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„Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor 

fi numiţi fiii lui Dumnezeu!” (Mt 5,9) 

  

 Pace, pax, peace, paix, paz, myr, pokój, 

shalom, salaam, béke sunt cuvintele cele mai 

rostite în aceste vremuri pe care le trăim. Cu 

toții ne dorim pace în lume și în inimile noas-

tre. Atunci când simțim pace în suflet, liniște, 

calm și bunăvoință, toate acestea se răsfrâng și 

asupra celorlalți.  

 Cuvântul PACE este adesea folosit ca o 

formă de salut: „Shalom!”, „Să trăim în pace”, 

„Pace și bine”. Cuvintele de început ale mai 

multor epistole din Sfânta Scriptură sunt „Har 

și pace vouă”. PACE – ce poate fi mai frumos! 

Isus a lăsat PACEA moștenire omeni-

rii: „pacea mea o dau vouă”.  Să-l avem prieten 

pe Isus și vom avea pace, ne vom bucura de 

fericire. În suferință, necaz și tristețe să facem 

bine și să acționăm cu îndrăzneală și bucurie, 

căci puterea și forța noastră vin de la El. Să fim  

persoane pline de iubire și compasiune și să 

dorim PACEA! 

Pacea este drumul pe care-l construim. 

Pacea este libertate, este iubire, armonie, ierta-

re și ea se naște în inimă, nu din frică sau ură. 

Pacea este absența oricărei forme de violență. 

Pe cât ne stă în puteri, să trăim în pace cu toții, 

cu frații și vecinii noștri, cu prietenii noștri. 

Să ne gândim, în timp ce ne pregătim 

micul dejun, la cei care nu au o bucată de pâi-

ne! 

Să ne gândim, în timp ce ne luptăm cu 

frământările noastre interioare, la cei care simt 

războaiele și luptele crâncene pe propria lor 

piele, care se adăpostesc de bombardamente, 

gloanțe sau explozii! 

Să ne gândim, în timp ce mergem spre 

casă, la cei care nu-și mai găsesc casa sau nu 

au casă! 

Să ne gândim, în timp ce ne exprimăm 

libertatea prost înțeleasă, la aceia care și-au 

pierdut libertatea și dreptul la libera exprimare! 

Să ne gândim, în timp ce ne pregătim 

patul pentru a dormi liniștiți și a ne bucura de 

somnul cel dulce, la cei care își conduc părin-

ții, copiii, prietenii spre a se odihni în pace, 

dormind somnul cel veșnic! 

Să închidem ochii și să lăsăm inima să 

zboare spre zări pline de liniște și de pace, să 

fim instrumente ale păcii, să facem din inima 

noastră un locaș consacrat păcii. Cred că avem 

planuri de pace, și nu de suferință. Să condam-

năm  orice formă de violență fizică sau verbală 

și să construim împreună o lume a dragostei, a 

înțelepciunii și a păcii! Niciun munte nu e prea 

înalt pentru a fi escaladat, nicio problemă de 

matematică nu e prea grea de rezolvat, dar, de 

multe ori, pacea este mai greu de realizat.  

Armele să tacă! Să transformăm armele 

războiului în instrumente ale păcii. Războiul 

nu cântărește inimile și sufletele oamenilor. 

Dumnezeu cântărește inimile noastre și el e 

singurul care stabilește răsplata tuturor pentru 

binele sau răul făcut.  

Au fost zile pline de vânt și de ploi, de 

supărări și de durere, de lacrimi și de suspine, 

dar mereu zilele cu soare au apărut după norii 

întunecați, zilele pline de dragoste și iubire au 

răsărit ca florile câmpului, iar acestea ne-au dat 

curajul să dărâmăm zidirile urii și să construim 

poduri ale speranței, poduri ale păcii. 

Să ne hrănim  mereu viața cu dragoste, 

înțelepciune, har și PACE! 

Dir. Iștoc Cristina 
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 Deoarece atât la nivelul Institutului Fra-

ții Școlilor Creștine, cât și la nivelul Districtu-

lui nostru Europa Centrală anul acesta au avut 

loc sau urmează să aibă loc evenimente sem-

nificative, doresc să le fac cunoscute și citito-

rilor revistei noastre. 

 Restricțiile impuse de situația epidemio-

logică cauzată de pandemie au împiedicat or-

ganizarea mai multor întâlniri importante la 

nivelul Institutului, prevăzute să aibă loc în 

primăvara anului 2021, acestea fiind repro-

gramate pentru toamna anului 2021 și pentru 

anul 2022. Aceste întâlniri sunt: Simpozionul 

Tinerilor Lasallieni, Întâlnirea Fraților Tineri, 

Adunarea Generală a Misiunii educative la-

salliene și Capitulul General al Fraților Școli-

lor Creștine. Fiecare dintre acestea are un lo-

go și un moto. Exceptând Capitulul General 

al Fraților, care va avea loc între 1 și 22 mai, 

celelalte evenimente vor avea loc în format 

hibrid: o primă etapă va avea loc în format 

online, iar a doua etapă va avea loc cu prezen-

ță fizică, la Roma.  

 În luna mai 2021, a avut loc cea de-a   

III-a Adunare Internațională a Fraternității 

Signum Fidei, în timpul căreia au fost aleși 

responsabilii Fraternității. Districtul nostru a 

fost reprezentat la Adunare Internațională a 

Fraternității Signum Fidei și urmează să fie 

reprezentat la celelalte întâlniri, mai puțin la 

Întâlnirea Fraților Tineri. În vederea unei bu-

ne pregătiri a evenimentelor amintite, au fost 

deja trimise sau urmează să fie trimise diferite 

rapoarte de evaluare care prezintă activitățile 

realizate în comunitățile și centrele educative, 

provocările cărora trebuie să le facă față aces-

tea, precum și perspectivele de evoluție ale 

acestora pe termen scurt și mediu. 

 La nivelul Districtului nostru – Europa 

Centrală – are loc un nou Capitul de District. 

Acesta va avea mai multe sesiuni: prima a 

avut loc deja în luna octombrie 2021, cea de-a 

doua va avea loc în luna iunie 2022, iar ulti-

ma, în funcție de primirea documentului final 

al Capitulului General, în toamna anului 

2022. În cadrul primei sesiuni care a avut loc 

în data de 16 octombrie și care a fost organi-

zată cu acceptul Fratelui Superior General în  

format online, cele două teme importante de 

pe ordinea de zi au fost propunerile pentru 

alegerea noului Frate Provincial și constitui-

rea comisiilor de lucru ale capitului.  

 Propunerile făcute de Frații capitulari 

au fost adunate, sigilate și trimise la Roma la 

Fratele Superior General și la Consiliul său. 

În urma propunerilor făcute, Fratele Superior 

General, Robert Schieler, mi-a reînnoit man-

datul de Frate Vizitator al Provinciei Europa 

Centrală pentru următorii patru ani, astfel că 

al doilea mandat va începe la data de 2 mai 

2022 și va dura până la data de 1 mai 2026. 

  Am acceptat cu multă disponibilitate să 

continuăm împreună activitatea de slujire a 

celor care ne sunt încredințați în misiunea 

educativă lasalliană. Cu ajutorul Domnului și 

cu rugăciunile dumneavoastră sunt convins că 

vom găsi răspunsurile cele mai potrivite la 

provocările pe care le întâmpinăm în misiu-

nea educativă lasalliană la nivel local, de sec-

tor și de district.  

 Fr. Vicențiu Ghiurca 
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A las madres de Ucrania en diáspora, cuando  
el mundo celebra el Día de la Madre. 
 
¿De dónde vienes, madre, 
en este día,  
cuando a las madres del mundo 
se felicita? 
 
¿Qué llevas, madre, en tu seno, 
pues no lo veo? 
 
 Llevo a Dios en mis brazos 
 sin tú saberlo. 
 
¿A dónde, madre, diriges 
tus raudos pasos? 
 
 A ninguna parte, hijo. 
 Huyo del malo. 
 
¿Sabes que Aquél que te guía 
está en tus manos 
y que nunca, madre, nunca 
te ha olvidado? 

…   …   … 
De un Herodes de otros tiempos 
una Madre, como tú, 
dejó su patria y su casa 
para salvar a Jesús. 
   H. Jesús Sagredo 
   Pildeşti, 8 de marzo de 2022 

 
 
 
Mamelor din Ucraina aflate în diaspora, în 
ziua în care lumea sărbătorește Ziua Mamei. 
 
De unde vii, mamă, 
în această zi, 
când mamele din întreaga lume 
sunt felicitate? 
 
Ce porți, mamă, în sânul tău, 
căci nu-l pot vedea? 
 
Îl port pe Dumnezeu în brațele mele 
fără ca tu să știi. 
 
Încotro, îți îndrepți, mamă, 
pașii tăi grăbiți? 
 
Nicăieri, fiule. 
Fug de cel rău. 
 
Știi că Cel care te călăuzește 
se află în brațele tale 
și că niciodată, mamă, niciodată 
nu te-a uitat? 
            … … … 
Din cauza unui Irod, în alte vremuri 
o Mamă, ca tine, 
și-a lăsat patria și casa 
pentru a-l salva pe Isus. 
    Fr. Jesus Sagredo 
    Pildești, 8 martie 2022 

 Cristoase înviat, rămânând în tăcere în 
faţa ta, lăsăm să se înalţe această rugăciune 
arzătoare: să înceteze focul armelor în ţinutul 
din Ucraina!  
 Primeşte-i în iubirea ta pe cei care mor 

din cauza violenţei războiului, mângâie fami-

liile aflate în doliu, susţine pe cei care au tre-

buit să ia calea exodului.  

 În faţa unei suferinţe de neînţeles, cre-
dem totuşi că cuvintele tale de iubire şi de pa-
ce nu vor trece niciodată.  
 Tu ţi-ai dat viaţa pe cruce şi ai deschis 
un viitor, chiar şi dincolo de moarte.  
 Aşadar, te implorăm: dăruieşte-ne pa-
cea! Tu eşti speranţa noastră!  
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 Ziua de Dragobete, care se sărbătorea și 
în trecut la data de 24 februarie, era o zi dedi-
cată iubirii, fiind una dintre cele mai frumoase 
tradiții ale poporului nostru. Nu la fel de popu-
lară a fost această zi de Dragobete în Pildești, 
deoarece ziua pica de cele mai multe ori în 
Postul Mare, când erau interzise orice manifes-
tări publice de sărbătoare și bucurie. 
* * * 

 Dragobetele era pentru cuplurile de tineri 
o ocazie potrivită pentru a apărea în public ca 
fiind „prieteni” și aproape pregătiți pentru a se 
căsători. De aceea se organizau în sat multe 
ȘEZĂTORI, care au o vechime destul de mare 
în Pildești. Ele aveau loc de obicei iarna, „de la 
Anul Nou până ieșea munca pe câmp. Femeile 
și fetele mergeau «cu lucrul» la vecini și nea-
muri, unde torceau cânepă, fuior sau lână”. În-
trucât predomina obiceiul de a merge cu furcile 
pentru tors, în Pildești, șezătorile purtau și de-
numirea de „furcalete”. Astfel de șezători 
aveau loc zilnic în diferite gospodării. Se făcea 
cu rândul și „cei mai în vârstă păstrează amin-
tiri frumoase. Oamenii lucrau, discutau, se dis-
trau și mâncau. Tinerii urmăreau în fiecare sea-
ră unde se făceau șezători pentru a se întâlni și 
a se distra”. 
 La casele unde se adunau tinerele pentru 
a munci, veneau deseori și flăcăi cu patefon și 
încingeau dansuri populare. Dacă acest lucru 
se întâmpla în Postul Mare, când nu este voie 
de dansat, tinerii erau pomeniți în biserică și 
chiar pedepsiți să stea cu lumânarea aprinsă în 
timpul slujbei. De aceea, se prefera ca șezători-
le să aibă loc în „Câșlegi”, adică între Crăciun 
și Miercurea Cenușii.  
  

 Întrucât la multe dintre ele se exagera în 
petreceri, iar ecoul lor ajungea la parohul din 
Săbăoani, autoritățile bisericești căutau unele 
remedii. De exemplu, vă prezentăm o relatare 
din anul 1943 a părintelui Anton Bișoc: 
„Constat în parohie un neajuns, pentru curma-
rea căruia cred necesar a recurge la un mijloc 
coercitiv mai aspru. Anume: se țin șezători în 
formă de baluri. Se strâng fete, chip la lucru, 
dar vin apoi flăcăi cu muzici, se cântă, se joa-
că, ziua, se lungesc până noaptea hăt tare târ-
ziu. Acestea sunt pricină și ocazie de neajun-
suri. Nu am fost contra ziselor șezători pentru 
lucru, dar acestea în formă de baluri cred că 
trebuie combătute. Am amenințat de aceea cu 
amenzi pentru cei care vor face șezători de 
acest fel, câte o mie de lei pentru cei ce le vor 
ține, iar în caz de recidivă cu majorarea ei. Am 
amenințat, dar n-am aplicat, căci eram condiți-
onat să cer aprobarea...”. Analizând situația, 
episcopul Mihai Robu dă la 15 februarie 1943 
următoarea „sentință”: „E bine, dacă stăruiți, 
să puneți capăt șezătorilor de lucru degenerate 
în baluri cu muzică și petrecere până noaptea 
târziu, însă nu cred oportun a se aplica amenzi 
bănești celor vinovați, în împrejurările tulburi 
de azi. De aceea, mărginiți-vă la amenințări și, 
dacă nu folosesc deloc, atunci vă învoim să 
aplicați pedepse bisericești și anume: gospoda-
rii în a căror case se vor admite asemenea ba-
luri vor fi îndepărtați de la actele legiuite bise-
ricești; tot așa flăcăii și fetele care vor lua parte 
la asemenea șezători, precum și muzicanții ca-
re dau concursul lor”. 
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 Sărbătorile au fost întotdeauna un prilej 
de manifestare a bucuriei, de comuniune, de 
păstrare a tradițiilor, dar și de perpetuare a lor. 
Poporul român are o bogată tradiție legată de 
majoritatea sărbătorilor și a ştiut mereu să 
îmbrace sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiţii de 
o deosebită frumuseţe.  
 Una dintre aceste sărbători este celebrată 
în luna februarie și are în centru sărbătoarea 
iubirii, manifestată la noi de Dragobete, pe 24 
februarie, sau, mai nou, de Sfântul Valentin, pe 
14 februarie. 
 Cu această ocazie, Consiliul școlar al 
elevilor din liceul nostru a propus organizarea 
unei activități specifice intitulată Cutia lui 
Cupidon. Activitatea a avut trei etape:  prima, 
de promovare în rândul elevilor, care au fost 
informați că pot scrie scrisori de dragoste ele-
vilor și de apreciere sau de mulțumire altor ele-
vi sau profesorilor; a doua, de colectare a 
scrisorilor, iar a treia, de împărțire a scrisorilor 
pe data de 14 februarie. 
 Această activitate școlară a fost organi-
zată de către elevii clasei a XI-a A. Aceste 
scrisori au fost adunate în cutie până la data de 
14 februarie, iar apoi au fost distribuite desti-
natarilor. Această zi a reprezentat în mare mă-
sură o zi a iubirii, a prieteniei și a simpatiei. A 
fost o ocazie specială pentru elevi de a-și îm-
părtăși sentimentele, mulțumirea și aprecierea 
pe care le au pentru colegi și profesori.  
 Activitatea a fost foarte apreciată de ele-
vii liceului, care s-au implicat, au fost încântați 
și au așteptat cu nerăbdare să primească o aten-
ție din partea celorlalți. 
 În continuare, voi prezenta câteva dintre 
părerile colegilor noștri: 
         Alexandru Bereșoaie: „A fost o experi-
ență interesantă și de ajutor pentru persoanele 
timide.” 

        Mârți Rafael: „După doi ani de pande-
mie, a revenit una dintre tradițiile frumoase ale 
liceului, fapt care ne-a bucurat pe toți.” 
 
         Ciobanu Claudiu: „A fost o activitate 
bună și ar fi bine să se păstreze această tradi-
ție.” 
           
 Mîrți Eduard: „Activitățile de genul 
acesta sunt benefice pentru comunicarea și 
aprecierea între elevi.” 
            
 Dăncuț Antonia: „Consider că este o 
activitate utilă pentru persoanele timide și pen-
tru cele care vor să împărtășească un gând de 
bine, o părere. Sper că o să fie organizată în 
fiecare an, deoarece este ceva creativ și îndrăz-
neț, îți schimbă ziua când primești o scrisoare 
de apreciere.”      
        
  Mărtinaș Maria: „A fost o experiență 
nouă, ceva ce ne-a ajutat să uităm de rutina 

zilnică și, cu siguranță, ne-a făcut să ne simțim 
mai bine.”   

Pagină realizată de  

Ciobanu Leonard, a XI-a A 

 În cadrul șezătorilor se spuneau foarte 
multe povești și glume. Unele dintre ele aveau 
un efect malefic asupra celor mai tineri, mai 
ales „poveștile despre strigoii care vin în salcâ-
mii de la cimitir, spuse de Petru Mârț – care 
avea un dar deosebit în acest domeniu”. Aceste 
șezători au durat până spre anii 1965-1968. 
Colectivizarea a fost principala cauză a dispa-
riției acestor „seri de întâlniri și distracții”. Ță-
ranii nu mai aveau lână și cânepă, iar stresul 
„urmăririi securiștilor” îi făcea să fie mai re-

zervați la discuții. De aceea, șezătorile au fost 
înlocuite cu obiceiul de „a merge cu împleti-
tul”. Îndeletnicirea aceasta era rezervată femei-
lor, care se întâlneau în familie. Astfel, 
„farmecul șezătorilor de altădată a dispărut 
treptat, treptat, iar amintirea lor a rămas mereu 
vie în sufletele tinerilor de atunci. 
 
* Extras din monografia „Pildești – monogra-
fie istorică” 

Pr. Alois Moraru 
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Salutare! 

Sunt Anca, fostă elevă lasalliană, pro-

moția 2020. În prezent, sunt studentă la Facul-

tatea de Litere din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea 

engleză-spaniolă.  

Se zice că cei care aleg să studieze la 

Litere nu au idee ce vor să facă în viitor. Nu 

neg, dar nici nu confirm acest zvon. Privind-o 

dintr-o altă perspectivă, să fii student la Litere 

presupune multe oportunități: pentru mine, 

spre exemplu, a fost ocazia de a studia în Vigo, 

Galicia, Spania prin proiectul Erasmus+. La 

început nu mi-a surâs ideea de a studia într-o 

zonă cu o limbă co-oficială, crezând că majori-

tatea persoanelor îmi vor vorbi în galiciană. 

Vigo s-a dovedit, de fapt, a fi un oraș în care 

doar o mică parte din populație mai vorbește 

galiciană (spre norocul meu), iar la finalul ex-

perienței s-a dovedit a fi cel mai bun oraș pen-

tru a profita din plin de o scurtă perioadă în 

Spania.  

Având în vedere că până acum toate 

cursurile de la facultatea din Iași s-au desfășu-

rat online, semestrul pe care l-am petrecut în 

Vigo a constituit prima mea experiență fizică 

la facultate. Primele săptămâni au fost de aco-

modare, atât cu facultatea și cu ceilalți studenți 

Erasmus, cât și cu limba spaniolă pe care nu o 

puteam vorbi îndeajuns de bine. Spre deosebi-

re de cursurile din Iași, la care profesorii de 

spaniolă mai explicau teorie sau cuvinte în 

limba română, în Vigo a trebuit să-mi dau sea-

ma singură de înțelesul cuvintelor pentru a lua 

notițe (mulțumesc, frate José María, pentru 

exercițiile de dictare din timpul orelor, s-au 

dovedit a fi foarte utile!). Ceea ce mi-a plăcut 

la facultate, chiar dacă era în afara orașului, a 

fost organizarea în sine; facultatea era împărți-

tă în patru clădiri: cea principală, ce conținea 

cantina, biblioteca, sala de conferințe și secre- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tariatul, corpul A – catedra de spaniolă și gali-

ciană, corpul B – limbi străine, corpul C – la-

boratoare pentru traducere și interpretare. Vii-

tori studenți la Litere, pregătiți-vă să vă 

pierdeți prin facultate încercând să găsiți sălile 

pentru cursuri! 

Partea interesantă când ești într-un 

schimb de experiență în altă țară o constituie 

cunoașterea celorlalți studenți, nu neapărat fa-

cultatea în sine (fiindcă sincer, nu mulți stu-

denți merg cu gândul să studieze sau să desco-

pere sistemul de învățământ), însă acestea do-

uă se pot combina frumos. Am rămas surprinsă 

de cât de mulți studenți din Germania au ales 

să meargă în Spania; printre cei veniți, se nu-

mărau și studenți din Franța, Statele Unite, 

Brazilia, Polonia, Anglia, Croația, Kazahstan. 

Ca student Erasmus te poți alătura grupului 

Erasmus Student Network (ESN) care reunește 

toți studenții aflați în mobilități de studiu; se 

organizează multe activități între studenți Eras-

mus, printre care excursii în diferite orașe ale 

țării (cum ar fi Santiago de Compostela, Bar-

celona, Ibiza), seri de jocuri, drumeții etc. și 

poți achiziționa un card (valabil un an, după 

care trebuie reînnoit) care îți oferă reduceri la 

companiile partenere locale și internaționale 

(spre exemplu, poți zbura cu Ryanair de patru 

ori pe an fără să plătești bagajul de cală).  
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Erasmus este o experiență culturală; 

împrietenindu-te cu studenți din alte țări, poți 

învăța obiceiuri specifice țării, mâncăruri tra-

diționale și, de ce nu, chiar o nouă limbă. Co-

municarea este facilitată de cunoașterea limbii 

engleze, însă, pentru a învăța o limbă nouă, 

este mai eficient să cunoști persoane care nu 

știu engleză. Scopul meu a fost de a vorbi lim-

ba spaniolă la un nivel avansat, ceea ce am 

reușit să îndeplinesc, nu numai vorbind cu na-

tivi, ci și cu alți studenți Erasmus din Franța. 

Chiar dacă n-am învățat franceză, cu ei am 

exersat noțiuni de gramatică și vocabular până 

când am reușit să vorbesc în spaniolă la fel de 

repede (și fără prea multe greșeli) ca și în lim-

ba română.  

 Bineînțeles, se leagă prietenii prin cât 

mai multe activități realizate împreună, care nu  

se termină odată cu reîntoarcerea în țară. Cu 

echipa mea de exploratoare, Lena din Germa-

nia și Anne-Catherine din Franța, am reușit să 

explorăm orașe semnificative, cum ar fi Santi-

ago de Compostela și Baiona ( de unde se spu-

ne că a pornit Cristofor Columb când a desco-

perit America - sunt unele legende ale localni-

cilor care cred că el era, de fapt, din Galicia) 

și, de asemenea, Insulele Cíes, care aparțin de 

Vigo.  

Vă încurajez să participați la astfel de 

proiecte pe timpul studenției, deoarece vă pot 

oferi avantaje la întoarcerea la facultate și nu 

numai. Aveți oportunitatea de a învăța o limbă 

nouă, de a descoperi o cultură nouă și de a in-

teracționa cu persoane din diverse colțuri ale 

lumii, iar amintirile vor dura cu mult după ter-

minarea experienței.  

Chelariu Ana Maria, 

Promoția 2020 

 

 
 1. Vă rugăm să vă prezentați. 
 Bună ziua! Numele meu e Vasile Isaic, 
sunt din Gherăești și am 35 de ani. 
 
 2. Ce amintiri aveți din timpul anilor 
de studiu petrecuți în școala noastră? 
 A fost o experiență plăcută, pentru că am 
învățat bazele unei meserii, am cunoscut oa-
meni noi și am legat prietenii.  
  
 3. Care a fost drumul parcurs după 
terminarea școlii și până acum? Ați reușit 
să lucrați în domeniul în care v-ați format? 
 Din păcate, nu am lucrat în domeniu 
foarte mult, doar 6 luni. Am fost plecat în Italia 
15 ani unde am lucrat în construcții. Acolo am 
întâlnit-o și pe soția mea, iar din vara anului 
2020 ne-am întors în țară; în prezent locuim în 
Tulcea. 
 
 4. Sunteți șeful de promoție al anului 
2004. Ce a reprezentat pentru dumneavoas-
tră aceasta atunci și în ce situații ale vieții a 
venit în discuție acest fapt? 
 A fost o onorare pentru mine faptul că 
am devenit șef de promoție. 
 
 5. Prezentați-ne câteva aspecte sau 

momente frumoase din perioada în care ați 
studiat aici, care v-au influențat și v-au aju-
tat în mod pozitiv în viață. 
 În acei 3 ani am avut parte de multe mo-
mente în care ne-am bucurat împreună cu cole-
gii și cred că toți ne amintim cu drag de anii 
petrecuți la școală. Am avut parte de profesori 
buni care, într-adevăr, puneau suflet în ceea ce 
făceau. Acum, ca părinte, pot face această 
comparație și cred că noi i-am avut pe cei mai 
buni, iar pe această cale țin să le mulțumesc 
tuturor! 
  
 6. Un gând/sfat pe care doriți să-l tran-
smiteți elevilor actuali ai școlii. 
 Ce vă pot spune... Succes tuturor și fiți 
mândri mereu că învățați într-una din cele mai 

bune școli din zona noastră! 
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„Punctualitatea este politețea regi-

lor” (Ludovic al XVIII-lea) 

 

 Sintetizând larga definire și abordare a 

conceptului punctualitate, reținem: 

• respectare a momentului sau a terme-

nului fixat; 

• promptitudine în executarea la termen a 

unei lucrări, în îndeplinirea unei îndatoriri etc.; 

• însușirea de a fi punctual;  

• îndeplinirea riguroasă a obligațiilor la 

termenele fixate;  

• calitatea unei persoane de a fi atentă și 

harnică în a face lucrurile la timp. 

Termenul de punctualitate poate fi folosit 

ca sinonim pentru: formalitate, precizie, regu-

laritate, printre altele. 

Punctualitatea denotă și competență. Când 

te încadrezi în timp, demonstrezi că deții con-

trolul asupra activității și că nu permiți situații-

lor care apar să te împiedice să faci ceea ce îți 

dorești. Este cel mai bun mod de a arăta că știi 

să gestionezi timpul tău și că te interesează 

timpul altora. Punctualitatea inspiră siguranță, 

hărnicie, precizie, seriozitate și arată că știi ce, 

cum, unde și când trebuie să faci. 

Punctualitatea ca valoare este modalitatea 

de a-ți îndeplini obligațiile la timp, cum ar fi 

prezența la școală, o întâlnire între prieteni, o 

programare la medic etc. 

Punctualitatea este esențială pentru a ne 

acorda personalitatea cu ordinea și eficiența și, 

în acest fel, putem face mai multe lucruri, pu-

tem desfășura activitățile mai bine, putem avea 

încredere, știm că suntem respectați și realizăm 

o mai bună coexistență. 

Punctualitatea denotă încredere. Într-o so-

cietate în care promisiunile sunt deseori încăl-

cate, iar angajamentele, ignorate, oamenii îi 

apreciază pe cei care se țin de cuvânt. Persoa-

nele demne de încredere se bucură de respectul 

profesorilor, angajatorilor, prietenilor și al fa-

miliei. Cei  care ajung la timp și care respectă 

termenele limită pot fi răsplătiți și li se acordă 

mai multă încredere. De asemenea, ei demon-

strează și că îi respectă pe ceilalți. De exemplu,  

mijloacele de transport trebuie să funcționeze 

punctual, deoarece acestea le permit utilizatori-

lor să își îndeplinească obligațiile la timp. Ce 

ar fi ca toate acestea să întârzie sau să aibă mo-

mente de sosire și de plecare complet hazarda-

te? 

Punctualitatea este și o calitate. Punctuali-

tatea este dovada de respect pe care o arătăm 

celorlalți, este o importantă componentă a eti-

chetei. Timpul este cea mai de preț avere a 

unui om, de aceea punctualitatea trebuie să fie 

un obicei cultivat de la vârste fragede. În aglo-

merata și agitata lume modernă, printre cele 

mai nepoliticoase lucruri pe care le putem face 

este să îi lăsăm pe ceilalți să ne aștepte. Trebu-

ie să fim punctuali în tot ceea ce facem pentru 

a evita haosul cotidian. O persoană punctuală 

este mereu cu un pas înaintea celorlalți. Cel 

care ajunge la timp, care predă o lucrare la 

timp, este considerat un bun elev. Astăzi ne 

putem baza pe tehnica modernă pentru a ne 

organiza mai bine.  

Toate telefoanele au cel puțin funcția de 

reamintire, agende și calendare. Dacă totuși, 

uneori, independent de voința noastră, se în-

tâmplă să întârziem, este politicos să anunțăm 

printr-o convorbire telefonică. Dacă știm că nu 

vom putea respecta o programare, este politi-

cos să telefonăm și, cu scuzele de rigoare, să 

anunțăm. 
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Omul nu trăiește singur, izolat, ci, pen-

tru a exista, a fost nevoit să intre în relații cu 

alții. El comunică, își confruntă ideile cu seme-

nii, se dezvoltă împreună cu alții, trăiește într-o 

colectivitate socială, căreia nu-i este indiferent 

modul de comportare al fiecărui individ în par-

te. Deci, singura lui posibilitate de conviețuire 

în societate este condiționată de respectarea 

normelor și principiilor etice și morale care 

guvernează respectiva societate. A respecta 

aceste norme înseamnă, practic, a răspunde 

așteptărilor și cerințelor colectivității în care 

trăiește. Însă, și acestea trebuie dezvoltate și 

îmbogățite prin educație, învățătură, perma-

nentă instruire. 

Punctualitatea îți întărește și arată inte-

gritatea. Dacă îi spui cuiva că vă veți întâlni la 

o oră anume, ai făcut, de fapt, o promisiune. 

Dacă spui că vei fi acolo la 8:00 și, totuși, 

ajungi la 8:15, nu ai respectat acea promisiune. 

Să ajungi la timp le arată celorlalți că ești un 

om de cuvânt. 

Să fii punctual arată că oamenii se 

pot baza pe tine. Punctualitatea arată că ești 

de încredere. Un om poate fi găsit întotdeauna 

acolo unde trebuie, îndeplinind sarcinile nece-

sare pentru acel moment. Oamenii știu că se 

pot baza pe un astfel de om – dacă spune că va 

fi acolo, va fi acolo. Dar, dacă un om nu este 

punctual, ceilalți nu se pot baza pe el – nu știu 

unde va fi când vor avea nevoie de el. Cei cu 

care se asociază vor începe să simtă că nu-și 

poate organiza propriul timp, iar aceste îndoieli 

se vor infiltra și în chestiuni care nu țin de 

punctualitate, deoarece se ridică în mod natural 

întrebarea: Dacă este nepăsător față de timp, 

față de ce altceva mai este nepăsător? Benja-

min Franklin i-a spus odată unui angajat care 

întârzia în mod cronic, dar care era întotdeauna 

gata să găsească o scuză: „Am constatat, în 

general, că omul care este bun la o scuză nu 

este bun la nimic altceva”. 

A fi punctual îți întărește încrederea 

de sine. Faptul că te prezinți la timp nu numai 

că le spune celorlalți oameni că ești de încrede-

re, dar te învață și că te poți baza pe tine însuți. 

Cu cât respecți mai mult promisiunile pe care 

le faci, cu atât mai mult va crește încrederea în 

sine, iar cu cât vei dobândi mai multă stăpânire 

de sine, cu atât vei fi mai puțin la mila dorințe-

lor de moment și a obiceiurilor tale.  

A fi punctual te asigură că ești în cea 

mai bună formă. Când ești în criză de timp, 

te grăbești și poți face greșeli, ești surescitat 

și epuizat din cauza adrenalinei și a stresului. 

Dar atunci când te prezinți la timp, sau mai 

devreme, ai câteva minute pentru a-ți aduna 

gândurile, a-ți revizui materialele și a fi pregă-

tit. 

Punctualitatea ne construiește și ne 

dezvăluie disciplina. O persoană punctuală 

arată că își poate organiza timpul, că este aten-

tă la detalii și că poate pune deoparte ceva pen-

tru a face altceva – își poate lăsa deoparte o 

plăcere de moment pentru a se ocupa de treburi 

serioase ce fac parte din planuri pe termen 

lung.  

 



                                Școala de la răscruce - Numărul 59                                                              12 

 

Întârzierea îți tensionează relațiile. 

Atunci când întârzii la întâlnirile cu alți oa-

meni, îi faci să se simtă subevaluați, ca și când 

lucrul de care nu te-ai putut desprinde era mai 

important decât ei sau că ei nu au însemnat su-

ficient pentru tine pentru a justifica alocarea 

timpului necesar sosirii la timp. Oaspetele care 

vine cu trenul să te vadă se simte ca un „fraier” 

stând singur în gară, prietenul tău se simte 

stânjenit stând singur la restaurant, iar copilul 

se simte abandonat în timp ce așteaptă cu învă-

țătoarea sa ca tu să ajungi, toți ceilalți copii 

fiind deja luați de la școală de către frații mai 

mari sau de către părinții lor. 

A fi punctual îți arată smerenia. În-

târzierea și supraestimarea propriei valori merg 

uneori mână în mână. Oamenii vor fi bucuroși 

să te vadă când sosești, dar ar fi fost și mai bu-

curoși dacă ai fi ajuns la timp. 

Punctualitatea denotă și respect față 

de ceilalți. A întârzia în mod cronic este un act 

egoist, deoarece pune nevoile tale mai presus 

de cele ale altora. Vrei un minut în plus pentru 

a face ceea ce ți-ar plăcea, dar, câștigând acel 

minut pentru tine, iei un minut de la altul.  

A întârzia cronic perturbă experien-

țele altor persoane. Întârzierea ta nu numai că 

îi privează pe ceilalți de timpul lor, ci și de pli-

nătatea experiențelor lor: elevul care întrerupe 

un profesor și colegii în mijlocul unei lecții; 

oamenii care efectiv trec peste tine pentru a 

ajunge la locurile lor din mijlocul rândului la 

teatru sau cinema; omul care deschide ușa 

scârțâitoare în mijlocul unui elogiu. Când un 

bătrân a fost întrebat odată de ce a fost atât de 

punctual în a ajunge la biserică la timp vreme 

de zeci de ani, a răspuns: „Mi-am făcut o reli-

gie din a nu deranja religia altora”. 

Ajungem la a spune că a întârzia es-

te, oarecum, și o formă de furt. Acesta este 

un adevăr dur, dar poate fi luat în considerare 

în sens propriu. Atunci când îi faci pe alții să te 

aștepte, le furi minute pe care nu le vor mai 

recupera niciodată, timp pe care ar fi putut să îl 

transforme în bunuri, în informație, în bani, 

sau pur și simplu să-l folosească pentru lucruri-

le importante pentru ei. Pentru a veni să te în-

tâlnească la ora stabilită, este posibil ca ei să fi 

făcut sacrificii – s-au trezit devreme, și-au 

scurtat alte activități, au renunțat la odihnă,      

i-au spus copilului lor că nu pot citi o poveste 

împreună –, iar întârzierea ta anulează aceste 

sacrificii. A fi punctual arată că tu însuți prețu-

iești timpul și, prin urmare, nu te-ai gândi să-i 

privezi pe alții de această resursă prețioasă, dar 

limitată. 

Întârzierea îți afectează cariera șco-

lară și profesională, te poate împiedica în dru-

mul către succes. Întârzierea îți afectează viața, 

te face să rămâi mereu în urmă, uneori chiar să 

fii marginalizat și considerat lipsit de seriozita-

te, îți face rău în toate domeniile vieții. Aceasta 

se traduce în oportunități pierdute: amânarea 

luării unor decizii, ezitarea în implicarea în 

orice fel de proiect, pierderea unui tren, a unei 

întâlniri, a unei părți importante dintr-o lecție, 

a unui eveniment important din viața ta sau a 

celor dragi. Întârzierea creează stres și poate 

duce la accidente de mașină și amenzi de cir-

culație; produce jenă și te obligă să găsești scu-

ze pentru motivul întârzierii, punând la grea 

încercare onestitatea ta. Practic, toate lucrurile 

și activitățile devin mai complicate; pentru oa-

menii care caută să-și ordoneze și să își simpli-

fice viața, cultivarea punctualității este o parte 

esențială a acestei căi. 

 

Prof. Iftime Ovidiu Dumitru 
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  O zi ca oricare alta, în care căldură parcă mă 

copleșea, iar razele soarelui îmi împiedicau 

ochii să vădă ghioceii care abia își scoteau 

capul de sub pământul negru... îmi pun 

ochelarii de soare și, într-un final, îi văd. Anul 

acesta parcă sunt mai încântători ca niciodată. 

Mă uit spre cer și respir încântată, pentru că e 

primăvară, cerul este liniștit, doar câteva 

păsărele mai animau scena. 

 Mă duc spre poarta ruginită, care astăzi 

nu-mi mai încruntă privirea, o deschid și 

pornesc la pas. Nu aveam o destinație, voiam 

doar să admir peisajul. În jurul meu totul 

prindea viață, copacii își azvârliseră zăpada de 

pe ei, iar șanțul, plin de nămol altădată, era 

astăzi acoperit de mici firicele verzi de iarbă. 

În porțile oamenilor se puteau zări niște puncte 

albe, erau ghioceii, care, după un somn lung, 

au decis să se trezească. Natura renăștea, dar 

parcă și sufletul meu odată cu ea. Oamenii care 

înainte îmi păreau urâți de tristețe, astăzi erau 

mai frumoși, chipurile le erau luminate, iar 

zâmbetul le umplea față. 

 Ajung în locul meu favorit din sătucul în 

care locuiesc, parcul din față bisericii, mă așez 

pe leagăn și las razele să-mi lumineze față. 

Eram fericită, problemele mi se păreau un 

fleac și „bacul” parcă nu mai urma să vină. 

Zâmbetul nu mai dispărea de pe chipul meu, 

priveam biserica și oamenii care, în sfârșit, au 

lăsat cojocul în dulap și au luat pe ei haine de 

primăvară. Erau și ei fericiți. Clopotul a în-

ceput să bată, din ce în ce mai tare și parcă nu 

se mai oprea... deschid ochii și opresc alarma. 

Era un vis, revenisem la realitate. 

 Mă ridic din pat și fug la geam în 

speranța că într-adevăr prima zi de primăvară 

va fi cum am visat, însă dezamăgirea îmi 

umplu sufletul, vremea era mohorâtă, iar 

ghioceii nu se vedeau. Zăpadă încă era pe 

copaci și păsările nu și-au făcut curaj să mai 

iasă. Mă uit spre cerul tulburat și caut soarele, 

care nici el, astăzi, nu a avut curaj să se arate. 

 Mă pregătesc moleșită și plec spre 

școală. „Bacul” încă urma să vină și 

problemele nu mai păreau un fleac. Pe drum 

văd un copilaș, care se uită la mine și îmi 

zâmbește. Mă întreb în sinea mea: Cum poate 

el zâmbi într-o zi că asta?! Însă, fără să-mi dau 

seama, un zâmbet își făcu apariția... zâmbeam 

și eu. Zâmbetul copleșitor al copilului m-a 

făcut și pe mine să zâmbesc și, uitându-mă în 

jur, parcă nu mai era totul atât de trist și 

mohorât precum crezusem. 

 Eram fericită, acum eram într-adevăr 

fericită și nu era un vis. 

    

    Enășoaie Teodora, a XII-a B 

  

 

 

 

 

Crengi, coroane de salcie și brazi 

Și vântul precum un cântec de armonie, 

Toate se mișcă meticulos, 

Ca într-un dans pe melodie. 

  

 

Și iată agale 

Stânga, dreapta pe un balans artistic, 

Suflarea vântului dispare... 

Cu ea, și dansul cel mirific. 

  

 

Șuieratul se oprește, 

Soarele pe cer a apărut, 

Iar ciripitul păsărilor sosește... 

Astfel, dimineața a început! 

 

Bereșoaie Andrei, a X-B 
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 Anul acesta, după doi ani de așteptare 
din cauza pandemiei, s-a desfășurat, în data 
de 12 martie, etapa județeană a olimpiadei la 
disciplinele din aria curriculară Tehnologii. 
Această competiție a avut loc la Liceul Teh-
nologic ,,Vasile Sav” – Roman și a testat li-
mitele următorilor elevi din liceul nostru:  
 
Construcții, instalații și lucrări publice: 
 
Locul I: Ciobanu Leonard, a XI-a  
Locul II: Martișcă Ionuț, a XI-a  
Locul III: Fechet Paul-Eduard, a XI-a  
Mențiune: Mărtinaș Cosmin Cristian, a XI-a  
Locul II: Buruiană Sebastian, a XII-a  
 
Electronică, automatizări, telecomunicații: 
 
Locul II: Gherghel Andreea-Daniela,   a XI-a  
Locul VI: Cocuți Lucian, a XI-a  
Locul II: Androșcă Eduard, a XII-a 
 
 Munca și efortul au dus la realizări re-
marcabile și, cu siguranță, a fost o experiență 
memorabilă pentru fiecare dintre participanți.  
 Din punctul meu de vedere, a meritat 
fiecare oră de studiu dedicată acestei compe-
tiții, deoarece am reușit să mă depășesc și să 
realizez de cât de multe lucruri sunt capabilă. 
Într-adevăr, pot spune că am perseverat pe 
plan personal, dar și școlar, alocând o mare 
parte din timpul meu liber pentru a acumula 
informații noi, care cu siguranță mă vor ajuta 
pe parcursul vieții.  
 Experiența aceasta mi-a deschis noi ori-
zonturi și o voi repeta ori de câte ori am oca-
zia, deoarece munca reprezintă un mare pas 
spre un viitor frumos. Cu această ocazie, aduc 
mulțumiri tuturor cadrelor didactice care s-au 
implicat și și-au dat interesul pentru a ne aju-
ta să ne depășim limitele. Mulțumirea noastră 
reiese mai ales din rezultatele pe care le-am 
obținut în final. Nimic nu e mai frumos decât 
un zâmbet adus pe chipul profesorilor care au 
avut încredere în noi și ne-au îndrumat pe tot 
parcursul orelor de pregătire, chiar dacă nu a 
fost ușor.  

 Gherghel Andreea Daniela, a XI-a B 
 
 Participarea la olimpiadă a fost o expe-
riență destul de frumoasă. Chiar dacă nu am 
luat locul 1, sunt foarte bucuros pentru Leo-

nard care a reușit să revendice el această 
poziție. Pe mulți dintre noi a reușit să ne sur-
prindă și am mare încredere în el că o să ne 
surprindă plăcut și în etapa următoare. Dacă 
tot sunt la domeniul de Construcții, aș putea 
să spune că această olimpiadă a fost ca 
o ,,amorsă” pentru olimpiada ce va urma în 
clasa a XII-a pe care o voi trata cu mai multă 
seriozitate, pentru că ar putea să îmi schimbe 
într-o oarecare măsură viitorul. 

Martișcă Ionuț, a XI-a A 
 
 Olimpiada este competiția unde cei mai 
buni elevi la diferite materii își propun să de-
vină cea mai bună versiune a lor, locul unde 
toate emoțiile și gândurile se adună pe foaie, 
iar rezultatul poate fi sclipitor. Pentru mine, a 
fost ceva unic, o experiență nouă pe care aș 
tot repeta-o, un sentiment interior cum rar îl 
mai simți, acela al unei concentrări și perse-
verențe aprige. Iată că toate acestea m-au 
adus la calificarea pe locul 1, la etapa jude-
țeană și sper că voi obține un rezultat cât mai 
bun și la faza națională.  

Ciobanu Leonard, a XI-a A 
 
 Experiența pe care am avut-o la olimpi-
adă a fost una foarte interesantă, deoarece a 
necesitat foarte mult efort și dedicare. Încer-
când să ajung olimpic, am trecut peste multe 
goluri acumulate de-a lungul anilor, atingând 
noi obiective. Deși nu am obținut locul 1, am 
avut plăcerea de a fi felicitat de profesorii 
care au crezut în mine, ceea ce m-a determi-
nat să lupt în continuare pentru următoarele 
obiective. 

Androșcă Eduard, a XII-a B 
 

Pagină realizată de  
Gherghel Andreea Daniela, a XI-a B 
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 Alături de sărbătorirea a 20 de ani de la 
înființarea școlii, anul acesta școala noastră a 

mai bifat... o noutate, prezența în rândul elevi-
lor de clasa a IX-a  a primului copil al unei fos-
te absolvente a centrului nostru educativ. Cu 

această ocazie, am dorit să le punem câteva 
întrebări celor doi protagoniști ai acestei 
„noutăți.”  

 1. Dna Florentina, vă rugăm să vă pre-
zentați. 
 Sunt Dumitraș Florentina, am 36 de ani, 
sunt fostă elevă din prima generație a școlii 
„La Salle” din Pildești. Sunt din Gherăești, că-
sătorită în Pildești, am trei copii, un băiat și 
două fete. Sunt o fire calmă, echilibrată, opti-
mistă, iubitoare. 
 2. Care sunt amintirile pe care le aveți 
din timpul petrecut la școală? 
 Am amintiri foarte frumoase privind atât 
profesorii, cât și colegii cu care am petrecut 
timp prețios în atelierul de croitorie, alături de 
doamna maistră, atelier în care am învățat să 
coasem la mașină diverse tipare de îmbrăcă-
minte, dar și goblenuri. Profesorii erau înțele-
gători cu noi la ore și ne îndemnau să progre-
săm. Ne implicam cu toții la serbările organi-
zate împreună: de Crăciun, de Ziua Școlii, pe 
15 mai, la sfârșit de an școlar și în diverse con-
cursuri sportive, unde am primit și o diplomă. 
De la stimații mei profesori am învățat multe 
lucruri utile în formarea mea ca om, în forma-
rea profesională, dar și în cea spirituală, motiv 
pentru care am un respect deosebit. Pentru mi-
ne, școala a însemnat o a doua familie. 
 3. De ce ați ales să-l trimiteți pe fiul 
dumneavoastră la Liceul  La Salle? 
 Pe fiul meu l-am înscris la acest liceu, 
pentru că este seriozitate, profesorii sunt bine 
pregătiți, elevii pot deveni oameni mari în via-
ță. Sunt mândră că fiul meu poate duce mai 
departe tradiția și onoarea Liceului „La Salle” 
din Pildești. 
 4. Un gând pentru foștii colegi, elevi ai 

școlii noastre. 

 Pe foștii colegi îi salut cu respect, le do-
resc multă sănătate, succes în tot ce își au pro-
pus în viață, să fie fericiți și împliniți în tot  
ceea ce fac și le urez mult curaj! Un ultim 
gând: dacă ar fi să mă înscriu la școală din nou, 
tot la această școală m-aș înscrie. 

 1. Ionuț ce reprezintă pentru tine să fii 
primul elev al unei foste absolvente a Cen-
trului educativ „La Salle”? 
 Sincer să fiu, mama nu mi-a povestit 
foarte multe lucruri despre liceu sau despre 
perioada în care a fost elevă, poate pentru că 
nici eu nu am întrebat-o foarte mult. Însă, cu 
timpul, apropiindu-se momentul să decid unde 
îmi voi petrece următorii patru ani, iar Liceul 
„La Salle” a apărut pe lista mea de opțiuni po-
sibile, am rugat-o pe mama să îmi spună mai 
multe despre experiența ei personală. Mi-a po-
vestit despre frați și despre obiectele pe care le 
predau, dar și despre multe alte aspecte din 
acele vremuri.  
 2. Ce ți-a povestit mama despre peri-
oada în care a fost eleva școlii noastre? 
 Faptul că sunt primul copil al unui fost 
elev al Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de 
La Salle” reprezintă pentru mine o onoare, 
deoarece duc mai departe această tradiție a fa-
miliei, am ocazia să învăț în aceeași școală în 
care a învățat și mama mea, dar, mai ales, pot 
să cunosc Frații, și pe unii profesori despre ca-
re mi-a vorbit. 
 3. Ce îți propui pentru anii următori, 
cât timp vei fi elevul liceului nostru? 

 Pentru următorii ani de liceu, mi-am pro-
pus să învăț bine, pregătindu-mă pentru exa-
menul de bacalaureat, dar și să mă implic, pe 
cât posibil, în activitățile extrașcolare pe care 
le oferă liceul. Cel mai mult îmi doresc ca ex-
periență aceasta de viață să fie memorabilă și 
să mă pregătească pentru ceea ce va urma în 
viața și carierea mea. 
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 Urmărind cu stupoare, începând din  luna 

februarie, situația dramatică din Ucraina, ra-

chetele care distrug blocuri, biserici, monu-

mente istorice, orașe întregi, mulțimi de oa-

meni care se grăbesc să părăsească țara doar 

pentru a scăpa cu viața, deși nu au un loc sigur 

în care să meargă, drama copiilor care pleacă 

doar cu mamele lor, în timp ce tații rămân să-și 

apare pământul strămoșesc, mi-am amintit de 

un roman pe care l-am citit anul trecut și care 

surprinde o situație asemănătoare, din timpul 

perioadei naziste. 

 În ultimele decenii, mai ales după căde-

rea regimurilor totalitare, imaginarul literar a 

fost îmbogățit de numeroși scriitori care au 

ilustrat, în operele lor, ororile la care au fost 

supuși europenii, în special evreii, în timpul 

Celui de-Al Doilea Război Mondial.  

Hans Fallada (pseudonimul lui Rudolf 

Wilhelm Friedrich Ditzen), un scriitor german, 

exponent al realismului critic, a fost, probabil, 

primul scriitor care s-a inspirat în ultimul său 

roman, Fiecare moare singur, din experiența 

pe care a avut-o în închisorile Gestapoului.  

Scriitorul italian Primo Levi scria că aceasta 

este „Cea mai bună carte scrisă vreodată des-

pre rezistența germană în fața naziștilor”. Au-

torul a supraviețuit celui de-al Treilea Reich, 

iar alinarea și-a găsit-o în descoperirea unui 

dosar în arhivele Gestapoului al unor soți care 

s-au opus ororilor regimului nazist, în ciuda 

suferințelor la care au fost supuși. Experiența 

proprie și dosarul găsit l-au ajutat pe Hans Fal-

lada să scrie romanul, de peste 700 de pagini, 

în doar 24 de zile. Chiar de la începutul roma-

nului, autorul precizează că întâmplările se ba-

zează pe informațiile din dosarele întocmite de 

Gestapo cu privire la activitățile ilegale ale 

unui cuplu de muncitori din Berlin, desfășurate 

între anii 1940-1942. Din păcate, autorul nu a 

reușit să vadă romanul tipărit, deoarece a murit 

într-o clinică de dezintoxicare. Scriitorul a re-

fuzat să se înscrie în partid, iar pentru încăpățâ-

narea sa a fost arestat de Gestapo. Ulterior a 

fost eliberat, însă era mereu chemat pentru a 

răspunde întrebărilor despre scrierile sale. Din 

cauza presiunilor politice, Hans Fallada și-a 

găsit refugiul în droguri, alcool și morfină. 

În centrul romanului se află familia Qu-

angel, soții Otto și Anna, care, după ce își 

pierd unicul fiu pe front, realizează că regimul 

nazist este responsabil pentru moartea tinerilor 

germani. Reproșul rostit de Anna – „Voi l-ați 

băgat în mormânt, tu și Führerul tău, și războ-

iul vostru nenorocit!” – este un duș rece pentru 

Otto, care realizează că trebuie să renunțe la 

liniștea lui pentru a lupta cu „dușmanul”. Hi-

tler, preocupat doar de visul său bolnav de a 

cuceri Europa, nu se gândește la teroarea pe 

care o seamănă în rândul poporului și nici la 

mulțimea tinerilor jertfiți pe front. Deși sunt 

oameni simpli, cei doi soți sunt convinși că 

trebuie să ia atitudine, să se opună regimului, 

să conștientizeze cetățenii că trebuie să acțio-

neze. Pentru aceasta, cei doi încep să scrie ilus-

trate, apoi scrisori pe care le lasă în diferite 

clădiri ale orașului Berlin.  
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Soții Quangel sperau că aceste ilustrate vor fi 

citite de cetățenii germani care le vor urma 

exemplul sau, cel puțin, vor da mai departe 

aceste ilustrate pentru a fi citite de cât mai 

mulți. Nu mică i-a fost mirarea când, după ce 

au fost arestați, Otto află de la comisarul Es-

cherich că din cele 276 de cărți poștale și nouă 

scrisori doar 18 nu au fost predate autorități-

lor: „– Optsprezece –  la asta se reduce toată 

munca mea de peste 2 ani, toată speranța mea. 

Am să plătesc cu viața pentru aceste optspre-

zece bucăți, dar tot e ceva”. 

Convingerea celor doi că trebuie să 

facă ceva pentru a opri războiul, pentru a-l îm-

piedica pe Hitler să transforme tinerii nemți în 

carne de tun pe fronturile din Europa, îi în-

deamnă să acționeze, chiar și după ce sunt pe 

punctul de a fi prinși prima dată: „Noi nu tră-

im pentru noi înșine, ci pentru cei din jurul 

nostru. Iar dacă facem ceva și ajungem cineva, 

n-o facem pentru noi, ci pentru cei din jurul 

nostru…” 

Titlul romanului reiese din discuția pe 

care o au cei doi soți care sunt prinși. Anna, 

deși speriată, îi spune soțului său: „fiecare din-

tre noi a fost nevoit să se descurce singur, fie-

care a fost prins singur și fiecare va trebui să 

moară singur. Dar tocmai de-aia nu suntem 

singuri, Quangel, și nici nu vom muri degeaba. 

Nimic nu se întâmplă degeaba pe lumea asta 

și, fiindcă luptăm pentru dreptate și împotriva 

brutalității, vom fi învingători în cele din ur-

mă.” 

Romanul cutremurător al lui Fallada 

pare destul de actual, mai ales în contextul răz-

boiului din Ucraina. Nu de puține ori, am avut 

ocazia de a vedea la televizor cum autoritățile 

rusești arestează persoanele care protestează 

împotriva ororilor, care au curajul de a se opu-

ne dorinței unui om de a-și arăta puterea. La 

fel ca în timpul Celui de-Al Doilea Război 

Mondial, lumea este dezinformată, este instau-

rată teroarea care îi transformă pe oameni în 

simple marionete incapabile să ia atitudine din 

cauza fricii, a repercusiunilor pe care le vor 

avea de suportat.  

Nu este ușor să ai curaj în astfel de 

timpuri, nu este ușor să acționezi. Cu toate 

acestea, fiecare persoană poate face ceva pen-

tru a veni în ajutor celor aflați în suferință. Nu 

trebuie să stăm în adăpostul nostru și să ne 

preocupe doar soarta noastră sau numai binele 

personal ori al familiei. Trebuie să ne impli-

căm, fără a face fapte eroice, de vitejie, care să 

ne scoată în evidență. De asemenea, nici nu 

trebuie să ne trezim la realitate abia după ce 

pierdem pe cineva drag, așa cum s-a întâmplat 

cu Otto Quangel. Omenia, empatia sunt două 

virtuți care ne pot scoate din cochilia noastră, 

din confortul nostru și ne pot îndrepta spre 

aceia care au nevoie de noi.  

Romanul lui Fallada ne pune în față 

două opțiuni clare: fie ne implicăm și facem 

tot ceea ce putem pentru a-i ajuta pe ceilalți, 

fie ne ascundem și ne vedem doar de proble-

mele noastre, de grijile noastre, bucurându-ne 

că nu suntem în situații critice, că nimeni nu 

ne tulbură liniștea. Dar, indiferent de alegere, 

trebuie să ținem cont de ideea prezentă în ro-

man: „Conștiința liniștită doarme și pe furtu-

nă”.  

Prof. Florin Dorcu 
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 „Odată ce ai încercat zborul, vei păși totdeau-
na pe pământ cu ochii ridicați spre cer acolo 
unde ai fost, și vei dori mereu să te întorci.”   
           Leonardo da Vinci 
    
 Salutare, numele meu este Marius Martiș-
că, sunt elev în clasa a XI-a A, domeniul Con-
strucții, instalații și lucrări publice, iar de un an, 
începând din data de 19 aprilie 2021, sunt pilot 
student în cadrul Aeroclubului Teritorial 
„Alexandru Matei” Iași cu 4:43 ore de zbor și 
51 de decolări cu PLANORUL.  
 Totul a început de la un prieten pasionat 
de zbor care mi-a recomandat să mă înscriu și 
eu la acest „curs”, unde pot obține o licență de 
zbor. Și am zis să încerc, eu fiind în căutarea 
unei noi activități. S-a dovedit a fi una dintre 
cele mai mari pasiuni ale mele. Înainte de în-
scriere, nu eram foarte pasionat de zbor; tot in-
teresul meu pentru zbor a apărut la gândul că aș 
putea deveni pilot de avion.  
 Cursul constă în două module: modulul 
de pregătire teoretică şi cel de pregătire practi-
că. 
 1. Modulul teoretic presupune parcurge-
rea în minim 78 de ore a 9 materii, durata me-
die fiind de 5 săptămâni: 

- Legislație aeronautică și proceduri ATC; 
- Performanțe umane; 
- Meteorologie; 
- Comunicații; 
- Principiile zborului; 
- Proceduri operaționale; 
- Performanțe și planificarea zborului; 
- Cunoașterea generală a aeronavei; 
- Navigație. 

 2. Modulul practic constă într-un program 
de pregătire în zbor care cuprinde un minimum 
de 15 ore. După absolvirea cursului şi promova-
rea examenelor teoretice și practice cu AACR 
(Autoritatea Aeronautică Civilă Română), se 
obţine licenţa SPL cu calificarea de clasă planor 
în conformitate cu reglementările în vigoare. 
 Pentru cei care nu se încadrează cu vârsta 
între 15-23 de ani cursul este de minimum 
1.875 de euro, iar pentru cei ce se încadrează, 
cursul poate fi decontat de stat doar dacă te în-
cadrezi cu media la examenul de admitere prin-
tre primele 30 de persoane. Încă un lucru im-
portant este că în aviație, pentru a fi declarat 
„admis” la un examen, nota minimă trebuie să 
fie de 7,50. 
 Pentru mine, zborul reprezintă o eliberare 

de la problemele vieți, un loc de refugiu, care 
mă face prezent. De multe ori pierd noțiunea 
timpului în zbor, 20 de minute cât durează un 
tur de pistă par a fi un minut. Adrenalina și plă-
cerea date de această experiență te fac mai atent 
ca niciodată. La sol tot timpul te așteaptă o 
echipă, care de acolo de sus se vede foarte mi-
că, dar, de jos, tot timpul sufletul mare iese în 
evidență. 
 Acesta este un sport de echipă, trebuie să 
oferi la fel de multă implicare ca și ceilalți stu-
denți. Aceste persoane au vârste cuprinse între 
15 și 65 de ani, chiar și peste 65 în unele cazuri. 
Am devenit prieten foarte bun cu piloți de linie 
(care s-au întors la planorism pentru a-și aminti 
de copilărie), avocați, medici, profesori, antre-
prenori, tot felul de persoane „realizate în viață” 
de la care am aflat multe informații, ce nu pot fi 
scrise doar într-un articol, ci într-o carte. 
  Acest curs poate fi doar un hobby sau 
poate fi „un salt” fie pentru Aviația Militară, fie 
pentru Aviația Civilă. Foarte mulți piloți de pe 
planor și-au continuat cariera în Aviația Milita-
ră, pentru că senzațiile de pe planor se regăsesc 
foarte mult și acolo, spunea un instructor de la 
aeroclub.  
   În final, aș vrea să le mulțumesc colegi-
lor pentru susținerea acordată, care de la prima 
discuție au părut foarte interesați și m-au susți-
nut. Vreau să îți mulțumesc și ție, cititorule, 
pentru atenția acordată. Vreau să termin acest 
articol cu un citat folosit atât de des, încât și-a 
pierdut forma originală și s-au făcut mai multe 
variante ale lui: „Încearcă să faci cât mai multe 
lucruri în viață, s-ar putea ca ceea ce credeai că 
își este total opus să îți placă la nebunie”. 
 

Martișcă Marius, a XI-a A 
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 Luni, 17 ianuarie, a început semestrul al 
II-lea din anul școlar 2021-2022. A fost primul 
an în care cele două semestre nu au fost des-
părțite de o vacanță intersemestrială. Păstrând 
tradiția începută încă de la înființarea școlii, și 
anul acesta a avut loc ceremonia de binecuvân-
tare a școlii și a tuturor celor care învață și lu-
crează aici. Respectând toate normele în vigoa-
re, pr. Gabriel Iulian Cociangă, vicar al parohi-
ei noastre, a trecut prin toate clasele, binecu-
vântându-i pe elevi și pe profesori, rugându-se 
împreună cu aceștia. 
 
 În intervalul 18-25 ianuarie a avut loc 
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creș-
tinilor. Anul acesta, cei care au lansat tema şi 
au redactat reflecţiile şi rugăciunile pentru 
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creș-
tinilor au fost membrii Consiliului Bisericilor 
din Orientul Mijlociu, cu sediul la Beirut 
(Liban). Autorii au ales tema „Am văzut steaua 
lui la răsărit şi am venit să-l adorăm” (Mt 2,2), 
explicând că „mai mult ca oricând, în aceste 
vremuri dificile, avem nevoie de o lumină care 
să strălucească în întuneric, iar această lumină 
pe care o vestesc creștinii s-a manifestat în per-
soana lui Isus Cristos”. La reflecțiile de dimi-
neață din acea săptămână și în cadrul orelor de 
religie am avut posibilitatea să aprofundăm 
această temă și să ne unim în rugăciune cu în-
treaga Biserică.  
 
 În timpul Postului Mare, am organizat 
o campanie de solidaritate în beneficiul refugi-
aților din Ucraina. Prin această campanie ne 
alăturăm proiectelor inițiate, în aceste zile, de 
Primăria Cordun și de Organizația De La Salle 
- Solidarieta Internazionale ONLUS pentru a 
veni în ajutor persoanelor greu încercate de 
război. Astfel, începând cu data de 2 martie, 
toți cei care au dorit să se alăture inițiativei 
noastre au putut face donații în bani, alimente 
neperisabile, produse de igienă și pături/
pilote.  În ziua de 8.04.2022 a luat sfârșit cam-
pania de solidaritate La Salle pentru Ucraina. 
Donațiile făcute de elevi, părinți, profesori și 
prietenii lasallieni sunt în valoare de 2.150 eu-
ro. Banii au ajuns în contul De La Salle Soli-
darieta – Italia, care coordonează Campania La 
Salle for Ukrainians la nivelul Congregației 
Frații Școlilor Creștine. Vă mulțumim mult 

pentru generozitate și Domnul să vă răsplăteas-
că pentru tot binele făcut! 

 Revenirea la normalitate, după doi ani 
de restricții cauzate de Coronavirus, a oferit 
posibilitatea elevilor noștri de a participa la 
concursuri și olimpiade școlare. Pe domeniul 
Tehnologii, elevii noștri au participat la etapa 
județeană și au obținut următoarele rezultate:  
 - La domeniul de calificare profesională 
Construcții, instalații și lucrări publice:  
clasa a XI-a: Ciobanu Leonard – Locul I, 
Martișcă Ionuț – locul II, Fechet Paul Eduard – 
locul III, Mărtinaș Cosmin Cristian – locul IV 
clasa a XII-a:  Buruiană Sebastian – locul II. 
Elevul Ciobanu Leonard s-a calificat la etapa 
națională a Olimpiadei—Tehnologii. 
 - La domeniul de calificare profesională 
Electronică și automatizări, clasa a XI-a: 
Gherghel Andreea Daniela – locul II, Cocuți 
Lucian – locul VI, clasa a XII-a: Androșcă 
Eduard – locul II. Elevii au fost îndrumații de 
domnii ingineri și maiștri: Ploșniță Traian și 
Bulgagiu Eugen, la domeniul Construcții, in-
stalații și lucrări publice, și Tudorică Mihai, 
Ploșniță Lăcrămioara și Tutu Mihai la dome-
niul Electronică și automatizări. 
 La Olimpiada Sportului Școlar, etapa 
locală la tenis de masă au fost obținute urmă-
toarele rezultate: Dămoc George – Locul I, ca-
lificat la etapa județeană unde a obținut locul al 
III-lea, Dăncuț Antonia – Locul I, calificată la 
etapa județeană, unde a obținut mențiune, și 
Cojocaru Ancuța – Mențiune. Elevii au fost 
îndrumați de dl profesor Polak Mihail Bogdan. 
 
 Sâmbătă, 9 aprilie, a avut loc a doua 
sesiune de formare pedagogico-lasalliană din 
anul acesta școlar și a fost organizată de echipa 
de formare  și pastorală a liceului. Tema întâl-
nirii s-a intitulat Acordul global privind educa-
ția. Împreună pentru a privi mai departe. Prin 
alegerea acestei teme am dorit să ne alăturăm 
inițiativei venite din partea Papei Francisc care 
consideră că acesta este timpul potrivit de a 
semna un pact educativ global pentru și cu ti-
nerele generații, care să angajeze familiile, co-
munitățile, școlile și universitățile, instituțiile, 
religiile, guvernanții și întreaga omenire în for-
marea de persoane mature.  

Redacția 
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 ORIZONTAL: 1) Cherry în 
muzica tânără de la noi - Arma lui 
Cupidon. 2) Scriitor român autor al 
ciclului de romane „Cireșa-
rii” (Constantin) - În cerc! 3) Măsură 
agrară - Fructe văratice ca și cireșele. 
4) A lăsa un loc gol. 5) Loc de vân-
zare - Pom fructifer în livadă. 6) Fost 
primar al capitalei (Viorel) - Spațiu 
de zbor - Cap de iguană! 7) Nimic 
mai mult - Loc cu precupeți. 8) Pri-
ma notă pe portativ - Aripă la zbură-
toare. 9) Bou în Tibet - Arma albinei
- A se miji. 10) Bici cu bile - Luna 
lui cireșar. 
 
VERTICAL: 1) Nicole Cherry - Po-
por care citește Coranul. 2) Strigăt de 
mirare - Pictor renascentist autor al 
pânzei „Madonna cu cire-
șe” (Vecellio). 3) Fruct tematic - 
Cornel Udrea. 4) Dar aparte - Vran-
cea în trafic - Test la început! 5) Spa-
țiu cu pomi fructiferi - Nota diapazo-
nului. 6) Tip apreciat la purtare - Au 
legătură cu poveștile. 7) Om care tra-
ge din greu. 8) Da capo - Copac rive-
ran. 9) Cerb nordic - Șterși din me-
morie. 10) Apreciat scriitor  român 
cunoscut pentru „Amintiri din copi-
lărie” din care am ales povestea „La 
cireșe” (Ion) - Bluză rustică. 
Dicționar: CNUT 

 ing. Traian PLOȘNIȚĂ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

„Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plân-
gea. Isus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine 
cauţi?”. Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: 
„Domnule, dacă tu l-ai dus, spune-mi unde l-ai 
pus şi eu îl voi lua!”. Isus i-a zis: „Maria!”. Ea, 
întorcându-se, i-a spus în evreieşte: „Rabbuní!” – 
care înseamnă „Învăţătorule!” (In 20,11. 15-16) 

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII  
DOMNULUI SĂ NE UMPLE INIMI-

LE DE LUMINĂ, DE PACE ȘI SĂ 
ȘTEARGĂ LACRIMILE DE PE 

OBRAJII CELOR GREU ÎNCER-
CAȚI, ÎN SPECIAL AL CELOR 

AFLAȚI ÎN ZONELE DE RĂZBOI! 


