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 Centrul social-educativ La Salle, care 

din anul școlar 2012-2013 poartă numele de 

Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle”, 

se află din nou la ceas aniversar, deoarece în 

luna septembrie a acestui an s-au împlinit 20 

de ani de la inaugurarea acestuia. S-au scurs 

deja două decenii de când pe meleagurile 

acestea, „la răscruce de drumuri, de vremuri și 

de milenii”, cum frumos spunea primul direc-

tor al centrului, dl profesor Gălățeanu Petre, 

de pioasă amintire, își începea existența prima 

școală lasalliană. 

 Cu ocazia sărbătoririi a 

10 ani de la inaugurarea cen-

trului, în luna septembrie a 

anului 2011, a fost editat un 

număr aniversar al revistei 

noastre școlare „Școala de la 

răscruce”, în care au fost pre-

zentate pe larg date referitoare 

la numărul elevilor care au 

absolvit cursurile Școlii profe-

sionale La Salle, respectiv al 

Școlii de arte și meserii La 

Salle, precum și al personalului didactic, di-

dactic-auxiliar și nedidactic. În cei douăzeci 

de ani de activitate educativă, de pe băncile 

școlii noastre au ieșit 17 generații de absol-

venți (8 generații ai Școlii Profesionale/Școlii 

de arte și meserii La Salle și 9 generații ai Li-

ceului La Salle/Liceul Tehnologic „Sfântul 

Ioan de La Salle”). 

 În acest răstimp de două decenii, centrul 

social-educativ s-a adaptat din mers reforme-

lor inițiate la nivel național de către cei aflați 

la conducerea Ministerului Educației – în de-

cursul anilor acest minister schimbându-și de 

mai multe ori denumirea –, reușind să rămână 

fidel misiunii și valorilor lasalliene moștenite 

de la Sfântul Ioan de La Salle, valori care nu  

și-au pierdut actualitatea nici după mai bine de 

trei secole. Această capacitate de adaptare s-a 

reliefat cel mai bine în rezultatele obținute de 

elevii noștri la diferitele concursuri și olimpia-

de la nivel județean și național, precum și în 

rezultatele obținute la examenul de bacalau-

reat și de certificare a competențelor profesio-

nale. 

 Mi-a plăcut mult imaginea prezentată de 

marele nostru istoric Nicolae Iorga, în expre-

sia: „Timpul schimbă florile 

câmpului, dar nu poate schimba 

strălucirea aurului din adâncuri”, 

deoarece ar putea reprezenta 

foarte bine realitatea pe care am 

experimentat-o în decursul celor 

două decenii de existență ale 

centrului nostru. I-aș asemăna pe 

absolvenții noștri cu florile care 

se schimbă în decursul timpului 

pe un câmp, iar valorile în care 

aceștia au fost educați și formați, 

precum: fraternitate, solidaritate, 

spirit de echipă, corectitudine, caritate, credin-

ță…, cu strălucirea aurului din adâncuri pe 

care timpul nu o poate schimba. 

 La ceas de sărbătoare se cuvine să adu-

cem mulțumire, mai întâi, bunului Dumnezeu 

pentru tot binele pe care ni l-a făcut în acești 

douăzeci de ani, precum și tuturor celor care 

au făcut posibil ca acest proiect, început cu 

atâta entuziasm în urmă cu două decenii, să 

continue și astăzi. Sfântul Ioan de La Salle să 

ne însoțească mereu cu binecuvântarea sa și să 

ne ajute să putem continua activitatea noastră 

educativă cel puțin încă douăzeci de ani, de 

acum înainte! 

Fr. Ghiurca Vicențiu 
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1. Vă rugăm să ne prezentați câteva date 

despre dumneavoastră și familia dumnea-

voastră. 

Numele meu este Jesús-Arturo Sagredo 

Fernández. Locul meu de naștere este Bri-

viesca, orășel din nordul Spaniei, la 280 km 

din Madrid. M-am născut în preajma Cră-

ciunului, de aceea numele meu este Jesús, Isus 

în română. Părinții mei, Antonio și Juana 

(Anton și Ioana), erau creștini buni și au cres-

cut patru copii, toți băieți. Mama era casnică 

iar tatăl a lucrat ca angajat la o mică fabrică de 

mături, pe care o conducea bunicul meu și care  

era situată la parterul casei. Mereu m-am simțit 

iubit atât de părinți, cât și de bunici.  

Am crescut foarte apropiat de parohie. 

După ce am primit Prima Sfântă Împărtășanie 

am fost ministrant și membru al Acțiunii 

Catolice a copiilor,  până ce am intrat la casa 

de formare pentru viitorii Frați. Mereu am fost 

foarte fericit. 

 

2. Care au fost etapele parcurse până ați 

devenit Frate al Școlilor Creștine și ce v-a 

determinat să faceți această alegere? 

La vârstă de doisprezece ani am intrat în 

casa de formare pentru viitorii Frați. Faptul că 

doi dintre frați mei erau deja Frați și văzând că 

erau fericiți, când îi vizitam, s-a născut în mine 

dorința de a fi ca ei. 

Despre formarea pe care am urmat-o timp 

de 9 ani pot să vă spun că prima etapă s-a 

încheiat cu primirea hainei de Frate al Școlilor 

Creștine, pe 7 decembrie 1957, zi în care am 

început noviciatul, pe-rioadă de formare de 

bază ca Frate, în care se acorda o importanță 

deosebită aprofundării Teologiei, Vieții spir-

ituale și Lasalliene. În aceasta privință, cuno-

așterea Fondatorului, Sf. Ioan de La Salle, și a 

operelor sale erau prioritare. Au urmat trei ani 

de formare pedagogică și apostolică care s-au 

încheiat cu absolvirea studiilor de Învățător și 

primirea diplomei oficiale din partea Minis-

terului de Învățământ spaniol. 

 

 

 

3. De când activați în România și cum 

de ați ajuns aici? 

Am ajuns în România, împreună cu alți doi 

Frați spanioli, pe 11 septembrie 1991, în al 

doilea an după căderea regimului comunist în 

această țară și în momentul în care Con-

gregația noastră, desființată în anul 1948, și-a 

recăpătat personalitatea juridică. Frații români 

de atunci, toți în vârstă, s-au străduit ca activi-

tatea Fraților să revină la normal. Pentru ca 

acest lucru să fie posibil, Frații au apelat la 

Superiorii Congregației de la Roma, ca să tri-

mită un ajutor (de Frați străini, se înțelege), 

care să facă posibilă reînceperea activității 

educative și pastorale în țară. Dintre Frați dis-

ponibili pentru a veni în România, eu am fost 

unul dintre cei aleși. 

 

4. Care sunt locurile pe care le-ați vi-

zitat în România și care v-au plăcut cel mai 

mult?  

Prin faptul că am venit în România, poate 

da cuiva impresia că am un spirit aventurier 

sau ceva cam așa. Departe de mine această 

impresie. Despre locurile vizitate, aproape 

toate au fost cu ocazia unor ieșiri comunitare 

sau din motive pastorale, cum au fost călăto-

riile ca responsabil Scout. În afară de 

București și Iași, am vizitat Alba Iulia, Ora-

dea, Brașov, Suceava... și de mai multe ori 

mănăstirile, mai ales cele din Bucovina.  
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Născut în Platoul din nordul Spaniei, un-

de nu prea plouă, iar culoarea naturii este mai 

mult maronie, am rămas uimit de frumusețea 

cu care Dumnezeu a împodobit țara aceasta. 

 

5. Prezentați câteva din experiențele 

cele mai frumoase trăite de dumneavoastră 

în acești 30 de ani de activitate educativă și 

pastorală, în România. 

Îmi este greu este să scriu ceva despre 

experiențele mele în România. Din perspectivă 

educativ-pastorală doresc să prezint trei experi-

ențe: ca profesor de religie la școala din sat, ca 

profesor la Școala de Teologie pentru laici din 

Roman și ca profesor la Școala Profesională și 

la Liceul „La Salle” din Pildeşti. În toate aceste 

centre m-am simțit foarte fericit, în ciuda difi-

cultățiilor pe care le-am întâmpinat din cauza 

limbii, mai ales la început de activitate. 

În afară de activitatea școlară, experi-

ențele trăite la Scout, începând oficial pe 14  

septembrie 1994, m-au deschis către o altă 

formă de educație și apostolat pe care am apro-

fundat-o pe parcurs. În această activitate  

Dumnezeu și tinerii au fost călăuzele mele.  

De asemenea, momentele petrecute atât la 

repetițiile cu corul de copii, cât și la  Sf. 

Liturghie de duminică au fost experiențe de-

osebit de plăcute. 

 

6. Povestiți-ne, vă rugăm, o întâmplare 

amuzantă din viața dumneavoastră sau o 

năzbâtie de când erați elev. 

Acum am o memorie foarte greoaie 

pentru a-mi aduce aminte de trecut, mai ales  

de evenimentele recente, dar sunt unele 

întâmplări care nu se uită niciodată. Să vedem!

 Fiind copil, făceam pe curierul pentru 

bunicul meu. Odată m-a trimis la bancă cu 

niște documente. Acolo m-am întâlnit cu  di-

rectorul băncii, care m-a întrebat: Vrei să vii la 

mine când termini școala? Eu, care deja aveam 

ideea de a fi ca frații mei, adică Frate, i-am 

spus directorului: Nu, domnule director. Întors 

acasă, i-am povestit bunicului cele întâmplate 

și el mi-a spus cam așa: „Ce prost ai fost!” Sig-

ur că bunicul se gân-dea la ceva bun pentru 

viitorul meu. Bunicul era un mare om, foarte 

bun; dânsul m-a însoțit la primirea hainei de 

Frate în ajunul Neprihănitei Zămisliri, pe 7 de-

cembrie 1957. 

În comunitatea din Pildești, venea des pr. 

Amador, un preot din Barcelona care înte-

meiase o asociație pentru a ajuta familiile cu 

copii bolnavi, care nu puteau fi îngrijiți în 

România. Odată l-am însoțit să viziteze o fami-

lie cu doi copii, mama fiind în pat, pentru că 

născuse recent. Era timpul Postului Mare. La 

ieșire, după ce am stat un timp cu familia re-

spectivă, mi-a spus: „Am făcut cea mai bună 

Cale a Crucii din viața mea”. 

O altă întâmplare a avut loc la biserica 

mică din sat. Dirijam corul la Sf. Liturghie de 

la prezbiter. Înainte de evanghelie, o mamă era 

în picioare cu copilul ei în brațe. În momentul 

când se făcea semnul Sf. Cruci, mama a luat 

mâna copilului și îl ajuta să facă și el la fel. Ce 

frumos! Un gest așa de simplu care dovedește 

rolul important al mamelor în educația 

copiilor.  

 

7. Care este mâncarea românească 

preferată? 

Nu pot povesti prea mult despre aceasta, 

pentru că proaspăt venit în România am  

fost infectat cu Helicobacter Pyloris. Sfatul 

medicului a pus „stop” la mai multe 

măncăruri, precum ciorbă și alte alimente 

iuți sau condimentate. Totuși, apreciez cul-

tul sarmalelor cu smântână, dar mereu în 

mod cumpătat, și grătarul de orice fel. 

Trebuie să menționez ceva despre cofetăria 

românească artizanală, adică cea făcută 

acasă, mult mai bogată și gustoasă, după 

experiența mea, decât în altă parte:  
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cozonacul, pasca, tortul de mere, checul etc. 

sunt pentru mine ispite cărora le fac cu greu 

față. 

 

8. Deoarece suntem în preajma 

sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, ne-ar 

plăcea să aflăm care este colindul dumnea-

voastră preferat din țara natală, Spania, dar 

și din România.  

Cuvântul colinde – villancico în spa-

niolă –, trimite mereu, în cultura noastră 

creștină, la venirea lui Isus, care este tema fun-

damentală a colindelor tradiționale. Sunt două 

colinde clasice: „O, ce veste minunată” și, 

„Noche de paz” (Noapte de vis) care au o nu-

anță spirituală deosebită și care niciodată nu 

mă plictisesc dacă le aud de mai multe ori.  

 

9. Cum ați caracteriza tradițiile 

specifice sărbătorilor de Crăciun și Anul 

Nou din România? 

Sunte foarte bogate și frumoase, atât 

din punct de vedere distractiv și artistic, cât și 

din punct de vedere religios. 

10. Ce sfaturi (de viață) ați dori să 

transmiteți elevilor școlii noastre? 

Să fiți protagoniștii propriului vostru 

viitor, dar cu mare responsabilitate! Acest 

viitor să se axeze pe două componente, una 

umană și alta spirituală. Fără echilibrul aces-

ta în viață, nu va fi posibilă fericirea au-

tentică; navigatorul bun folosește mereu 

două vâsle, nu poate să înainteze dacă folo-

sește numai o singură vâslă. 

E bine să creșteți armonios, chiar dacă 

este atât de dificil în lumea aceasta, care se 

ocupă mai ales de cele materiale! De aceea 

vă recomand să acordați importanța cuvenită 

formării voastre creștine, fără să lăsați de-

oparte aspectele vitale așa cum sunt medi-

tația personală (pe care voi o numiți rugăci-

une, dar nu este la fel) și practicarea regulată 

a sacramentelor. Aceasta aveți de învățat, 

foarte frumos, de la părinții voștri. Din pri-

etenia cu Dumnezeu veți descoperi cum 

trebuie să fiți aproape de cei mai puțin 

înzestrați decât voi. 

Mereu mi-a tras atenția motoul 

episcopului martir Anton Durcovici, fost 

elev al Fraților La Salle din București: 

„Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este 

Domnul”, cuvinte care pentru voi s-ar tra-

duce așa: „Fericit este elevul care-l pune pe 

Dumnezeu pe primul loc în viața sa.” 

 

11. Dacă v-ați putea întoarce în timp, 

ați mai alege să veniți in România? 

Nu e vorba de alegere. Niciodată Frații 

superiori nu m-au întrebat unde vreau să 

merg. Cum am spus deja, provocarea a 

pornit de la superiorii Congregației, și 

atunci, acum treizeci de ani, eu am spus da! 

De ce? Foarte simplu. Când am făcut 

consacrarea ca Frate, în formula consacrării 

am rostit următoarele cuvinte: „Promit să 

rămân în societate cu Frații Școlilor 

Creștine, în orice loc aș fi trimis și să fac 

acolo orice mi s-ar încredința.”, adică dis-

poziția mea ar fi favorabilă ca să vin în 

România, dacă voința lui Dumnezeu, expri-

mată prin superiorii mei, ar fi asta. 

Interviu realizat de Bejan Sabina,        

      a XII-a B 
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Ce cuvinte vă trec prin suflet și prin 

gând atunci când reflectați asupra ideii de 

„acasă”? Cred că invocarea acestui cuvânt vă 

umple de căldură și liniște sufletească, pentru 

că acasă este locul unde ne simțim în largul 

nostru, unde ne simțim protejați, îngrijiți, apre-

ciați, iubiți, încurajați.  

„Ești acasă” este motoul acestui an șco-

lar și reprezintă o invitație de a ne simți ca aca-

să în cadrul liceului unde ne desfășurăm activi-

tatea. Dacă luăm în considerare cât timp petre-

cem la școală zi de zi, am putea spune că acest 

liceu este ca a doua noastră casă. V-ați gândit 

vreodată la acest aspect? Vă simțiți ca acasă în 

acest liceu? 

Desen  realizat de Gherghel Roberta, 

           a X-a A 

 Motoul și posterul acestui an școlar pro-

movează două valori importante: primirea și 

acceptarea. Imaginea Sfântului Ioan de La 

Salle dăinuie de-a lungul timpului sub chipul 

unei persoane pașnice cu privirea senină și 

zâmbetul încurajator, însoțit mereu de tineri. El 

și-a deschis inima spre copiii și tinerii margi-

nalizați de societate, creând un spațiu unde să 

se simtă acceptați și  primiți. Acest sentiment 

de primire și acceptare persistă și astăzi ca va-

loare de bază a școlilor lasalliene.  

Imaginea ilustrativă a motoului acestui 

an școlar este reprezentată prin câteva ele-

mente simbolice. Elementul central al poste-

rului este reprezentat de o pereche de picioare 

cu care ne putem identifica fiecare dintre noi. 

Putem considera astfel că fiecare este imagi-

nea centrală a acestui poster, îmbogățind ex-

periența lasalliană prin prezența și contribuția 

sa. Suntem toți primiți și acceptați în cadrul 

familiei lasalliene, iar prezența noastră va dăi-

nui mereu în inima Sfântului Ioan de La Salle. 

Pentru a simți că suntem acasă în ca-

drul acestui liceu nu e nevoie decât să ne des-

chidem inimile. Sunt sigură că dincolo de ru-

tina de zi cu zi a studiului, a grijilor și preocu-

părilor fiecăruia dintre noi simțim prezența 

acestor valori lasalliene. Toți cei care au pășit 

pragul acestui liceu și au petrecut o parte din 

timp aici au simțit, și poate încă mai simt, ma-

gia acestor două simple cuvinte: „Ești acasă!” 

 

Prof. Alina Blaj 
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 Motoul anului școlar, Ești acasă!, vrea 

să fie, pentru elevii liceului, o oportunitate 

de creștere în valoarea primirii sau a 

ospitalității care să-i facă să vină cu plăcere 

la școală și să se simtă aici ca acasă. Astfel, 

într-o anchetă simplă efectuată la nivelul 

elevilor din clasele a X-a ale liceului, la 

întrebarea: Ce te face să te simți, aici, ca 

acasă? Elevii au dat următoarele mărturii. 

 

La Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La 

Salle” mă simt ca acasă pentru că:  

 

 Aici mi-am făcut mulți prieteni. 

 Avem multe condiții pentru a învăța 

lucruri pentru școală și pentru viață. 

 Relațiile între noi elevii și cu profesorii 

sunt cordiale și armonioase.  

 Mă simt în siguranță aici. 

 Alături de colegi pot fi mai deschisă. 

 Sunt înconjurat de oameni înțelegători 

și profesorii sunt și ei înțelegători. 

 Aici am învățat ce este respectul față 

de toți, solidaritatea cu cei în nevoie, accep-

tarea celor care sunt diferiți și care gândesc 

diferit față de mine.  

 Colegii îmi sunt mai mult decât prie-

teni; sunt ca frații mei. Suntem ca o familie 

aici.  

 Profesorii ne sunt ca niște părinți care 

ne sfătuiesc și ne îndrumă la bine. 

 Am devenit un colectiv de elevi priete-

noși și înțelegători. 

 Profesorii știu să comunice cu noi. 

 Relațiile între noi sunt călduroase și 

pline de afecțiune.  

 Colegii și profesorii mă fac să mă simt 

bine și importantă. 

 Profesorii sunt deschiși cu elevii.  

 Avem condiții bune care ne ajută să ne 

simțim confortabili. 

 Există o atmosferă plăcută în clasa și 

școala noastră. 

 Acasă nu înseamnă locul unde te afli, ci 

persoanele de care ești înconjurat. Or, mediul 

sau atmosfera de aici este una caldă, primitoa-

re, iar profesorii sunt foarte prietenoși și înțele-

gători.  

 Școala este mereu curată și primitoare. 

 Colegii mei sunt de treabă și prietenoși.  

 Aici mă simt ca într-o familie: protejată, 

apreciată și încurajată. 

 Putem să venim îmbrăcați cum vrem ca 

să ne simțim confortabili.  

 Nu se fac diferențe, adică cu toții suntem 

apreciați și importanți.  

 Avem momente în care ne distrăm și în-

vățăm lucruri noi și bune pentru viață.  

 Ne cunoaștem bine unii cu alții și avem 

condiții care ne fac să ne simțim ca acasă: căl-

dură, spații, băi igienizate, aparatură... 

 Profesorii predau și explică lecțiile într-o 

manieră în care ele pot fi urmate cu ușurință și 

înțelese bine. 

 

Redacția 
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           A devenit o tradiție ca în liceul nostru 

să se desfășoare anual mai multe campanii de 

solidaritate care au un dublu scop: ajutorarea 

celor nevoiași și sădirea valorilor umane și 

creștine în sufletele și în viața elevilor. Valori-

le umane și creștine, abilitatea elevilor de a 

respecta fiecare persoană dintr-o societate și 

conștientizarea problemelor cu care acele per-

soane se confruntă sunt valori care nu trebuie 

să lipsească din educația morală și creștină a 

fiecărui elev. 

 Începând din data de 20 septembrie până 

pe data de 8 octombrie 2021, în liceul nostru   

s-a desfășurat campania de solidaritate 

„Fructe, legume și alimente pentru semenii 

noștri”. În urma câtorva ședinte, Consiliul pro-

fesoral și Consiliul școlar al elevilor au decis 

ca acest proiect să fie pus în practică, iar mem-

brii consiliului au avut grijă să-i anunțe și să-i 

încurajeze pe elevi să participe în acest proiect 

de voluntariat. Această campanie de strângere 

de alimente a fost realizată în beneficiul bătrâ-

nilor, copiilor și a tinerilor cu dizabilități din 

Centrul Don Orione – Voluntari, județul Ilfov. 

 Prin acest proiect, ne-am propus să atra-

gem atenția asupra faptului că, în lume, sunt 

persoane care nu au aceleași condiții ca noi 

și  considerăm că am sensibilizat cadrele di-

dactice și elevii față de aceste persoane. 

 Ca în fiecare an, liceul nostru a realizat o 

campanie de solidaritate și în Advent, numită: 

Ajută-i să se simtă acasă! Această campanie 

presupune încurajarea elevilor, a cadrelor di-

dactice și celor care vor să se implice la strân-

gerea de fonduri, în beneficiul copiilor din Ca-

sa de tip familial „La Salle” din Iași. Cu ocazia 

apropierii sărbătorii Crăciunului, dorim să 

achiziționăm cadouri pentru copiii din centru, 

ca să-i facem și pe ei să se simtă acasă. Acești 

copii au suferit drame în trecut, le este mai 

greu să se adapteze în societate, dar fiecare 

mesaj de iubire venit din partea noastră este 

foarte apreciat de aceștia.  

 Mai mulți elevi au dorit să împărtășească 

câteva gânduri despre această experiență. 

 „În cadrul campaniilor de solidaritate 

organizate în școală, toate clasele au dorit să 

contribuie din puținul lor pentru a face o bucu-

rie acestor persoane. Un citat spune: „Nu e 

greu să fii darnic azi, greu e să nu regreți mâi-

ne!” Mie, aceste campanii mi-au redat încrede-

rea în umanitate și cred că mai sunt oameni 

buni într-o astfel de lume. De aceea, pe această 

cale vreau să le mulțumesc tuturor elevilor, 

părinților și profesorilor pentru orice donație 

făcută, mică sau mare. De asemenea, am fost 

curioasă să aflu cum au trăit și colegii mei 

această experiență.  Implicarea tuturor este bi-

nevenită!” 

Cojocaru Ancuța, a XII-a B 
 

  „Eu am simțit o căldură interioară știind 

că elevii liceului nostru s-au implicat pentru a 

face un gest frumos pentru o cauză bună.”  

Buruiană Sebastian, a XII-a A 

 

 „E important să nu uităm ca în această 

perioadă specială, să ne gândim și la cei care 

nu au parte de lucrurile pe care le avem noi, iar 

prin aceste campanii mă bucur că am putut da 

din puținul meu celor care probabil au și mai 

mare nevoie de o atenție din partea celor din 

jur.”  

Bejan Sabina,  a XII-a B 

  „Prin aceste campanii am avut ocazia să 

cunosc situații cu adevărat fragile. Fiind și pe-

rioada Adventului, gândul meu a fost îndreptat 

spre ceilalți, cu atât mai mult prin aceste cam-

panii.  
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 Am reușit să ofer o părticică din ceea ce am 

eu celorlalți. Acest lucru îmi umple sufletul de 

recunoștință, gândindu-mă că am contribuit la 

fericirea unor copilași sau bătrâni pentru a 

simți și ei spiritul sărbătorilor. Sper ca aceste 

persoane să simtă căldura și bucuria cu care 

noi am dăruit. Darurile noastre pot face un su-

flet fericit!” 

Gherghel Roberta, a X-a A 

 

 „Cele două campanii pe care școala 

noastră le-a organizat m-au determinat să fiu 

mai milos cu bolnavii, întrucât ei se roagă pen-

tru binele nostru și al tuturor elevilor lasallieni. 

Aceste campanii au fost o metodă prin care 

consider că am devenit un elev mult mai atent 

cu lumea din jur și m-au ajutat să fiu mai con-

știent de realitatea în care trăiesc unii semeni 

de a-i noștri.” 

 Mîrț Eduard,  a XII-a B  

 

 „Strângerea de fonduri, ca în fiecare an, 

este o experiență ce ajută la împrietenirea din-

tre generații și îndeamnă persoanele la comuni-

care. Aici nu este vorba despre cât dai, ci des-

pre spiritul de echipă mobilizat pentru a ajuta. 

Sper că am putut ajuta cu ceva și că vom spri-

jini campaniile în fiecare an în care vom avea 

ocazia. Toate cele bune copiilor și bătrânilor 

pe care am reușit să-i ajutăm.”   

Mîrți Eduard,  a XI-a B 

  

  

 „Consider că aceste campanii au fost un 

prilej deosebit pentru a-i ajuta pe semenii 

noștri, de a împărți ceea ce avem cu cei care au 

nevoie, de a ne deschide sufletele prin genero-

zitate și recunoștință. Gândul că faptele noastre 

de caritate vor aduce un zâmbet pe chipul copi-

ilor mă bucură și mă determină să trăiesc cu 

adevărat în spiritul Crăciunului, așa cum, cu 

siguranță, vor trăi și acei copii pe care noi i-am 

ajutat.”  

Gherghel Andreea, a XI-a B 

 

 „Am simțit că aceste campanii sunt foar-

te utile și benefice copiilor de la Iași și bătrâ-

nilor de la București, de aceea mă bucur că 

am fost implicată în ajutorarea acestora. Mă 

bucur enorm că sunt atâți elevi din școala 

noastră care s-au implicat, care au ajutat și au 

contribuit pentru binele acelor copii și bătrâni 

și care, probabil, vor aprecia implicarea noas-

tră. O să contribui și pe viitor la astfel de 

campanii, deoarece îmi face mare plăcere să 

fac un bine celor care au nevoie!”  

Dămoc Daria, a IX-a B 

Pagini realizate de Ancuța Cojocaru  

și Mârț Eduard, a XII-a B 
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Maria, o tânără curată, 
A fost înștiințată 
De îngerul trimis de Dumnezeu  
Că i  se va da un copil de sus 
Căruia îi va pune numele Isus. 
 
Iosif, un om neprihănit, 
Când de aceasta a auzit, 
Că logodnica lui  e însărcinată, 
Voia să o lase, decizia era luată. 
 
Dar în vis, îngerul Domnului 
I s-a arătat, spunându-i  
Să nu se teamă, ci s-o ia 
Pe Maria, soția sa, căci în ea 
Ce s-a zămislit este  
de la Duhul Sfânt venit.  
 
Pe timpul acela o poruncă ieși, 
O înscriere să se facă. 
De la Cezar August veni 
Legea aceasta, ca să se împlinească. 
 
Iosif cu Maria plecară spre Iudeea,  
Cetatea lui David, numită Betleem. 
Acolo se împliniră vremea  
Ca Maria, să-l nască  
Pe pruncul numit Emanuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar în nicio casă loc pentru ei nu era, 
Pentru Isus Mesia, fiul lui Dumnezeu. 
De accea într-un grajd sărac 
Pruncul divin se născuse  
Sub a părinților veghere  
Care într-o iesle-L puse.  
 

În acel ținut erau niște păstori  
Ce făceau straja turmelor de oi. 
Îngerul Domnului veni să-i înștiințeze  
De nașterea măreață a Mântuitorului, 
Semnul era pruncul, înfășat în iesle. 
 

Păstorii au mers în grabă 
Să ajungă la ieslea lui Isus 
Și să-L vadă pe prunc, 
Împărat preasfânt venit de sus.  
 

Magilor, când steaua au văzut,  
Inima lor de o bucurie mare 
S-a umplut și cu nerăbdare  
Au alergat la El. 
 
Aceștia în casă au intrat și i-au întâlnit  
Pe părinții Lui și pe Salvatorul mărit. 
Lui i s-au închinat și din visterii au scos  
Daruri minunate pentru Isus Cristos. 

 
Ancuţa Cojocaru, a XII-a B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pictură realizată de Gherghel Roberta, a X-a A 
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Aho, aho, elevi și frați 
Și profesori preastimați,  
Acum la sfârșit de an 
Și de ciclu liceal, 
Avem o dorință mare 
Să vă facem o urare. 
Vă urăm belșug în toate, 
Fericire, sănătate, 
Răbdare să ne-ascultați, 
Sfaturi bune să ne dați. 
Să fiți alături de noi  
Când ne aflăm în nevoi. 
Haruri multe, rezultate, 
An fără dificultate, 
Fără boli și pandemie 
Sau altă epidemie.  
Să fiți tari precum e piatra,  
Sprinteni precum e săgeata, 
Dornici de învățătură, 
De știință, de cultură.  
Pe toate să le-nsușim 
Și primii mereu să fim. 
Trageți roata, măi flăcăi,  
Și sunați din zurgălăi 
Pentru-ai nostri îndrumători, 
Frați, director și profesori. 
Mânați, măi! Hăi, hăi! 

 
Hai, veniți, colegi, colea, 
Lângă mine alăturea 
Și să facem o urare 
Pentru doamna directoare. 
Ea Cristina se numește 
Și patroana școlii este. 
Când apare o problemă, 
Ea ne face-o teoremă 
În care ne precizează 
Că acuș ne exmatriculează. 
Profesoară de chimie, 

Nu ne lasă nici în pandemie, 
Întrucât dorea să ne determine 
Să intrăm online mare mulți-
me. 
Făcea mereu câte o afirmare 
Legat de reacțiile de neutrali-
zare, 
Care ni se păreau bizare 
Și duceau la epuizare. 
Alcani, alchene, hidrocarburi, 
Toate le făceam la cursuri. 
Acasă nu le învățam, 
Dar la teste le știam. 
Directoarea de „La Salle” 
E asemenea unui metal: 
Bun conducător, solid, 
Maleabil și rigid. 
La final de urătură 
Vă lăsăm o vorbă bună: 
Sănătate și mult spor 
Să munciți cu drag și spor. 
Chiar mai ageră să fiți, 
Pe elevi să-i cumințiți. 
Datoria-i datorie 
Chiar la ora de chimie. 
Trageți roată, măi flăcăi, 
Și sunați din zurgălăi! Hăi! 

Foaie verde și-o alună 
Cu istoria nu e glumă!  
Când Fratele Vicențiu vorbește 
Toată lumea amuțește. 
Noi la oră când venim 
Pasiuni tot povestim: 
Sport, muzică și artă, 
Ne învață istoria toată. 
Informația de n-o avem, 
Pe caiet cu un minus ne ale-
gem. 
„De acord” nu ne lipsește 
Fiindcă mereu o folosește.  
Fratele multe limbi vorbește, 
Iar cu asta ne uimește: 
Germană și franceză, 
Spaniolă și engleză. 
Lider peste școlii lasalliene 
O mulțime, europene. 
Înc-o roată, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
 

Aho aho, elevi și frați, 
Stați puțin și nu-l uitați 
Pe dom` maistru să-l urați. 
Domnul ne e diriginte 
Și ne dă învățăminte, 
Să fim drepți și muncitori, 
Nu  trântori și potlogari. 
Mereu să știm cum să vorbim, 
Să  știm  și când să glumim. 
Și acum la încheiere 
Ne face o mare plăcere 
Să vă urăm de sănătate, 
Să aveți în viață de toate, 
Să fiți tare și  vânjos, 
Sufletist și inimos.  
Hai, o roată, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 
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Frunză verde de ricin, 
Am ajuns la domn Florin. 
Aho, aho vă colindăm, 
Note bune vrem să luăm.  
Cel mai tare prof din școală 
Pe toți ne băgați în boală. 
Patru ani ne-ați suportat 
Nu știu cum ați rezistat.  
Multe boacăne am făcut, 
Ne-ați certat și a trecut. 
La română ne-nvățați, 
Cu variante ne stresați.  
Dar e bine pentru noi 
Să nu luăm bacul în turul doi. 
Dacă tot nu învățai 
Dădeai peste-un „mucigai”. 
Când te pregăteai mai bine, 
Dădea Blaga peste tine. 
Când visai că se termină, 
Riga Crypto stă să vină. 
Un an plin cu bucurie, 
Sănătate, veselie, 
Realizări și împliniri, 
Nervii vă fie subțiri, 
Roade multe să aducem, 
Mândru de noi să vă facem. 
Bateți toți din zurgălăi 
Și din bice, măi flăcăi, 
Să strigăm cu toții, hăi! 

Foaie verde de cicoare. 
Hai să facem o urare! 
Fratele Daniel ne-nvață 
Unde-i Dumnezeu în viață 
Și ne-arată calea dreaptă 
Spre o viață înțeleaptă. 
Cu răbdare el lucrează, 
Cu calm reacționează, 
Dar e bine de știut 
Că prin triburi a trecut. 
Are sfofă de patron 
Când ridică al său ton. 

Antreprenori vrem să fim, 
Dar e bine și să știm 
Afacerea cum s-o pornim, 
Cei mai buni să devenim. 
Împreună vă dorim 
Viață lungă, sănătate 
Și ca noi să aveți parte 
De-mpliniri și sănătate, 
De iubire, bunătate! 
Să ne auzim cu bine 
Și în anul care vine. 
Să se audă peste văi 
Cum strigăm cu toți, hăi! 
 
Foaie verde, 13 volți, 
Haideți să pornim cu toți 
Pe doamna Lidia s-o urăm, 
Inima să-i bucurăm! 
La fizică nu ne jucăm, 
Ci cu drag și spor lucrăm 
Probleme, multe exerciții, 
Cam prea multe definiții. 
Dar cu ajutorul dumneaei 
Am scăpat cu toți de trei. 
Am studia relativitatea 
Ce ne-a-nchis mentalitatea. 
Cât doamna a mai lipsit 
De probleme ne-am izbit. 
Când soluția nu ieșea, 
Le-am lăsat pe toate așa. 
În semestrul care vine 
Învățăm și noi mai bine. 
La mulți ani cu sănătate, 
Să vă dea domnul de toate, 
Să vă meargă ca pe roate, 
Să vă bucurați de toate. 
La mulți ani și voie bună 
Să vă meargă anul strună! 
Să fiți alături de noi 
Pân` la viața de apoi. 

   Să ne bucurați la clasă, 
   Fără teme pentru-acasă. 
   Hai, cu toții, măi flăcăi, 
   Să strigăm de peste văi, 

Să se-audă-n lume, măi, 
Zurgălăi și clopoței. 
Mânați, măi! Hăi, hăi! 
 
Iar acum un cântecel 
Și pentru doamna Cercel. 
Din a IX-a ne-a luat, 
Sufletul ea și l-a dat, 
Iarăși noi am progresat. 
Cu Ganga nu ne-nțelegem 
Însă clasa vrem s-o trecem. 
Ba o funcție, o progresie, 
Noi intrăm într-o depresie. 
De bac mereu ne-a vorbit, 
Din a noua ne-a înnebunit. 
Acum vrem să-l luăm, 
Dar vedem dacă intrăm. 
La final de urătură 
Vă spunem cu voie bună 
Să fiți sănătoasă, fericită, 
Pe orice plan împlinită.  
Trageți roata, măi flăcăi, 
Și pocniți din bice, măi! 
Hăi, hăi! 
 

Aho, aho, copii și frați, 
La geografie învățați! 
Foaie verde de trifoi, 
Iar ne pune profa doi. 
Foaie verde de măslin, 
La hartă când noi ieșim, 
Arătăm dealuri și podișuri, 
Învățăm și învelișuri. 
La engleză-i doamna Blaj 
Ce ne-nvaț-un nou limbaj. 
Speaking-uri oră de oră, 
Ne sperie și ne-nfioară. 
Viață lungă, sănătate, 
Realizări îmbelșugate, 
Iar la anul care vine, 
S-auzim numai de bine. 
Masa plină de bucate, 
Bucurii neîncetate. 
Să strigăm cu toții, hăi! 

Clasele a XII-a 
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Isus spune: 

 „Suntem pe-aproape. Peste puțin va fi 

ziua mea de naștere, din nou. Cred că sunt 

unicul căruia nu i se poate face niciodată o 

sărbătoare surpriză. Pregătirile pentru cele-

brare încep cu o lună înainte, în toată lumea. 

Se luminează străzile, se împodobesc brazi 

înalți cât un bloc, se reprezintă până și naște-

rea mea prin niște statuiete sau prin unele 

scenete. Și anul acesta, desigur, se va întâm-

plă la fel. Și e frumos să știu că măcar în 

aceasta perioadă cineva se gândește puțin la 

mine. Sau cel puțin... așa speram.  

Apoi, venind aici, am văzut o mulțime 

de oameni care cumpărau lucruri. Era o 

doamna care, pentru un cadou, a luat o sticlă 

de vin foarte scumpă. Mulțumesc, nu trebuia; 

era de ajuns o sticlă de apă, iar la restul m-aș 

fi gândit eu. Aaa… nu e pentru mine?! Păi… 

niciunul din cadourile pe care le cumpără lu-

mea de Crăciun nu e pentru mine. Dar vi se 

pare drăguț?! Voi cum v-ați simți dacă de zi-

ua voastră de naștere toți și-ar schimba cado-

uri între ei, dar pentru voi să nu fie niciunul? 

Și totuși așa este. Mie mi se întâmplă asta în 

toți anii. Se vorbește mult despre ziua mea de 

naștere fără să mi se pronunțe vreodată nume-

le. Atenția tuturor este îndreptată către sărbă-

toarea mea, dar despre mine nu se spune ni-

mic. Se sărbătorește ziua nașterii mele, dar nu 

pe mine. Ba chiar nici nu sunt invitat la săr-

bătoarea mea! E chiar culmea!  

Anul trecut, așa, am intrat în casa 

unor persoane fără să mă fac auzit. M-am pus 

într-un colț pentru a le observa. Mâncau orice 

bunătate a Tatălui meu, sau, cum ziceți voi, 

ce-i mai bun de la Dumnezeu. Râdeau și glu-

meau. La miezul nopții, a intrat un om îmbră-

cat în roșu și cu barba albă. Copiii i-au mers 

înainte, strigându-l „Moș Crăciun”. Iar el se 

bucura de toată sărbătoarea. E ușor să aduci 

daruri pe o sanie trasă de reni, dar încearcă să 

o faci trecând prin Golgota, cu lumea care te 

scuipa și cu soldații care te biciuiesc! Mai pe 

scurt, eu nu eram în acea casă. Și nu sunt în 

multe, prea multe case. Cu fiecare an care 

trece sunt din ce în ce mai multe sărbători de 

Crăciun fără sărbătoritul său. Atunci știți ce 

fac? Voi face eu o sărbătoare: una incredibilă, 

una în care să te simți în al nouălea cer, o săr-

bătoare ce nu se va sfârși niciodată și vreau 

ca tu să fii acolo. În această seară vreau să îți 

ofer invitația mea și e importantă, pentru că 

cine nu vă răspunde, vă rămâne afară. Am 

scris deja numele tău. Te vei așeză lângă mi-

ne. Trebuie doar să accepți invitația mea. Eu 

am venit în aceasta lume cu mai bine de 2000 

de ani în urmă că să-mi dau viață pentru tine. 

Pentru tine m-am jertfit pe cruce, pentru a te 

salva. Dacă accepți sacrificiul meu, atunci 

accepți invitația mea. Permite-mi să intru în 

inima ta! Eu sun la ușa și bat. Deschide-mi și 

accepta-mă împreună cu invitația mea. Vei fi 

oaspete de onoare. Ce zici? Facem Crăciunul 

împreună? Pe curând! Isus.” 

 

Traducere de Giurgilă Florentina,  

promoția 2008 
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 1. Cea mai scăzută temperatură a fost 

de -89,2 grade Celsius și a fost înregistrată în 

1983, în Vostok Station din Antarctica. 

 2. Cel mai mare fulg a măsurat 38 cm 

lățime și 20 cm grosime. 

 3. Cel mai mare om de zăpadă din lu-

me a măsurat 37,21 metri. A fost ridicat în 

anul 2008 în orașul american Bethel, iar în loc 

de „crenguțe” puse pe post de mâini, oamenii 

au folosit doi brazi întregi. 

 4. Ideea ca doi fulgi de nea nu pot fi 

identici este, de fapt, un mit. În anul 1988, un 

cercetător a descoperit doi fulgi cu exact ace-

eași formă, proveniți în urma unui viscol puter-

nic. 

 5. Zăpada pare albă, dar nu este. Zăpa-

da pare albă pentru că este formată din cristale 

de gheață care, așezate unul lângă celălalt, re-

flectă și refractă lumina soarelui, iar „culoarea” 

albă este provocată de lumina refractată în cris-

tale. În realitate însă, fiecare cristal de gheață 

este translucid. 

 6. Iarna, Pământul este cel mai aproa-

pe de Soare. În fiecare lună ianuarie 

(începutul sezonului de iarnă în emisfera nor-

dică) Pământul atinge punctul cel mai apropiat 

de Soare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Data oficială a Crăciunului a fost 

stabilită prima oară pe data de 25 decembrie 

în anul 350 de către episcopul Romei, Papa 

Iulius I. 

 8. Beculețele pentru pomul de Crăciun 

au fost inventate de către Edward Johnson în 

anul 1882. 

 9. Specialiștii susțin că dacă fiecare 

copil din lume și-ar dori de Crăciun o cioco-

lată de 100g, sania lui Moș Crăciun ar cântări 

în jur de 240 tone și ar fi nevoie de mai mult 

de 1000 de reni pentru a o deplasa în toate 

colțurile lumii. 

 10. Deși cele mai multe țări consideră 

ca mâncarea preferată a lui Moș Crăciun 

este laptele cu biscuiți sau fursecuri, locuitorii 

din Irlanda îl așteaptă pe Moșul cu o halbă de 

bere Guiness, băutura tradițională a țării. 

 11. Germania este prima țară care a avut 

ideea de a orna bradul de Crăciun. 

Culese de Bejan Sabina, a XII-a B 
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1. Vă rugăm să vă prezentați. 
Sunt Emilia Morariu, absolventă a lice-

ului pe care îl urmați și voi, dragi elevi. Cole-
gii și profesorii obișnuiau să mă strige Ema și 
acesta este, de fapt, apelativul la care am răs-
puns până când am plecat la facultate în Bucu-
rești. 

 
2. În ce perioadă ați studiat în școala noas-
tră și ce domeniu de specializare ați urmat? 

Am fost elevă în cadrul Liceului Teh-
nologic „Sfântul Ioan de La Salle” în perioada 
2010-2014 și am absolvit domeniul de califica-
re Electronică și Automatizări. Simțeam de pe 
atunci cum înclinațiile mele profesionale nu 
rezonau atât de puternic cu profilul la care mă 
aflam și îmi aduc aminte câte eforturi depu-
neam la unele materii de specializare. Cu bu-
curie îmi amintesc de mediul în care mă aflam, 
de sentimentul unei comunități, de susținerea 
pe care am primit-o și de persoanele care m-au 
încurajat să-mi urmez înclinațiile care simțeam 
că mi se potrivesc. 
 
3. Enumerați trei amintiri plăcute din peri-
oada anilor de studiu petrecuți la noi. 

Pauzele mari erau întotdeauna un motiv 
de bucurie pentru mine și nu pentru că nu eram 
la ore, ci pentru că atunci aveam cele mai vii și 
deschise interacțiuni cu colegii. Nu era zi să nu 
ne găsim toți râzând. Îmi amintesc cât de im-
plicați eram toți în activitățile extrașcolare. 
Aveam tradiția noastră să ieșim la iarbă verde 
și acela era un moment care ne unea și ne învă-
ță cât de frumos este să ai oameni cu care să 
împărtășești aceleași pasiuni. 

În fiecare an așteptam zilele școlii, se 
simțea cu adevărat cum tot liceul era în sărbă-
toare și se desfășurau atâtea activități. De 
exemplu, campionatele sportive între clase 
erau momente care adunau elevi și profesori pe 
teren, curioși de ce urma să se întâmple. Când 
clasa noastră, reprezentată de echipa fetelor, a 
câștigat în clasa a IX-a campionatul de volei a 
fost o reală bucurie pentru noi, bobocii, să do-
vedim că nu suntem doar niște boboci, niște 
novici, ci tineri cu dorințe și aspirații puterni-
ce. 

 

Îmi amintesc de perioadele dinainte și 
din timpul fiecărei sărbători (Crăciunul, Paște-
le etc.) când toată școală se aduna să celebreze 
împreună Sfânta Liturghie. Strâns legate de 
aceste momente erau spectacolele pe care ele-
vii le organizau și pentru care se pregăteau din 
timp cu scenete, cântece, pantomime, imitam 
profesorii și câte altele! Erau situații care pe 
unii ne scoteau din zona de confort, pe alții îi 
încurajau să se exprime; ne adunam cu toții în 
sala de sport și așteptam fiecare moment, până 
la final. 

 
4. Care considerați că au fost/sunt 

valorile pe care le transmite elevilor săi 
școala noastră? 

Pe băncile liceului am văzut manifes-
tându-se valori pe care atunci nu le conștien-
tizam cât de importante erau și le priveam ca 
fiind firesc să se întâmple. Mai târziu, mi-am 
dat seama că aici am învățat și mi-am însușit 
valori care m-au definit ca om și care au pus 
câte o cărămidă în formarea mea ca adult. 
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Respectul față de cei din jur și față de 
sine este de departe un lucru pe care am avut 
șansa să îl înțeleg în cei patru ani de liceu. Per-
severența și punctualitatea mi-au fost ușor să le 
interiorizez. Îmi amintesc cât de dezamăgită 
mă simțeam în rarele momente când întârziam 
la ore și mă întâlneam pe hol cu Fratele Isus. 
Mai târziu, m-a ajutat mult faptul că eram 
punctuală și am apreciat întotdeauna când ori-
ce altă persoană era punctuală, pentru că este o 
formă de respect.  

Solidaritatea și lucrul în echipă sunt 
printre valorile care m-au învăț cât de impor-
tant este să știi să interacționezi și să formezi o 
echipă cu ceilalți colegi. Cu siguranță, fiecare 
suntem buni la ceva, ne pricepem de minune la 
un lucru, însă atunci când mai multe persoane 
își pun la un loc atuurile, numai lucruri minu-
nate se pot întâmplă. Și cât de important este 
să ai răbdare cu ceilalți atunci când se împot-
molesc, să le întinzi o mână de ajutor atunci 
când au nevoie sau când se rătăcesc. Să acțio-
nezi pentru comunitate în detrimentul spiritului 
individual și meschin. 
 
5. Faptul că ați urmat cursurile în liceul 
nostru v-a ajutat în dezvoltarea profesională 
și umană? 
 Sunt recunoscătoare pentru faptul că am 
urmat cursurile Liceului „La Salle”. Au fost 
multe întâmplări în viața mea în care nu numai 
că m-a ajutat formarea în cadrul liceului, însă, 
la rândul meu, am avut ocazia să povestesc 
altor persoane despre asta și să fiu un exemplu. 
 Din când în când, mă surprind în mo-
mente în care analizez cum și cât de schimbat 
ar fi fost parcursul meu, dacă în anumite mo-
mente ale vieții aș fi făcut o altă alegere. Cert 
este că am plecat de pe băncile liceului, odată 
cu absolvirea, însă în interiorul meu păstrez vii 
valorile și spiritul La Salle care mă definesc, 
iar omul care sunt astăzi este rezultatul acestui 
liceu.  
  
6. Vă rugăm să transmiteți un mesaj elevilor 
noștri. 
 Mesajul meu este unul simplu, pentru că, 
oricum, nu-i așa, sunt multe lucrurile care ne 
complică viața. Apreciați ceea ce vă înconjoa-
ră, bucurați-vă de oportunitățile cu care vă îm-
brățișează fiecare zi, îndrăzniți să visați și să vă 
urmați visele, trăiți prezentul și iubiți momen-
tul. 

Interviu realizat de Florin Dorcu 
 

 
 

 
1. Vă rugăm să vă prezentați. 
 Bună ziua! Mă numesc Benea Flavian, 

am 34 de ani și sunt absolvent al Școlii profe-
sionale „La Salle”, din Pildești, promoția 
2001-2004. 

  
2. Ce amintiri aveți din timpul anilor de 

studiu petrecuți în școala noastră? 
 Cea mai valoroasă amintire este lecția de 

solidaritate, umanitate, uniune și fraternitate 
dată de dascălii noștri. Pot spune cu drag și 
mândrie că anii petrecuți în liceu au pus ba-
zele  formării mele ca om. Nu pot să nu-mi 
amintesc de atelierele de lucru, ele fiind pre-
feratele mele. 

 
3. Care a fost drumul parcurs după ter-

minarea școlii și până acum? Ați reușit să 
lucrați în domeniul în care v-ați format? 

 După absolvirea școlii au urmat mai mul-
te calificări în domeniul construcțiilor, în care 
cunoștințele de tâmplărie reprezintă un mare 
atu.  

 
4. Sunteți șeful de promoție al anului 

2004. Ce a reprezentat pentru dumnea-
voastră aceasta atunci și în ce situații ale 
vieții a venit în discuție acest fapt? 

 A fost un moment de mare bucurie și 
satisfacție ce m-a făcut mai încrezător în 
forțele proprii.  

 
5. Prezentați-ne câteva aspecte sau mo-

mente frumoase din perioada în care ați 
studiat aici, care v-au influențat și v-au 
ajutat în mod pozitiv în viață. 

  Au fost foarte multe evenimente 
frumoase, dar mă voi rezuma la câteva. Un 
moment important a fost acela când am par-
ticipat cu colegii mei la construirea ieslei de 
Crăciun, apoi diversitatea activităților realiza-
te la atelier, în mod special al sculpturilor. 

 
6. Un gând/sfat pe care doriți să-l trans-

miteți elevilor actuali ai școlii. 

 Niciodată nu știi prea mult, nu știi tot, 

iată de ce susțin ideea învățării pe tot parcur-
sul vieții. Frații au clădit în elevi dorința de a 
progresa, dar și de a fi mai buni unii cu alții. 

Interviu realizat de  
Gherghel Andreea, a XI-a B 
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 „Aleea cu licurici” de Kristin Hannah 
este o carte foarte interesantă și captivantă, in-
spirată din realitate din care avem de învățat nu 
numai o lecție importantă despre prietenie, ci 
și o lecție de viață. 
 Aceasta carte merită citită, deoarece m-a 
ținut în suspans pe tot parcursul narațiunii. Po-
vestea începe cu descrierea vieții a doua fete 
adolescente care au un stil de viață total diferit. 
Kate, o fată retrasă și isteață care duce un mod 
de viață plictisitor, având o familie iubitoare și 
foarte grijulie, se împrietenește cu Tully, o fată 
misterioasă și de o frumusețe încântătoare, care 
se mută pe strada ei. La scurt timp, cele două 
adolescente se împrietenesc și fac un pact pen-
tru a rămâne cele mai bune prietene pe vecie, 
însă Kate nu știe că Tully deține niște secrete 
tulburătoare care îi va schimba total viziunea 
despre personalitatea ei. Tully este o fire puter-
nică și încrezătoare în forțele proprii, în ciuda 
faptului că mama ei a abandonat-o și nu s-a 
purtat ca o mamă adevărată. Timp de 30 de ani 
cele două prietene trec printr-o grămadă de 
evenimente care le încearcă prietenia și o mul-
țime de stări (tristețe, minciuni, durere, gelo-
zie, invidie) care pot duce la destrămarea aces-
tui pact al prieteniei. 
 Povestea este foarte fascinantă și impre-
sionantă pe tot parcursul romanului și ne învață 
cum să fim loiali și să acordăm afecțiune și 
iubire într-o relație de prietenie fără a cauza 
răni.   
 Recomand acest roman tuturor tinerilor 
care sunt în căutarea unei cărți care să-i facă să 
nu o lase din mâna până nu o termină. Am ales 
să fac un scurt rezumat, sperând să stârnesc 
curiozitatea voastră despre viață celor două 
prietene. Sunt sigură că nu veți regreta, iar car-
tea vă va lasă o impresie fascinantă despre dra-
goste, pierdere, durere și secrete. 

 
Galațanu Roxana, a X-a B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 În „Biblioteca Babel”, Jorge Luis Borges 
își imaginează lumea, universul, existența ca o 
imensă bibliotecă. Încă din incipitul nuvelei ne 
apare motivul labirintului: „Universul este for-
mat dintr-un număr nedefinit, și poate infinit, 
de galerii hexagonale”. Această scriere poate 
reprezenta încercarea lui Borges de a da sens 
propriei existențe și a acelora asemenea lui. În 
bibliotecă, toți oamenii sunt bibliotecari. Opera 
este străbătută de câteva idei principale. 
 O idee este aceea a bibliotecarilor, care 
sunt o metafora pentru omenire, iar biblioteca 
reprezintă, în esență, atât lumea în care trăim, 
cât și o divinitate. Gândirea aceasta poate fi 
evidențiată de comportamentul fundamental al 
bibliotecarilor ale căror întregi existențe sunt 
conduse de imbatabilul „zel” de a citi fiecare 
carte existentă în Bibliotecă, cu scopul de a 
găsi până și o simplă propoziție în aparentul 
nesfârșit haos literar, prezent în totalitate înă-
untrul fiecărei cărți.  
 Această idee simbolizează încercarea 
tuturor de a da sens haosului constant ce ne 
înconjoară. Bibliotecarii fanatici, care au uitat 
sau au respins ideea de fundație a felului lor, 
aleargă să distrugă cărțile Bibliotecii și să-i 
împiedice pe ceilalți să-și continue pelerinajul 
în Biblioteca „în orice mod posibil”. Aceasta 
este o parabolă pentru existența indivizilor din 
lumea reală care fie din cauze proprii, fie din 
ignoranță fără de egal, într-un fel sau altul reu-
șesc să-i împiedice pe alții să-și îndeplinească 
voința. 
 În operă, Borges pune în scenă întreaga 
lume a Bibliotecii, nivele stocate la un presu-
pus infinit în ambele direcții, fiecare nivel fiind 
de formă hexagonală, cu un gol în mijloc ce 
permite observarea nivelurilor superioare și 
inferioare, înconjurat de o balustradă, cu un set 
de scări pentru a ajunge la aceste locuri și un 
loc „pentru orice om să-și aibă grijă de nevoi”. 
Acest set poate astfel să fie o simplificare a 
vieții de zi cu zi a unei persoane normale, Bi-
blioteca fiind viața în sine. Aceasta îl prezintă 
pe fiecare cu minimul necesar supraviețuirii, 
iar cărțile se prezintă cu oportunități și decizii 
ce ne pot ajuta sau pot fi o întreagă risipă de 
timp. 
 Am să conclud cu o singură notă, scrie-
rea mea nu face dreptate acestei opere. 
 

Vicliuc Bogdan Rafael, a XI-a A 
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 Luni, 13 septembrie, a început anul șco-
lar 2021-2022. După sfânta Liturghie celebrată 
în biserica parohială, de către pr. paroh Alois 
Farțade și pr. vicar Cociangă Gabriel Iulian, a 
urmat festivitatea de deschidere a noului an 
școlar, care s-a desfășurat pe terenul de sport al 
liceului. După prezentarea claselor și a dirigin-
ților, a fost anunțat și motoul noului an șco-
lar: Ești acasă, împreună cu valoarea pe care 
dorim să o trăim în comunitatea noastră educa-
tivă, și anume primirea/fraternitatea. În ultimii 
ani școlari, numărul de elevi s-a aflat pe un 
trend crescător, efectivul de elevi al liceului 
ajungând în anul acesta școlar la cifra de 167.  
 
 La inițiativa Consiliului Internațional al 
Tinerilor Lasallieni, în perioada 21 septembrie 
– 21 octombrie, au avut loc Zilele Internaționa-
le Lasalliene pentru Pace. Tema de anul acesta 
se intitulează „Să ne ridicăm împreună pentru 
pace”. La reflecțiile de dimineață am avut po-
sibilitatea de a aprofunda importanța păcii în 
lume și cum putem să devenim făuritori de pa-
ce astăzi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În fiecare an, în luna octombrie, liceul 
nostru organizează o campanie de strângere de 
fructe, legume și alimente pentru a fi donate 
celor nevoiași. Beneficiarii proiectului de anul 
acesta au fost bătrânii, copiii și tinerii cu diza-
bilități din Centrul Don Orione - Voluntari, 
județul Ilfov. La încheierea proiectului, pr. Ma-
rius Bereșoaie, responsabilul centrului, a dorit 
să le mulțumească personal elevilor și profeso-
rilor pentru implicarea lor în acest proiect. 
Mulțumim tuturor pentru implicare, iar bunul 

Dumnezeu să vă răsplătească însutit pentru 
binele făcut!  
 
 Sâmbătă, 20 noiembrie, a avut loc prima 
zi de formare pedagogico-lasalliană, din cele 
trei programate pentru acest an școlar. Activi-
tatea centrală a întâlnirii a constat în aprofun-
darea Reflecției lasalliene numărul 7, care se 
intitulează – A visa este drumul nostru înainte! 
Construind noi cărări pentru a transforma vi-
eți. Comisia de formare și de pastorală a liceu-
lui alcătuită din profesorii Alina Simona Blaj, 
Florin Cătălin Dorcu și fr. Daniel Ciobanu au  
organizat și coordonat lucrărilor acestei sesiu-
nii. După prezentarea temei, au avut loc discu-
ții în grupuri mici, iar răspunsurile au fost pre-
zentate în plen. Ziua de formare s-a încheiat cu 
un moment de rugăciune.  

 
 Ca pregătire la sărbătoarea Crăciunului, 
liceul nostru a organizat, în perioada de Ad-
vent, o campanie de solidaritate în beneficiul 
copiilor din Casa de tip familial „La Salle”, din 
Iași. Astfel, în timpul celor patru săptămâni cât 
a durat campania, elevii noștri au avut posibili-
tatea de a se implica în mod direct în promova-
rea acestei campanii, atât în școală, cât și în 
familie și în comunitățile din care fac parte. 
Mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în 
acest proiect: elevi, foști elevi, părinți, prieteni, 
membri Grupului de Familii, din Pildești și în 
mod cu totul special familiei Dumea Adrian, 
Angela, Loredana și Marta, din Pildești. Suma 
strânsă este de 16.300 de lei. 
  
Domnul să vă răsplătească generozitatea! 
 

Redacția 
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 1    2     3    4     5     6     7    8     9   10 

ORIZONTAL: 1) Luminat la școală
- Curge la robinet. 2) Puțină lumină - 
Ca lumina zilei. 3) A ridica un mo-
nument - Primele la școală! 4) 
Nelipsită de la masă - A nu se mișca 
din loc. 5) Întins ca-n palmă. 6) O 
parte din ureche - Gând bun. 7) Spor-
tive pe pistă - Extreme la alfabet. 8) 
Încet în mișcări - Oana Vieru. 9) 
Unitate de măsură pentru energie - A 
ieși la lumină. 10) Pot fi atinși - 
Lamă de cuțit. 
 
VERTICAL: 1) Corp de iluminat la 
școală - Dă lumină la distanță. 2) Re-
prezentant al iluminismului francez 
din sec. XVIII-lea (Denis) - Secunda 
gamei. 3) Răpus în luptă - Autorul 
volumului de versuri „Poemele lu-
minii” (Lucian). 4) Licoare ener-
gizantă la mic dejun - Egal la în-
ceput! 5) Radical organic în chimie - 
Pantaloni rustici. 6) Unitate de 
măsură pentru intensitatea luminoa-
să. 7) Termen de comparație - Alee 
în dreapta! - Punct luminos pe hartă. 
8) Stau în cale! - Luminițe pe cer  
noaptea (sg.) - Abis! 9) Sărbătoare 
marcată de Lumina Învierii - Lumină 
dis-de-dimineață. 10) Plasată pe or-
bită - Trăit în somn. 
Dicționar: ERG 
  

 ing.  Traian Ploșniță 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

An de an, sărbătoarea Nașterii 
Domnului ne amintește că Dumnezeu 
coboară printre noi și dorește să        
rămână mereu alături de noi.  

 Cu El, în mijlocul nostru, viața 
capătă sens. 

Comunitatea educativă a Liceului 
Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle vă 
urează: 


