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 Ne face o deosebită plăcere ca în acest 
număr să prezentăm un eveniment important 
pentru întreaga comunitate educativă a liceului 
nostru, și anume acordarea titlului de binefăcă-
tor al Districtului Europa Centrală domnului 
Karl Kempf-Delacôte.  Fun-
dația CarElveția a fost fon-
dată în anul 2003 de familia 
Idda-Marie și Karl Kempf-
Delacôte din localitatea 
Schänis, cantonul St. Gallen 
din Elveția. Numele funda-
ției este alcătuit din două 
cuvinte Car – care provine 
din cuvântul englezesc care 
- și Elveția - denumirea în 
limba română a țării unde a 
fost înființată fundația. Sco-
pul fundației este acela de a 
oferi ajutor persoanelor ne-
voiașe din România. În cei 
17 ani de activitate, Fundația CarElveția a ve-
nit în ajutorul a mii de persoane nevoiașe, în 
mod special din satele Răducăneni (Iași) și 
Florești (Bacău).  
 De 14 ani, domnul Karl Kempf-Delacôte 
și fundația CarElveția au sprijinit cu multă ge-
nerozitate, și, în mod necondiționat, liceul nos-
tru. Sprijinul oferit a făcut posibilă funcționa-
rea în condiții optime a tuturor activităților din 
școală și nu numai.  
 Pentru absolvenții care doresc să conti-
nue studiile universitare și provin din familii 
cu venituri modeste, Fundația oferă anual bur-
se de studii. Până în prezent, nouă foști elevi 
au fost sau continuă să fie la momentul de față 
beneficiari ai acestor burse: Iștoc (Bejan)      
Georgiana Maria, Iștoc Ema Alina, Mârț Paul 
Adrian, Fiusteș Emanuela Delia, Dîncă Rita 
Cerasela, Mărtinaș Carmen Bianca, Iacob Lu-
cian, Mârț Andreea Bianca și Farcaș Elizabeth. 
 În semn de recunoștință pentru sprijinul 
oferit liceului nostru în toți acești ani, domnu-
lui Karl Kempf-Delacôte i-a fost conferit titlul 
de binefăcător al Provinciei Europa Centrală. 
Din cauza restricțiilor impuse de situația extra-
ordinară prin care trece întreaga omenire, nu a 
fost posibilă organizarea unei ceremonii oficia-
le de conferire a titlului amintit. Sperăm ca 
odată cu revenirea la normalitate să putem să-l 

avem în mijlocul nostru pe domnul Karl 
Kempf-Delacôte pentru a ne arăta recunoștința 
față de susținerea Misiunii Educative Lasallie-
ne din România.  

  

Pentru a marca acest eveniment special 
și unic, redacția revistei l-a rugat pe Domnul 
Karl să răspundă la câteva întrebări. Acesta a 
acceptat cu multă bucurie invitația noastră de a 
prezenta modul în care a ajuns să cunoască li-
ceul nostru, ajutorul oferit și, nu în ultimul 
rând, să transmită un mesaj elevilor, profesori-
lor și părinților. 

 
1. Ne-am bucura să aflăm câteva infor-

mații despre dumneavoastră și familia 
dumneavoastră. 

Mă numesc Karl Kempf-Delacôte și locu-
iesc în Schänis, cantonul St. Gallen, din Elve-
ția. Familia noastră este alcătuită actualmente 
din cinci membri: cei patru copii împreună cu 
mine. În urmă cu trei ani, soția mea Idda-
Marie a trecut la Domnul. Ea a fost în cei pes-
te 20 de ani de activitate caritabilă în România 
forța motrice care a pus în mișcare angajarea 
noastră directă în România. Cei patru copiii ai 
noștri Barbara, Martin, Ursula și Thomas, du-
pă decesul mamei lor, și-au manifestat dorința 
de a-și intensifica angajamentul lor în cadrul 
Fundației. Toți patru ajută cu multă dăruire, în 
funcție de timpul și posibilitățile pe care le au, 
la continuarea activităților în favoarea celor 
nevoiași din România.  
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2. De când ați început activitatea în Ro-
mânia și ce v-a determinat să începeți acest 
proiect?  

 
În timpul primei noastre vizite făcute în 

România, cu mai bine de 20 de ani în urmă, în 
zona orașelor Roman și Iași, am luat contact 
cu situațiile dificile în care trăiau multe familii 
și am luat hotărârea de a ne implica în mod 
activ și de a le veni în ajutor. 

 
3. Cum ați aflat de școala noastră? 
 
În luna mai a anului 2006, prin intermediul 

surorilor din Congregația Slujitoarele Duhului 
Sfânt, care au două comunități, una la Răducă-
neni și alta la Roman, am făcut cunoștiință cu 
Fratele Antxon, în Pildești. În jurnalul meu din 
acea zi notasem următoarele: „În timpul vizitei 
făcute la Pildești, Fratele Antxon, membru al 
unei Congregații care se ocupă cu educația, ne
-a prezentat Școala Profesională construită de 
el și confrații săi. Aici sunt formați aproxima-
tiv 50 de elevi/eleve în trei domenii de pregăti-
re profesională diferite: Croitorie, Instalații și 
Tâmplărie. Acest Centru școlar constituie un 
imens atu pentru această zonă din Nord-Estul 
României și o șansă unică pentru mulți tineri 
de a putea învăța o meserie.” Activitatea Fra-
telui Antxon și a confraților săi în favoarea 
tinerilor ne-a convins.  

 
4. În ce mod a susținut și a ajutat Funda-

ția CarElveția școala noastră?  
 
La început am adus diferite bunuri la Pil-

dești, în mare parte mobilier și diferite obiecte 
folositoare. Deoarece cu timpul numărul elevi-
lor a crescut, am început să susținem și finan-
ciar buna funcționare a școlii. 

 
 5. Ce ne puteți spune despre Bursele 
oferite de Fundația CarElveția?  
 
 Începând cu anul 2010, Școala 
Profesională s-a transformat în liceu tehnologic 
cu posibilitatea ca elevii să își încheie studiile 
liceale cu examenul de bacalaureat și să-și 
continue formarea lor la nivel postliceal sau 
universitar. Pentru ca toți elevii să aibă șanse 
egale pentru o astfel de bursă, am discutat cu 
cei din conducerea liceului posibilitatea oferirii 
anual a unui anumit număr de astfel de burse 
absolvenților. Principalele cerințe pentru 
acestea sunt: obținerea diplomei de 

bacalaureat, potențial școlar și emoțional, 
motivația personală pentru studiu și sprijin 
moral din partea părinților. 

  
 6. Care sunt caracteristicile școlii 
noastre pe care le-ați evidenția? 
 
 Consider că este minunat faptul că în 
timpul celor patru ani de școlarizare, pe lângă 
cunoștințele academice și tehnice, tinerilor li se 
oferă și o educație etică și emoțională, aceștia 
având posibilitatea să dobândească competențe 
sociale ridicate. 
 
 7. Ajutorul neobosit pe care ni-l oferiți 
de atâția ani ne-a ajutat să putem continua 
activitatea educativă lasalliană. În semn de 
recunoștință ne-am bucurat să vă putem 
înmâna titlul de binefăcător al Districtului 
Europa Centrală. Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră și familia dumneavoastră 
această distinciție?  
 
 Recunoașterea ca Binefăcător al Distric-
tului Europa Centrală reprezintă pentru mine o 
cinste și o mare bucurie. Dacă prin ajutorul 
nostru am putut și putem promova Misiunea 
Educativă Lasalliană, înseamnă că ne-am atins 
obiectivul comun. Prin „obiectivul nostru co-
mun” mă gândesc și la elevii și elevele, studen-
ții și studentele care realizează cu întârziere 
rezultatul extraordinar și valoros al formării lor 
umane primite în timpul școlarizării lor în Li-
ceul La Salle. 
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 8. Care sunt perspectivele, din punctul 
dumneavoastră de vedere, în ceea ce priveș-
te colaborarea dintre școala noastră și Fun-
dația CarElvetia? 
 
 Împreună cu cei patru copiii ai mei, sper 
să putem ajuta pe mai departe școala voastră 
pentru mult timp de acum înainte. Din fericire 
în regiunea noastră ne putem baza pe mulți bi-
nefăcători care ne pot ajuta. În Fundația noas-
tră CarElveția ajutoarele venite din partea bi-
nefăcătorilor se adaugă bunurilor existente deja 
în Fundație.  
 
 9. Ce mesaj doriți să transmiteți elevi-
lor, părinților și profesorilor școlii noastre? 
 
 Un mesaj către voi toți – Am dreptul la 
el? Așadar: 
 
Către elevi: Faptul că ați venit la această școa-
lă, ați făcut împreună cu părinții voștri o alege-
re bună. Gândiți-vă, vă rog, că România se va 
dezvolta rapid într-o perioadă scurtă, iar profe-
sioniștii și absolvenții bine pregătiți sunt deja 
la mare căutare. Profitați de șansele voastre! 
 
Către părinți: Mulțumesc pentru alegerea fă-
cută pentru a le oferi copiilor voștri o educație 
bună. Copiii dumneavoastră au nevoie de susți-
nere morală din partea dumneavoastră, uneori 
mai puțin, alteori mai mult sau chiar în mod 
urgent. Puteți să fiți mândri de copiii dumnea-
voastră!  
 
Către profesori: Mulțumesc pentru angaja-
mentul dumneavoastră zilnic în a transmite 
generațiilor de elevi cunoștințele tehnice și 
educative de bază, precum și bucuria de a învă-

ța și a practica mai târziu meseria însușită. 
Combinația armonioasă a diferitelor discipline 
predate de dumneavoastră conduc la formarea 

unei personalității puternice în elevii care vă 
sunt încredințați.  
 

 Vă mulțumim, domnule Karl, pentru in-
terviul acordat și vă suntem recunoscători  
dumneavostră și Fundației CarElveția pentru 

ajutorul necondiționat pe care ni-l oferiți de 
atâta timp. Dumnezeu să vă răsplătească tot 
binele pe care îl faceți! 

 
Interviu realizat de fr. Vicențiu Ghiurca 

 

 
 

 
 
Un proiect important derulat de Funda-

ția CarElveția la nivelul liceului nostru, pentru 
absolvenți, este acela de a oferi în fiecare an un 
anumit număr de burse de studii elevilor care 
doresc să-și continue studiile și necesită sprijin 
financiar, pe care familia nu-l poate oferi. Este 
o șansă pe care Fundația dorește să o ofere ele-
vilor noștri, pentru care suntem deosebiți de 
recunoscători.  

Până la această dată, un număr de 9 
foști elevi au beneficiat sau continuă să benefi-
cieze de aceste burse. Pentru a afla direct din 
partea beneficiarilor acestor burse ce reprezintă 
pe ei această șansă, redacția revistei noastre i-a 
invitat pe aceștia să răspundă la următoarea 
întrebare: 

Ce reprezintă pentru tine faptul de a 
fi bursier/ă al/a Fundației CarElveția? 

 
„Pentru mine, faptul că sunt bursieră a 

Fundației CarElveția reprezintă o mare oportu-
nitate atât pentru a-mi putea continua studiile 
într-un mod prielnic, cât și pentru a-mi urma 
visul de a deveni învățătoare. M-am bucurat 
foarte mult la auzul acestei vești, că voi fi bur-
sieră a acestei fundații, și le sunt recunoscătoa-
re celor care au făcut să fie posibil acest lu-
cru!” (Mîrț Andreea Bianca, Promoția 2020) 

 
„Pentru mine a fi bursier al Fundației 

CarElvetia reprezintă un mare ajutor, deoarece 
această etapă a facultății chiar necesită un spri-
jin financiar pentru a acoperi unele cheltuieli. 
Sunt recunoscător pentru ajutorul primit și îmi 
voi arăta recunoștința prin ceea ce voi realiza 
în viitor.” (Iacob Lucian, Promoția 2020) 
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„Când mi s-a spus prima oară de aceas-
tă bursă, am fost confuză, nu știam ce presupu-

ne și nici ce ar trebui să fac. Mi-a fost frică să 
iau legătura pe cont propriu cu domnul Karl, 
necunoscându-l. Asta până am primit un răs-

puns, cald pot spune. Am fost impresionată în 
primul rând de modul în care poți conversa cu 
persoanele implicate în această fundație. Mi se 

răsturnaseră planurile într-o perioadă scurtă, 
deci am ales să fac 'ala bala portocala' pentru a
-mi alege domeniul... Așa am ajuns să fiu stu-

dentă la Inginerie, lucru la care niciodată nu m-
am gândit. Acum mă bucur de fiecare om cu-
noscut și de fiecare oportunitate primită, de 

fiecare lucru pe care îl învăț și, de fiecare dată 
când mi se pare greu, știu că mi-am demonstrat 
că pot mereu mai mult, asta e provocarea mea. 
Să fiu bursieră a Fundației CarElveția înseam-

nă, pe lângă ajutor și încurajare, să mă pun pe 
mine la încercare și să evoluez constant, iar 
pentru asta sunt recunoscătoare.” (Fiusteș 

Emanuela Delia, Promoția 2019)  

 „A fi bursieră a Fundatiei CarElvetia în-
seamnă o șansă. Educația este printre cele mai 

importante lucruri în viață, de la ea și prin ea 
viața îți este schimbată din toate punctele de 
vedere. Deci, această șansă despre care am 

vorbit mai sus nu este doar o șansă la educație, 
este o șansă la tot ce înseamnă viitor, o șansă la 
tot ceea ce înseamnă o viață mai bună. Cred că 

toți am fost puși, cel puțin o dată, în situația în 
care aveam nevoie de ajutor. Vreau să vă gân-
diți la acel sentiment când sunteți ajutați și ați 

primit ajutorul respectiv. Fundația CarElvetia 
face același lucru, la un alt nivel. Nu ne oferă 
doar un ajutor limitat, ci ne oferă șansa de a 

beneficia de cel mai important punct de plecare 
în viață: Educația. Fără acest punct de plecare, 
viitorul și decursul vieții ar fi total diferit. Sunt 
bursieră a Fundației CarElvetia, mă bucur mult 

de această șansă și prin asta vreau să transmit 
tuturor: bursa nu reprezintă doar o sumă de 
bani și atât, ci reprezintă un suport, un ajutor. 

Consider că există o diferență enormă între a fi 
ajutat și a primi o sumă de bani.” (Farcaș Eli-

zabeth, Promoția 2019) 

 „Mă numesc Iștoc Ema Alina și sunt stu-
dentă în anul II la Facultatea de Design Indus-
trial și Managementul Afacerilor din Iași. Spre 
bucuria și fericirea mea, fac și eu parte dintre 
studenții beneficiari ai burselor oferite de Fun-

dația CarElvetia. Pot spune că mă consider 
foarte norocoasă, deoarece această bursă îmi 
ușurează foarte mult viața de student din mai 
multe puncte de vedere: achiziționarea materi-
alelor necesare studiului, achitarea transportu-
lui în oraș și a altor lucruri necesare unui stu-
dent. Pe această cale doresc să mulțumesc încă 
o dată Fundației CarElvetia pentru sprijinul 
acordat. Vă doresc tuturor un Crăciun binecu-
vântat și un An Nou fericit!” (Iștoc Ema Ali-
na, promoția 2017) 
 

„Pentru mine, faptul că am fost selecta-
tă să fiu bursieră a Fundației CarElveția repre-
zintă o oportunitate imensă, cât și un câștig, 

întrucât această bursă m-a ajutat și mă ajută în 
continuare. M-am bucurat enorm să aflu că mă 
voi afla printre cei care vor beneficia de aceas-

tă bursă, deoarece cu suma primită am reușit să 
investesc mai mult în mine pe plan educativ. 
Prin intermediul acestui program de burse am 

avut plăcerea de a cunoaște un om deosebit, pe 
domnul Karl. Așadar, din punctul meu de ve-
dere, a fi bursieră a acestui program reprezintă 

un privilegiu, un pas înainte în drumul nostru 
educațional spre a demonstra ce valori și prin-
cipii s-au cultivat în noi, elevii lasallieni în 

timpul celor patru ani de liceu.” (Mărtinaș 

Carmen Bianca, promoția 2019) 

„Oportunitatea de a fi bursier al acestei 
Fundații mi-a dăruit pe lângă suportul financi-

ar, atât încredere, cât și speranță. A fost un 
gând și un gest făcut din bunătate și din inimă. 
Sunt unul din puținii care primesc acest sprijin 

poate oferit cu eforturi considerabile. Fundația 
CarElveția mi-a oferit o șansă, un sprijin și 
susținere, ceea ce poate reprezenta pentru mine 

un viitor mai bun.” (Mîrț Paul Adrian, Pro-

moția 2019) 
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„Îmi amintesc și acum momentul în 
care Fr. Vicențiu mi-a spus despre oportunita-
tea de a fi bursieră a acestei Fundații. Am pri-
mit acest ajutor nu la mult timp după ce tatăl 
meu decedase, iar familia mea nu stătea foarte 
bine pe plan financiar și nu putea să mă susți-
nă pe parcursul facultății. Datorită faptului că 
am putut fi bursieră a Fundației CarElveția, 
perioada anilor universitari a fost una în care 
am fost lipsită de grija plății chiriei și a achi-
zițiilor materialelor didactice. Deoarece Fun-
dația m-a ajutat în această privință, m-am pu-
tut axa mult mai bine pe studiu fără a mă 
gândi că sunt nevoită să-mi caut un loc de 
muncă. Acum ca și atunci, mă gândesc cât de 
grea ar fi putut fi perioada anilor de stundenție 
și cât de norocoasă am fost. Voi fi mereu din 
suflet recunoscătoare acestei Fundații, dom-
nului Karl Kempf și Fr. Vicențiu 
pentru că au remarcat nevoia mea 
și pentru că mi-au fost sprijin în 
cei 3 ani de facultate. Le doresc 
multă sănătate, iar Bunul Dumne-
zeu să le întoarcă binele făcut în-
zecit! Mii de mulțumiri!”  

(Iștoc (Bejan) Georgiana 
Maria, Promoția 2014) 

 
„Sunt studentă la Faculta-

tea de Inginerie, specializarea 
Calculatoare și Tehnologia Infor-
mației, în anul al II –lea. Am aflat 
că voi beneficia de bursa CarElve-
tia în luna iulie a acestui an. Am 

rămas surprinsă și m-am bucurat mult. A în-
semnat un sprijin venit într-o perioadă difici-
lă. A fost un imbold și un semn că îmi pot 
continua drumul, studiile fără griji și impedi-
mente. Această oportunitate mi-a demonstrat 
încă o dată că tot ce fac nu e în zadar și că 
munca mea e apreciată și, totodată, mă face să 
vreau și mai mult de la mine și să mă dezvolt 
în permanență. Nu am interacționat foarte des 
cu cei din fundație din cauza timpului scurt, 
dar de fiecare data mi s-a răspuns deschis, pri-
mitor, făcându-mă să mă simt parte din 
„familie”. Voi fi mereu recunoscătoare pentru 
această șansă, iar la rândul meu nu o să ezit să 
ajut și să creez oportunități pentru cei din jur. 
 (Dîncă Rita Cerasela, Promoția 2019) 

INSTITUTUL FRAȚII ȘCOLILOR CREȘTINE 
DISTRICTUL EUROPA CENTRALĂ 

 
Lui KARL KEMP-DELACOTE 

 
Datoria recunoștinței ne-a determinat să vă prezentăm mulțumirile noastre sincere pentru cari-
tatea și devotamentul pe care le-ați manifestat față de Frații Districtului Europa Centrală. Cu-
noscând stima dumneavoastră particulară față de bunurile de ordin spiritual, am decis să vă 
înscriem printre BINEFĂCĂTORII DISTRICTULUI NOSTRU. 
În această calitate veți beneficia în timpul vieții de roadele rugăciunilor pe care Frații Școlilor 
Creștine și elevii lor le recită în fiecare zi pentru binefăcătorii lor, care trăiesc, iar după moar-
tea dumneavoastră veți avea parte de Liturghii și alte intenții oferite în District pentru cei 
dragi/regretați decedați. 
 
Drept care, mai jos, am pus ștampila Districtului și am semnat. 
 

La Pildești 15 mai 2020. 
 

Vizitator 
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Invitația lansată prin motoul de anul 
trecut de a fi creativi deschide poarta către o 
lume pe cât de optimistă, pe atât de fascinan-
tă. Dar acest lucru, cu o condiție: ca energia 
noastră imaginativă și creatoare să fie folosită 
în sens pozitiv, spre binele umanității, a pla-
netei și a universului. Ori aici e nevoie de res-
ponsabilitate. Tocmai asupra acestei valori 
ne-am propus să ne oprim și să reflectăm anul 
acesta școlar într-un mod deosebit,             
folosindu-ne de un poster cu motoul: Și tu, ce 
alegi? 

Atât cuvintele motoului, cât și elemen-
tele simbolice ale posterului invită la reflecție 
și la decizii responsabile. Fluturii simbolizea-
ză darul libertății noastre care, atunci când 
este însuflețită și trăită în credință, generează 
transformări miraculoase; Inima face aluzie la 
iubire, care reprezintă motorul celor mai bune 
și profunde schimbări, iar mâna ne amintește 
că de noi depinde orice schimbare, că stă în 
mâinile noastre să avem o lume mai bună, mai 
frumoasă, mai fraternă.  

În acest sens, suntem responsabili, în 

primul rând, pentru acțiunile noastre, cu 
condiția să acționăm în mod liber și nu sub 
constrângere. De aceea, este bine să evaluăm 

consecințele cuvintelor și acțiunilor noastre; 
să știm că deciziile și comportamentul nostru 
îi afectează și pe ceilalți; să știm că fiecare 

dintre noi este protagonist pentru a-și scrie 
propria viață și nu este bine să ne lăsăm pur-
tați de alții sau de majoritate; să știm că fieca-
re situație din viață ne oferă posibilitatea de a 

răspunde și de a alege. Modul în care ne con-
fruntăm cu viața și modul în care răspundem 
condiționează și modul în care ne simțim și ce 

fel de viață ne construim singuri. Nu suntem 
înțelepți să ne amintim trecutul, ci prin asu-

marea responsabilității pentru viitor, spunea 
George Bernard Shaw. Oamenii responsabili, 
care aleg cea mai bună opțiune din evenimen-

tele externe sau din atitudinile celorlalți, sunt 
protagoniști ai vieții lor și, deși nu obțin întot-
deauna rezultatele dorite, sunt de obicei oa-

meni integri și simt o pace interioară profun-
dă. A te simți responsabil înseamnă a face o 
alegere și a te simți cu adevărat liber. 

 
În al doilea rând, suntem responsa-

bili în și de comunitatea în care trăim. 
Școala nu poate fi un spațiu izolat de familie, 
comunitate sau lume. Trăim în contextul unei 
societăți și trebuie să învățăm să fim respon-
sabili, respectând regulile și îndatoririle con-
venite. Trebuie să fim întotdeauna conștienți 
că avem nevoie unul de celălalt și că valorile 
trebuie împărtășite. Astfel trebuie să cultivăm 
valorile apropiate responsabilității, precum: 
respectul, încrederea, libertatea, dreptatea, 
onestitatea, sinceritatea, dialogul, demnitatea, 
optimismul, perseverența, generozitatea și 
efortul. În același timp, trebuie să descurajăm 
contravalorile care îngreunează sau se opun 
responsabilității, cum ar fi: nedreptatea, indi-
ferența, apatia, inconstanța, neîncrederea și 
pesimismul.  

În sfârșit, suntem responsabili pen-
tru credința și viața noastră interioară. Po-
trivit Genezei, am fost creați să facem ca pă-
mântul să prospere. Dar nu suntem în această 
lume pentru a scrie după dictare. Am fost che-
mați la libertate, iar omenirea a fost creată 
pentru a crea și tocmai aici se naște responsa-
bilitatea. Nu realizăm totul prin forța noastră. 
Avem nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu are 
nevoie de noi. Chiar contează pe noi pentru a 
crea opera sa: Împărăția iubirii sale. Suntem 
responsabili atunci când suntem atenți față de 
toți și toate, mai ales, față de cei aflați la peri-
ferie, la marginea societății. Astfel responsa-
bilitatea ne face să înțelegem că plinătatea 
persoanei nu constă în a a avea, ci în a fi au-
tentici și în dăruirea de sine. 

Și tu, ce alegi? Iată o provocare care 
merită să fie acceptată, aprofundată și trăită cu 
responsabilitate, în libertatea credinței și iubi-
rii transformatoare, spre binele nostru, al se-
menilor noștri și al întregului univers. 

Fr. Daniel Ciobanu 
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Religia este un subiect destul de sensi-

bil, dat fiind faptul că unii oameni nu-l iau în 
serios. Personal, cred că este important a cre-
de în Dumnezeu și că fiecare persoană ar tre-
bui să simtă la fel. 

Pentru că anul acesta avem motoul „Și 
tu, ce alegi?”, care subliniază valoarea respon-
sabilității, eu și cu alți trei elevi ne-am adunat 
pentru a face un proiect, așternând pe o coală 
de carton o sinteză a ceea ce înseamnă pentru 
noi a fi responsabil. Astfel, alături de fr. Dani-
el, am creat momente amuzante și de neuitat: 
fiecare dintre noi ne-am vopsit pe mâini cu 
culori diferite și calde, și le-am aplicat pe coa-
la de carton în formă de inimă, simbol al iu-
biri care trebuie să caracterizeze relațiile din-
tre noi. 

Am ales să desenăm mâini pentru a 
arăta că stă în mâinile noastre să facem, să 
învățăm, să iubim... Am ales culori diferite, 
pentru a sublinia faptul că suntem diferiți. Am 
ales, de asemenea, să folosim culori calde, 
pentru a arăta că noi ca și clasă vrem să fim 
bucuroși și primitori. 

La sfârșit, am confecționat 22 de ini-
mioare, pe care am scris numele tuturor elevi-
lor din clasă, și 22 de fluturași, de diferite cu-
lori, pe care fiecare a scris ce alege să facă 

pentru a exprima un mod responsabil de a trăi. 
Apoi i-am lipit pe desen. Am ales să folosim 
forma fluturașilor pentru a arăta că suntem 
bucuroși de libertatea noastră, dar și deschiși 
la transformare, la maturizare, la perfecționa-
re. 

Așadar, motoul „Și tu, ce alegi?” ne 
amintește că ține de noi să alegem să credem 
în Dumnezeu sau nu, să mergem la biserică 
sau nu, să ne ajutăm reciproc sau nu, să învă-
țăm sau nu, să îi ajutăm pe cei săraci sau nu, 
să ne iubim sau nu... Eu aleg să cred, să învăț, 
să ajut, să iubesc. 

Maria Gabor, a IX-a A 
 

 
 

 
 

 
Și anul acesta, în ciuda faptului că ele-

vii și profesorii au fost nevoiți, din cauza situ-
ației sanitare provocate de Pandemie, să țină 
cursurile în sistem online, am dorit să        
continuăm tradiția ca în Postul Crăciunului, în 
Advent, să organizăm o campanie caritabilă în 
care să fie implicată întreaga comunitate edu-
cativă: elevi, profesori, personal auxiliar și 
nedidactic, părinți, foști elevi și alți binefăcă-
tori. Campania s-a desfășurat până la data de 
23 decembrie, prima zi din vacanța de Cră-
ciun. Din generozitatea tuturor participanților 
la proiect a fost strânsă suma de 16.000 de lei. 
 Vă mulțumim tuturor  pentru generozi-
tatea dumneavoastră, iar bunul Dumnezeu să 
vă răsplătească cum știe El mai bine! 
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 Acesta este titlul ultimei reflecții lasallie-
ne care a constituit și tema de formare pedago-
gico-lasalliană a cadrelor didactice din școala 
noastră, care a avut loc în luna noiem-
brie.  Chiar dacă situația actuală nu ne-a per-
mis să ne întâlnim la școală, ca de obicei, întâl-
nirea online a reprezentat un succes, dar și o 
bucurie pentru că am avut posibilitatea să îm-
părtășim ideile noastre, părerile, „durerile” și 
să ne îmbogățim cu noi experiențe.  
 Tema a avut trei părți: Viziunea noastră, 
Pasiunea noastră și Viitorul nostru. 
 Viziunea Lasalliană vede abundență 
acolo unde alții văd lipsă și aduce hrană acolo 
unde nu există. În pericopa evanghelică a în-
mulțirii pâinilor (Mt 14.13-21) Isus îi învață pe 
apostoli să aibă încredere, să nu caute soluții în 
exterior, ci în interior, să se bucure de ceea ce 
au și să împărtățească din puținul lor celorlalți, 
pentru că Dumnezeu este cu ei și face minuni. 
Din momentul în care ochii ucenicilor au fost 
deschiși către mister și minuni, istoria umană 
nu a fost aceeași. La fel putem vorbi și despre 
istoria originilor noastre, căci de îndată ce de 
La Salle și primii Frați au deschis ochii către 
misterul prezenței și puterii lui Dumnezeu în 
creație, misiunea lor a fost transformată. Pri-
vind în urmă, putem afirma că istoria de 340 
de ani a Institutului și a misiunii lasalliene este 
o istorie a minunilor. Din puținul nostru 
(material, spiritual, cultural) trebuie să împăr-
țim tuturor celor care au nevoie de hrană (care 
poate fi de mai multe feluri), fiind convinși că 
ea nu se va termina niciodată, ci va rămâne din 
abundență. 
 Pasiunea Lasalliană presupune renunța-
re, împărtășire, bucurie de a da celorlalți, de a 
le fi aproape și de a-i ajuta. Isus poate face si-
gur minuni, însă nu doreşte să facă asta fără 
discipolii săi, fără a se baza pe puținul pe care  
l-ar putea oferi ei: cinci pâini și doi pești. În 
timpul iernii aspre din 1684-85, Sfântul Ioan 
de La Salle folosește averea moștenită pentru a 
oferi pâine cetățenilor din Reims care suferă și 
celor din regiuni periferice care caută refugiu 
acolo. Era începutul unei vieți de sărăcie pen-
tru el și comunitate și o dependență totală de 
prezența și puterea lui Dumnezeu.  
 Când ce a fost mai rău s-a terminat, Ioan 
de La Salle le-a amintit fraților că, deși au su-
ferit și ei, nu le-a lipsit nimic datorită încrederii 

lor în Providență.  
 Așadar, pasiunea noastră constă în a du-
ce mai departe misiunea educativă; în a duce 
mai departe îndemnul lui Isus: „dați-le voi să 
mănânce”. 
 Viitorul nostru constă în a coopera cu 
harul lui Dumnezeu și aceasta include înfăptui-
rea minunilor. Poveștile noastre împărtășite 
despre minuni ne amintesc că minunea noastră 
este o tradiție vie care continuă să ne cheme 
într-un viitor curajos și creativ. Când Isus le 
spune discipolilor „Dați-le ceva de mâncare”, 
îi învață să privească prin ochii Lui, să vadă 
abundența oferită de Dumnezeu. El îi încura-
jează să înceteze să caute ceea ce lipsește prin 
achiziționare și să privească cu recunoștință la 
ceea ce li s-a dat. El îi învață pe ei și pe noi, 
cum să lucrăm cu miracolul uman și spiritual 
al transformării. Procesul acesta se desfășoară 
în trei pași:  

• mai întâi, vezi și știi ce ai;  

• în al doilea rând, mulțumești pentru ce 
ai;  

• și în al treilea rând, dai fără constrângere 
celorlalți ceea ce ai primit.  

 Aceasta pune în mișcare un ciclu tran-
sformator de recunoștință și dăruire în comuni-
tate.  
 Când Isus le spune discipolilor „Dați-le 
ceva de mâncare”, îi învață să privească prin 
ochii Lui, să vadă abundența oferită de Dum-
nezeu. El îi încurajează să înceteze să caute ce 
lipsește prin achiziționare și să privească cu 
recunoștință la ceea ce li s-a dat. El îi învață pe 
ei și pe noi, cum să lucrăm cu miracolul uman 
și spiritual al transformării.  
 

Prof. Florin Dorcu    
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 Dragi elevi, activitatea consilierului șco-
lar poate reprezenta o necunoscută pentru 
mulți dintre voi. Cine este consilierul școlar? 
Ce m-ar putea învăța consilierul școlar? Sunt 
întrebări pe care mulți dintre voi vi le-ați pus, 
poate, dar fară a obține un răspuns corect și 
obiectiv.  
 Cu siguranță 
sunt elevi care își do-
resc să discute cu 
consilierul școlar, dar 
sunt reticenți, tocmai 
din cauza faptului că 
le este neclar modul 
în care consilierul 
școlar îi poate ajuta, 
le este neclar ceea ce 
acesta îi poate învăța.  
 Adolescența, 
etapa din viață pe ca-
re o traversați în acest 
moment, este denu-
mită și „vârsta de 
aur” pentru că acum 
învățați și luați con-
tact cu multe infor-
mații, acum se contu-
rează idealuri și per-
spective de viață. 
  Adolescența 
este și vârsta furtunilor și a stresului, adoles-
centul fiind în căutarea propriei identități, aspi-
ră spre mai mult, tinde să devină adult, încer-
când să se rupă de copilărie.  
 Adolescentul își pune întrebări, caută 
răspunsuri.  
 De aceea, în această etapă de viață, poate 
simțiți, mai mult ca niciodată, că sunt momente 
în care nu vă înțelegeți cu părinții, credeți că 
nu sunteți înțeleși, aveți momente de revoltă, 
sunteți în conflict cu prietenii, colegii sau poa-
te vă simțiți singuri, poate nu aveți încredere în 
alții sau chiar în propria persoană. 
 Poate doriți să învățați mai bine și să în-
vățați strategii de structurare a lecțiilor, astfel 
încât actul de învățare să fie cât mai productiv.  
 Doriți să fiți cât mai eficienți, să aveți 
timp pentru toate activitățile voastre, și aveți 
nevoie de îndrumare în ceea ce privește gestio-
narea timpului propriu.  

 Doriți să vă cunoașteți mai bine și, astfel, 
să puteți lua decizii cât mai bune în ceea ce 
privește viața și viitorul vostru sau, pur și sim-
plu, doriți să fiți ascultați, să vorbiți cu cineva 
care a învățat să asculte.  
  Acestea sunt câteva din situațiile pe care 

elevii le pot discuta împre-
ună cu consilierul școlar 
și, sub îndrumarea acestu-
ia, elevii singuri să găseas-
că răspunsuri potrivite 
pentru situațiile problema-
tice pe care le trăiesc.  
  Cel mai important 
aspect al relației consilie-
rului școlar cu elevii este 
faptul că acesta îi ascultă, 
oferă încredere, încearcă 
să le înțeleagă problemele 
și să ofere perspective po-
zitive de rezolvarea a aces-
tora.  
 Dragi elevi, este nor-
mal să visăm, să ne dorim 
să ne dezvoltăm, să ne sta-
bilim planuri de viitor, să 
căutăm răspunsuri la între-
bări cum ar fi: Cine sunt 
eu? Care sunt problemele 
mele? Unde găsesc ajutor?  

 Cum le pot rezolva?  
 Este normal să fim triști, câteodată, să 
mai avem unele dispute, relații conflictuale cu 
apropiații noștri.  
 Este absolut normal să ne confruntăm cu 
situații dilematice, problematice.  
 Dar, foarte important este să ne amintim 
mereu că: Nu suntem singuri pe lume.  
 Vorbiți despre ceea ce vă frământă, îm-
părtășiți problemele voastre, căutați și cereți 
ajutor! Amintiți-vă mereu că: Fiecare dintre 
noi suntem deosebiți și avem nevoie și meri-
tăm un start bun în viață, dar și un parcurs fru-
mos și realizat!  
 Depinde de fiecare în parte să își doreas-
că, să planifice și să muncească pentru visurile 
sale.  
 

  Stanciu Mirela, Consilier școlar  
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Aho, aho colegi și frați 
Stați puțin și m-ascultați, 
Două vorbe să vă spun 
Înainte de Crăciun. 
Căci avem o gașcă bună, 
Pregătită să vă spună 
Lucruri multe, mai de toate: 
Și minciuni și-adevărate. 
Așadar, de mai răbdați 
Ascultare să ne dați, 
Căci vrem să facem urare 
La profesori, profesoare. 
Mâine anul se-nnoiește 
Și semestrul se sfârșește, 
De învățat, am învățat, 
Acum e timpul de urat. 
Aici, la Liceu La Salle 

Avem un diriginte cu har 
Ifrim Cătălin se numește 
Și pe toți îi înveselește 
Autocad, TIC de vrei să-nveți, 
La domnul diriginte să apelezi. 
Aceste materii el te învață 
Cum să le aplici în viață. 
O problemă de-ai întâmpinat, 
El te ajută cu mult drag, 
Laptopul de l-ai stricat, 
Îndată ți l-a reparat, 
De ședințe de-ai uitat, 
Imediat te-a anunțat, 
La mate de vrei să lucrezi, 
Pe el poți să te bazezi. 
Domnu` diriginte ne învață 
Tot ce e mai bun în viață. 
Bacul trebuie să-l dăm 

Și la facultate să intrăm. 
Să aveți multă sănătate, 
Să faceți față la toate, 
Fie bune, fie rele, 
Să treceți cu bine peste ele. 
La mulți ani cu bine 
Să ne vedem în anul ce vine! 
Mânați măi, hăi, hăi! 
 
Facem noi acum urare 
Doamnei noastre profesoare, 
Ce ne este dirigintă 
Și Alina e numită. 
Sfaturi noi primim mereu, 
Ba chiar și mustrări la greu. 
Nu-i problemă, le merităm 
Căci pe alăturea călcăm. 
Atunci când am șchiopătat 
Morală bună ne-am luat... 
Dar ne iartă, ne iubește 
Și mereu ne îndrăgește. 
E exemplu de urmat 
Pentru cei ce-au ascultat. 
Geografia-i complicată, 
Dar e bine explicată. 
Chiar de-s informații multe, 
Are cine să ne-ajute. 
Și engleza tot cu ea 
Pentru că e cea mai cea. 
Este bună, iubitoare,  
Totdeauna zâmbitoare, 
Chiar dacă ne tot zorește 
Cu writing și listening ne 
muncește. 
Dorim s-aveți, așadar, 
Zile frumoase în calendar, 
Bucurii și sănătate. 
Un glob plin de bunătate. 
Să aveți un an mai bun, 
Veselie de Crăciun, 
Spor în toate, sănătate 
Și proiecte-mbelșugate. 
Trageți roata, măi flăcăi, 
Și pocniți din bice, măi! 
Hăi, hăi! 
Foaie verde de cicoare, 
S-o urăm pe directoare. 
Doamna Cristina Iștoc 
Niciodată nu stă-în loc 
Mereu este ocupată, 
O caută lumea toată. 

Să nu credeți că-i ușor 
Să fii la noi director. 
Pe lângă asta, lumea știe 
Că-i profesor de chimie 
Altă grijă, altă muncă, 
Uneori nervii te-apucă 
Mai ales când te gândești 
Că un alt an școlar pornești: 
Cu elevii care stau 
Și zic: „la chimie dau”. 
Bacul vine ușor, ușor 
Spre emoția tuturor. 
Pregătire la chimie 
Facem plini de bucurie. 
Când știm că ea ne ajută 
Cu bucurie multă, multă, 
Ca să-i spunem după bac 
Cât de mult ne-a ajutat. 
Doamna, noi vă mulțumim 
Și sănătate vă dorim. 
Scuturați din clopoței 
Și sunați din zurgălăi 
Mânați, măi! Hăi, hăi! 

 
 



               Școala de la răscruce - Numărul 55                                                                  13 

 

Frunza verde copăcel, 
Am trecut la isoscel. 
Este o doamnă frumușică, 
Înăltuță și grăbită, 
Și are mereu la ea 
Numai matematica. 
Când la ora ea sosește. 
Catalogul îl privește, 
O absență să noteze, 
Niciuna să nu rateze. 
La început totul e bine, 
Ne zâmbește, ne susține, 
Până când începe morala, 
Că nu-ți iese integrala. 
Am putea să spunem multe 
De puteri, fracții și puncte; 
Ea mereu ne-a ajutat, 
Cu mult drag ne-a îndrumat, 
Pregătire zi de zi, 
Seara sau oricând ar fi, 
Să luăm bacul sănătoși 
Și să fim mai bucuroși. 
Mânați, măi!!! 
 
Foaie verde de alună, 
Am ajuns și la română. 
El este Dorcu Florin 
Și pe el îl îndrăgim; 
Ne pregătește foarte bine 
Pentru bacul care vine, 
Și pe noi toți ne uimește 
Atunci când nu mai glumește, 
Iar când din eseuri ascultă, 
Toată clasa rămâne mută. 
Gură-cască noi rămânem 
Când ne pune să îi spunem 
Ceea ce știm mai puțin, 
Iar atunci ne bâlbâim. 
Facem multe variante 
Din ce în ce mai complicate, 
Dar mereu găsim motive 
La textele argumentative. 
Când argumente nu găsim, 
La scuze noi ne gândim. 
De trei teme tu nu îți faci 
Cu un trei o să te împaci. 
Haideți să-i urăm cu toții, 
Și fetele, și băieții, 
Multă, multă sănătate, 
Fericire, spor în toate. 
Bateți toți din zurgălăi 
Și din bice, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
 
 

Hai, veniți, colegi colea, 
Lângă mine alăturea 
Și să facem o urare 
Doamnelor profesoare, 
Că mereu ne-au învățat, 
Mințile ni le-au format, 
Ca să ajungem oameni mari, 
Harnici, buni și gospodari. 
Fizica de vrei s-o înveți 
La Farcaș Lidia apelezi. 
Exerciții și probleme 
Ea te învață cu plăcere. 
Nicicum nu vei da greș 
De cu ea colaborezi. 
La tablă de te-ai încurcat, 
Ea cu drag te-a ajutat. 
La teste, teze de-ai copiat 
Imediat te-a și taxat. 
Dacă o lecție nu știi, 
Trei îndată vei primi. 
Dar ea ne îndrăgește, 
Și cu drag ne sfătuiește 
Pentru bac să învățăm, 
La facultate noi să dăm. 
La final de urătură 
Vă lăsăm o vorbă bună: 
S-aveți multă sănătate, 
Să faceți față la toate, 
Fie bune, fie rele, 
Să treceți cu bine peste ele. 
La mulți ani cu bine, 
Să ne vedem în anul ce vine! 
Mânați, măi, hăi! 
 
Aho, aho, viță de vie, 
Am ajuns la psihologie. 
Domn cu carte și aventuri 
Ne-a dat psihicul minciuni. 
La ora lui murim de râs 

Când aflam câte a mai dus. 
Cu leșinul cam le are 
Dar nu contează, că e tare. 
Când de pește povestește 
Pe toți ne flămânzește. 
De la dânsul am aflat 
Ca frigiderul e cam plat 
Și oricât de plin ar fi, 
Noi am încăpea din plin. 
Când l-a noi n-a mai predat, 
Pe loc ne-am înspăimântat 
Că nu îl vom mai vedea 
Să îi ascultăm povestea. 
Mereu ne înveselește, 
Cu sfaturile ne uimește 
Și orice se va întâmpla, 
Bacul tot îl vom lua. 
Noi vă mulțumim frumos, 
Să predați tot mai voios. 
Aveți darul cel divin, 
Om de seamă și senin. 
Foaie verde de mălin, 
Sănătate vă dorim, 
Să ne auzim cu bine 
Și în anul care vine. 
Să se audă peste văi 
Cum strigăm cu toți, hăi! 
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Aho, aho împodobiți brăduțul. 
Că a venit maistru cu doiuțul. 
Acum că anul se sfârșește, 
Media se ofilește... 
La ora lui e ca-n armată, 
Desenează lumea toată. 
Un pic dacă ai zâmbit, 
Un doi frumos a răsărit.  
El de fapt este om bun, 
Vrea să pară un pic mai dur, 
Ba te ceartă, ba glumește, 
Dar el pe toți ne iubește. 
Are nervii de oțel 
Cum sunt țevile din atelier. 
Dar dacă l-ai enervat, 
El îndată te-a calmat. 
Acum să-i urăm de bine 
Pentru anul care vine. 
Îi mulțumim viața toată 
Pentru meseria învățată. 
Multă putere și răbdare 
Pentru generațiile următoare. 
Ia mai mânați, măi flăcăi,  
Și urlați în munți și văi 
Să-i urați viață fericită, 
Că-i profesor de elită. Hăi! 
 

Foaie verde de sălcică, 
Pentru domnul Tudorică 
Să facem acum urare 
Fără orice supărare. 
Mersul în laborator 
E pe placul tuturor, 
Chiar de facem gălăgie 
Și vorbim cât pentr-o mie, 
El ne-ajută să-nțelegem 
Culorile de pe rezistențe, 
Bobinele să le sortăm 
Și valoarea s-o aflăm. 
Tot jos, în laborator, 
Curățatul nu-i ușor. 
Pe rafturi sau pe sub mese 
După noi lăsăm regește. 
El mereu e ocupat 
Cu hârțoage de sortat, 
Iar viața în pandemie 
Nu-i priește, se tot știe. 
De aceea noi dorim 
Ca în ultim an să-i fim 
Cea mai liniștită clasă 
Și cea mai prietenoasă. 
Ia mai mânați, măi flăcăi, 
Și cântați din zurgălăi, hăi! 
 
 
 

Să mai dăm o dată din buhai 
Și să trecem la Tutu Mihai. 
Ochi albaștri, păr brunet, 
Înalt și perseverent, 
Fie teoremă sau lege, 
Cu el pe toate le înțelegem. 
În gașca lui e filosof 
Pe lângă Ohm și Kirchhoff. 
De-ai greșit, te pedepsește, 
De doiuț nu te ferește. 
Dacă ai și-un Soci în clasă, 
Pune mâna și învață, 
Că nu știi ce te așteaptă, 
De te trece sau te lasă. 
Un rezistor, o bobină, 
Construim și o mașină. 
Bine, rău sau cum o fi, 
Notă noi tot vom primi. 
Noi cu toții vă dorim  
Rezistență s-aveți din plin. 
Să aveți baterie sănătoasă 
Și belșug să aveți pe masă. 
La ureche clopoței, 
La picioare zurgălăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
 

Hai, veniți, colegi colea, 
Lângă mine-alăturea 
Și să facem o urare 
Doamnei noastre secretare. 
Că-i dorim să aibă parte 
Doar de multă sănătate. 
Muncitoare, ocupată, 
O cunoaște lumea toată. 
Ea ne ține evidența: 
„Am venit să văd prezența”. 
Multe fișe și dosare, 
Dar și multă organizare, 
Ne ajută de îndată 
De tras tot la imprimantă. 
Vă urăm să fiți iubită, 
Sănătoasă și îndrăgită, 
Iar la anul care vine 
S-auzim numai de bine. 
Mânați măi! Hăi, hăi! 
 

Aho, aho, elevi și frați, 
Ce din zurgălăi sunați, 
Pe Barcos să nu-l uitați, 
Că-i cel mai vesel dintre Frați. 
Jose Maria se numește, 
Și în spaniolă vorbește. 
Frate scund și tinerel, 
Așa se prezintă el, 
Chicharelo, como estas? 
Muy bine și după... pas. 

De ne-am strădui mai mult, 
Spaniolă am ști demult. 
Glumele la el le are, 
Bucuroși care mai care, 
Când oră avem cu el, 
Cei mai zâmbitori suntem, 
Ochi albaștri, barbă albă, 
Aparat foto să aibă 
Pe care-l ține ca salbă. 
Pac, și pozele sunt gata 
Noroc că nu cere plata. 
Mulțumim tare frumos, 
Că ați fost mărinimos. 
La ureche perciuni creți, 
Ia mai mânați, măi băieți, 
Mânați măi! Hăi, Hăi! 
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Aho, aho, La Salle Pildești, 
La mulți ani să ne trăiești! 
Că ai profesori buni de fel 
Cum este Domn Inginer. 
Domnu' sănătos să-l ție 
Să ne învețe meserie. 
Traian este numele lui 
Timpul și-l dedică studiului. 
Are o răbdare de fier 
Ca îmbinarea la oțel. 
Are o bună prezență. 
Ca structura de rezistență. 
Are o bună observație 
Ca manometrul în instalație. 
Ordinea și disciplina-s lege, 
Mai greșim, dar ne înțelege. 
Punctualitatea e prudență, 
Ascultarea-i o urgență. 
Și în catalog ne-ar trece 
Doar opt, nouă și zece. 
Dar pentru cât am învățat, 
Mai mult nu am meritat. 
Domnule inginer, să trăiți 
Ani mulți și fericiți, 
Zile multe și senine 
Și de bucurie pline, 
Pe la anu' mai departe 
Câte litere-s prin carte! 
Mânați, măi! Hăi! Hăi! 
 
Foaie verde iasomie,  
Să urăm cu voioșie,  
Omul ce predă cu bucurie  
Religie și economie. 
Un om mare și înalt, 
Cum în sat nu este alt. 
Daniel Ciobanu este 
Și ne plimbă în poveste. 
Ne învață mai mereu, 
Să nu pierdem niciun leu. 
E om bun și generos 
Și totdeauna voios. 
De religie nu mai spun, 
Totdeauna este bun, 
Un om foarte inimos, 
Dar și foarte respectuos. 
Este strict, dar și foarte corect, 
Și te-nvață să fii drept. 
Telefonul e la perete, 
Altfel se supără repede. 
Sănătate, bucurii 
Un an fără pandemii, 
Trageți plugul, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
Hai aici cu darabana 

S-o urăm pe dna Loredana! 
Aranjată mai mereu 
Și cochetă-n felul său 
Doamna Pitirici când vine 
Ne vorbește doar de bine. 
La tablă când ne-a chemat 
Probleme ne-a învățat 
Și porți multe am desenat. 
Lecțiile mai mereu 
Au fost după placul său. 
La olimpiadă am plecat, 
Rezultate bune am luat, 
Cât în glumă, cât în serios 
Lecțiile-s cu folos. 
De probleme nu știți să rezol-
vați, 
La ea puteți să apelați. 
Zâmbitoare e mereu 
Și ne-ajută, că nu-i greu. 
Iar la sfârșit de urare, 
Azi în zi de sărbătoare, 
Noi cu drag v-am urat 
Și mai departe am plecat. 
Ia sunați din zurgălăi 
Și strigați cu toții, hăi! 
 
Foaie verde șoricel 
Dacă vezi un soldățel 
De un alb imaculat 
Și știi că nu te-ai schimbat 
Cu emoții glaciale, 
Te întorci la vestiare. 
Fratele Jesus el este, 
Înarmat ca în poveste 
Cu un pix și un caiet, 
Parcă este un poet. 
De-ai întârziat te-a prins, 
Iară tu rămâi surprins. 
Cha,che,chi,cho,chu zicea 
Și pe noi ne zăpăcea, 
De accente ne spunea, 
Dar nimeni nu înțelegea 
La ce el se referea. 
Pe scări de îl întâlnesc 
Mă întreabă „que hora es?” 
De vrei să mergi mai departe, 
Trebuie să-i răspunzi, băi fra-
te, 
Că el ușor nu se lasă 
Și nu se duce acasă. 
Pentru fratele Jesus 
Hai, toți clopoțeii sus, 
Scuturați din zurgălăi 
Și strigați cu toții, hăi! 
Să se audă în munți și văi, hăi! 

Foaie verde iasomie,  
Altă doamnă de chimie 
A venit în ajutor 
Spre norocul tuturor. 
Cu noi a stat prea puțin, 
Dar unii de mult o știm. 
De la formule complicate 
La straturi nenumărate, 
De toate ne-a învățat 
Și mereu ne-a ajutat 
1 S1, 2 S2, 3 S3, 

Note bune, câte vrei. 
Aceasta-i doamna Tihulcă, 
La glume mult pricepută, 
De aceea îi urăm 
Viață lungă, fericită 
Pe vecie împlinită, 
Masa plină de bucate, 
Bucurii neîncetate. 
Ia mai mânați, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
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Foaie verde și un bujor, 
O urăm pe doamna Cochior. 
Cochetă și slăbuță, 
Veselă, foarte drăguță, 
Cu noi doi ani a stat, 
Despre corp ne-a învățat. 
La fiecare ascultare 
Te ridica în picioare, 
Cu lecția la pachet 
Și rebusul pe caiet. 
Când venea vorba de teste, 
Cu greu treceam peste, 
Dar aveam un punct în plus 
Mană de la cel de sus. 
Noi cu drag vă mulțumim 
Pentru tot ce-acuma știm. 
Vă dorim o viață plină 
Multă pace și lumină 
Ia sunați din zurgălăi 
Să strigăm cu toții, hăi!! 
 
Foaie verde de trifoi, 
Am ajuns acuma noi 
La prof ce ne iubește: 
Domnul Polak se numește. 
Sportul domnul ne-a predat, 
Și cu el ne-am antrenat, 
Fotbal, baschet și alergat 
Cu toții am practicat, 
Iar pe bancă de stăteam 
Imediat  ne ridicam: 
La-ncălzire, jar mâncam 
Şi apoi ne pregăteam, 
De la mic şi pân’ la mare, 
Pentru proba de-alergare. 
Şi să vezi cum rup pământul, 
La viteză fug ca gândul. 
Ţineţi-vă colegi bine, 
Că scot flăcări după mine! 
Mânați măi! Hăi! Hăi! 
 
Aș opri plugul acum 
Uite, colea peste drum 
Chiar la doamna psiholog 
Care ne mai zice „wrong”. 
Dacă ne-ncurcăm vreodat' 
În labirintul vieții fermecat, 
Fiindcă nu este ușor 
Și e nevoie de ajutor, 
Doamna știe să ne-nvețe 
Și să ne mai dea povețe. 
Noi îi dorim fericire, 
Reușite, împlinire, 
Crăciunul cu veselie 
Și un an nou cu bucurie! 

Aho, aho, copii și frați, 
De nea Țicu nu uitați! 
De tare mult timp muncește 
Școala toată-l îndrăgește. 
Halat maro, bărbat făcut, 
Sigur l-ați recunoscut, 
Când aveam de reparat, 
Nenea Țicu ne-ajutat. 

Bănci, scaune, calorifere, 
Tot felul de metalorifere, 
La toate el se pricepe 
Și alte planuri concepe. 
Țac-pac, totul e ca nou 
Domnul Țicu, super-erou, 
Nici n-observi că-i reparat 
Ce cândva a fost stricat. 
Noi vă mulțumim frumos, 
Că mult ne-ați fost de folos 
Și că exemplu ne-ați dat: 
Sunteți om de lăudat. 
Iar la anul care vine 
Vă urăm numai de bine, 
Spor la toate să aveți, 
Peste obstacole să treceți, 
Hai mânați cu toți, flăcăi, 
Și sunați din zurgălăi! Hăi! 
 
Foaie verde bob năut, 
Încă de la început 
A lucrat chiar foarte mult 
Și ordine a făcut. 
Curățenie, șters pe jos, 
Geamul strălucind frumos. 
Cu-o găleată și un mop 

Ea se ocupă de tot. 
Ca virusul să nu ne-afecteze 
Stă mult timp să dezinfecteze 
Doamna Maricica, noi vă urăm 
Și din clopoței sunăm: 
Să fiți bine, sănătoasă, 
Toată ziua bucuroasă. 
Noi vă mulțumim frumos 
Că ne-ați fost de mult folos. 
Iar la anul care vine 
Să auzim numai de bine. 
La ureche clopoței, 
Ia mai mânați, măi flăcăi! Hăi! 
 
Aho, aho copii și frați 
De profesori s-ascultați 
Că muncesc ca niște-albine 
Și ne-nvață doar de bine: 
În viață să ne descurcăm, 
Reușite să avem, 
Oameni mari s-ajungem toți, 
Să scăpăm țara de hoți. 
Să trăiți, dragi profesori, 
Cum e pomul plin cu flori, 
Cum e câmpul primăvara 
Și cerul cu stele seara. 
Să fiți tare fericiți 
Și cu noi tot buni să fiți. 
Înc-o dată, măi flăcăi, 
Să pocniți din bice, măi, 
Să se-audă peste văi! 
Mânați, măi! Hăi, hăi! 
 

Clasele a XII-a 
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 Crăciunul este, în general, sărbătorit pe 
data de 25 decembrie. Cu toate acestea, unele 
țări au tradiții de Crăciun ușor diferite și, ca 
atare, sărbătorile din sezonul festiv au loc pe o 
perioadă mai lungă, de la începutul lunii de-
cembrie până la începutul lunii ianuarie. 
 Multe orașe din Franța sunt decorate în 
săptămânile premergătoare Crăciunului, iar 
copiilor le place să deschidă cele 24 de ferestre 
mici din calendarul lor de Advent. În regiunea 
Alsacia, tradiția de a pune pomi de Crăciun 
împodobiți datează încă din secolul al XIV-lea. 
Satele și orașele sunt, de asemenea, iluminate 
cu lumini de Crăciun. 
 În ajunul Crăciunului, copiii își pun pan-
tofii lustruiți în fața hornului și speră că „Père 
Noël” (Moș Crăciun) umple pantofii cu dul-
ciuri. Ziua de Crăciun, 25 decembrie, este o 
sărbătoare publică, iar familiile se reunesc pen-
tru o mare sărbătoare. În această zi se schimbă 
și cadouri. 
 În Italia, un presepiu este pus, de obicei, 
în biserici, în piețele orașelor și, adesea, în ca-
se. Acesta este pentru mulți cea mai importantă 
parte a decorațiunilor de Crăciun. Imaginea 
nașterii cu un pătuț umplut cu paie provine ini-
țial din Italia și este frecvent întâlnit în multe 
țări din întreaga lume. În Italia, „Babbo Nata-
le”, așa se numește Moș Crăciun în italiană, 
împarte cadouri copiilor în ziua de Crăciun. 
Totuși, în multe familii, cadourile sunt oferite 
pe 6 ianuarie, care este Ziua de Bobotează. În 
Italia, oamenii își urează reciproc „Buon Nata-
le!”, care înseamnă „Crăciun fericit!”. 
 În Australia, este tradiție ca în săptămâ-
nile până la Crăciun să te alături la picnicurile 
de Crăciun organizate de diferite biserici și să 
cânți colinde de Crăciun pe plajă. Deoarece 
Australia se află în emisfera sudică, sezonul 
festiv este în timpul verii și, prin urmare, este 
ușor de înțeles că în timpul Crăciunului, priete-
nii și familia se adună adesea la plajă. 

Portughezii sărbătoresc Crăciunul pe 
24 decembrie. Casele sunt decorate de Crăciun 
și multe familii organizează un presepiu, unde 
Pruncul Isus este adăugat în leagăn, după ce 
familia participă la Liturghia de la miezul nop-
ții. Copiii își pun pantofii pentru Pruncul Isus, 
nu pentru Moș Crăciun, iar cadourile sunt 
schimbate după ce familia a participat la o 
sfântă Liturghie din noapte de Crăciun. În une-

le orașe și sate, comunitatea se adună apoi și în 
jurul unui foc în piața din fața bisericii și își 
urează reciproc „Feliz Natal!”. 

 
Bibliografie: Christmas Around the World  

 
Pagină realizată de Mârț Eduard,  

a XI-a B 
 
 

 
Am avut ocazia să discut cu mulți prie-

teni, în zilele de după Crăciun, iar părerea ge-
nerală a fost că anul acesta Crăciunul a fost 
diferit, că s-au simțit triști și singuri.  

M-am întrebat ce a fost diferit față de 
anii trecuți. Nu a fost oare aceeași sărbătoare 
de Crăciun? Nu toți au avut bradul împodobit, 
casele pregătite, bucate alese pe masă? Nu toți 
s-au bucurat de venirea aceluiași Prunc? Nu au 
primit toți cadouri?  

Personal, consider că acest Crăciun, în 
ciuda restricțiilor impuse de autorități, a fost la 
fel ca în ceilalți ani. Am căutat să mă bucur de 
fiecare clipă trăită împreună cu cei dragi în fa-
milie, să savurez fiecare minut, să mă axez pe 
ceea ce am și să fiu mulțumită cu ceea ce 
Dumnezeu mi-a dăruit în acest timp al Crăciu-
nului 2020.  

Am dorit să mă opresc doar asupra lu-
crurilor frumoase și plăcute, care îmi învese-
leau inima, și mai puțin asupra acelora care, în 
comparație cu alți ani, îmi lipseau: faptul de a 
mă întâlni cu prietenii, de a sărbători împreună, 
fără nicio restricție, liberi, faptul de a nu fi 
obligată să vin acasă înainte de intrarea în apli-
care a restricțiilor de deplasare pe timpul nopții 
și exemplele ar putea continua. M-am bucurat 
de ceea ce aveam și m-am gândit mai puțin la 
ceea ce mi-a lipsit anul acesta de Crăciun.  

Am avut parte de o Sărbătoare a Cră-
ciunului perfectă. Am trăit fiecare moment cu 
bucurie și am realizat că, de fapt, nu mi-a lipsit 
nimic. Pentru toate acestea îi mulțumesc Dom-
nului și îi încredințez lui anul 2021 care bate la 
ușă.  

Andrei Mădălina, Promoția 2020 

https://www.kids-world-travel-guide.com/christmas-around-the-world.html
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1. Oamenii de știință americani au calculat că 
Moș Crăciun ar trebui să viziteze 822 de case pe 
secundă pentru a putea împărți cadouri pentru 
toată lumea, deplasându-se cu o viteză de 1046 
km/s. 
 
2. Crăciunul nu a fost sărbătorit întotdeauna pe 
25 decembrie. De exemplu, grecii celebrau 
Crăciunul pe 7 ianuarie. Data actuală, 25 
decembrie, a fost proclamată oficial de Papa 
Iulius I, în anul 350. 
 
3. În 1999, locuitorii statului Maine au realizat 
cel mai mare om de zăpadă din lume; acesta 
avea 35 m înălțime. 
 
4. „Jingle Bells” este primul cântec fredonat în 
spațiu, pe 16 decembrie 1965 de către astronau-
ții misiunii Gemini 6: Tom Stafford și Wally 
Schirra. 
 
5. Moș Crăciun este cunoscut sub diverse nume: 
Kriss Kringle (Germania), Le Bafana (Italia), 
Père Noel (Franța) sau Deushka Moroz (Rusia). 
 
6. Anual, doar în SUA, se trimit aproximativ 3 
miliarde de felicitări de Crăciun. 
 
7. Culorile tradiționale ale Crăciunului nu sunt 
roșu și alb, cum ar crede unii, ci roșu, verde și 
auriu; roșul reprezintă sângele lui Isus Cristos, 
verdele reprezintă viața și renașterea, iar auriul 
reprezintă lumina și bunăstarea. 
 
8. Primele ornamente ale brazilor de Crăciun au 
fost merele. Tradiţia s-a schimbat, merele fiind 
înlocuite de lumini, la iniţiativa pastorului pro-
testant Martin Luther (1483-1546), după ce 
acesta a avut o revelaţie, zărind stelele străluci-
toare printre ramurile unui brad. 
 
9. Între anii 1647 şi 1660, Crăciunul a fost inter-
zis de Parlamentul englez, la cererea liderului 
puritan Oliver Cromwell, care a considerat că a 
„petrece” într-o zi „sfântă” este imoral. Inter-
dicţia a fost ridicată după ce Cromwell a pierdut 
puterea. 
 
10. În timpul sezonului de cumpărături de Cră-
ciun, cardurile de credit sunt folosite cu o frec-
venţă de 5.340 de ori pe minut, în Statele Unite. 

 
Bejan Sabina,  a  XI-a B 

 

 
 
La fel ca-n fiecare iarnă  
Suntem pătrunși de bunătate, 
Împodobim ce ne-nconjoară, 
Uităm de singurătate. 
 
  Totul în jur e luminat, 
  Bradul din casă nelipsit, 
  Cadouri s-au împachetat, 
  Crăciunul iarăși a venit. 
 
Dar oare toate aceste lucruri 
Sunt importante de Crăciun? 
E necesar doar să te bucuri 
În sfânta noapte de Ajun? 
 
  De ce cu toți avem speranță 
  Și ne-nțelegem doar acum? 
  De ce oferim importanță 
  Lucrurilor doar de Crăciun? 
 
Uităm ce este important 
Și nu vreau să vă gândiți 
La cadourile de sub brad 
Sau ce să mai pregătiți. 
 
  Un prunc se naște pentru noi 
  În grajd sărac și răcoros, 
  Înconjurat de miei și boi 
  Dar totuși era bucuros. 
 
Ieslea-i plină de iubire, 
De îngeri și de lumină, 
Printr-o stea se dă de știre 
Magilor: ei pot să vină. 
 
  Așa cum ei i-au oferit 
  Pruncului, daruri minunate 
  Să-i dăm ceva deosebit 
  Inimi calde și curate. 
 

Andrei Mădălina, Promoția 2020 
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 În urmă cu câteva zile, am avut ocazia 
de a-mi petrece o zi alături de întreaga fami-
lie, deoarece ne-am adunat pentru tăierea por-
cului. Datorită faptului că am fost mulți, trea-
ba a decurs destul de bine și s-a terminat mult 
mai repede față de cum ne-am așteptat cu to-
ții. În seara acelei zile, am decis să dorm la 
bunicul meu, așa cum obișnuiam să o fac când 
eram mai mică, iar bunica mea era încă în via-
ță. Iar atunci, am decis să-i iau un interviu 
despre viața pe care a trăit-o în armată. 

 Bunicul meu s-a născut în anul 1955, în 
Gherăești. Din nefericire, a putut face doar 
patru clase, dar asta nu l-a afectat prea mult, 
pentru că ,,în lumea asta, mai tre’ să fie 
oameni pe care nu-i duce mintea la 
învățătură”, după cum spunea el. După  acești 
patru ani de școală, a hotărât să lucreze pe 
șantier, asta până în vara anului 1975, la 
vârsta de 20 de ani, când a fost încorporat în 
armată, la Constanța, iar după trei săptămâni, 
a depus jurământul și a fost transferat în 
Mangalia. O dată la cinci luni de la 
încorporare, prin intermediul unei permisii, 
avea șapte zile libere, pe care le petrecea 
acasă, alături de familie. 
 Când a ajuns acolo, cunoștea doar două 
persoane, care erau și ele din Gherăești, însă 
după șase luni petrecute împreună, au fost ne-
voiți să se „despartă”, deoarece ceilalți doi au 
fost transferați la „Școala de gradați”. Rămâ-
nând singur, bunicul meu i-a cunoscut mai 
bine pe ceilalți 11 bărbați, cu care locuia în 
cameră, însă doar cu unul dintre ei a legat o 
prietenie foarte strânsă, o prietenie care ține și 
astăzi, în ciuda faptului că prietenul lui este 
din Bacău.  
 Programul lor începea la 05:00 diminea-
ța, când erau treziți de un sergent, iar timp de 

o oră trebuiau să se pregătească pentru micul 
dejun. Apoi mergeau la făcut săpături, muncă 
ce ținea în jur de cinci ore, după care veneau 
la prânz. Se întorceau la muncă la 13:30, însă 
de data aceasta, munca dura patru ore, după 
care se întorceau la unitate. La ora 18:00 luau 
cina, iar după cină, până la 21:00, când era 
dată stingerea, ori se uitau la televizor, ori dis-
cutau.  
  Sărbătorile de iarnă le-a petrecut acolo, 
însă singurul lucru care l-a făcut să simtă cu 
adevărat spiritul sărbătorilor de iarnă, a fost 
diferența de mâncare. Dacă înainte de sărbă-
tori primea ciorbă și pilaf, iar de băut primea 
apă, la sărbători primea o bucată de carne mai 
mare, piure de cartofi cu carne, iar ca desert 
primea doar o gogoașă, și aia care era cât o 
palmă, iar de băut primea o bere pe care era 
nevoit să o împartă cu cineva. În rest, activită-
țile erau asemănătoare cu cele dinaintea sărbă-
torilor.  
 După un an și patru luni de la încorpora-

re, bunicul meu s-a întors acasă, cu câteva 

răni dobândite în urma muncii depuse acolo, 

dar și cu multe amintiri, care „nu mă vor face 

niciodată să regret faptul că am mers în arma-

tă”.     

Ilinca Denisa, a XI-a B 
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ORIZONTAL: 

 
1) Prima carte citită. 2) Vorbă lungă 
- Măsura lui Cuza. 3) Club la dreap-
ta! – Stau în frig! - Gust de pelin. 4) 
Mulțime de oameni - Curge la robi-
net. 5) Indică o repetiție - Buni cu 
semenii. 6) Om de carte - Teu și li-
nie. 7) Gaz de sondă - Cap de coloa-
nă. 8) Cuvânt înainte la o carte - Ele 
știu să se descurce. 9) Anton Holban 
- Tras la poartă. 10) Titlu de carte - 
Carte pentru școlari. 

  
VERTICAL:   
1) Carte mare la joc - Respins de 
mulțime. 2) Cartea cărților (pl.) - Ex-
primă surprinderea. 3) Înscrise în 
cerc! - Îi fuge mintea. 4) Tobă de 
carte - Specific cultural. 5) Scoate pe 
piață cărți - În lume! 6) Spus la cunu-
nie - Lăsată de azi pe  mâine.  7) Ata-
cat pe flancuri! - Bun de plată. 8) 
Carte mare - Oraș în Dâmbovița. 9) 
Cuprins de carte. 10) Regiune conti-
nentală - E o închipuire. 
 

 ing. Traian Ploșniță 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fraţii Şcolilor Creştine şi   
întreaga comunitate  

educativă 
a Liceului Tehnologic  

„Sfântul Ioan de La Salle”, 
din Pildeşti,  

 
vă urează  

 
CRĂCIUN FERICIT! 

 
Un an 2021 

plin de binecuvântări, pace 
şi realizări! 

 

LA MULŢI ANI! 

 


