
la care temperatura crește încet. Această temperatură 
atmosferică va mări obiectele ale căror raze de lumină 
trec prin stratul din mijloc. Variaţiile minore din spa-
ţiu pot proiecta o imagine complexă până la observa-
tor. Variaţiile în grad, grosime sau locaţie a stratului 
pot cauza ca suprafeţele relativ netede de pe apă sau 
zăpadă să apară ca o linie neregulată de turnuri și co-
loane verticale.

Fenomenul de miraj a fost expli-
cat de către Monge, care a participat 
la campania lui Napoleon Bonapar-
te în Africa, dând o teorie completă 
a fenomenului. În Egipt casele sunt 
construite pe mici ridicături de te-
ren. Oamenii le văd inversate, ca 
și cum s-ar oglindi în apa unui lac. 
Apropriindu-se de case ei constată 
că lacul se îndepărtează și apoi dis-
pare. Explicaţia mirajului a mai fost 
dată, aproximativ în aceeași epocă 

de către Monge, iar independent de acesta, de către 
Wollaston. 

Fenomenul de Fata Morgana fost descris pentru 
prima oară de către Brydone în anul 1770 și tot el l-a 
explicat, arătând că aerul încălzit și deplasat de către 
vânturile de mare intensitate trece într-o stare de 
acalmie, stare în care se produce și se observă feno-
menul.

Realizat de: Știrb Andrada, Pojar Ștefania, 
Matyas Eduard, Popa Cătălin, Florean * omas, 

Dumitraș Alexandra - clasa a X-a A
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Tehnica Quilling – 
Arta de a rula hârtia

Pentru a înţelege mult mai bine această artă, hai-
deţi să vedem când, unde și cum a fost folosită aceas-
ta. Materialul prezentat în acest articol este fructul 
investigărilor pe care le-am realizat prin mediile de 
care am dispus. PAPER-ROLLING (hârtie rulată), PA-
PER-SCROLLING  (hârtie pe suport, derulată),  FI-
LIGREE ('ligran),  MOSAIC  (mozaic) și  QUILLING, 
sunt toate numele care s-au dat acestui meșteșug de-a 
lungul istoriei sale. Unele surse indică faptul că acest 
meșteșug a fost practicat în Egiptul Antic.

Lucrări de mare calitate au fost realizate de maicile 
din Franţa și Italia în secolele XVI și XVII, de elegan-
tele doamne de la curtea domnească din timpul Di-
nastiei Stuart și de doamnele de companie în regatele 
georgiene, iar în prezent se bucură de o renaștere mo-
dernă.

De asemenea, se răspândește în America de 
Nord prin coloniști. Astăzi tehnica are ceva în comun 
cu cea practicată de Elizabeth ('ica lui George al III-
lea), Joseph Bramah  (faimosul stilist), d-l Delanz (pi-
onier în  arta care utilizează ca material de bază hâr-
tia). Despre quilling scria și Jean Austen în romanul 
Raţiune și simţire precum și surorile Bronte în roma-
nele lor.

Această artă nu era practicată de femeile de 
rând, ci de cele din înalta societate realizând lucrări 
remarcabile cu care împodobeau coșuleţele de lucru, 
scrinul, cabinetul, confecţionau rame pentru tablouri. 
Maicile decorau relicvele s'nte și icoanele cu multe 
astfel de ornamente aurite.

În 1875 a avut loc o încercare de a reintroduce 
meșteșugul de către WM. Bemrose. A fost produs un 
kit numit  “Mosaicon”, ce cuprindea și un manual. O 
altă informaţie a fost descoperită într-o carte de uz 
casnic în perioada Edwardiana, intitulată „Floral Mo-
saicon”. În articol se face menţiune că piesele ar ' fost 
cumpărate de către Regina Mary și Regina Alexander.

Cele mai populare forme Quilling: (imaginea nr.1)
1. Connected Scrolls
Realizare: Rulaţi mai multe benzi. Capetele benzi-

lor le lipiți de celelalte role în șir. Le lipiţi cu clei între 
ele.

2. Open Heart
Realizare: Îndoiţi banda pe mijloc, apoi rulaţi 'eca-

re capăt faţă în faţă.
3. Double Scroll
Realizare:  Desfaceţi două lungimi de hârtie, mai 

scurte decât celelalte. Așezaţi-le una peste alta și li-
piţi-le cu clei la capete pe o suprafaţă mică. Rulaţi 

Imaginea nr. 1

 

Imaginea nr. 2

 

Imaginea nr.3
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imaginea nr. 4banda dublă, începând cu marginile care nu sunt lipi-
te, apoi separaţi ușor colile.

4. S Scroll
Realizare:  Rulaţi un capăt al benzii spre centru, 

apoi rulaţi celălalt capăt spre centru în direcţia opusă, 
pentru a forma un S.

5. C scroll
Realizare: Rulaţi ambele capete ale benzii spre cen-

tru.
Materiale necesare: fâșii de hârtie colorată de di-

ferite dimensiuni ca lăţime și lungime, lipici de pre-
ferat transparent, papuela (instrumentul de rulat 
hârtia), șablon cu găuri de diferite mărimi (cercar), 
foarfecă, pensetă, planșetă și bineînţeles răbdare, 
multă imaginaţie și, nu în ultimul rănd, multă pa-
siune

În liceul nostru ne putem mândri cu un asemenea 
talent, pe nume Gordan Alina Maria, elevă în clasa a 
XI-a E. Mai jos puteţi vedea câteva dintre lucrările ei. 
(imaginea nr. 2, imaginea nr.3, imaginea nr. 4).

 Articol realizat de: Belișică Luminiţa
 Clasa a XII-a E

Interviu 
cu Cristina Sur

Cristina Sur din clasa a XII-a I este o talenta-
tă artistă care a reprezentat școala noastră în 
nenumărate competiţii și expoziţii cu picturile 
sale impresioniste. Din înclinaţia și iubirea ei 
pentru frumos au rezultat peste 30 de tablouri 
și schiţe.

Când ţi-ai descoperit atracţia pentru pictură?
,,Cred că s-a întâmplat pe la vârsta de 2 ani, când 

am început să desenez pe pereţi adevărate „picturi ru-
pestre”.

Cine te-a sprijinit cel mai mult să te dezvolţi din 
punct de vedere artistic?

,,Mama mi-a oferit cel mai mult sprijin încă de 
când eram mică; ea îmi dădea teme şi obiecte pe care 
eu trebuia să le desenez şi apoi îmi dădea note (cred că 
asta a fost de fapt o alternativă la desenatul pe pere-
te). Dorinţa de a lua note cât mai mari m-a ambiţionat 
să mă perfecţionez”.

Ce-ţi place să desenezi?
,,Desenez/pictez lucrurile care îmi plac, dar şi pe 

cele care reprezintă o provocare”.
Ai urmat cursuri de perfecţionare?
,,Da, am urmat Şcoala Populară de Arte şi Meserii. 

Cursul a durat 3 ani, cu o frecvenţă de 18 ore pe 
săptămână, în urma căruia am obţinut o diplomă care 
atestă pregătirea mea în domeniu şi îmi permite să 
predau arte plastice atât la gimnaziu, cât şi la liceu, 
după absolvire”.

Ce gen de pictură preferi?
,,Personal, prefer pictura impresionistă, pentru că 

îmi permite să ilustrez lucrurile într-o manieră pro-
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prie. În schimb, îmi displace profund arta modernă 
abstractă”.

Este costisitor pentru un elev să îşi întreţină pasiu-
nea pentru pictură?

,,Da, este costisitor: instrumentele şi culorile ne-
cesare sunt foarte scumpe şi sunt valori' cate de prea 
puţine ori. De exemplu, pentru un tablou mediu de 
50x70 cm ajungi la un cost total de 100-150 lei. Pe 
lângă costurile materiale, procesul implică şi un mare 
consum de timp”.

Care este tabloul tău preferat?
,,Tabloul meu preferat este o coloană grecească 

cu un capitel doric, realizat în tehnica pastelului 
(asemănător cu creta colorată mai densă) şi acril”.

Menţionează câteva dintre concursurile şi expoziţiile 
la care ai participat.

Locul I la concursul interjudeţean Biserica 
locaş de închinare

Locul I la concursul interdisciplinar Fizică-
Arte: Oraşul spaţial

Locul II la concursul judeţean Tablou de 
primavară

Festivalul Zilele Şcolilor de Arte - Palatul 
Naţional de Artă, Târgu Mureş

Festivalul Zilele Şcolilor de Arte - Cluj Napoca 
Tu îţi dorești să devii inginer peisagist. Ce te-a de-

terminat să alegi această direcţie profesională?
,,Întotdeauna mi-a plăcut să construiesc, să inovez 

și să îmi pun în practică ideile, într-un mod artistic; 
peisagistica îmi permite acest lucru.

Crezi că vei continua cu pictura şi în viitor?
,,Absolut, dar ca hobby, nu ca meserie. Este aproa-

pe imposibil să trăieşti din pictură-costurile sunt prea 
mari, iar câştigurile sunt prea mici. Efortul însă meri-
tă, deoarece pictura este o meserie nu atât ' nanciară, 
cât su) etească, o recompensă în sine.” 

Interviu realizat de Adelina Cîmpan
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Goia Claudia Andreea este elevă în clasa a XI-a 
E la Colegiul Naţional „Silvania”  și pasiunea ei 
pentru desen s-a manifestat încă de la o vârstă 
fragedă. În copilărie, plăcerea ei pentru artele 
plastice a prins contur prin desene simple, dar 
expresive. 

 De-a lungul timpului, odată cu maturizarea, 
lucrările ei au prins o formă mai clară, au devenit 
mai profunde. Absenţa culorilor sau apariţia lor 
rară, din desenele prezentate, denotă seriozitate, 
calm şi re* ectă o atitudine hotărâtă, stăpână pe 
sine.
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Inexplicabilul 
transpus în ştiinţă

Ploaia interminabilă contenea în intensitate. Fe-
restrele vibrau, apăsate de greutatea picăturilor de apă 
aproape îngheţate. În odaia de lucru, liniștea insupor-
tabilă exercita o presiune incomensurabilă asupra con-
știinţei lui Jim. Totul în jur era estompat de ideea unei 
posibile reușite și imaginaţia îi sărea departe, undeva 
prin anul 1879. Se visa pe cele mai înalte culmi ale glo-
riei, era un prototip știinţi'c, o variantă a lui ]omas 
Edison mult mai complexă. Ceea ce era pe cale să des-
copere avea capacitatea de a revoluţiona lumea.

În timp ce imaginaţia lui Jim se lăsa dusă de val, 
ceea ce tocmai asamblase parcă prindea viaţă. La prima 
vedere părea o simplă mașinărie, o adunătură de obiec-
te necuoscute legate prin 're tensionate, trecute peste 
scripeţi 'cși. Un întreg nedeslușit, o simplă umbră pă-
lită în faţa lumii știinţei.

Pe lângă teribila mașinărie funcţiona o adevărată 
uzină energetică, sisteme complexe de eprubete pline 
cu substanţe necunoscute, gata să explodeze.

Jim continua să 'e absorbit de gloria imaginară, 
stătea în'pt în faţa computerului unde rula un pro-
gram la fel de întortocheat ca tot ce se a)a în acel mic 
laborador. Un “BOOM” în'orător l-a trezit din transă. 
Camera era plină de fum, un fum înecăcios verde-albăs-
trui, ce pur și simplu îi oprea funcţionarea creierului.

A căzut ca secerat de un trăznet și starea de inconști-
enţă a fost indusă cât se poate de rapid. O lumină albă, 
orbitoare, se îndrepta spre el și după un somn lung ce 
părea a ' durat o viaţă se trezi brusc într-un loc total 
necunoscut. Era neobișnuit de frig și ce era cel mai ciu-
dat: Jim era convins că se a)a la Ecuator. Odată cu el 
acea lumină a luat și computerul și uzina energetică și 
mașina cea ciudată pe care o construise Jim anterior.

Buimac, încearcă să se ridice și constată cu stupoare 
ca se a)ă pe o insulă. Uluit și nesigur dacă este treaz 
sau doar visează încearcă să își explice ce s-a întâmplat. 
Pentru ca noţiunea de „ciudat” să se de'nească în tota-

litate picioarele încep să se desprindă de Pământ-asta 
în cazul în care se mai a)a pe planeta mamă- și pur și 
simplu plutește.

“Evrika” afost reacţia lui Jim când a realizat ce se în-
tâmpla de fapt. Mașinăria construită, menită să deter-
mine imponderabilitatea corpului uman funcţiona. Era 
incredibil. Din copilărie visul lui era să zboare și acum 
după 20 de ani de încercări truda lui a dat roade.

Dar cum era posibil sa ' ajuns tocmai la Ecuator? Și 
de ce era atât de frig acolo? Se pare că datorită faptului 
că în timpul acelei explozii unul dintre 'rele tensionate 
a cedat, mașinăria a întâmpinat anumite di'cultăţi în 
funcţionare comasând astfel cei doi poli și inversându-l 
cu Ecuatorul. Deci acum Pământul avea un singur pol, 
dar asta înseamnă că invenţia lui a schimbat radical 
harta climatică a globului pământesc. Era șansa vieţii 
lui, dar era pur și simplu izolat pe o insulă necunoscută 
undeva la pol.

Pentru ca totul să 'e inexplicabil, Jim simte că se 
mișcă și deodată intră prin geam, fără ca acesta să se 
spargă, în micul lui laborator. Totul era la fel ca și când 
plecase, doar fumul dispăruse, însă, într-una din epru-
bete se întâmpla ceva ciudat. Jim era pe cale să își piar-
dă din nou cunoștiinţa când a constatat că explozia era 
cauzată de o altă descoperire a lui. Încă din facultate a 
încercat să găsească o metodă de a separa molecula de 
apă pentru a putea determina motoarele să funcţione-
ze cu hidrogen.

Acel fum înecăcios era de fapt hidrogenul eliminat 
în timpul reacţiei.

Era șansa vieţii lui, însă el nu știa încă sigur ce i se 
întâmplă. Era pur și simplu cuprins de extaz și deodată 
un fel de derulare în sens invers s-a produs și totul a 
revenit la normal. Laboratorul lui Jim plin de obiecte 
create în scopuri necunoscute și el rămas în transă în 
faţa computerului. 

Papiţa Dragoșin Anca, clasa a X-a A

Pasărea galbenă
0:49. Ok, mai e puțin și ceaiul va ' gata. Voi putea 

citi ziarul în sfârșit.
Privesc pe geam și văd o pasăre, pe o ramură, în co-

pacul din curte. Și îmi pare atât de frumoasă, atât de 
vioaie… un stop de lumină în această dimineață care 
este întunecată. Acum observ și norii gri de zăpadă cum 
se adună asupra bolții argintii. Și ce face această pasă-
re aici, în plină iarnă? Este pierdută de restul păsărilor, 

care probabil că acum sunt mult prea departe ca să îi 
mai simtă lipsa… dar oare această pasăre le simte lipsa? 
Oare le simte lipsa păsărilor? Oare îi este dor să 'e îm-
preună un stol? Oare îi este dor să facă parte dintr-un 
stol? Oare îi este dor să facă pe plac altor păsări? Oare îi 
este dor să își împartă mâncarea cu ele? Oare îi este dor 
să cânte cu ele? Poate că îi place mai mult să 'e indepen-
dentă. Poate că îi place mai mult să 'e separată de stol și 
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de normele lui. Poate că îi place să cânte singură. Poate 
că îi place să cânte un solo, nu mereu în cor. Poate că îi 
place să lase singură urme în zăpadă. Poate că îi e frig. 
Și poate, poate că frigul nu o mai deranjează. Poate că 
și-a făcut un cuib singură, în ceva scorbură călduroasă, 
departe de stol. Îi va ' mai bine fără păsări… dar totuși, 
poate până la primăvară i se va face dor. Poate că i se va 
face dor să cânte în cor alături de alte păsări. Poate că, 
deși realizează că ea nu mai face parte psihic din stol, 
deoarece acum știe ce e bine, acum știe mai multe de-
cât restul păsărilor… acum că a trăit singură, știe. Dar 
totuși, poate că îi este dor de satisfacția de a cânta ală-
turi de cor…

0:06. Ceaiul e aproape gata. […]
Stomacul îmi tremură și realizez că încă nu am mân-

cat. Îmi tremură încheieturile și mă dor. Mă îndrept cu 
niște pași ușori spre bucătărie și șosetele îmi sunt niște 
perinițe moi așternute ca un covor roșu. Aceste haine 
tricotate de bunica mă fac să mă simt atât de bine, îmi 
încălzesc inima și îmi mângâie su)etul prin culorile lor 
vii!

Întru în bucătărie, încălzesc o cană cu ceai de mușețel, 
pun biscuiți într-un bol, și aștept în liniște. Privesc o pa-
săre rătăcită pe creanga unui pom. Stă nemișcată.

Și de ce ar rămâne în același loc? Nu știe că este li-
beră? Nu știe că este separată de stol? Nu știe că poate 
merge unde vrea? Nu știe că poate face orice? Nu știe că 
lumea e mai mare decât aceste locuri…? Lumea e prea 
mare, și separarea de stol e prea frumoasă, pentru a ră-
mâne în acest oraș, în acest cartier, pe această ramură. 
Ce ar face pasărea în deșert? S-ar pierde printre cactuși 
și boabe de nisip. Nu ar putea înota în albastrul ceru-
lui, deoarece tot cerul ar tremura cu Soarele în mijlo-
cul bolții cerești. Nu și-ar putea găsi hrană, căci nu este 
un vultur… Nu ar supraviețui această pasăre frumoa-
să, departe de stol, în deșert. De fapt, nu știu dacă ar 
supraviețui aici. Pasărea aceasta are nevoi de stol pentru 
că singură nu s-ar descurca în deșert. Ca să poată trăi 
separat de stol, ar trebui să se poată descurca singură 
în deșert. Dar ea s-ar așeza pe ramura unui cactus, și 
picioarele ar începe să-i sângereze. Ar suferi, ar striga de 
durere. Iar cântul ei de jale s-ar auzi coline peste coline, 
dar nimeni nu ar ajuta-o. Ar rămâne imobilizată, rănită, 
singură în deșert. Ea e făcută să trăiască într-un stol. 
Cine știe de cât timp nu a mai mâncat, sau de unde a 
venit. A rămas singură. Poate că îi este dor de stol. Poate 
că nu e un su)et rebel care s-a aventurat de unul sin-
gur departe de stol. Poate că îi este mai dor decât arată, 
poate că o doare atât de tare că s-a separat de stol încât 
suferă. Suferă pasărea galbenă… suferă. Moare de dure-
re în fața ochilor mei…. Am spus că o voi ajuta, am spus 
că voi ' acolo, am spus că voi face o schimbare… Trebu-
ie să salvez pasărea. Trebuie să salvez pasărea, pentru 
că 'ecare acțiune pe care o facem are un lanț de reacții 
în viitor. Dacă stau să îmi beau ceaiul, pasărea va muri. 
Dacă mă ridic, pasărea va trăi, iar în câteva săptămâni, 
când zorii vor ' mai luminați, și nopțile mai angelice, se 
va întoarce un stol după pasărea galbenă pierdută. Pasă-
rea mea galbenă pierdută de stol. Trebuie să salvez acest 
su)et inocent de pasăre galbenă și măiastră… trebuie.

Ignor cuptorul cu microunde și ies pe hol, mă încalț 
cu balerinii verzi, îmi iau o giacă roșie, și ies afară. Stau 
în grădină, înconjurată de nămeți și de un frig sfâșietor. 

Mi-e foarte frig. Efectul hainelor de lână se reduce doar 
la mâncărimi. Mâncărimi și iritări. Mâncărimi și iritări 
și frig. Tremur, dar nu contează. Mă îndrept cu pași 
ușori, îmi ascult urmele în zăpadă și simt cum mi se face 
pielea de găină. Iubesc acel sunet, atât de calm, atât de 
plăcut… mă apropii lin și cu grijă de pasăre. Mă las pier-
dută în armonia acestui moment feeric- pasărea începe 
să cânte. Simt cum frigul din jur dispare, dar tremurul 
meu rămâne, mai puternic, mai intensi'cat, mai nebun. 
Notele dulci și armonizate curg pe crengile înghețate și 
dezvăluie un râu aurit de cristale prinse într-o lume la-
tentă și ideală. Și acea lume latentă, și acea lume ideală 
e înconjurată de un lac. Și acolo, acel lac este cu cea mai 
lină apă, cu cel mai dulce murmur, cu cel mai tainic glas, 
cu cea mai rece armură, cu cele mai ascunse comori. 
Acolo, pe fundul acelui lac vârfurile razelor de lună se 
pierd în profunzime și așteptări nemărginite de dureri. 
Acolo, pe fundul acelui lac lumina pală și aurită a Soare-
lui nu ajunge decât în rămășițe. Acolo, pe fundul acelui 
lac transparent de umbre toate păsările galbene cântă în 
taină. Nu vreau să îmi las pasărea galbenă să se piardă 
acolo, printre umbre, și mai departe de stol. Ea trebuie 
să se întoarcă înapoi la stol. Am stabilit asta. Mă simt 
responsabilă pentru acest su)et pur. Mă simt respon-
sabilă pentru soarta acestei 'ințe înrobite într-un trup 
gingaș și totuși atât de măreț, cu aripi de îngeri și coro-
lă de sfânt. Mă simt responsabilă pentru soarta acestei 
'ințe pierdută într-o grădină banală când ar putea ve-
dea lumea. Mă simt responsabilă pentru soarta acestei 
'ințe capabilă să mă abandoneze în orice moment. Mă 
simt responsabilă pentru acest su)et pur și inocent… 
O, pasăre măiastră, pe unde te-ai pierdut? Prin ce co-
paci ai mai cântat? Prin ce țări ai mai zburat? De ce te-ai 
oprit aici într-un moment de răgaz să îmi cânți un imn 
al existenței? Ce îmi spui prin al tău cântec miraculos? 
Ce minune încerci să-mi povestești? Ce povești, în ce 
limbi moarte îmi cânți mie… mie, unui muritor orb de 
frumusețe, unui muritor incapabil de înțeles, unui mu-
ritor surd de simfonii moarte? Mă întreb ce bine am pu-
tut face ca să pot acum să 'u binecuvântată cu un astfel 
de miracol, să 'u înecată într-un astfel de cântec dulce, 
să 'u adusă într-o astfel de frumusețe interzisă? Trăi-
sem printre aceste lacrimi, suspin și durere, încât uita-
sem, asta până acum, că păsările cântă. Păsările cântă 
mai gingaș decât o vioară, mai 'n decât un pian, mai 
vesel decât un )aut. Păsărea galbenă îmi desenează un 
portativ aurit în urmele din zăpadă, îmi aduce o pensulă 
în mână, îmi pune o pânză în față, și prin cristalele din 
lac îmi mișcă armonios și simetric brațele. Pensula se în-
dreaptă spre colțul din dreapta, de sus, pe urmă alunecă 
spre cel din stânga jos, pe urmă cu un glas lin și măias-
tru, pasărea îmi zgârie pânza cu ghearele ei ascuțite, din 
colțul din stânga sus, până la cel din dreapta jos. Și în 
dezastrul lui, acest desen îmi pare artistic –într-o anu-
mită măsură, mi se pare elaborat, atent și abundent în 
prospețime. 

Și în perfecta armonie a acestui moment, clipesc. 
Clipesc și cad, odată cu melodia cutremurătoare și pân-
za de artist. Cad, odată cu responsabilitatea mea pentru 
su)etul păsării. Ea zboară- 'u al văzduhului necuprins. 

 Paula Bărburaș, 
a XI-a A
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Haidu Mihaela, clasa a X-a I 
Grupaj de poezii

Şi dacă ar +...

Şi dacă ar ' să o iau de la-nceput
Numele tău mi-ar ' cel mai cunoscut.
Ai ' prima literă din abecedar,
Aş învăţa să te iubesc iar...

Primul gând ai ' tu şi apoi noi
Prima viaţ[ ar ' în doi,
Iar ultimul lucru, ar ' să mor,
Dar nu de dor!

Prima silabă ar ' «a»
Primul cuvânt ar ' «iubirea»
Şi când aş învăţa să scriu complet
Fără tine ar ', inevitabil, incomplet .

Când o să simt că inima-mi e plină
O să-ţi mulţumesc din nou că mi-ai adus lumină
Nimic nu e veşnic, eu ştiu,
Dar su)etul nu o să-mi 'e pustiu

O să 'i mereu acolo,
Chiar dacă afară plouă
Chiar dacă nu o să mă iubeşti
În su)et o să-mi zâmbeşti

Şi dacă tu o să ştii
Sensul cuvântului» a iubi»
Atunci când ai să vezi iubirea
Du-te să conjugi fericirea!

Mă vei găsi atunci la capăt de drum
Voi ' ultimul tău scrum
Voi ' a ta şi dacă e nevoie
Voi învăţa din nou să lupt pentru fericire!

Şi dacă ar ' să uiţi ce eşti pentru mine,
Nu o să mă pot abţine
Şi am să-ţi spun că mi-e dor,
Că nu ştiu să merg, dar o să învăţ să zbor!

Am un su/et...

Am su)etul îmbrăcat de dor
Şi creierul mi-e un adevărat cascador.
Am un trup imperfect
Şi un gând defect.

Am plânset, ce-am adunat să-l vărs
Şi ce păcat, că n-am cui să-l revărs.
Am în minte o simfonie
Şi mii de cuvinte plânse pe hârtie.

Am o sabie ce e gata să cadă
Şi ultimul cuvânt, sfârşit de serenadă.
Am un zîmbet împărţit inegal
Şi o inimă frântă care o ia la val...

Am o speranţă, e sus în cer
Şi forţa de-a înmuia un 'er.
Am un vis absurd
Şi un cântec surd.

Am o viaţă normală
Şi un vers pe o chitară.
Am un su)et nobil
Şi un gând ignobil.

Seară de vară

Și grele-mi sunt pleoapele
Și departe-mi e aproapele
Doar stelele sunt cu mine
Aici, sub cerul plin de lumine.

Aștept doar să adoarmă luna
Să-ţi sărut pieptul și mâna
Să te –ating luceafăr blând,
Din bolta cerului alunecând.

Inima-mi e frântă și e spartă în bucăţi
Iar umbra ta e în tot atâtea părţi.
O )oare nocturnă ce-ţi rezemă tulpina
De in'nita apă din care răsare lumina.

Să unesc marea cu zarea cu un strop de fericire
Precum soarele și luna își unesc a lor iubire
E un vis, deloc bizar,
E seară și îngerii cântă iar.

Și tu al meu scump luceafăr
De nu vei voi să cobori pe lac, pe nufăr
În 'ecare seară de vară tu vei ' așezământ
Fii tu coperișul lumii, iară eu voi ' pământ.
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Viaţa e doar un joc

Viaţa e doar un joc de cuvinte
Dacă nu știi să te joci, te minte
Te distruge dintr-un cuvânt,
Și te doboară cu o adiere de vânt.

Viaţa e o propoziţie sau o frază
Te doare când nu mai simţi vreo rază,
Dar după punct,de 'ecare dată,
Vei învăţa că nu există «niciodată»

Viaţa e despr eoameni sau 'inţe
Cu un 'zic perfect dar plin de suferinţe,
Și argumete se-aduc, textul e plin
Dar 'ecare cuvânt varsă venin.

Aceasta e viaţa, un joc de cuvinte
Cu mii de înţelesuri în minte,
Cu început, dar fără sfârșit
E doar un joc, desăvârșit!

(Fragment) 
Când am revenit, în februarie, la Hunedoara, eram 

alta. Citisem prea mult poate, sau poate începeam să 
mă maturizez. Sau poate nebunia în care trăiam nu 
avea sens și începeam, în sfârșit, să o simt. Nu știu. 
Nu mai știu. Nu mai credeam nici în dragoste, nici în 
fericire, rămăsesem descumpănită, goală, seacă, sor-
didă. Nimic nu mai credeam. Este, în fapt, basm tot 
ce-I bun. Copil 'ind, citeam despre prinţi și prinţese, 
despre care am a)at ulterior că există (există, dar n-au 
puteri ca-n povești, sunt umani, sunt diferiţi, sunt vii 
și sunt ca mine). Asta cred și despre dragoste. Există, 
dar e umană (deci limitată), diferită, moartă, proba-
bil, și foarte străină mie. De ce nu mai cred acum nici 
în fericire? Pentru că… 

,, dacă dragoste nu e, nimic nu e”. 
Aș ' vrut să termin a-mi scrie gândurile adineaori, ar 

' fost mai liric. Dar nu pot. Momentan scriu fără Poesis 
(așa-mi botezasem patosul), o știu și nu mă ascund. Nu 
vreau să o spun frumos, vreau doar să o spun… pentru 
că, amintindu-mi cum au început toate, devin încăr-
cată și pentru că momentan așa îmi simt su)etul: nu 
frumos, dar su)et. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă ar 
rămâne așa…imposibil. Aș suferi pentru metamorfoza 
lui, suferinţa l-ar inunda, deci spală și puri'că, și-ar de-
veni din nou vechiul meu su)et. Sunt prea conștientă 
de toate. Mulţi 'loso' aprobă egalitatea lucid=tragic, 
de aceea, poate, nu mai vreau să citesc nimic, pentru 
că nu mai vreau să 'u lucidă. M-am săturat. Vreau să 
cred din nou în toate prostiile în care credeam înainte 
să mă arunc în lac: dragoste, fericire, scop. Nimic nu 
mai cred. Nimic, nimic, nimic… Ascultam o melodie, în 
iarna aceea, întoarsă la Universitate. Nu-mi amintesc 
cine o cânta sau cum se numea, dar îmi frământă min-
tea versurile de început:

 “I hurt myself today,
 To see if I still feel,
 I focused on the pain –
 ]e only thing that’s real.”*
(*Johnny Cash, “Hurt” - ,,M-am rănit astăzi/ Să 

văd dacă mai simt/ Mă concentrez asupra durerii - / 

Singurul lucru real”)
Cât îmi plac aceste versuri, cât adevăr cuprind! 

Durerea- singurul lucru real. În viaţă, așadar, nu mă 
pot îndoi de două lucruri: de existenţa divinităţii și de 
existenţa durerii. Ambele există. Acestea nu sunt, așa 
cum credea Kant, nu există posibilitatea ca ele să 'e 
ireale, să 'e vis. Nu prea mai cred teoria 'lozo'că, con-
form căreia ,, Un vis al morţii eterne e viată lumii-ntre-
gi”* (* Mihai Eminescu). O crezusem cu tărie înainte, o 
crezusem chiar înainte să-l citesc pe Kant. Dar nu o mai 
cred. Pentru că, din nou, nu mai cred nimic afară de du-
rere și Dumnezeu. Restul nu știu. Restul poate că-I vis. 
Nici nu îmi pasă. Cu ce mă ajută pe mine asta? Trăiesc 
un vis urât, nu-I viaţă, e vis! – Vai, îmi spun, câtă conso-
lare știind aceasta! Orice ar ', nu-mi place. Dacă-I vis, 
dorm. Deci trăiesc, deci e degeaba totul ?! Cred că am 
găsit consolarea: Totul e în zadar. Nu am su'ciente mo-
tive să mă declar nefericită, de ce o fac? De ce e iarnă, 
miezul nopţii, de ce sunt tânăra și mi-am atins scopul, 
fără să scap însă de pesimism? Fără motive, fără des-
tule motive… Exact că marii nihiliști. Dar de-aș avea 
și eu geniul… Poate că am, poate că asta-I preţul lui: să 
'u lucidă. (Și cât urăsc asta, Dumnezeule! Ce n-aș da să 
delirez, să mă învârt în divină și preascumpa agonie!) 
Cât optimism! Râd, râd ca o nebună suferindă, râd de 
mine. Dacă aș ști că am geniu și că ăsta-I preţul lui (cât 
optimism până și-n a propune ipoteza!), atunci nimic 
nu ar ' lipsit de sens. Aș mai ști ceva, ar mai ' încă un 
fragment de realitate de care să mă agăţ. Aș mai crede 
în ceva…în mine. Doamne, cât de bine ar '…, dar iată 
că știu ceva foarte sigur (?!), aproape la fel de sigur cum 
știu că sufăr: nu am geniu. Nu am nimic, absolut nimic, 
și îndur totul, numai 'indcă reușesc să-mi iau gândul 
de la acel nimic. Câte certitudini a'rm! Dar nimic nu-I 
cert, nimic decât durere. Simt durere. O simt chiar 
acum, când descopăr acest adevăr al lumii. Mă sfâșie, 
dar îmi trece, aproape, scriind. Revine. Revine, căci aud 
zgomote, aud oameni. Durere…

 Mă duc să mă închin ei.
Cristina Chiţu, X I
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“Locuim sau nu în televizor” este întrebarea pe care 
ar trebui să ne-o punem mulţi dintre noi. Şi aici nu mă 
refer doar la televiziunea în sine, ci la toate mijloacele 
media. O parte din societatea de azi nu reuşeşte să 
distingă şi să ia ca atare o anumită ştire, ajungând să 
cadă pradă tehnicilor de manipulare.

Majoritatea oamenilor uită că mass-media poate 
in) uenţa, dar niciodată nu poate impune.

De-a lungul anilor, într-o societate care se a) ă într-
o continuă creştere dependentă de viteză, informaţia 
joacă un rol foarte important, in) uenţa media a cres-
cut, devenind din ce în ce mai puternică tehnologic, 
începând cu telegraful, radio, ziare sau reviste, telezi-
une şi internet. Mass-media joacă cel mai important 
rol în informarea populaţiei, lucru care stă la baza 
unei societăţi prospere.

Vedem, din păcate, cum o parte din societatea de 
consum este uniformizată şi imbecilizată de in) uenţa 
media, cum oamenii devin obiect pentru presă, cum 
cultura este standardizată şi orientată de pro' t, cum 
oamenii îşi pierd capacitatea de a selecta informaţia şi 
de a o alege pe cea potrivită. 

De ' ecare dată, în istorie, când a apărut un nou mi-
jloc de comunicare, a apărut un nou stil în artă, o nouă 
descoperire în ştiinţă, însă nu au lipsit şi speculaţiile 
si efectele nocive asupra omului.

Spre exemplu când au apărut primele cărţi s-a con-
siderat că unii oameni îşi vor pierde capacitatea de a 
memora la un moment dat şi că aceştia vor avea im-
presia că dobândesc cunoaştere ' indcă au citit. Când 
a apărut locomotive cu aburi nu s-a putut concepe 
ca un om să se deplaseze cu o aşa mare viteză. Când 
a apărut tiparul, o parte a societăţii credea că acce-

sul larg la cultură poate '  periculos pentru masele 
inconştiente. Când a apărut televiziunea, s-a crezut că 
imaginile vor înlocui scrisul, omul nemaiputând '  ca-
pabil să analizeze critic informaţia, să conceapă ceva 
liniar, iar marile opere se vor risipi, o dată mediate.

În prezent, pentru internet există teama că 
datorită lui vor dispărea cărţile, iar oamenii vor face 
parte dintr-un” SAT GLOBAL”, singuri, deşi conectaţi 
la lumea întreagă. 

Pe de o parte aşa şi este, însă unele speculaţii aduse 
împotriva anumitor mijloace media sunt, în opinia 
mea, puţin absurde. În ciuda aparenţelor societăţii 
îi este de folos o gamă largă de unde poate să îşi se-
lecteze informaţia având totodată posibilitatea de o 
mai bună informare. Însă ce trebuie să dovedim noi, 
populaţia de azi? Că nu “trăim într-un telezivor”.

În ultimul timp, începând de la instaurarea tele-
viziunii de masă, suntem martorii unei extraordinare 
prevalenţe a practicilor de comunicare în toate dome-
niile societăţii, precum şi la o dezvoltare exuberant 
şi multivocă a tehnicilor şi tehnologiilor de comu-
nicare. Micul ecran are o forţă manipulatoare cu cât 
se bazează pe credibilitatea conferită de imagine. De 
aceea, de cele mai multe ori ceea ce a văzut omul la 
televizor cu ochii lui susţine ca este un verdict.

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, 
iar televizorul con' rmă aceasta. Radioul este mai 
limitat în acest sens, acesta rezumându-se la propa-
garea informaţiei. Aici este importantă tonalitatea 
vocii sau a muzicii de fundal. Presa scrisă se rezumă 
doar la acele pagini srise eventual însoţite de o foto-
gra' e. Însă, internetul, poate să folosească toate 
posibilităţile imaginabile de a propaga informaţii. 

„Locuim sau nu
în televizor”?!
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Dacă nu suntem mulţumiţi cu ştirea pe care am citit-o 
sau auzit-o, ne putem informa de pe alte zeci sau chiar 
sute de pagini. 

Pe lângă avantajele pe care le oferă mass-media de 
a cunoaşte şi a vedea informaţii sau ştiri de ultimă 
oră, aceasta prezintă şi o serie de dezavantaje.

Mass-media poate '  utilizat şi ca mijloc de 
in) uenţă în masă a opiniei publice, De multe ori poate 
să inducă populaţia in eroare şi panică prin ştiri nega-
tive care sunt associate cu muzică pe măsură, creând 
un fundal pentru sensibilizarea opiniei publice, dacă 
aceasta nu o poate percepe în aprofunzime. Uneori 
se face trecerea de la un subiect la altul atât de rapid 
încât nu oferă omului posibilitatea de a gândi în to-
talitatea ştirea. Se poate ajunge să se creadă că unele 
lucruri se petrec pentru că aşa este normal. Desensi-
bilizarera publicului se poate face şi prin combinarea 
rapidă a ştirilor tragic cu reclame de divertisment. 

Din pacate, se face o expunere a publicului la 
imagini din ce în ce mai imorale sau violente. Pe lângă 
aceasta se face şio educare subtilă a populaţiei privind 
adevărul relative şi viaşa în care orice este posibil. 

Un alt dezavantaj îl reprezintă evadarea din reali-
tatea prin expunerea excesivă în faţa mijloacelor me-
dia pentru a uita de problemele cotidiene. 

Există o serie numeroase de alte dezavantaje pe 
lângă efectele pozitive care le oferă mass-media care 
in) uenţează societatea în care trăim. 

Primele victime ale acestor consecinţe sunt tinerii, 
energia societăţii de azi și maturii de mâine. Tinerii 
trebuie să dobîndească o anumită experienţă intelec-
tuală pentru a putea selecta la ceea ce vor sa îsi expu-
nă mintea și su) etul.

Mass-media câștigă miliarde de dolaridin reclame-
le pe care ni le vând nouă. Prin vizualizarea repeta-
tă a anumitor reclame, îndemnuri suntem tentaţi să 
cădem pradă. Credem că un lucru este bun după ce 
l-am vazut la TV sau în reviste. În acest caz există si 
o in) uenţă pozitivă, repsectiv cea a promovării spor-
tului sau a unor organizaţii. Oamenii încep să devină 
mai conștienţi, punând în practică anumite activităţi. 
Insă acest lucru intră în balanţă automat cu promova-
rea, pe de o parte a produselor tip fast-food, generaţi-
ile actuale ajungând să ' e obeze, iar pe de altă parte, 
acele „vedete de carton” mult prea anorexice ' ind un 
exemplu pentru multe tinere. 

Mass-media ajunge să ' e un reper important în 
viaţa noastră, dar de cele mai multe ori se poate trans-
forma în duşmanul nostru dacă nu ştim să analizăm 
cu atenţie anumite mesaje.

Acea tehnică despre care am precizat anterior este 
cea a manipulării. În unele situaţii ne poate conduce 
să acţionăm cum doresc ele, ajungem să facem ceea ce 
au hotărât alţii pentru noi. 

Media mai este folosită și pentru atingerea anumi-
tor obiective precum campanile politice. 

Noi trebuie să ' m conștienţi ca deciziile, credinţe-

le și valorile proprii să ne de' nească personalitatea, 
trăirile și ipotezele. Trebuie să vedem mass-media ca 
pe o sursă care ne oferă informaţii, nu un coordonator 
al vieţii noastre. 

Într-o altă ordine de idei aduc în completare fap-
tul că mijloacele media pot modi' ca comportamente. 
De la atitudinea de tele-privitor sau cititor care devi-
ne pasivă și credulă în faţa imaginilor și informaţiilor 
transmise ajungi să '  manipulat în toate domeniile în 
care tu îţi desfășori activitatea. 

Mijloacele moderne media redau cea mai apropia-
tă formă a realităţii, de aceea au și o credibilitate într-
un procent atît de mare. Ele pot subinforma, prin re-
darea doar unui fragment e realitate sau dezinforma 
prin tehnici speciale. Ni se prezintă doar ceea ce în-
deplinește un interes, sau ceea ce este ușor de captat. 

Trăim zilnic un răboi informaţional, iar mesajelele 
la care suntem expuși pot '  de multe ori dăunătoare. 
Pentru a limita efectele negative ale mass-mediei tre-
buie să acordăm o atenţie sporită tuturor informaţii-
lor primite. Oamenii selectează de cele mai multe ori 
la nivelul subconștientului, iar acest fapt demonstrea-
ză gradul ridicat venit din partea mass-media. 

Mass-media poate in) ueţa, dar niciodată nu poate 
impune, după cum am mai spus. Vom putea mereu să 
alegem o carte în locul unui ziar de proastă calitate, 
sau a unui ' lm în locul știrilor televizate dacă le consi-
derăm de a '  de o calitate superioară, sau de ce nu, să 
' m capabili să selectăm un mijloc media de calitate, 
nu doar de o cantitate a informaţiilor. 

Alternativele ne sunt puse la picioare, după felul și 
asemănarea noastră. Atunci de ce am alege să „trăim 
în televizor”?

Matei Denisa Ligia
clasa a X-a G



21

CNS - în lumea sportului
În cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar 

(ONSS), Colegiul Naţional „Silvania’’ s-a cali' cat la 
faza judeţeană pe echipe la disciplinele: fotbal băieţi, 
unde s-au clasat pe ultima treaptă a podiumului, 
handbal fete, ' ind aproape de cali' carea la turneul 
zonal, clasându-se pe locul 2, baschet fete şi băieţi, 
locul 3 respectiv locul 1, băieţii reprezentând judeţul 
Sălaj la faza zonală, volei, atât baieţii cât şi fetele s-au 
clasat pe locul 3.

La individual, Cosmina Pop, participantă la Cross, 
a reușit clasarea pe prima treaptă a podiumului, cali-
' cându-se direct la naţională. Margin Andrei, campi-
onul naţional de anul trecut, a reprezentat și în acest 
an cu mândrie CNS-ul la tenis de masă, reușind să se 
cali' ce din nou la ' nala pe ţară. Tot la acest sport, 
eleva Suciu Sorana și-a asigurat ‘’biletele’’ către tur-

neul ' nal, după ce a urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
podimului în judeţul nostru. În ceea ce privește con-
cursul de șah, sau sportul minţii cum mai este numit, 
la fete, Wengrutzky Zsuzsa s-a clasat pe a III-a treaptă 
a podiumului, aceeași performanţă realizând-o și la 
concursul pentru băieţi elevul Astalis Paul.

O altă competiţie importantă la care Colegiul nos-
tru a luat parte se numeşte Cupa Lyceum, puţin mai 
săracă, ramurile sportive ' ind voleiul, acolo unde 
băieţii au reuşit să se autodepăşească, clasându-se pe 
locul 2, fetele pe 3; a doua disciplină ' ind baschetul, 
acolo unde fetele s-au clasat pe 3, iar băieţii au demon-
strat încă o dată că nu au rivali în Sălaj.

  Nicoară Alexandru
  Clasa a XII-a E

C.N.S are şi karatişti 
de valoare

Doi elevi din cadrul C.N.S. Zalău - clasa domnului 
profesor Morar Florin, urcă în ' ecare an mai sus pe 
scara adevăratei performanţe. Este vorba de Cliţan 
Iulia și Crecan Marc, ambii având centura neagră cu 
1 Dan și practică acest sport de 12, respectiv 13 ani. 

Antrenorul celor doi este senpai Marincaș Călin, 
cu un renume răsunător în sportul sălăjan, întrucât 
în ultimii 5 ani a fost desemnat de autorităţile locale 
ca ' ind Sportivul nr. 1 al Judeţului Sălaj. Iulia și Marc 
au reușit și ei să ocupe un loc în primii 4 sportivi, din 
zece desemnaţi cei mai buni sportivi ai anului, ast-
fel Clubul TERRA KID, unde sunt legitimaţi aceștia, 
a avut 3 karateka selectaţi în clasamentul celor mai buni sportivi sălăjeni. De altfel, toţi 3 fac parte, din 

Lotul Naţional de Karate al României. 
Iulia și Marc au participat la un concurs naţional 

care s-a desfășurat la Brăila și Izvorani, unde Crecan 
Marc a concurat la categoria juniori (1995-1997), iar 
Iulia Cliţan la categoria tineret (1992-1994), amandoi 
susţinând 3 probe: kata, kumite și fukugo. În urma 
concursurilor, Iulia și Marc au obținut medalii de 
aur, argint respectiv bronz care i-au condus la Cam-
pionatul European din Italia. Atât Iulia cât și Marc au 
obținut titlul de Campioni Europeni la proba Kumite 
pe echipe. În acest fel, cei doi campioni ai colegiului 
nostru s-au clasat cu succes în topul celor mai buni 
sportivi ai județului Sălaj.

Material realizat de Iulia Cliţan 
clasa a XII-a E
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* e Fascinating 
World of Dreams 

Ever since the beginning of civilization, people 
were fascinated by dreams and they tried to solve 
their mystery. Nowadays, people have the same inter-
est in dreams and they try to understand their mes-
sage. Scientists also show a lot of interest in this, do-
ing a lot of research in this area.

Dreaming is one of the most mysterious experi-
ences of our life. During the Roman Empire, some of 
the dreams were presented to the Senate in order to 
be analyzed and interpreted, because they believed 
that dreams were messages from gods. ] e interpret-
ers of dreams used to accompany the military leaders 
in battles and military campaigns. Besides the signif-
icances of dreams that we probably heard from our 
grandparents, dreams are connected to our personal-
ity and behavior. Researchers as Michael Shredl or Ian 
Wallace claim that we can solve a lot of problems of 
our real lives if we pay attention to the details in our 
dreams.

All the people dream, including blind people. 
Dreams can last between 5 and 45 minutes. Each per-
son dreams many times a night, the ' rst dreams be-
ing shorter than the last ones last. We usually dream 
about experiences that we recently went through or 
things that happened over the day. ] e most common 
dreams include the sensation of being followed, fall-
ing from a high distance, ) ying or embarrassing situ-

ations.
Some of the dreams that we have can be easily in-

terpreted, according to the specialists. For example, 
if we dream that we are late at a professional meet-
ing, or that we forgot to do a paper in time, it means 
that we have problems in our professional lives and 
our subconscious is trying to solve them. If we dream 
empty rooms or houses, that means that we have a 
special talent or passion for something.

An interesting fact about dreams is that we only 
dream about things that we know. It is impossible to 
dream about a person that we have never seen in our 
real life. ] e human brain cannot invent faces, there-
fore every face that we see in our dreams we have al-
ready seen it in real life, even if we do not remember 
it. Another interesting fact about dreams is that we 
forget it after we wake up. Five minutes after a per-
son wakes up, he has already forgotten half of what 
he dreamed. Ten minutes after, 90% of the memory 
of the dream is gone.

Dreams are a part of our lives and they remain one 
of the most interesting and mysterious experience 
that we go through.

 Iosif Andreea-Maria, 
a XII-a G

Coordonator prof.Krisztina Katona

As the world becomes smaller and smaller and the 
phenomenon of globalization has a greater e� ect on 
us day by day, for sure you wonder at least once if 
there is any place for local traditions and customs.

In contrast with these signi' cant elements, tradi-
tions and customs still exist. But do they really mat-
ter? Does their existence have any importance in a 
modern century based on development and technol-
ogy?

] rough local traditions, the identity of each na-
tion remains alive and well de' ned. Without the iden-
tity given by traditions, a nation would not be a na-
tion anymore. 

] e Romanian culture is very rich in tradition and 
folklore. ] e culture steams from the Dacians, who 

Customs and Traditions - the Mirror 
of Each Civilization: Romania
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once occupied the area in the past, among other in) u-
ences are the Romans. Festivals feature brightly or-
namented costumes with traditional dancing. Wood 
carvings, skillfully woven carpets, and pottery are 
some of the elements of traditional Romanian cul-
ture. Some special folk arts of Romania are: the deco-
rated Easter eggs and painted glass. ] ese items can 
be found in many markets and vendors near tourist 
attractions throughout the country.

Another illustrative example I can underline is the 
fact that in Romania, especially in ] e Apuseni Moun-

tains, the locals welcome the guests with fresh bread 
(made by the local women in their houses) and salt. It 
symbolizes the prosperity of the region. Romanians 
are naturally hospitable people and always eager to 
share stories of their village with travelers passing-
by. You might even be invited into their home for a 
home-cooked traditional Romanian meal. 

Whether you want to see the customs of the an-
cient festivals related to various celebrations through-
out the year, such as Easter, Christmas, New Year’s 
Eve or ceremonies, the origins of which go back in 

history, or, conversely, modern performances, Roma-
nia is the place to come to.

] ese being said, I am de' nitely sure that local tra-
ditions really matter; through them we can give any-
one a chance to know our nation and history.

Cristina Sur, a XII-a I
Coordonator prof.Krisztina Katona
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A megcsonkított hegedű
Az ablaküveg tompán törte meg a behatoló, 

friss tavaszi napsugarakat. A zenész szemeit lá-
gyan csiklandozta meg a halovány fénynyaláb és 
egyúttal lassú, rapszodikus ébredésre késztette 
őt. Mindezzel legföljebb néhány ciripelő cinege és 
a szomszéd zöldebb fűjét gyilkoló fűnyíró nem ér-
tett egyet. A zenészt végül a megcsörrenő telefon 
repítette le a (fél)álom létrájáról.

- Nos, hogy döntöttek? – kérdezte a zenész, 
miközben hangjából enyhe izgatottságszag
áradt.

- Öö… Nos, Dalos úr… Öö, izé, hát…
- Bökje ki!
- Nem támogatjuk…
- Az Örömódára mondom, hogy nagy baklö-

vést követnek el!
- Nos, ez nem is olyan biztos. Hogy is fogal-

mazzak… maga túlságosan is régimódi.
Maga szerint ki élvezi manapság Mozart Négy 

évszakját és Beethoven tizedik szimfóniáját?!
*

A zenész letette a telefont. Enyhe fájdalmat 
érzett a bal lapockáján, sőt néhány ősz hajszála 
is égnek meredt. Őszintén szólva, én nem csodá-
lom…

A muzsikus előrehaladott korú volt és sajnos 
súlyos beteg. Egyetlen vigasza a zene volt. Míg 
más ember szomorúságában az italba menekül, 
úgy ő a Stradivarija négy fényes húrja közelében 
nyugodott meg.

Csendesen búgott föl a hangszer a mester ke-
zében. Furcsa módon most csak a legalsó, legvé-
konyabb hangot kiadó húrt szólaltatta meg. A kis 
húr először szelíden énekelte meg azt a történetet, 
amikor egy tavasszal egy kórházban felcsendült a 
paradoxnak tűnő, mégis szokásos sírás-nevetés. 
Majd a képből kifakult az öröm, mint az elpattanó 
húr. Mi eredményezte ezt? A keservesen sírónak 
eggyel több ujja volt a kezén… A húr továbbéne-
kelte, ahogyan a virágzó tulipánok és a friss fű 
csillapították a borzalmas kedélyeket. A kis hóvi-
rág nőtt hat ujjal is. Sőt, kiderült, hogy a legtöbb 
társához képest sokkal többet konyít a zenéhez. A 
húr ezután keservesen énekelt az iskolai évekről: 
a sok csúfolkodásról, gúnyról, megvetésről. Arról, 
hogy senki nem értékelte tehetségét. Arról, hogy 
mindenki más újítani akar. „A hagyományokkal 
mi lesz??” – bőgött a húr. A hosszú elégikus dal 
után be-beékelődött néhány vidám hangsor is: az 
első szerelem, a zeneiskola diplomája…

Végül hirtelen elhullott a tulipán is, a hóvirág 

is. Nagyot szólt. Vagy talán az agyonhasznált húr 
szakadt el??

A második húr hangszíne nem volt annyira ma-
gas, mint társáé. A szobában hirtelen nyár lett. 
Sőt: esküvő, virágok, hegedű, húrok, gyakorlás, 
öröm, fájdalom, egy új autó, néhány fellépés, jó 
sok tojással, paradicsommal és egy rakás „Túl ré-
gimódi vagy…”-gyal vegyítve…

Végül hirtelen elhullott a sok gyümölcs. Nagyot 
szólt. Vagy talán az agyonhasznált húr szakadt 
el??

A harmadik húr mélyen szólalt meg. A szoba 
falait nyamvadt, üres őszi levegő rongálta. A le-
hulló levelek csörrenéseiből tisztán kivehető volt 
az őszülő hajszálak és a deresedő arc ráncainak 
csendjátéka. A tavaszi hóvirágot száraz avarrá 
változtatta az idő. Jóízűen csonkította az örömet, 
végül csonttá rágta - azt is a kutyáknak hajítot-
ta… bezzeg a gúnyt, szitkozódást, fájdalmat nem 
bántotta, hagyta, hadd szenvedjék tőle a muzsi-
kus. A félig csonk hegedű ezután a kézzel fogható 
unalomról dalolt: lassú, halk, unalmas fakulásról, 
elmúlásról…

Végül hirtelen elhullott az utolsó sárga falevél 
is. Nagyot szólt. Vagy talán az agyonhasznált húr 
szakadt el??

Az egyetlen ép húr dörmögő mély hangot adott 
ki. A falon jégcsapok csüngtek, mint a denevérek. 
A mennyezet gyors iramban repedezett. Erős, csí-
pős és hideg szél járta át a szobát, melyben erősen 
érzett a rákos szövetek elviselhetetlen bűze... A 
vén zenész csontos ujjai ráfagytak a húrra.

Végül elkezdtek hullani az ujjpercek, velük 
együtt a darabjaira repedt húrfoszlányok. Nagyot 
szóltak. Vagy talán az agyonhasznált élet „méltó” 
befejezéseképpen egy sírkő hullott a földbe, s az 
koppant ekkorát??

*
Másnap Dalos úr rokonai ütötték föl fejüket a 

háznál. Szemeik álszent könnyektől kisírva, szí-
vük az egekben: „Ennek volt egy Stradivarija!”

A hátramaradt javakért aprópénzekért licitál-
tak. Kivéve a Stradivarit, azért egy fél vagyont fi-
zettek: de csak azért, mert hiányzott róla a húr. A 
zenész nővére vette meg a kölykeinek: hadd fej-
lődjenek zeneileg. Ha meg nem tetszik nekik, nyu-
godtan játszhatnak vele mást is: égerfának néz ki 
– nem fájhat annyira az ütése…

Dobai István, 
X. B
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Napszemüveg*

Úgy érezte, újra fel kell vennie napszemüvegét. 
Nagy volt, kerek, tükröző és fél orcáját eltakarta, ha 
nem nyomta fel teljesen az orrán. 

Tükörbe bámul, görbe grimasza göndör fürtjeit 
szétnyomja, s eszébe jut a Hobo Blues Band dalának 
egy sora: „Hey, Joe! Kezedben a fegyverrel mondd, 
hova mész?” Csakhogy ezennel az orrán hordja a 
fegyvert, és nem annyira hajmeresztő.

-Cirkuszba megyek –gondolta.
Beért az osztályba. Megérkezett a karmester is, ő 

meg leült a többi bohóc közé, a második padba. 
-Beszéljünk az erkölcsről, az akaraterőről és a szel-

lem szabadságáról! - szólt a tanárnő.
Mindegyik ott lapult padjában, és a tanárnő tekin-

tetével döfködte védelem nélküli szemüket, valami 
olyan mutatványra várva, mely tapsviharban ússzon, 
remélve, hogy megtalálja végre az osztály fő attrakci-
óját.

-Az erkölcs az, amikor egy bohóc rúgja a port és 
nem engedjük, hogy egyedül leégesse magát, így hát 
beszállunk. – pattant fel egy vöröshajú, s nyomban el-
pirosodott, szemeit lesütötte.

-Az akaraterő meg – vette le süvegét egy másik 
– az, amikor szerfelett hátborzongató a hangja, de 
mégis tovább rikácsol; amíg valaki kényszerből vállon 
nem vereget, még annál is tovább, ha élvezed.

Enyhe taps csendült hátulról, de rögtön abba is 
hagyta. A tanár menten másat pécézett ki magának. 
Szeme egyből megakadt a rebellis kinézetű, a göndör, 
grimaszoló i� oncon, kinek hatalmas okuláréjában 
makulátlanul megszemlélhette magát.

-Beszélj a szabadságról!

Újra elmosolyodott.
-A szabadság az, amikor az akaraterő addig ellen-

ségeskedik az erkölccsel, amíg levehetem porosra vi-
selt álarcom. 

A kíváncsi szemek közül ezennel néhány megér-
téssel kémlelte magát fekete lencséiben, megannyi-
ban pedig ugyanúgy lappangott a felelés riadalma.

Még ma sem érzi úgy, hogy leteheti fegyverét. Hol-
nap sem. Meg azután sem.

Pető Ágnes, IX. H

* Iskolai feladat volt, hogy Napszemüveg címmel írjunk 
szöveget. Az írást Láng Zsolt A Pálcikaember élete kötetének 
azonos elnevezésű novellájának megtárgyalása előtt kellett 
elkészíteni.

Colegiul Naţional „Silvania” 
Zalău - DSD-Schule

Heutzutage, wenn die Fremdsprachen eine so 
wichtige Rolle in unserem Leben, vor allem im Leben 
der Jugendlichen, spielen, ist es eine Selbstverständ-
lichkeit geworden, Sprachprüfungen abzulegen. Auch 
im Zusammenhang mit den Prüfungen sprechen wir 
vor allem über die jüngere Generation, aber nicht aus-
schließlich: Um eine führende Position antreten zu 
können, braucht man unbedingt auch Sprachkennt-
nisse.

Was aber die Schüler betri� t, kann man immer 
häu' ger über Sprachkurse und Sprachprüfungen hö-
ren. Die Leitung unserer Schule zusammen mit den 
Lehrern haben alles getan, damit unser Kollegium 

Prüfungszentrum wird. Unsere Schüler können also 
neben englische auch deutsche Prüfungen (DSD - 
Deutsches Sprachdiplom) bei uns im Lyzeum ablegen.

Obwohl in unserer Schule Hauptgewicht auf Ma-
thematik und Informatik gelegt wird, gibt es vie-
le Schüler die jährlich sehr gute Ergebnisse an der 
Deutscholympiade oder an der DSD-Prüfung haben. 
Diese Prüfung hat bei uns eigentlich eine sieben Jah-
re alte Tradition, aber erst in diesem Schuljahr konn-
ten unsere Schüler die mündliche Prüfung bei uns in 
der Schule ablegen. Bis zum letzten Schuljahr fuhren 
sie nach Klausenburg (Cluj-Napoca), wo sie an Vorbe-
reitungskursen und dann an der Prüfung teilgenom-
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men haben. Sie hatten immer sehr gute Ergebnisse, 
das hat auch dazu beigetragen, dass unsere Schule 
DSD-Schule geworden ist. In diesem Schuljahr fan-
den die Vorbereitungskurse zum ersten Mal in un-
serer Schule statt, an denen fünfzehn Schüler teilge-
nommen haben. Sie legten dann im Dezember auch 
die DSD-Prüfung ab. Die Ergebnisse waren sehr gut, 
fünf Schülerinnen und Schüler bestanden die Prü-
fung mit dem Gesamtergebnis „Niveau C1“, acht mit 
dem Gesamtergebnis „Niveau B2“, zwei Schülerinnen 
erhielten Teildiplome. Wir sind sehr stolz auf unsere 
Schüler und Schülerinnen.

Die DSD II-Prüfung (Niveu B2/C1) können die Ju-
gendlichen in der XII. Klasse ablegen, ab dem näch-
sten Schuljahr gibt es die Möglichkeit auch die DSD I-
Prüfung (Niveau A2/B1) abzulegen, die man in jedem 
Jahrgang ablegen kann. In den Klassen IX, X und XI 
können die Schüler aber an Vorbereitungskursen und 
an verschiedenen Projekten und Aktivitäten teilneh-
men, wodurch sie ihre Sprachkenntnisse verbessern 
und vertiefen können, z.B. DSD-DFU-Projekte, DaF-
Olympiade.

An der Landesphase der Deutscholympiade neh-
men jährlich drei-vier Schüler unseres Lyzeums teil, 
deren Kenntnisse, Originalität und Kreativität durch 
Preise oder Belobigungen anerkannt werden. In die-
sem Schuljahr nahmen drei Schülerinnen und ein 
Schüler aus unserer Schule an der Landesphase der 
Deutscholympiade teil, die mit sehr guten Ergebnis-
sen nach Hause kamen. Der Schüler Pop Alin Valerian 
aus der IX. C Klasse erhielt den ersten Preis (Indivi-
dualprobe, Niveau B2), die Schülerin Bolboacă And-
rada aus der XI. A Klasse den dritten Preis (Individu-
alprobe, Niveau C1), die Schülerin Mátis Adrienn aus 
der X. B Klasse erhielt Belobigung (Individualprobe, 
Niveau B1) und die Schülerin Bálint Orsolya auch Be-

lobigung (Projektprobe).
In diesem Schuljahr erhielten wir die Möglichkeit 

als DSD-Schule das erste Mal an einem DSD-DFU-
Projekt teilnehmen zu können. Diese Projekte dauern 
gewöhnlich ein halbes Jahr. Für die Schüler begann 
die Projektarbeit Anfang November, als zwei Schüle-
rinnen, Bolboacă Andrada (XI. A) und Mátis Adrienn 
(X. B), mit der Deutschlehrerin Széles Beáta beim Me-
dienseminar des diesjährigen Projektes mit dem Titel 
EPOCHENFESTIVAL unsere Schule repräsentierten. 
Bis Mitte März arbeitete dann eine kleine Gruppe 
von etwa zehn Schülerinnen an dem Projekt unserer 
Schule: „Frauenrollen im Wandel der Zeit“. Das fer-
tige Projekt wurde schließlich bei der Präsentations-
seminar in Mediasch (17.-19. März 2013) von vier 
Schülerinnen, Bolboacă Andrada (XI. A), Mátis Adri-
enn (X. B), Mocan Daiana (X. I) und Pășcuţă Tania Di-
ana (XI. C), vor den anderen Teilnehmern erfolgreich 
vorgetragen. 

Diese Projektarbeit und die beiden Seminarien 
bedeuteten außergewöhnliche Erlebnisse und Erfah-
rungen für die Schülerinnen, sie hatten die Möglich-
keit Schüler aus dem ganzen Land, Journalisten von 
deutschsprachigen Zeitungen und Radiosendern aus 
Rumänien kennen zu lernen und auch mit Deutschen 
(mit Lehrern und Freiwilligen) in Kontakt zu kom-
men.

In der Zukunft werden wir natürlich mit der Un-
terstützung der Schulleitung die Arbeit fortsetzen 
und alles versuchen, damit unsere Schüler weiterhin 
die Chance haben Deutschprüfungen abzulegen und 
an verschiedenen Projekten teilzunehmen.

Faragó Elisabeta, Deutschlehrerin
Széles Beáta, Deutschlehrerin
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Tainele pianului descoperite 
în viaţa noastră

Am început să studiem pianul de distracţie, 
înainte de sărbători, ca să întâmpinăm famil-
ia. Apoi interesele faţă de acesta au crescut şi 
părinţii ne-au înscris la Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii, unde am început cursurile împreună 
cu doamna profesoară Kiss Adela.

Pentru noi pianul înseamnă relaxare, 
detaşare de cotidian, precum şi mediul propice 
de dezvoltare a creativităţii şi a gândirii.

Pe parcursul anilor am avut multe concerte 
şi spectacole, printre care cele mai importante 
au fost la Cluj-Napoca, spectacolul Pentru că e 
primăvară, balul caritabil din Sărmăşag, lan-
sarea de carte a doamnei profesoare de Limba 
şi Literatura Română, Imelda Chinţa, CNS are 
talent, unde am cântat o piesă la patru mâini, 

am înfrumuseţat zilele eminesciene din cadrul 
liceului şi de asemenea nenumărate participări 
la concertele din cadrul Școlii Populare de Arte 
și Meserii. Totodată, acompaniem corul biseri-
cesc al tinerilor din Sărmășag, unde încântăm 
inimile oamenilor. În așteptarea s' ntelor săr-
batori Pascale, am luat parte la momentul de 
su) et de la Clubul Rotary.

Doresc ca toţi tinerii să aibă tangenţă cu tot 
ceea ce înseamnă artă, să îşi descopere şi să îşi 
dezvolte talentul, să simtă ceea ce simţim noi 
atunci când cântăm.

Amalia Mátyás, clasa a XII-a E
Eduard Mátyás, clasa a X-a A

(Katie Melua)
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CLAUDIA POP: Eleva de aur a 
Colegiului Naţional „Silvania” – Zalău 
Studenta de excepţie a Universităţii 
Cambrige – Marea Britanie

Claudia Pop a fost o elevă de excepţie a Colegiului 
Naţional „Silvania”, Zalău și a absolvit liceul în 2011, 
ca șefă de promoţie. Perseverenţa, ambiţia, pasiu-
nea și seriozitatea au fost și sunt principalele atuuri 
ale Claudiei care a dus numele Colegiului nostru pe 
diferitele meridiane. Munca ei s-a concretizat în nu-
meroase premii obţinute la concursurile naţionale și 
internaţionale printre care amintim:

Olimpiade internaţionale:
Medalie de argint – Olimpiada Internaţională de 

Chimie “D. Mendeleev”, Rusia, 2011 (clasa a XII-a)
Medalie de bronz – Olimpiada Internaţională de 

Chimie “D. Mendeleev”, Azerbaidjan, 2010 (clasa a 
XI-a)

Medalie de argint – Olimpiada Internaţională 
de Ştiinţe pentru Juniori (proba teoretică), Coreea de 
Sud, 2008 (clasa a X-a)

Medalie de argint – Olimpiada Internaţională de 
Ştiinţe pentru Juniori (proba practică pe echipe), Co-
reea de Sud, 2008 (clasa a X-a)

Medalie de bronz – Olimpiada Internaţională 
de Ştiinţe pentru Juniori (proba teoretică), Taiwan, 

2007 (clasa a IX-a)
Olimpiade naţionale:
Menţiune – Olimpiada Naţională de Chimie, 

2011 (clasa a XII-a)
Menţiune specială – Olimpiada Naţională de 

Chimie, 2010 (clasa a XI-a)
Menţiune – Olimpiada Naţională de Chimie, 

2009 (clasa a X-a)
Premiul al II-lea – Olimpiada Naţională de Chim-

ie, 2008 (clasa a IX-a)
Premiul al II-lea – Olimpiada Naţională de 

Ştiinţe pentru Juniori, 2008 (clasa a IX-a)
Menţiune – Olimpiada Naţională de Biologie, 

2008 (clasa a IX-a).

Claudia Pop a fost şi este un model de urmat pen-
tru tinerii Colegiului nostru, un exemplu de putere de 
muncă, de simplitate, de bun simţ, de verticalitate. 
Toate alcătuiesc pro' lul spiritual şi intelectual al unui 
tânăr de succes!

Material realizat de 
prof. Imelda Chinţa
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Începând din data de 26 august, 
timp de o săptămână, elevii din 
ciclul gimnazial, liceal şi univer-
sitar, din judeţele Sălaj, Călăraşi, 
Prahova, Teleorman, Braşov şi 
Bucureşti, au participat la semi-
narul din cadrul proiectului “Dez-
baterea tinerilor pentru o viaţă 
sănătoasă”.

Alături de cele cinci judeţe im-
plicate în acest proiect, s-a alăturat 
şi Sălajul. Scopul proiectului a fost 
de a crea un cadru de interacţiune 
şi de dezbatere pentru tineri, pen-
tru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos şi a antreprenoriatului. 
Pentru al doilea an consecutiv, Vi-
itorPlus – Asociaţia pentru Dez-
voltare Durabilă a creat un cad-
ru propice pentru interacţiune, 
învăţarea creativă şi exersarea 
unor obiceiuri sănătoase, în rân-
dul tinerilor. Temele dezbaterii de 
anul acesta au fost sportul, ca o 
activitate de consolidare a echipei, 
socializare, consolidare a valorilor, 
motiv de implicare în comunitate, 
şi impactul obiceiurilor alimentare 
asupra mediului. Principala acti-
vitate a proiectului “Dezbaterea 
tinerilor pentru o viaţă sănătoasă” 
a fost seminarul educaţional, 
desfăşurat în staţiunea Cheia, 

judeţul Prahova. Proiectul a fost 
posibil datorită ' nanţării ofer-
ite de Uniunea Europeană, prin 
programul Tineret în Acţiune, şi 
sponsorizării oferite de compa-
nia Tenaris Silcotub. Proiectul a 
implicat o sută de participanţi, 
din şase judeţe, care, pe parcursul 
seminarului, au luat parte la dez-
bateri despre provocările de a avea 
un stil de viaţă sănătos, în soci-
etatea noastră, training-uri, jocuri 
de rol şi brainstorming-uri, dar şi 
evenimente în aer liber, activităţi 
sportive, drumeţii montane şi 

competiţii. În cadrul evenimen-
tului, tinerii au lucrat în echipă, 
pentru conceperea ghidului “Viaţă 
tânără şi sănătoasă” – un ghid 
realizat de tineri pentru tineri, 
pentru un stil de viaţă sănătos. 
Participanţii au învăţat să-şi for-
meze abilităţi antreprenoriale de 
bază şi şi-au însuşit cunoştinţe 
despre întreprinderile sociale, 
s-au implicat într-un dialog cu 
reprezentanţi ai administraţiilor 
locale şi ai altor organe de decizie, 
din zonele în care locuiesc, privind 
problemele şi soluţiile necesare 
pentru că tinerii să aibă un stil de 
viaţă sănătos şi oportunităţi pro-
fesionale. Acest proiect a fost o 
continuare a „Dezbaterii tinerilor 
pentru mediu”, desfăşurată în luna 
august 2012, ce a avut drept scop 
îmbunătăţirea cunoştinţelor legate 
de medi u ale tinerilor, dezvoltarea 
de către aceştia a unor proiecte 
de protecţie a mediului, ce au fost 
puse în aplicare în toamna anului 
2012, şi dezvoltarea manualului 
„Cum să ' i responsabil ca tânăr în 
problemele de mediu”.

Ovidiu Iancău, clasa a XII-a E

Dezbaterea tinerilor pentru 
o viaţă sănătoasă
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Proiecte şi activităţi 
extraşcolare

După ceva timp petrecut în sfera voluntariatului, 
încercând să spunem împreună povestea acestuia, 
ne-am dat seama că despre voluntariat se pot spune 
multe lucruri. Aşa că alegem la început să împărtăşim 
o parte din aceste lucruri cu voi, cei care ne citiţi, cei 
care ne ajutaţi să spunem impreună povestea volun-
tariatului. 

Odată cu trecerea timpului, şi nevoile elevilor de a 
lua parte la activităţi pe placul lor, care să le dezvolte 
abilităţile sociale şi să-i ajute în dezvoltarea personală, 
au crescut. Pe de altă parte, se spune că este la modă 
să ai un curriculum bogat cu activităţi care, în fond, 
spune multe despre tine. 

Colegiul Naţional “Silvania” a oferit mereu posibi-
litatea de a te înscrie în ONG-uri, de a organiza proie-
cte sau de a participa la diferite evenimente. 

Un proiect “de su) et” al CNS-ului este Liderii Mi-
leniului Trei. 

Cursul LMT este conceput pentru tineri liceeni, 
format din 12 module axate pe dezvoltarea personală, 
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, muncă în 
echipă, leadership. De-a lungul anilor, un număr mare 
de elevi a dobândit diplomă LMT, sau au devenit chiar 
traineri ai acestui curs. 

Clubul LMT este un ONG creat de tineri pentru 
tineri, înfiinţat în urmă cu un an. Ei coordonează 
diferite proiecte, precum “Culisele succesului”, o 
conferinţa ce dezvăluie cheia succesului oame-
nilor din comunitatea noastră. De asemenea, 
organizează diferite training-uri pe teme de inte-
res pentru tinerii liceeni. Este încă o oportunitate 
de activităţi interesante şi antrenante pentru ele-
vi. Misiunea? Autodepășire! Noi încercăm să con-

tribuim la dezvoltarea personală și profesională 
a tinerilor LMT-iști pentru a contura în România 
o generaţie de lideri, capabilă să declanșeze și să 
asume schimbarea. 

Consiliul Local al Tinerilor este cea mai veche 
organizaţie informală de tineret activă în Zalău, 
formată din liceeni și coordonată de doi voluntari. 
De-a lungul celor 17 ani de existenţă și a celor 
aproximativ 255 de proiecte implementate, CLT-
ul a avut ca grup ţintă atât tinerii, cât și copiii și 
chiar adulţii, principalul sprijin financiar și moral, 
fiind oferit de Primăria Municipiului Zalău.

Scopurile principale ale consiliului sunt promo-
varea implicării tinerilor în planul activităţilor co-
munitare și formarea și educarea lor prin metode 
nonformale, influenţaţi fiind de spiritul partici-
pării.

Consiliul şcolar al elevilor este structa de bază 
care are rolul de a reprezenta un punct interme-
diar între elevi şi corpul didactic, de a fi un factor 
al respectării principiilor democratice în şcoli. 

 CŞE-ul Colegiului Naţional “Silvania” a fost 
înfiinţat pentru a lucra cu elevi şi pentru elevi, 
fiecare activitate având că scop final educaţia non-
formala a tinerilor. 

 În acelaşi timp, în Colegiu, în cadrul proiec-
tului Comenius - a fost organizat un schimb de 
experienţă cu elevi din alte ţări. Din acest proiect, 
cns-iştii au avut foarte multe de învăţat despre si-
stemele educaţionale, culturale şi tradiţiile altor 
ţări. De asemenea, şi tinerii din alte ţări au avut 
oportunitatea să ne viziteze ţara, să studieze timp 
de o săptămâna în liceul nostru, cunoscând alţi 
elevi şi având şansa de a vedea cum funcţionează 
instituţia liceală la noi în ţară. 
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De asemenea, de 2 ani, se desfăşoară şi proiectul 
ECOprovocarea. În acest proiect au fost antrenaţi toţi 
elevii colegiului, astfel reuşind să ecologizăm mai 

multe zone ale comunității, să organizăm campanii 
de conştientizare cu privire la reciclarea deșeurilor 
şi la nevoia unei schimbări de mentalitate în rândul 
cetăţenilor. O mare implicare o au ecoambasadorii 
care, sub îndrumarea profesorilor au rolul de a impli-
ca elevii colegiului, în organizarea unor campanii de 
conştientizare şi supravegherea activităţilor cuprinse 
în proiect. 

În concluzie, un elev al CNS-ului are de unde să 
aleagă atunci când îşi doreşte să se implice în diferite 
activităţi. 

„Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio va-
loare, ci pentru că sunt de nepreţuit!”- Sherry Anderson

 
 Ștefania Morent şi Pop Ana – 

clasa a XII-a I

Împreună - pentru un 
mediu curat!

„EcOprovocarea” este o competiţie educaţio-
nală în domeniul protecţiei mediului a/ ată la a 
treia ediţie, organizată de ViitorPlus și sponsori-
zată de Tenaris Silcotub. Aceasta se desfășoară pe 
parcursul întregului an școlar 2012-2013, pentru 

zece instituţii de învăţământ din judeţele Călărași și 
Sălaj și are ca scop principal  educarea tinerilor prin 
implicarea practică în diferite activităţi de protectie a 
mediului. Fiecare unitate este reprezentată de o echi-
pă de ecOambasadori formată din 10 elevi și 2 pro-
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fesori. 
Echipele de ecoambasadori au misiunea de a or-

ganiza evenimente cu un impact pozitiv asupra me-
diului, de a-și implica și motiva cât mai mulţi colegi 
pentru a participa la activităţi ecologice. Echipa Cole-
giului Naţional “Silvania” a fost intitulată ,,Cavalerii 
Eco’’. Aceasta este formată din elevi ai claselor a IX-a 
(Chiţu Cristina, Domuţa Darius, Iaţica Iris, Prodan 
Lavinia) și a XI-a (Vulturar Damiana, Vlaic Daciana, 
Iancău Ovidiu, Nicoară Alexandru, Cliţan Iulia, Puș-
caș Andrei), însoţiţi de doua profesoare Pop Emilia și 
Iepure Ioana. Cele două școli generale cu care CNS-
ul formează o echipă sunt cele din Mirșid și Crișeni. 
Ca echipă, elevii de liceu au realizat activităţi diverse 
printre care se numără campanii de conștientizare, 
târguri de resurse, educaţie ecologică și igienizări. În 
cadrul campaniilor de conștientizare aceștia au abor-
dat teme de mediu diverse (reciclarea, pădurea, ener-
gia eoliană, energia solară, amenajarea de spaţiu ver-
de) în scopul de a informa grupurile ţintă în privinţa 
necesităţii ocrotirii mediului. Aceștia și-au desfășurat 
mereu activităţile începând cu liceele, după care s-au 
extins la mai mutle școli din Zalău, de exemplu Școlile 
gimnaziale Mihai Eminscu, Gheorghe Lazăr, Corneliu 
Coposu, Simion Bărnuţiu, liceul Wesselenyi și Liceul 
Sportiv „Avram Iancu”. Campaniile s-au extins la ni-

velul judeţului, la Școlile din Creaca, Jac și Sărmășag, 
unde copiii s-au bucurat foarte mult de vizita ecoam-
basadorilor CNS. Acţiunile acestea au avut un impact 
pozitiv asupra elevilor, s-au arătat foarte interesaţi de 
informaţiile prezentate așteptând să ' e desfășurate și 
alte evenimente de natură eco în școlile lor. Totodată, 
au fost bine cotate și târgurile de resusre organizate 
cu ocazia diferitelor sărbători precum Crăciunul, Dra-
gobetele și 1 Martie. Aceste târguri s-au diferenţiat 
de cele obișnuite, produsele ' ind alcătuite, în cea mai 
mare parte, din materiale ecologice, iar ,,vânzarea’’ 
s-a realizat în schimbul unei cantităţi de reciclabile. 
Echipa ,,Cavalarii Eco’’ a organizat și o educaţie ecolo-
gică la care au luat parte majoritatea elevilor liceului, 
iar tema acesteia a fost modul de reciclare a diverselor 
materiale. În toamnă a fost realizată și o igienizare a 
grădinii liceului la care au participat câteva clase de 
elevi în urma căreia au fost eliminate multe deșeuri 
care pot deregla ritmul normal al naturii. 

În concluzie, putem spune că ecOprovocarea re-
prezintă un mijloc de educare al societăţii, în privinţa 
protejării naturii, în scopul de a contribui la asigura-
rea unui mediu de viaţă mai placut și mai sănătos.

 
 Ecoambasadorii CNS

Concurs de fotogra+ e
Pe data de 20.03.2013, 

la ora 14:00, a avut loc 
premierea concursului 
de fotogra' e Obiec-
tive subiective, atât la 
secţiunea alb-negru, cât 
şi la secţiunea color. Acest 
concurs a fost organizat 
de Liceul Teoretic “Ghe-
orghe Şincai” Zalău în 
parteneriat cu revista de 
cultură  “Caiete Silvane” şi 
Centrul de Cultură şi Artă 
Sălaj, la care s-au alăturat 
şi Colegiul Naţional “Sil-
vania”, Zalău şi Liceul de 
Artă Ioan Sima.

De la liceul nostru 
au participat un număr 
de 12 elevi, dintre care 
Gordan Alina (clasa a 
X-a E) şi Vizaknai Helga 
(clasa a XI-a H) s-au cla-
sat pe locul II, ambele la 
secţiunea alb-negru, iar Mureşan Ştefana (clasa a X-a E) la aceeaşi secţiune a obţinut o menţiune.

 Mureșan Ștefana, cls. a XI-a E
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Seriozitate şi performanţă
În perioada 1-6 iunie 2013, Colegiul nostru a avut 

onoarea de a găzdui ediţia a XVI-a a Concursului In-
ternaţional Preolimpic de Fizică în cadrul căruia 
au participat trei ţări: România, Ungaria și Moldova. 
Concursul este unul de pregătire al loturilor pentru 
Olimpiada Internaţională și constă într-o probă teo-
retică și o probă practică, de câte cinci ore, după siste-
mul Olimpiadei Internaţionale. Regulamentul acestui 
concurs prevede premierea unui câștigător, elevul cu 
nota maximă din concurs, și premierea lotului 'ecărei 
ţări. S-au obţinut următoarele rezultate:
SZABÓ ATTILA, MEDALIA DE AUR, UNGARIA
CIOBANU TUDOR, PREMIUL I, ROMÂNIA
SZABÓ ATTILA, PREMIUL I, UNGARIA
ZANOCI CRISTIAN, PREMIUL I, MOLDOVA
ANDRONIC DAN CRISTIAN, PREMIUL II, ROMÂNIA
JENEI MÁRK, PREMIUL II, UNGARIA
COLIBABA NICOLETA, PREMIUL II, MOLDOVA
DUMITRU SEBASTIAN, PREMIUL III, ROMÂNIA
KOVÁCS ÁRON DÁNIEL, PREMIUL III, UNGARIA
PURICE DINU, PREMIUL III, MOLDOVA

La concurs a participat Pop Dan Ionuţ, elev la Co-
legiul Naţional „Silvania”, Zalău, care a fost singurul, 
în ultimii 30 de ani, care a făcut parte din lotul lărgit 
al României la 'zică.

 După acest concurs loturile au participat la Olim-
piada Internaţională de Fizică din Copenhaga, unde 
România, respectiv Ungaria s-au situat pe locul 1 în 
Europa și pe locul 5 în lume. România a obţinut două 
medalii de aur și trei de argint, iar echipajul din Un-
garia, două medalii de aur, două medalii de argint 
și o medalie de bronz. Trebuie menţionat faptul că 
elevul din Ungaria, Szabó Attila, a ocupat de două 
ori locul 1 în lume, ceea ce reprezintă o premieră 
mondială. 

Felicităm organizatorii, profesorii îndrumători și 
bineînţeles elevii pentru rezultatele obţinute. 

Material realizat de prof. Imelda Chinţa și 
dir.adjunct, prof. Faluvegi Ervin

Este știut faptul că periodic se desfășoară în licee, 
alegeri pentru Consiliul Școlar al Elevilor. Astfel, în 6 
noiembrie s-au desfășurat alegerile pentru funcţiile 
de președinte și vice-președinte la C.N.S. deoarece La-
vinia Pop, elevă în clasa a XII-a și-a încheiat mandatul 
de un an.

Până în ziua alegerilor, candidaţii au avut timp să-
și câștige alegătorii prin intermediul campaniilor sus-
ţinute de 'ecare în parte. Înainte de a intra în detaliile 
alegerilor, un cuvânt despre candidaţi. 

Eduard Matyas, Denisa Matei și Teodora Petric au 
candidat pentru funcţia de președinte, iar Georgiana 
Cupșa pentru vice-președinte. Fiecare dintre aceștia 
a avut implicaţii în cadrul activităţilor Consiliului 
Elevilor încă din clasa a XI-a. Au demonstrat aptitu-
dini și rezultate excelente atât în cadrul școlii cât și 
în activităţi extradidactice. Nu în ultimul rând, 'eca-
re candidat a susţinut o campanie electorala e'cientă, 
folosindu-se de a'șe, pliante, anunţuri la radio și dez-
bateri în clasele colegiului. 

La încheierea perioadei de desfășurare a campa-

niilor au avut loc alegerile în sala festivă a Colegiu-
lui, supravegheate de membri ai consiliului și cadre 
didactice. Alegătorii începeau să intre, iar victoria 
candidaţilor stătea, de data aceasta, în totalitate, în 
mâinile lor. În acest an s-a atins un număr record de 
alegători, prin colaborarea excelentă a reprezentan-
ţilor claselor cu profesorii, radioul școlii și reţelele de 
socializare. 

În ziua următoare, s-au cunoscut rezultatele: Edu-
ard Matyas a câștigat și ocupă poziţia de președinte al 
Consiliului Elevilor. Contracandidaţii săi, Teodora Pe-
tric, Denisa Matei și Georgiana Cupșa ocupă poziţia 
următoare: vice-președinţi. 

În opinia mea, consecinţele campaniei 2013 vor 
avea un efect pozitiv asupra viitoarelor activităţi de-
marate, deoarece seriozitatea și onestitatea de care au 
dat dovadă candidaţii vor rămâne un exemplu viitori-
lor membri ai consiliului. 

Mădălina Criste și Andrei Părău
Clasa a XI-a I

Consiliul Şcolar al Elevilor 
de la C.N. „Silvania”
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 Volumul Exerciţii de echilibru 
cuprinde texte care au fost publi-
cate în ultimii 5 ani de către Tudor 
Chirilă pe blogul său personal. Pre-
zintă fragmente de proză, poezii, 
eseuri, pam) ete și ' le de jurnal 
scrise pe teme diverse care, așeza-
te în pagină, alcătuiesc un întreg. 
Temele predominante sunt iubirea 
și libertatea, subiecte care se gă-
sesc în aproape toate versurile lui 
Tudor din piesele trupelor Vama și 
Vama Veche.

 Motivul pentru care artistul 
și-a transcris gândurile pe hârtie 
este răspândirea acestora, credinţa 
în existenţa cititorilor de cărţi și în 
zilele noastre și efemeritatea teh-
nologiei: ”Cred că textele selectate 
se simt mai bine într-o carte. Blo-
gul are un aer efemer. Azi ai scris, 
mâine textele coboară undeva în 
josul paginii. Poimâine ele sunt ar-
hivă”.

 21 de cuvinte. De mână cu Dum-
nezeu. Dialog între Lumină și Um-
bră. La poalele su( etului. Scrisoare 
către liceeni. Graniţă. Dacă… . Băr-
bat, șosea, copac, câine, lan de grâu, 
clovn. Marea și noaptea. Chirilă în 
no man’s land. Inimă în renovare. 

Deschis muzeu. Știu. Să omorâm 
sindromul Caragiale. Milioane de 
Ulise. Când eram copil. Dumnezeu. 
Crăciunul nu e… . De ce funcţionăm. 
Camerista mi-a dat visele la spălat, 
sunt doar câteva din titlurile ce re-
prezintă o formă de expresie, de 
stabilire a relaţiei cu el însuși, de 
degajare a trăirilor interioare și a 
energiei negative cu care Tudor se 
confrunta în perioadele di' cile ale 
vieţii.

Fragmente din volumul Exerci-
ţii de echilibru:

”Citiţi. Citiţi mult. Citiţi tot ce 
vă pică în mână. Nu-i mai ascul-
taţi doar pe profesori. Citiţi orice, 
fără discernământ. Nimic nu e mai 
important ca lectura, acum. Apoi, 
căutaţi-vă între voi. Vedeţi care ci-
tiţi aceleași lucruri și înhăitaţi-vă. 
Numai în haită de oameni deștepţi 
o să reușiţi.”

”Din spirit civic, din respect 
faţă de tra' cul și destinele altora, 
din consideraţie pentru noi înșine 
și pentru ceea ce ne-a făcut cândva 
să râdem la aceleași glume.”

”Cred că cea mai mare invenţie 
a omenirii nu a fost roata, ci tocul. 
Ceea ce s-a întâmplat cu primul 

bărbat care a văzut gamba acelei 
femei tensionate în pantoful cu 
toc trebuie să '  echivalat cu primul 
pas pe lună. Pentru mine, tocul și 
tot ce vine odată cu el reprezintă 
esenţa feminităţii. Odată cu ridi-
carea pe tocuri, femeia proiectează 
în ochii noștri superioritatea rasei 
sale.” 

Cătălina Petruș Pop
XII E

Exerciţii de echilibru- 
Tudor Chirilă

Universități
Tu unde îţi vei continua studiile după absolvirea 

liceului?

1. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
UBB este o instituţie publică de învăţământ supe-

rior a cărei misiune este să promoveze și să susţină în 
comunitatea locală, regională, naţională și internaţio-
nală dezvoltarea unor componente culturale speci' ce.

În contextul actual, aceste componente sunt:
o cultură a acţiunii bazate pe cunoaștere siste-

matică și inovatoare (cultură a competenţei știinţi' ce 
și tehnologice, competenţei organizaţionale și a com-
petenţei cetăţenești);
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o cultură a învăţării permanente și inovatoa-
re; 

multiculturalitate, dialog intercultural și in-
terconfesional;

o cultură a dezvoltării personale și morale;
o cultură a atitudinii proactive și participării;
o cultură a dezvoltării personale;
o cultură a integrării în diversitate și a globa-

lizării, în condiţii de respect al identităţii și de reci-
procitate.

Unul dintre scopurile strategice ale UBB în ceea 
ce privește cercetarea știinţi' că este transformarea 
într-un actor activ la cultura și civilizaţia naţională 
și europeană, prin outputuri știinţi' ce și culturale de 
valoare. (Producerea de cunoștinţe necesare rezolvă-
rii unor probleme teoretice și/sau practice reprezintă 
trăsătura de' nitorie a unităţilor de cercetare).

Deciziile care au hotărât pro' larea de azi a Univer-
sităţii sunt: deciziile de transformare a Universităţii 
Babeș-Bolyai într-o universitate de referinţă a Euro-
pei Centrale și Răsăritene (1994), de angajare intelec-
tuală, civică și morală în favoarea democratizării și a 
integrării euroatlantice (1993), de extindere masivă 
a investiţiilor în infrastructură (1996), de reorgani-
zare în pro' l multilingual și multicultural (1995), de 
convertire într-o instituţie relevantă pentru sistemul 
internaţional al universităţilor (2000), de înfruntare 
cu noi iniţiative a condiţiilor globalizării (2003). 

Universitatea Babeș-Bolyai a adoptat ca principa-
lă direcţie de dezvoltare multiculturalismul, având în 
rândurile sale studenţi respectiv cadre didactice de 
etnie română, maghiară, germană si chiar reprezen-
tanţi ai etniei rromilor. Mai exact, universitatea oferă 
pentru studii universitare de scurtă și lungă durată 
111 de specializări (din care 99 română, 59 maghiară, 
16 germană, 8 engleză, 1 franceză, 1 italiană, 2 ucrai-
neană). 

Facultăţile ale căror studii pot '  urmate în cadrul 
Universităţii sunt: Facultatea de Matematică și Infor-
matică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie și Geolo-
gie, Facultatea de Geogra' e, Facultate de Știinţă și 
Ingineria Mediului, Facultatea de Drept, Facultatea 
de Litere, Facultatea de Istorie și Filoso' e, Faculta-
tea de Sociologie și Asistenţă Socială, Facultate de 
Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ști-
inţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de 
Studii Europene, Facultatea de Business, Facultatea 
de Știinţe Politice, Administrative și ale Comunicării, 
Facultatea de Educaţie Fizică și Sport, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Ca-
tolică, Facultatea de Teologie Reformată, Facultatea 
de Teologie Romano-Catolică, Facultatea de Teatru 
și Televiziune. Mai multe informaţii despre Universi-
tatea Babeș-Bolyai puteţi găsi accesând http://www.
ubbcluj.ro/. 

2. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Misiunea Universităţii este de a dezvolta valoarea 
în oameni, în procese și în produse prin calitatea pro-
cesului de învăţământ oferit unui număr cât mai mare 
de studenţi.

 După revoluţia din 1989, învăţământul superior 
românesc a revenit la tradiţia românească asemănă-
toare sistemului occidental. Începând din 1992, Insti-
tutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Univer-
sitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar din cele trei fa-
cultăţi existente la momentul respectiv, prin restruc-
turare s-au constituit șapte facultăţi: Automatică și 
Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii și Tehno-
logia Informaţiei, Inginerie Electrică, Construcţii, 
Construcţii de Mașini, Mecanică, Știinta și Ingineria 
Materialelor (devenită în anul 2011 Ingineria Mate-
rialelor și a Mediului), precum și Colegiul Universitar 
Tehnic, Economic și de Administraţie. În anul 1998, 
structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a 
completat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, 
iar în anul 2007, cu Facultatea de Instalaţii. Din anul 
2012, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are trei-
sprezece facultăţi în urma fuziunii cu Universitatea 
de Nord din Baia-Mare care a devenit Centrul Univer-
sitar Nord din Baia-Mare având în componenţă Fa-
cultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea 
de Resurse Minerale și Mediu și Facultatea de Știin-
ţe. 

 Cercetarea știinţi' că performantă, fundamentală 
sau aplicativă, reprezintă o preocupare esenţială a ca-
drelor didactice și cercetătorilor din UTCN. Potenţia-
lul știinţi' c de care dispune Universitatea a îndreptă-
ţit-o să organizeze sau să ' e implicată în organizarea 
unor manifestări știinţi' ce de anvergură, cu o largă 
participare a specialiștilor români și străini. Univer-
sitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca 
o instituţie de învăţământ superior modernă, în pli-
nă evoluţie, con' rmând autentice disponibilităţi de 
creaţie știinţi' că și culturală, ' ind o “Universitate de 
Cercetare Avansată și Educaţie”, între primele două-
sprezece universităţi din ţară, conform Ordinului Mi-
nisterului Educaţiei Naţionale.

 Invăţământul universitar de licenţă se desfășoară 
în cele 9 facultăţi, pe perioada a 4 ani (la Arhitectură 6 
ani). Studiile se încheie cu un examen de licenţă, con-
stând dintr-un proiect de diplomă și probe generale 
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și de specialitate, care le dă dreptul absolvenţilor să 
primească titlul de inginer licenţiat în pro' lul și spe-
cializarea urmate.

Mai multe informaţii despre Universitatea Tehni-
că din Cluj-Napoca puteţi găsi accesând http://www.
utcluj.ro.

3. Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

”Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Ha-
ţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clu-
jene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 și 
este azi una din cele mai importante și mai aprecia-
te universităţi din România. Avem astăzi un renume 
internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm 
dar și să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor 
noștri, cei pe care cu bucurie și interes îi primim în 
' ecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături 
de ' ecare nou student să urcăm treptele calităţii și ale 
excelenţei umane și profesionale. Universitatea este 
azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, 
' ind considerată una din universităţile de cercetare 
și educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 
școli de învăţământ superior românești. 

 În Universitate învaţă azi peste 5700 studenţi 
din ţară și din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 
mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de 
Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie. Aceasta 
dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec.”, 
mărturisește Conf. Dr. Alexandru Irimie, Rectorul 
Universităţii de Medicină și Farmacie ”Iuliu Haţiega-
nu”, Cluj-Napoca.

Mai multe informaţii despre UMF ”Iuliu Haţiega-
nu” puteţi găsi accesând http://www.umfcluj.ro. 

4. Universitatea din Oradea 
 Misiunea Universităţii din Oradea este de a pro-

mova cunoștinţele, cercetarea și instruirea prin par-
teneriate între cadrele didactice, studenţi și comuni-
tate.

 În ultimii 22 ani, Universitatea a răspuns schim-
bărilor care au apărut în politica naţional-educaţiona-

lă, schimbărilor demogra' ce, cerinţelor economiei de 
piaţă, nevoilor locale și regionale și noilor tehnologii.

 Toate aceste schimbări au condus la noi așteptări 
din partea studenţilor, personalului academic și ad-
ministrativ. Universitatea din Oradea oferă studenţi-
lor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvol-
tarea societăţii. Aceasta pregătire se desfășoara în 15 
facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de 
formare iniţială și cursuri postuniversitare.

 Facultăţile ale căror cursuri pot '  urmate în cadrul 
Universităţii din Oradea sunt: Facultatea de Arte, 
Facultatea de Construcţii și Arhitectură, Facultatea 
de Drept, Facultatea de Geogra' e, Turism și Sport, 
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Infor-
maţiei, Facultatea de Inginerie Energetică și Manage-
ment Industrial, Facultatea de Inginerie Managerială 
și Tehnologică, Facultatea de Istorie, Relaţii Interna-
ţionale, Știinte Politice și Știintele Comunicării, Fa-
cultatea de Litere, Facultatea de Medicină și Farma-
cie, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de 
Știinţe, Facultatea de Știinţe Economice, Facultatea 
de Știinţe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Orto-
doxă „Episcop Dr. Vasile Coman”. Toate cele 15 facul-
tăţi, cu toate cele 108 specializări pentru învăţământ 
universitar de licenţă, sunt acreditate ori autorizate. 
Învăţământul universitar de masterat cuprinde 86 de 
programe de studiu, iar învăţământul universitar de 
doctorat cuprinde 10 domenii.

 În facultăţi, activitatea instructiv-educativă este 
însoţită și aureolată de cercetarea știinţi' că. Alături 
de performanţele profesionale și comportamentul 
moral, cercetarea știinţi' că devine criteriul prioritar 
de evaluare academică a personalului din învăţămân-
tul superior. Pe lângă universitate funcţionează 29 de 
centre de cercetare instituţionalizate din care 3 acre-
ditate de CNCSIS. Mai multe informaţii despre Uni-
versitatea din Oradea puteţi găsi accesând https://
www.uoradea.ro. 

Cătălina Petruș Pop, XII E






