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I.Secțiunea creație literară
1.Limba românã
1.1.Eseu liceu
Ţara din sufletul meu

Nicoară Ioana, Clasa a IX-a, C.N.A. “Regina Maria”, Constanţa
Prof. coordonator  Acatrinei Mihaela

Unii povestesc despre ţara din sufletul lor, alţii

o evocă în versuri, unii o desenează, alţii o

cântă… fiecare dintre ei încearcă să o

transpună cât mai veridic. Este, de cele mai

multe ori, o ţară minunată, de poveste, cu

forme de relief foarte variate, pornind de la

munţi ale căror vârfuri se pierd în

nemărginirea azurie a cerului şi până la

învolburata mare, supărată ireversibil pe

ţărmul calcinat pe care îl loveşte necontenit cu

valurile ei lacome.

Ţara pe care eu o port în suflet este,

deocamdată, copilăria mea, locul în care am

auzit întâia oară glasul suav al mamei

spunându-mi poveşti pe care habar nu aveam

că odată ce voi creşte nu le voi mai savura cu

aceeaşi poftă; locul în care am făcut primii

paşi, nesiguri la început, pe drumurile fiinţării.

Este o lume clădită pe amintiri, clipe frumoase

prinse în bule de săpun, adunate cu măiestrie

în buchete păstrate intacte odată cu trecerea

ireversibilă a timpului. Ca orice altă ţară, este

binecuvântată cu forme de relief dintre cele

mai diversificate. De la câmpiile întinse pe care

sunt cultivate amintirile primului abecedar, ale

celor dintâi coroniţe din clasele primare, ale

primilor paşi sfioşi pe scenă la serbările

grădiniţei, la dealurile pe care zburdă clipele

atât plăcute, cât şi mai dureroase ale

adolescenţei cu nenumărate întrebări şi prea

puţine răspunsuri, iar la final în munţii înalţi ai

maturităţii, cu şosele strâmte, curbe largi care

îţi permit să anticipezi ce urmează, dar şi curbe

strânse a căror continuitate te surprinde

negreşit. De asemenea, drumurile acestei ţări

au răscruci de alei, păduri vaste în care te poţi

rătăci pentru totdeauna odată ce ai pătruns în

inima lor şi animale care, deşi par amicale, îţi

pot sfâşia sufletul într-o clipită. În ciuda

drumurilor grele şi cărărilor strâmte care te

obligă să te strecori agil printre tentaţii, de pe

cele mai înalte culmi ale munţilor priveliştea

asupra propriei tale vieţi îţi taie respiraţia….
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De acolo de sus, toate dilemele par efemere,

ridicole, puerile.

Există şi ploi cu vijelii care doar te murdăresc

puţin când aluneci în şuvoiul lor, dar şi oceane

în care odată cufundat, devii o banală

amintire.Este, fără îndoială, un loc pe care îl

purtăm cu noi zi de zi, un loc în care ne-am

zidit temerile şi visele. Ţara din suflet este

toposul mirific unde găsesc refugiu când îmi

pare că imperiul clădit în jurul meu se

prăbuşeşte şi de unde îmi trag sevele atunci

când mă simt precum o frunză în bătaia

vântului rece al necunoaşterii.E universul meu

compensativ.

Anotimpurile sunt dintre cele mai

variate, începând cu primăvara, când arborii

speranţei înmuguresc, roadele perseverenţei,

cultivate cu sârguinţă împodobesc grădinile de

pretutindeni, iar concertele vesele ale păsărilor

şi intensul parfum  al renaşterii umplu întreaga

tară. Apoi vine vara, cu atmosfera vieţii trăite

la maxim, nopţi de sărbătoare când parcă

timpul stă în loc, iar valurile oceanului şoptesc

poeme nostalgice până în zori. Atunci soarele

sărută cu blândeţe buzele amorţite ale

orizontului îndepărtat, perdeaua de ceaţă se

ridică, apar vâlvătăile soarelui până când

acesta îşi face loc, ascunzându-se dincolo de

culmi, iar întunericul se aşterne pierdut uşor,

precum un văl şi lasă simfoniile plăcute ale

nopţii să răsune în depărtare. Toamna aduce

elogii amintirilor plăcute, împodobind peisajul

cu nuanţe aparte, lăsând melancolia să-şi

croiască drum printre recolte. Arborii îşi

dezbracă haina grea a frunzelor înveşmântând

pământul, iar pâlcurile de norişori cenuşii cern

stropi mărunţi de ploaie.Vântul unduieşte

graţios ierburile şi florile, amplificând

frumuseţea inefabilă a naturii. În cele din

urmă, toamna face loc iernii care umple

întregul peisaj cu magia fulgilor de nea ce se

prind în dansul lor hieratic aşternând cu

răbdare un magnific văl de nea peste întreaga

ţară din sufletul meu.Urletul strident al

crivăţului domină toate celelalte sunete ale

nopţii, iar bolta cerească este învăluită într-un

întuneric nefiresc, de unde se vede numai

lumina slabă a stelelor îndepărtate.

Drumul către această misterioasă ţară este

croit câteodată printre colţi de stâncă ce

tronează ameninţători pe spinările îngreunate

ale dealurilor de amintiri. Cărarea este

şerpuitoare şi te poartă printre pâlcuri de

scaieţi intens coloraţi, peste întinderi

nesfârşite unde norii vineţii se adună grăbiţi

acoperind întreaga boltă şi prin codrii peste

care domneşte un întuneric pătrunzător, unde

numai pe alocuri, razele soarelui pătrund

precum nişte săgeţi printre crengile înalte ale

arborilor. Altădată, aceasta te poartă de-a

lungul câmpiilor înverzite unde fluturii de

culori uluitoare plutesc din floare în floare, iar

zumzetul intens al gâzelor devine un concert al

firii. Ierburile se unduiesc lent în adierea fină a

vântului, iar micile izvoare curg cu repeziciune

sub dogoarea soarelui. De asemenea, pentru a

ajunge cât mai aproape de centrul ţării,

drumul te poartă printre nori fini de praf

zdrenţuiţi de trecerea timpului care-ţi permit

cu greu să ghiceşti conturul propriilor amintiri.
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Ţara din sufletul meu creşte cu fiecare

an, este un spaţiu în care amintirile copilăriei,

cele ale adolescenţei tumultoase şi ale

maturităţii de mai târziu dominate de

responsabilitaţi vor rămâne veşnic vii, cultivate
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de-a lungul şi de-a latul ţării, unele

împrejmuite de garduri înalte, aşteptând a fi

date uitării, altele înflorind tot mai mult şi

devenind din ce în ce mai nepreţuite pe zi ce

trece.

Din păcate însă, nu toţi oamenii deţin

în suflet o ţară prosperă, cultivată an de an cu

alte şi alte amintiri, unii preferă să alunge

aceste amintiri, de cele mai multe ori mai

puţin plăcute, spre prăpastia greu de pătruns

a uitării, de unde să nu le mai poată accesa

vreodată. Ele reprezintă pentru ei portiţe prin

care trecutul se poate strecura abil şi influenţa

frumuseţea cu greu clădită a prezentului.

Pentru aceştia, oglinda trecutului este

alcătuită din cioburi ascuţite ce ameninţă să

rănească fragilitatea unui viitor mult râvnit.

De asemenea, nu pentru fiecare dintre noi

amintirile au aceeaşi greutate, nu sunt

încărcate de emoţiile unei copilării lipsite de

griji precoce, înconjuraţi fiind de familii

iubitoare; unii duc pe proprii umeri fragili

responsabilitaţi şi griji ce depăşesc puterea de

întelegere a copiilor de vârsta lor.

Dar oare seamănă această ţară pe

care o port în suflet cu ţara în care trăiesc?

Categoric nu. Ţara din suflet nu este delimitată

de graniţe fizice, nu are ţări vecine cu care să

poată fi comparată; este doar ea, iar singurul

lucru care reprezintă graniţele ei este teama

de necunoscut. Aceasta ţară este locul pe care

nu îl voi părăsi niciodată, indiferent de vârstă,

acolo unde grijile şi problemele se evaporă.

Este locul în care mă refugiez de fiecare dată

când simt că ceva mă împiedică să merg

înainte. Şi de fiecare dată plec de acolo cu

forţe proaspete, trecutul mă împinge cu putere

către viitor.

Se spune că ochii sunt oglinda

sufletului, însă poate că sufletul este mult mai

presus de expresia ochilor. El adăposteşte, în

interiorul său, ţara pe care o purtăm cu noi

întreaga viaţă, locul unde fiecare caută la un

moment dat un punct de sprijin pentru a putea

merge mai departe. După cum afirmă Mihai

Eminescu,  “Lumea-i visul sufletului nostru. Nu

există nici timp, nici spaţiu, ele sunt numai în

sufletul nostru.”(vezi “Sărmanul Dionis”), tot

ceea ce ne înconjoară aparţine sufletului

nostru, inclusiv timpul şi spaţiul în care trăim

sunt de fapt iluzii ale eului. Acest fapt

evidenţiază puterea sufletului uman de a crea

un univers în care poate face lucrurile după

voia sa, un loc în care limitele sunt impuse

doar de necunoaştere.
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Popas sufletului meu

Parpalea Diana, clasa a XI-a D, Liceul Teoretic “George Călinescu”, Constanța
Prof. coordonator Bugan Loredana

Dacă ar fi să ne luăm după

istorici și geografi aceștia ar defini cuvântul

țară  mult prea fastuos pentru cât de simplu

este deja. DEX-ul ne explică așa: țară, țări=

teritoriu locuit de un popor organizat din punct

de vedere administrativ și politic intr-un stat,

elaborând și multe alte sintagme generale, din

punctul meu de vedere, corecte doar în teorie.

Mă întreb dacă am putea cuprinde în cuvinte

țara din suflet. Am lăsa la o parte toată

politica și toți presupușii conducǎtori, ne-am

gândi doar la binele nostru și la liniștea

sufletească, am lua totul de la capăt și ar fi

mult mai bine.

Din punctul meu de vedere, țara

din sufletul meu ar fi mai aproape de realitate

dacă gândirea oamenilor nu ar mai fi atât de

închisă și incapabilă de schimbare. Tot în

realitate o țară este alcătuită dintru-un popor,

dintr-o comunitate de oameni ce stau la baza

unei patrii. Așadar, ar fi mult mai pe sufletul

meu dacă într-o țară am găsi și oameni

pasionați de lectură, știți așa cum era pe

vremea bunicilor și a străbunicilor noștri,

biblotecile acestora fiind vii, pline de viață, de

povești, bibliografii, memorii și jurnale. Mulți

dintre noi le considerăm vechi și total

neinteresante, ceea ce este trist, deoarece un

popor  mai inteligent nu poate fi manipulat.

După cum am mai zis, omenii care

tăiesc în țară reprezintă deseori problema. De

ce am devenit răi? De ce ne înjurăm, satirizăm,

jignim și dezumanizăm semenii? Un om nu

trebuie să vorbească cu toată lumea, dar nici

să vorbească despre toți. Un om ce își merită

statutul de om trebuie să respecte pentru a fi

respectat. Mai întăi de toate, a devenit atât de

greu să spunem bună ziua, vă rog frumos,

mulțumesc, la revedere, încât și atunci când

rostim aceste cuvinte din politețe sau din grija

față de ceilalți semeni, poate fi înțeleasă ca o

obligație sau ca normă socială.

Mă identific cu un om ce aparține

unei țări fără suflet. Zi de zi văd câte o umbră

pe o rază de lumină ce ai zice că e un suflet de

om ce se duce la plimbare, și mă gândesc la ce

poveste ar putea avea acel om,  fără a-i vedea

chipul. Mă gândesc că poate e artist, dar

merge mult prea încet și trist pentru un artist,

așa că îl descriu ca pe un artist neînțeles. Și ce

să vezi? O formă uniformă, conturată-n straie

vii, ce poartă un gol atât de mare fix în dreptul

inimii. Cum să mai fii fericit într-o țară cu

oameni ce te lasă fără suflet? Învățăm ca să

muncim pentru hârtii cu cifre? Cam așa
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gândim când, în loc să punem preț pe pasiune

și iubire, stăm ca mușteșe-n ghenă, la un loc

cu toți ceilalți ca să facem lucruri la fel cu toții.

Suntemi frați doar prin imitație. Fabrici de fițe

si figuri ce mă dezgustă.

Aș vrea să poposesc în țara sufletului

meu. Mereu. Aș vrea popas să-mi fie România,

țara în care m-am născut și a cărei limbă-mi

este mamă. Avem atâtea nume de prestigiu

recunoscute internațional,  dar nu prea luate-n

seamă de publicul actual. Cu ceea ce am spus

mai spus mă duc cu gândul la versurile

poetului pașoptist, Vasile Alecsandri: Acum

însă viața-i lină, țara doarme-n nepasare/

Când și când un câine latră la o umbră ce-i

apare.

Mii și mii de oameni se-ntrec în cuvinte

insumate, uitând poate și de înțelesul lor.

Of! De ne-ar vedea acum Eminescu,

ne-ar spune: V-am spus eu!, iar noi ca niște

copii ascultători am reuși să-i îndeplinm

dorințele din Scrisori. De asta se tamea el.

Mult.

Aș vrea să-mi iubesc atât de tare

țara! Pentru toate locurile atât de frumoase...

Pentru toate dealurile verzi sau împietrite. Te

uiți peste ele și mai vezi sate mai de vale în

bătaie cu un corp ceresc ce luminează. Și cauți.

Și te-ntrebi, oare ce mai poți găsi pe aici, mai

spre centru la Sibiu poate, Brașov, Timișoara,

Cluj sau Ploiești, și parcă iar te mai bucuri

pentru tot ceea ce ai și pentru toate acele

locuri grele cu istorii împărătești, împȃnzite de

tradiții și de obiceiuri vechi de când străbunicii

noștri erau mici. Și iar mă jur că mi-aș iubi

țara! Pentru tot ce mișcă și trăiește, pentru

frunza de salcâm ce se flutură în bătaia

vântului de august, pentru aburul ce iese

deasupra ceaunului de mămăligă, pentru o

casă veche ce pe prispă încă se mai poartă un

scaun cu-o bătrână țesând.

Aici unde sunt acum este țara

sufletului meu, cu bune și cu rele eu mă

regăsesc aici.   Mi-aș iubi țara dacă aș rămâne

aici, dacă aș pleca de aici. România este popas

sufletului meu. Privesc spre viitor și mă văd

aici, cu sufletul, cu fapta și cuvântul. Vom fi din

nou oameni buni, citiți și culți, vom fi artiști

plini de speranțe, tineri fericiți și liberi,vom

avea dreptul la sinceritate.

Vom fi doar noi cu noi. Copii sinceri, poposind

într-un loc așa cum ni l-am închipuit
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Mirifica Deltă

Petrovici Crina, Clasa a X-a, , C.N.A. „Regina Maria” Constanţa

Prof. coordonator  Acatrinei Mihaela

Astăzi este o zi specială. O să mergem în

Deltă! Este ora 7. Am urcat nerăbdători în

mașină și am pornit. Odată ieșiti din Constanța

de o parte și de alta a drumului se întind

lanurile de grâu,o mare aurie învolburată. În

depărtare se văd ca o oglindă lacurile lagunare

ale Dobrogei. Localitățile sunt împrejmuite de

garduri din pietre albe ale unor vremuri uitate

de demult, așezate una peste alta asemenea

zidurilor unei cetăți. Este un relief plat, privirea

mi se plimbă pe unduirile line până la orizontul

nesfârșit. Treptat copacii încep să se

aglomereze până devin o pădure. Am ajuns în

pădurea Babadag, o pădure deasă şi pururi

plină de mistere, așa ca ne-am hotărât să

facem un popas. În apropiere am găsit frăguțe

și mure pe care le vom savura în restul

drumului. Nici nu am părăsit bine pădurea,

serpentine amenințătoare se deschid in fața

noastră, circulăm cu mare atenție și în curând

ajungem într-un oraș micuț și cochet. În port

mi se arată un furnicar de oameni, mărfuri și

bagaje care așteaptă să se îmbarce. Odată

urcați pe navă, pășesc într-o altă lume,

pestriță și neobișnuită. Sunt confuză, nici

oamenii nu-i înțeleg, vorbesc în diferite limbi.

Mama îmi explică faptul că, pe lângă turiștii

străini, pe navă sunt și mulți lipoveni în drum

spre casă. Terasa bătrânului pasager mă lasă

fără suflare! Întinderi mari de apă, parcă

nesfȃrșite, de o parte și de alta a brațului

Dunării, străjuite de stuf și sălcii mi se

dezvăluie ochilor. Roiuri de păsări ne călăuzesc

în călătoria în imperiul apelor. Pelicanii se văd

în depărtare ca niște corăbii albe, mândre. Pe

parcursul drumului, pasagerul a oprit în

localități mici, întinse de-a lungul fluviului,

ascunse după diguri. Am întrebat de ce și mi s-

a răspuns că primăvara, apele Dunarii se

revarsă.

După cinci ore pline de povești

marinărești prin care am aflat istoria orașului,

ore pe care nici nu le-am simțit trecând, după

un cot al Dunării, ni se arată orașul Sulina. La

început văd case micuțe, vechi, pescărești

majoritatea cu specific lipovenesc, vopsite în

alb, albastru și verde, multe dintre ele

părăsite. Castelul de apă dominǎ orașul.

Legenda spune că ajungând la Sulina,

Wilhelmina a Olandei a coborât de pe vapor și

a cerut un pahar cu apă. Spre stupefacția ei i s-

a adus un pahar cu apă din Dunăre. Văzând

stadiul în care locuiesc oamenii Deltei a donat

fonduri pentru construcția celui mai înalt
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obiectiv din micuțul oraș, construcție în

întregime cu specific englezesc. Micuțele case

lasă acum loc blocurilor în fața cărora sunt

acostate la chei nave de diferite mărimi şi

culori, de la bărcuțe mici la cargouri

impozante. Debarcăm în fața unui palat

desprins parcă din povești. Acesta este Palatul

Comisiei Europene a Dunării de Jos, construit

în anul 1868. În drum spre pensiunea unde ne

vom caza, trecem pe lângă un parc micuț unde

troneazǎ statuia marelui dirjor, George

Georgescu, născut în acest colț de rai. Pe

faleza Dunării, acompaniați de sălcii și de

zumzetul bărcilor am zărit casa memorialǎ a

scriitorului Jean Bart, autorul cărţii

„Europolis”. Din bărci coboară pescari cu plase

pline de pește, încercând să găsească

cumpărători. Trecem acum pe lângă case

vechi cu o arhitectură deosebită. Sunt casele

vechilor negustori greci, multi nevoiți să

părăsească țara în timpul războiului. Piața

care marchează centrul orașului este una

modestă, fiecare produs este din curţile

oamenilor. Aici se găsește Monumentul

Marinarilor Eroi. După câteva case am ajuns la

gazda noastră care ne aștepta cu o masă

tradițională pescărească. Nu sunt un mare fan

al ciorbelor, dar ceea ce ne-a oferit am mâncat

cu poftă. Poate a fost de vină și foamea sau

dorința de a experimenta lucruri noi. Camera

este în stil marinaresc, cu geamuri rotunde, cu

plase pescărești și multe hărți. Planul pentru a

doua zi este să mergem la plajă și apoi să

facem o excursie cât mai adânc în inima

Deltei.

Este deja ora 8 dimineața și decidem să

mergem pe jos la plajă. Am luat-o pe cea de-a

doua stradă și după zece minute de mers

vedem o biserică având o arhitectură aparte,

rar întâlnită. E o biserică grecească, făcută din

lemn, acum 200 de ani, părând ca își aşteaptă

ca o bătrână resemnată sfârșitul. Aceasta este

una din cele cinci biserici existente în oraș,

aparținând confesiunilor diferite care își duc

traiul pe aceste meleaguri: ruși lipoveni, greci,

musulmani, italieni, ucraineni. O altă clădire

semnificativă a oraşului Sulina, mai exact Farul

Uniunii Europene, ne îmbie să îl vizităm.

Înăuntru am descoperit un mic muzeu cu

obiecte marinărești. Am urcat în far.

Priveliștea este uluitoare, de aici se poate

vedea în întregime Delta! Totul este în culori

vii, dar predominant este albastrul serafic

parcă. Claritatea aerului și lipsa poluării ne dă

posibilitatea să vedem marea, golful, insulele

pitice, chiar și pensiunea la care suntem cazați.

Micuțele bărcuțe pescărești se pierd în

imensitatea apelor. Zgomotele orașului sunt

estompate, peisajul mirific îmbie la

reverie. Am rămas blocată între vis și

realitate, trecut şi prezent. Cu greu m-am

despărțit de acest loc, cu cât coborâm,  cu atât

îmi doresc să mă înalț, să fiu un pescăruș să

pot survola în voie întinderile albastre. Ne-am

continuat drumul care trece pe lângă Cimitirul

Maritim, dovadă a cosmopolitului oraș, unde,

indiferent de religie, sulinenii și-au găsit

liniștea. Poveștile lor însă continuă să

impresioneze și azi. Aici se află singurul

mormânt din țară al unui pirat. Există și un
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zvon care spune că acesta și-a îngropat

comoara undeva pe malul mării. Tot în acest

loc își duce somnul de veci prinţesa Ecaterina

Moruzi, nepoata domnitorului Ioan

Sturdza. Două morminte în formă de cruce ne

atrag atenția: locul unde se odihnesc doi

îndragostiți care proveneau din familii rivale.

Băiatul era căpitan, iar iubita lui l-a urmat în

secret pe navă, deghizată într-un marinar

pentru a fi alături de el. Cei doi tineri s-au stins

îmbrățișati într-un naufragiu.

Ne continuăm drumul în afara orașului,

urmând șirul de oameni care se îndreaptă

către plajă. Trecem un pod și ni se dezvăluie

ochilor sclipirea apei mării. Peisajul este

asemenea unei savane cu plante micuțe,

crescute în nisip, flori albe, gingașe cu multe

frunze și groase (volvura-de-nisip, o specie

rară de floare), arbuşti pitici ne acompaniază

drumul. Plaja nu este aglomerată, fiind

oarecum izolată întinderea ei ne oferă

intimitate. Pe malul mării nisipul fin cu sclipiri

de argint ne îmbrățișează plăcut picioarele și

ne îmbie să încercăm apa. Este ciudat că nu

pot vedea în adâncime, apa este tulbure, nu

prea sărată, cu o culoare ciudată, fiind

majoritar apă de Dunăre. Înaintarea este

ușoară, apa nu este adâncă, cu urcări și

coborâri line, merg parcă pe curbe infinite de

nisip. Când, în sfârşit, nu am mai atins

pământul eram departe în larg.

Înviorați pornim spre următoarea

aventură, ne aşteaptă o micuță barcă

pescărească,  chei de acces în inima Deltei. Urc

cu teamă, însă de la nivelul apei îmi dau

seama că bărcuța este stabilă și mă simt puţin

rușinată, acesta a fost singurul mijloc de

transport de secole pentru locuitorii acestor

meleaguri! Ghidul nostru ne dezvăluie alte

taine ale orașului pe care îl străbatem în zbor

pe ape. Pe lângă noi trece un cargo imens de

pe puntea căruia cu sigurață nu ne vedem, o

pană pe lângă un dragon care scuipă foc și

fum pe horn. La capătul orașului intrǎm pe un

canal îngust unde unde barca noastră

încetinește şi brusc toate zgomotele citadine

dispar. Suntem acoperiți de sălcii plângătoare,

mergem printr-un tunel de verdeață, pentru a

înainta dăm la o parte stuful din fața noastră.

În curând canalul se deschide spre un drum

pavat cu frunze late și nuferi albi, ireali de

frumoşi. Barca noastră despică lin vegetația

care parcă se închină în fața noastră făcându-

ne loc să înaintăm. Apa este limpede, privesc

într-un acvariu o junglă acvatică cu pești

micuți, broscuțe și chiar un șarpe de apă. La

capătul câmpului de nuferi, de o parte și de

alta străjuiesc această lume lanuri de stuf,

unde puișorii de baltă care până acum stăteau

pe ape își găsesc refugiu din calea noastră.

Statui înțepenite într-un picior, egretele albe

ne urmăresc precaute orice mișcare. Cerul este

de un albastru nemaivăzut! Se aud doar

broscuțele și din când în când țipătul vreunei

păsări.  Nu mai facem niciun zgomot, suntem

împietriți de uimire, ne simțim intruși  în

această lume. Aşteptarea noastră este

răsplătită de aparția unui alai maiestuos de

lebede albe. Aș vrea să uit totul, să mă
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contopesc cu natura, să mă fac

nevăzută, eu, Crina de până acum și să renasc

în acest moment sub forma unei lebede albe,

pe întinsuri de ape nesfârșite.

Nu am imortalizat niciun moment de

teamă să nu îmi pângăresc amintirile. Aceste

sentimente nu cred că sunt posibil de atins

decât trăite pe viu! Cu siguranță nu suntem

primii care reacționăm în acest fel, deoarece

ghidul ne privește cu un zâmbet ghiduș,

înțelegător. Incontenstabil, Delta Dunării

înseamnă revelația unei lumi diferite, a unei

incursiuni în vremuri eterne, dar și un prilej

unic de a te regăsi.

Țara din sufletul meu, România pitorească

Mareș Andreea, Clasa a XI-a D, Colegiul Comercial Carol I,  Constanța
Prof. cooronator Prahoveanu Ioana

Țara mea este România, o țară specială și unică, de o fumusete inegalabilă.

România este o țară cu o istorie bogată și

plină de evenimente. Teritoriul actual al țării a

fost  ocupat înca din mileniul 2 î.Hr. de triburile

indo-europene ale tracilor iar în secolul 6 î.Hr.

în Banat și Transilvania sunt prezenți dacii,

care în vremea lui Burebista formau satul dac ,

stat ce mai târziu s-a destrămat în mai multe

formațiuni. Unitatea statului dac este refăcută

de Decebal și purta denumirea de Dacia.

Domnia lui Decebal a reprezentat apogeul

statului geto-dac însă în urma războaielor din

101-102 și 105-106 purtate împotriva

Imperiului Otoman și finalizate cu victoria

acestuia, Dacia este transformată în provincie

otomană. Ca urmare a acestor întâmplări, are

loc procesul de romanizare în urma căruia s-a

format poporul român.

De asemenea, Romȃnia a luat parte atât

la Primul Război Mondial cât și la cel de al

doilea, suferind, astfel, pierderi enorme. Însă

credința și lupta românilor împotriva

autoritǎților au condus la România

democratică de astăzi.

Am spus că România este de o

frumusețe inegalabilă, pentru cǎ este imposibil

ca atunci când te gândești la aceasta țară

mică să nu te minunezi de frumusețile ei, de

munții înalți ce parcă străpung cerul și care

sunt acoperiți cu păduri verzi ca smaraldul ce

găzduiesc atât de multe viețuitoare și plante.

Iarna acești munți sunt o principală atracție

turistică datorita peisajului superb, a existenței

stațiunilor de ski și relaxare, dar și datorită

castelelor si cetăților care iarna par a fi

desprinse din povești. De asemenea, din inima

munților izvorăsc râuri repezi cu apă cristalină

ce scaldă aceste plaiuri și poarta pe valurile lor

povestea acestor pământuri. Pe teritoriul
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României își are și Dunărea cursul, fluviu ce

gǎzduiește nenumǎrate specii de pești, păsări

și plante.O altă frumusețe a țării mele este

Delta Dunării care atrage sute de mii de turiști

anual pentru a se bucura de splendoarea ei.

Din punctul meu de vedere, Delta Dunării este

cea mai frumoasă atunci cand soarele rǎsare,

păsările se trezesc iar nuferii acoperǎ

suprafețe mari de apă, fǎcând ca întreaga

imagine să fie de o frumusețe copleșitoare.

De asemenea, România are deschidere la

Marea Neagră, ceea ce-i oferă posibilitatea de

a avea plaje largi cu nisip fin și auriu care

atrag foarte mulți turiști atât din România cât

și din diferite colțuri ale lumii. Pe timp de

iarnă, marea nu își pierde din farmec, ci din

contră, aceasta capătă o nouǎ înfățișare, una

mai austeră însă la fel de frumoasă.

Țara mea dispune de pământ roditor,

oriunde te-ai uita se văd câmpii și dealuri

bogate în rod, acoperite cu livezi de pomi

fructiferi cu poame dulci şi parfumate cum nu

găseşti în niciun colţ de lume, fructe precum

mărul, cireșul, caisul și multe altele, cu

podgorii largi de viță-de-vie și cu lanuri de

grȃu, porumb, floarea soarelui și alte cereale.

De aici putem concluziona că românii sunt

oameni gospodari.

Teritoriul României este unul foarte

bogat, țara dispunând de zăcăminte de petrol

și de gaze naturale în Marea Neagră, de

zăcăminte de sare, de cupru, cărbuni, aur,

minereuri polimetalice și chiar de zăcăminte

de uraniu, zăcăminte care, dacă a fi

exploatate, ar duce la dezvoltatea și

modernizarea țării.

Însă frumusețile României nu se reduc

numai la peisajul acesteia ci și la oameni, la

frumoasele obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti, cu

inegalabilele doine şi minunatele cântece şi

jocuri  populare.

În Ardeal, obiceiurile străvechi de

Crăciun sunt încă respectate. În seara de 24

spre 25 decembrie, cete de copii cu obrajii

ȋmbujorați merg din casă în casă cu colinda.

După credința populară, ei sunt purtători de

noroc și fericire, iar colindele acestora au

menirea de a ura belșug gazdelor și de a le

vesti sărbătoarea Nașterii Mântuitorului.

Obiceiurile de Crăciun în Maramureș

sunt numeroase. În Ajunul Crăciunului, primii

care pleacǎ la colindat prin sate sunt copii care

pentru colinda spusă primesc nuci, mere și

colaci. De asemenea, în Maramureș,”Irozii”

reprezintă o datină specifică zonei și care nu s-

a pierdut odată cu trecerea timpului.

Când vine vorba de Bucovina, Crăciunul

este sărbătoarea care nu face abateri de la

tradiție. În Bucovina în perioada colindatului,

copiii și tinerii se întrunesc din timp în grupuri

de câte 6 persoane și se alege un conducător

al cetei, iar în seara de Ajun, aceștia colindă

casele din sat.

De asemenea, Moldova, Dobrogea și

Banatul au propriile obiceiuri. Însă aceste

obiceiuri nu ar mai fi prezente astăzi dacă

oamenii nu le-ar fi conservat și nu le-ar fi

transmis mai departe.
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Îmi iubesc țara pentru că ȋmi oferǎ

mereu noi experiențe. Este mereu

surprinzătoare, mereu te lasă să îi mai

descoperi o taină sau o frumusețe. Și când

crezi că nu mai ai nimic de văzut, atunci vei

descoperi o nouă taină. Tocmai datorită

acestor frumuseți ale României și datorită

oamenilor cu suflet bun și credință în

Dumnezeu, pot afirma cu tărie și cu bucurie în

suflet că România este țara în care m-am

născut, am crescut și țara pe care o port și o

voi purta mereu în sufletul meu.

Ţara din sufletul meu

Scupra Anca,  Clasa a 11-a,  Liceul Teoretic George Călinescu

Prof. coordonator Oprea Marinela

Dobrogea este un teritoriu istoric și

geografic care face parte din teritoriul

României si cel al    Bulgariei, intre

Dunǎre si Marea Neagră. În trecut, era

cunoscută sub numele de Dacia Pontica,

sau Sciția Minor. Pe teritoriul României

de astăzi, Dobrogea conține două județe,

Tulcea și Constanța, iar în Bulgaria,

Dobrici și Silistra. Când spui Dobrogea

gândurile îţi fug către acel tărâm înconjurat

de apele dulci ale Dunării şi mângâiat de

valurile Mării Negre. Dobrogea este o zonă

a contrastelor, o regiune umedă, dar în

acelaşi timp secetoasă, un loc cu o istorie

de peste două mii de ani, şi totodată cel

mai tânăr din Europa şi un teritoriu populat

de oameni care aparţin mai multor etnii. În

sud-estul României se află cel mai nou şi

mai valoros teritoriul al Europei, Delta

Dunarii. Dobrogea este o regiune turistică

complexă şi care merită explorată de un

capăt la celălalt.

În orice ţară ar fi fost să ajung, de orice

forme ale vieţii aş fi fost înconjurată,

gândul – iar apoi întreaga mea fiinţă – s-ar

fi  întors de fiecare dată în Dobrogea

Dobrogea este încărcată de istorie la

fiecare pas şi orice călător care poposeşte

aici descoperă pe lângă frumuseţile lăsate

de natură şi frumuseţile poveştilor spuse

din bătrâni. Fiecare drum spre Dobrogea te

face să promiti ca mai revii. Despre

adevărata Dobroge afli dacă mergi pe jos

din nord înspre sud, dacă ai răbdare să

asculţi oamenii pe care îi găseşti la porţile

caselor lor, curioşi când văd vreun trecător.

Munţii de granit ai Măcinului –

martori ai unor vechi ere, singuriii care

aveau fiinţă aici, când restul nu era decât o

înfricoşătoare întindere de ape – se

învecinează cu Delta, mirificul teritoriu,

patrie a pelicanilor şi a egretei, unde atâtea

pământuri s-au ivit din ape doar în cursul

câtorva generaţii” (Geo Bogza).  Pe
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teritoriul Ţării de Foc s-au clădit cândva primele colonii greceşti (Histria Tomis, Callatis),

astăzi oraşe înfloritoare, aflate în plină dezvoltare dar care păstrează istoria ca talisman.

Umbrele trecutului se împletesc armonios cu prezentul. Dobrogea este udată în

extremitatea estică de Marea Neagră fapt ce a condus la apariţia litoralului românesc, cel mai

căutat loc de turişti în lunile de vara. În interiorul ei este udată de râuri precum Casimcea,

Taiţa,

Slava.Unul din locurile pe care Dobrogea le păstrează în tăcere, este Canaraua Fetei. După un

lung drum făcut în soare şi praf de calcar îţi apare un loc în care cu măiestrie se împleteşte

frumosul cu ineditul, curiozitatea cu misterul.Canaraua Fetei este o rezervaţie naturală,

faunistică, floristică de aprox.168 hectare, ce are caracteristicile unui canion. Despre acest loc

al Dobrogei se ştie destul de puţin cu toate că sunt foarte multe legende şi poveşti despre

această zonă. Şi din punct de vedere geografic este interesanta.Bătrânii spun că pe aici a curs

cândva Dunărea, este vechiul curs al Dunării şi este un loc foarte atractiv pentru

căutătorii de comori. O altă poveste circulă legat de numele de Canaraua Fetei. Se spune că

aici, când au invadat turcii, românii şi-au ascuns nevestele şi fetele. Turcii le-au descoperit

până la urmă ascunzătorile şi mai multe fete s-au aruncat de pe stânci,

În pereţii calcaroşi se spune că se ascunde şi o biserică săpată. Toate aceste poveşti te duc cu

gândul la celebra întrebare A fi sau a nu fi adevărat. Doar pereţii de calcar ştiu tot ce ascund...
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Țara mea

Maximiuc Diana, Clasa a XII-a E, Liceul Teoretic “George Călinescu”, Constanţa
Prof. coordonator Pintilie Cristina Loredana

Sufletul fiecăruia dintre noi este o

mare plină de mistere, iar acestea creează la

rândul lor o lume plină de magie,o

lume,poate,ideală pentru fiecare, o lume în

care totul este frumos și bun asemenea

poveștilor cu zâne spuse de părinții noștri în

copilărie.

Țara din sufletul meu este

reprezentată de acea lume în care eu mă

retrag când simt că am obosit.Pentru

mine,această țară este locul unde toate visele

pot deveni realitate.Aici nu există bine și

rău,oameni buni și oameni răi,dureri și

suferințe,ci,dimpotrivă,există doar

binele,bucuria și iubirea.

Din copilărie,familia m-a învățat

săcred în minuni, în lumea poveștilor,astfel,de

micăam ridicat pas cu pas granițele acestei

țări și am construit fiecare părticică pe măsură

ce mă maturizam.În fiecare colț al țării mele

domină magia câte unui sentiment.În Nord,mă

refugiez când am nevoie de o pauză de la

rutina zilnică,astfel acolo găsesc liniștea

psihică.În Sud,însă,mă retrag în momentul în

care sunt tristă,deoarece acolo domină

fericirea și, de aceea, asemăn acest colțișor cu

un ied care se bucură de libertate și zburdă

fericit pe pajiște.Așa cum Nordul și Sudul sunt

alcătuite din contraste,așa se întamplă și cu

Estul și Vestul.În Est domină sentimentul iubirii

care nu-mi dă pace și care,asemenea

Sudului,mă determină să îmi schimb starea de

spirit,să ies din rutina zilnică și să actionez

spontan,pe când,ajungând în Vest,totul devine

mai calculat și ponderat.Aici totul are un

rost,totul trebuie gândit și făcut

perfect,deoarece această parte a sufletului

meu nu acceptă imperfecțiunea și mă

determină să muncesc pentru a evolua,pentru

a atinge acest punct al perfecțiunii.De aici

rezultă și faptul că mica mea țară este bine

organizată și nu acceptă ca cineva să strice

acest echilibru bine stabilit.Astfel,puțină lume

ajunge aici,la intrare existând o poartă,ea fiind

poarta de la intrarea sufletului meu și implicit

a țării mele.Experiența acumulată pas cu pas

mă determină ca în fiecare zi să întăresc

zidurile țării pentrua apăra inocența lumii ce

trăiește pe acest tărâm.Caîn basm,asemăn

realitatea cu Spânul care are rolul de a mă

iniția în drumul meu spre perfecțiune,iar

sufletul este bobocul imatur ce are nevoie de a

trăi o experiență alături de Spân,reprezentând

răul necesar.

Deși eu mă maturizez,țara din sufletul

meu rămâne neschimbată,iar eu încerc să

mențin zidurile acestea intacte.Am învățat că

nu contează cât cresc și cât mă maturizez
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pentru că sufletul meu trebuie să rămână

același suflet de copil inocent ce crede în

minuni și în poveștile cu zâne, prinți și

prințese.Țara din sufletul meu trebuie să-și

mențină echilibrul indiferent de vreme și de

oamenii ce se perindă pe la porțile sale.Țara

mea este locul în care mintea și sufletul meu

se întâlnesc și trăiesc împreună.

Țara din sufletul meu

Spanache Maria Anisia, clasa a X-a C, Liceul Teoretic ”George Călinescu”, Constanța
Prof. coordonator Oprea Marinela

Țara din sufletul meu, este una din care nu aş vrea să plec niciodată. Este una cu persoane

minunate care ar putea face o mulțime de lucruri frumoase daca s-ar concentra pe ceea ce este

important, nu pe lucrurile care se intampla şi se uită, ci pe cele de lunga durata.

Consider că este foarte important să iubim locul în care ne aflăm, fiindcă mediul înconjurător ne

influențează. Dacă nu avem grijă de ce este în jurul nostru, şi viața noastră va fi un total dezastru.

Nimănui nu îi place să trăiască într-un mediu murdar, dar multora le este lene să muncească, şi

majoritate aleg să plece în țări în care este deja curat. Trist este că fac murdar şi pe unde trec. De

exemplu, am fost în Paris, un oraş minunat, iar singurii oameni care aruncau gunoaie pe jos erau

români.

Dacă am trăi in locuri curate, dacă nu am mai continua să murdărim totul în jurul nostru,

probabil am fi mult mai multe persoane care am ajunge cunoscute. Tinerilor din zilele noastre li se

taie aripile de mici si nu pot creşte cum ar trebui. De exemplu, mersul cu colindul de Crăciun nu mai

este ce era, fiindcă am ajuns să facem acest gest care ar trebui să fie pentru vestirea Naşterii

Domnului, doar pentru a obține bani într-un mod simplu. Paştele a început să fie un mijloc din care

producătorii obțin bani, doar făcând reclamă la un iepuraş de ciocolată.

În concluzie, ar trebui să ne iubim țara mai mult şi să nu o mai distrugem prin orice fel de

mijloace, pentru că putem fi un popor mai bun și putem avea o țară aşa cum ne dorim.
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1.2.Eseu V-VII
Țara mea

Tolnacs Bianca, cls. a V-a, Sc. Gimnazială “C. Brâncuşi“, Medgidia, Constanţa
Prof. cooronator Toader Rodica Cristina

Îmi iubesc ţara. Ea se numește

România și se află în Europa. Este o ţară

primitoare și frumoasă. Ea are dealuri viu-

colorate, râuri cristaline, munţi ca niște uriași,

lacuri, mări și multe câmpii cu floricele

minunate. Capitala României este București și

este un loc pe care îl recomand să îl viziteze

turiștii.

În România sunt multe locuri de vizitat

cum ar fi Delta Dunării. Imaginea pelicanilor

care își duc nestingheriţi traiul și a nuferilor

plutind mândrii pe întinderea apei îţi răsfaţă

cu siguranţă imaginea. O plimbare de câteva

ore în leagănul valurilor de pe braţele Dunării

este fix picătura de apă care atinge nisipul

deșertului unui suflet citadin, prea adesea

epuizat de legile și regulile unui oraș sufocant.

Alt loc ar mai fi Cimitirul Vesel de la

Săpânţa. Când ai ieșit ultima oară zâmbind

dintr-un cimitir? Dacǎ vizitarea unui cimitir nu

ţi-a transmis niciodată bună dispoziţia, merită

să ajungi până hăt la graniţa de nord cu

Ucraina, în satul care a învăţat să sfideze

moartea și să o privească cu veselia tipică

omului rustic.

Transfăgărășan. Curbele

impresionante ale Transfăgărășanului ideal

oricărui șofer, i-au adus vestea acestui

șerpuitor departe de graniţele românești.

Complexul Harmonie. Dacă atunci

când erai mic ţi-ai dorit o căsuţă în copac ca

cele din filmele americane, dar nu ai avut-o,

acum este momentul să îţi oferi un week-end

într-o căsuţă din copac pentru adulţi. Pe

dinafară căsuţele sunt construite din lemn

bătrân, acoperite de perdele de frunze și

îmbrăţișate de crengi care le înconjoară.

Salina Turda. La 30 kilometri de Cluj și

la câteva sute de metri sub pământ, Salina

Turda se înfăţișează ochiului turistic ca o lume

subterană, rece de doar 10 grade, unde natura

și omul au lucrat cot la cot, cu sârguinţă,

pentru a îi pune la dispoziţie un mic oraș de

sare.

Podul lui Dumnezeu. Nuanţe de verde-

vernil, verde praz, verde smarald și multe

altele, forme săpate în calcar, tradiţii

îmbrăcate, ie cusută cu fir roșu și legende.

Legendele spuse din generaţie în generaţie,

povești care îmbracă locul în mult farmec.

Concluzia este că oriunde în lumea

asta ai pleca nu poţi să îţi uiţi ţara în care te-ai
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născut, ai locuit și ai avut cele mai multe

amintiri. Nu poţi uita de ea, ea este în inima ta

și rămâne acolo pentru totdeauna cum și la

mine va rămâne în inimă, România.

Îmi iubesc ţara și tradiţiile ei!

Un suflet

Pismiș Antonio, Clasa a VIII-a , Liceul Teoretic „George Călinescu„ , Constanţa
Prof. coordonator Pintilie Loredana Cristina

Când am citit acasă titlul eseului pe

care trebuia să-l scriu, am înțeles, brusc... că

nu am înțeles ce am de făcut. Să scriu despre

lumea reală în care trăiesc, despre România,

sau despre lumea emoțiilor, a gândurilor și a

dorințelor mele? Mi-am dat seama că-mi vine

greu să-mi explic conceptele pe care le

cuprinde tema eseului : „ țara”... „sufletul”...

M-a salvat dicționarul, ajutându-mă să

fac o călătorie printre bogatele sensuri ale

celor două cuvinte. „Țara” înseamnă mai mult

decât geografia, istoria și poporul care

locuiesc un teritoriu. Înseamnă, în mod

fundamental, iubirea față de țară, iubirea

manifestată, uneori, prin sacrificiul suprem.

Am înțeles că România se află dintotdeauna

însufletul meu, ca parte a ceea ce sunt, fiindcă

nu vin din „Țara lui Papură-Voda” sau „Țara lui

Cremene”, fiindcă îmi place ,,să pun țara la

cale'', fiindcă am locuit „la țară”,fiindcă

mintea

mea iubește să călătorească ,,peste

nouă mări și nouă țări”.

Am crezut că „sufletul” înseamnă

iubirea față de oameni, locul Binelui și al

Răului, bucățica ce ne însoțește permanent,

înainte de a ne naște și după moartea noastră.

Cât de puțin știam! Din latină, ca și „țara”,

„sufletul” este și mai greu de cuprins în

cuvinte, în cuvinte simple. Mi-ar plăcea „să am

șapte suflete”, să fiu considerat ,,un suflet

mare'', să fac daruri „din tot sufletul”, să nu

mai trăiesc „cu sufletul la gură” .

În cele din urmă, sunt ... „un suflet”...

Vă invit să priviți hartă țării-suflet pe

care o port în inimă mea! Munții aceștia

înseamnă Iubirea. Iubesc o mulțime de

oameni, de lucruri și de idei: Sinele, pe Mama

și pe Tata, pe Prietenii mei, Animalele,

Plantele, Frumosul- adică pe Dumnezeu.

Dealurile și podișurile sunt Bucuria și Suferința.

Mă bucur că îmi trăiesc Viața în locul în care

m-am născut, mă bucur de iarbă, de soare, de

culoare. Mă întristez și simt compasiune

pentru o mulțime de lucruri care macină

Omenirea: bolile, sărăcia, războaiele, răutatea

și lipsa de credință. Câmpiile și delta sunt

constituite din Amintirile mele – primii pași,

așa cum și-i amintesc Mama și Tata, prima zi

17



de școală, juliturile cu bicicleta, momentele de

victorie, faptele mele bune... Râurile care-mi

curg prin harta sufletului, emoțiile fiecărei

zilemă fac să urlu înăuntrul meu : „Trăiesc!

Mulțumesc!”.

Mă bucur că am fost provocat,prin acest

eseu, să mă gândesc la „țara din sufletul

meu”. Mă simt mai bogat, trăind emoții înalte

și speciale. Înțeleg că singură mea țară este

țara sufletului meu, țara ce cuprinde toată

România .
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Țara necunoscută
Popa Antonia Clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „George Călinescu„ ,Constanţa

Prof. coordonator Pintilie Loredana Cristina

Pe Terra locuiesc aproximativ șapte

miliarde de suflete distincte. În interiorul

fiecăruia există un loc special, o țară făcută

în mod unic de noi înșine, construită de-a

lungul anilor cu ajutorul altor cetățeni ai

Pământului.

Țara din sufletul meu nu este una

mare, însă de ajuns pentru locuitorii

ei,pentru a trece de pe o zi pe alta.Aceasta

nu are guvern, fiind condusă liber de

cetățeni. De altfel, nu are un nume,fiind

încă în curs de dezvoltare.

Din punct de vedere geografic, țara

este relativ mică, dar permanent în

creștere. Se pot găsi munți ce par

intimidanți, priviți de jos, de pe

pajiște,unde trăiesc locuitorii, însă odată ce

încerci să-i urci, totul pare posibil,singurul

dezavantaj fiind cabanele ce ademenesc

zilnic călătorii,adesea oprindu-i din a

ajunge la comoara din vârf. Înainte de

munți, se văd dealuri și văi și păduri pline

de mister pe care cetățenii le parcurg

înainte de a-și putea sorta suvenirurile

adunate pe parcursul zilei în compania

soarelui ce răsare pe malul plajelor cu nisip

auriu.
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De când a fost creată, au fost

înregistrați până la paisprezece locuitori,

deși numărul nu poate fi spus cu exactitate,

dorința de a călători zăcând în fiecare. Aici

lipsesc granițele, țara fiind vag mărginită,

cetățenii părăsesc țara și se întorc înapoi

după cum doresc. Ei pleacă cu dorință de a

explora, întorcȃndu-se cu cunoștințele

asimilate, mărind puțin câte puțin teritoriul

țării. Unii nu s-au mai întors,

nemairegăsindu-se în locul natal. Cei

despre care se știe să fi locuit aici sunt

unici,unii însă fiind atât de asemănători,de

ai crede că aparțin aceleiași familii, alții

fiind atât de diferiți încât o parte din ei au

părăsit țara acum multă vreme.

Unele din activitățile favorite ale

locuitorilor sunt grupurile de artă, unde

aceștia vin cu scopul de a evada din viața

de zi cu zi, îmbunătățindu-și abilitățile

artistice. Alții găsesc plăcută ieșirea în

natură, unde își găsesc pacea interioară,

aliniindu-se cu planeta, în timp ce alții

împărtășesc pasiunea pentru cunoaștere și

tehnologie, ce încearcă să descopere cât

mai multe din misterele acestei lumi.

Așa arată țara din sufletul meu, pe

care am creat-o de-a lungul anilor, una

special construită.

Țara din sufletul meu
Călin Briana, clasa a VIII a , Școala Gimnazială Nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu,

Constanţa
Prof. cooronator Niţă Gabriela Daniela

Țara care este a doua casă și patrie pentru mine este Italia.

Primul lucru care m-a surprins plăcut a fost semnificația drapelului, care are două sensuri.

Unul fiind acela că verdele reprezintă bogățiile lor geografice, câmpiile și dealurile țării, albul- munții

Alpi acoperiți de zăpadă, iar roșul- sângele vărsat în războaie. De asemenea, tricolorul poate fi

interpretat religios: verdele fiind speranță, culoarea purității credința și roșul milostenia.

Mi-au rămas vii în minte castelele păstrate încă din cele mai vechi timpuri, atât de frumoase,

încât păreau pictate pe o pânză de cel mai talentat artist. Și, nu în ultimul rând, marea, atât de

albastră ca un cer senin într-o zi călduroasă de vară, plină de pești cu forme și culori spendide.

Un loc important în sufletul meu îl ocupă legendele lor magnifice. Una dintre ele fiind despre

orașul Colobraro, acesta fiind considerat blestemat din cauza întâmplărilor ciudate petrecute acolo.

Numele localității provine din latinescul
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coluber care înseamnă șarpe. Conform legendei, avocatul Biago Vergilio era bogat și un foarte bun

apărător, care nu pierduse nici un proces. Într-o zi, când susținea cazul unui client, a declarat în fața

tuturor că, dacă argumentele lui nu sunt adevărate, o să  cadă candelabrul din sală, lucru care s-a și

întâmplat. De atunci, orice eveniment neplăcut din oraș a fost pus pe seama unui blestem.

M-a uimit faptul că ei sunt împărțiți în douǎ categorii: populația din nord, care este foarte

bogată, și cea din est mai săracă, dar niște oameni de nota douăzeci. Aceștia sunt foarte sufletiști și,

indiferent de problemele lor, te întâmpină cu un zâmbet cât o mie de cuvinte și te așează la masă cu

ei, ceea ce la noi se întâmplă extrem de rar.

Italia este și va rămâne țara sufletului meu!

Modelul din spatele ecranului
Duminică Simona-Ingrid, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanţa

Prof. coordonator Roşioru Mădălin

Cu ceva timp în urmă am citit în presă

o întrebare destul de interesantă: Cum ar

arăta lumea fără România? La început mi-a

plăcut doar alăturarea cuvintelor „lume” şi

„România”. Dar privind mai atent nu ştiu câți

adolescenţi de vârsta mea s-au gândit la asta.

Trebuie să recunosc că nici eu, dar odată ce

am auzit-o, m-am gândit şi la reciproca acestei

întrebări (cam ca reciproca teoremei lui

Thales): Cum ar arăta România fără lumea din

jur? Mai bine?

Poate n-ar mai exista copii

dezorientați, rămași în grija bunicilor, care, de

multe ori pentru a rezolva problemele

nepoţilor,pe care oricum nu le înțeleg ,îi

îndeamnă spre post şi rugăciune.Iar ei, copiii

generaţiei de „căpşunari“, sunt fie rebeli şi

curajoşi în a înfrunta lumea datorită celor

câteva sute de euro primite de la părinți lunar,

fie ignoranţi, cu gesturi şmechere, la modă, cu

vorbire emancipată, hibridă, româno-engleză,

şi cu blugi rupţi, dar de firmă.

Mă întreb, aşa rupt le-o fi şi sufletul

sau lucrul acesta ţine numai de fashion? Şi

dacă mai adăugăm slipperii cu talpa împletită

care vin în completarea blugilor

rupţi, am făcut deja primul pas către

„dincolo”, pentru că „aici“ nu prea mai ai ce să

faci. Ce fatalitate! E ca atunci când la şcoală

am fost întrebaţi ce modele avem în viață, iar

răspunsul majoritar a fost „mama şi tata“.

Ne-am obişnuit să privim atât de

aproape, încât nu cutezăm să credem că pot

exista lucruri mari la un pas distanţă.Iar aceste

lucruri mari nu pot încăpea în cei câțivainchi ai

unui ecran de telefon.

Chiar şi aniversările riscă să se

transforme într-o căutare febrilă pe internet

de noutăţi, de „chestii tari” cu care să

condimentăm fiecare clipă pe care o trăim:

21



gene false, buze false, sprâncene false, toate

cu instrucţiuni de folosire…o falsă iluzie a

frumuseţii ridicată la rang de virtute. Şi, dacă

mai adăugăm multitudinea de prieteni falşi pe

care ni-i oferă tehnologia de azi, avem un

tablou complet al unei existenţe ȋntr-o

dimensiune falsă.

Poate ochii ne-au obosit de atâta privit

către obiectele mărunte sau către oamenii

mărunți, încât atunci când ridicăm privirea nu

mai distingem clar în jur. Ne trezim într-o lume

a confuziei pe care nu încetăm să o

perfecţionăm chiar prin atitudinea noastră.

Curios lucru că într-un ecran mic noi

părem cel mai adesea perfecţi, fără emoţii,

fără sentimente, care oricum nu mai sunt la

modă. Nu socializăm decât cu cei din lista

noastră de contacte prin mesaje scrise în

grabă. Şi atunci îmi vine în minte o alta

întrebare: Cum pot părinții noştri să fie numiţi

„cei mai tari” dacǎ nu-şi distrează copiii cu o

tabletă pentru care au muncit probabil două

luni? Păpuşile îşi pot schimba hăinuțele

numaidecât, iar inamicii sunt cu siguranță

învinşi. Se prea poate ca universul nostru să

capete alte coordonate, alte repere şi alte

modele.

Deunăzi în faţa blocului meu a oprit un

taxi. Şoferul a coborât şi a strigat: „Marine, ia-

o mă tu, că eu n-o beau!” şi s-a grăbit să plece.

M-am apropiat de geam să-l văd şi eu pe

Marin. Era chiar vecinul meu ce meşterea la

maşina lui albastră. Marin părea mulţumit şi

împăcat. Am gândit atunci că, dacă săracul

Marin nu este un împătimit al internetului şi

nu are prieteni virtuali, se tratează şi el cum

poate ca să mai uite de probleme. Falsă

distracție, căci mâine se întoarce în acelaşi loc,

la maşina lui albastră.

Asemeni lui Marin, vecinul meu, sunt

destui. Preferă să-şi înfrunte singuri

problemele ajutaţi probabil de câte un şofer de

taxi, să le întoarcă pe toate părţile şi să nu

găsească nicio rezolvare niciodată. Şi atunci,

cum ar putea Marin, vecinul meu să înţeleagă

şi să rezolve problemele unui adolescent cu

blugii rupţi şi telefon de ultimă generaţie? Nu,

nu e treaba lui,  doar pentru asta există

profesori şi există şcoală.

Într-adevăr există dascăli care îşi fac

meseria indiferent de vreme, de vremuri şi de

generaţii, dascăli care ne încurajează, ne

învaţă, ne ceartă, ne sprijină şi ne iartă,

dascăli pentru care noi, adolescenţii, nu

suntem doar nişte nume în catalog, ci suntem

generaţia care scriem viitorul .

Trebuie numai să avem curaj să ne

ridicăm privirea din ecranele înguste. Vom

vedea că există modele chiar foarte aproape

de noi.
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1.3. Jurnal de cãlãtorie
Un orăşel de poveste

Duminică Simona-Ingrid, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”, Constanţa

Prof. cooronator Roşioru Mădălin

Cu ceva timp în urmă, răsfoind nişte

ziare vechi, atenţia mi-a fost atrasă de un titlu

scris cu litere mari despre cea mai veche

rafinărie din România, aflată la Câmpina. Vara

trecută vizitasem Băile Telega aflate foarte

aproape, formate pe locul fostelor saline, de

unde s-a tot extras sare timp de 330 de ani.

De la lecţiile de istorie ştiam că la

Câmpina fusese vechea vamă a Prahovei în

drumul negustorilor spre Transilvania. Toate

acestea mi-au stârnit curiozitatea de a vizita şi

această părticică de România, aşa că până la

a-mi face planuri de călătorie nu a fost decât

un pas.

Câmpina este un oraş amplasat pe

Valea râului Prahova, la jumătatea distanţei

dintre Bucureşti şi Braşov.

Odată ce ajungi în gara Câmpina te

încearcă sentimentul întoarcerii în timp. Calea

ferată Ploiești-Predeal a fost inaugurată la 1

Decembrie 1879, iar pe locul actualei clădiri a

gării s-a aflat biroul tânărului inginer de atunci

Anghel Saligny, proiectantul podului de la

Cernavodă. În anul 1883 se inaugurează şi

calea ferată Câmpina-Telega construită pentru

transportul sării.

Drumul către centrul oraşului este

pavat cu piatră cubică, amintind de străzile

amenajate în jurul vechilor băi minerale din

sudul oraşului în anul 1857. Acest drum trece

pe lângă parcul Constantin Istrati denumit

astfel după marele doctor chimist, care avea

aici o casa de vacanţă. În vara anului 1893,

marele savant Bogdan Petriceicu Haşdeu, aflat

în vizită la prietenul său C-tin Istrati, admira

proprietatea din vecinătatea acestui parc şi se

decide să o cumpere pentru a ridica aici un

castel în memoria fiicei sale, Iulia. Clădirea

misterioasă şi neobişnuită a castelului

fascinează şi astăzi prin cele trei turnuri de

piatră crenelate, cel din mijloc fiind un dom ce

adăpostește templul şi statuia în mărime

naturala a lui Iisus. Legenda spune că pe

înserat, atunci când este linişte deplină, din

castel se aud acorduri de pian.

Nu departe de acest castel se află Casa

Memorială Nicolae Grigorescu, locul în care a

trăit şi pictat marele nostru artist, primul

dintre fondatorii picturii moderne române. De

curând Primăria Câmpina a recâștigat dreptul

asupra celor 202 schiţe semnate de Grigorescu

şi cumpărate de municipalitate în anul 1939.
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Tot un loc încărcat de mister şi

legendă este considerat Lacul Miresei sau

Lacul Bisericii, unul din cele mai frumoase din

zonă.Legenda spune că o tânără a fost forţată

să se mărite cu un bărbat bătrân şi urât, iar în

ziua nunţii ea a preferat să se arunce în apă,

de unde şi numele lacului. Se pare că şi aici, în

nopţile cu lună plină,mireasa nefericită apare

plutind pe lac.

Puţin mai jos de acest loc se află

vechea rafinărie Steaua Română. Este cea mai

veche rafinărie de petrol din România,

înființatăîn anul 1895. A funcţionat

neîntrerupt timp de mai bine de 100 de ani,

până în iulie 2010, când s-a auzit pentru

ultima dată sirena fabricii.

Graţie acestei rafinării, care, când s-a

construit, era cea mai mare şi mai modernă

dintre rafinăriile Europei, oraşul a cunoscut o

dezvoltare fără precedent: şcoli, parcuri,

lăcaşe de cult,  chiar şi un casino, străzi

pavate, apă curentă la robinet şi iluminat

electric, stadion, bazin de înot.

Tot mulţumită acestei rafinării, în anul

1904 ia fiinţa prima Şcoala de Sondori şi

Rafinori din Europa. Aceasta funcţiona într-o

clădire donată de un afacerist în domeniul

petrolului, numită Casa cu Grifoni. Este o

clădire superbă, cu arhitectură Beaux Arts,

simetrică, prima iluminată electric din

Câmpina.Numele îi vine de la cei doi grifoni,

animale mitologice,de pe acoperiş. Astăzi

această clădire este excelent conservată, aici

funcționând… Primăria Câmpina.

Odată ce ajungi în acest punct este

uşor să găseşti Piaţa Centrala, teatrul,

biblioteca şi un bulevard superb mărginit de

castani, loc de relaxare şi de promenadă.

Unul din reperele spirituale ale

comunității îl reprezintă biserica Sf. Nicolae

aflată în partea de sud a aşezării şi a cărei

construcţie datează din 1786.

Prezentarea acestui oraş nu poate fi

completă fără să amintim de Castelul Voila,

astăzi funcţionând aici un spital de psihiatrie.

Este o construcţie superbă în stil eclectic,

îmbinând stilul renaşterii târzii cu forme

neoclasice, ce datează de pe la 1868. În timpul

celui de-al doilea război mondial aici a

funcţionat o unitate antiaeriană.

În vecinătatea parcului din jurul

Castelului Voila se află platoul Muscel, un loc

amenajat pentru petrecerea timpului liber cu

terenuri de tenis, volei, fotbal, terase şi

parcuri.

Câmpina s-a dovedit a fi nu un oraş

oarecare de provincie aşa cum ai fi tentat să

crezi, ci un oraş în care funcţiunile moderne s-

au îmbinat perfect cu valorile trecutului, cu

oameni calzi şi primitori, peisaje de vis şi cele

mai multe zile însorite din an.
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Singurul gând care te încearcă plecând

din Câmpina este acela de a reveni cât mai

curând şi de ce nu, poate data viitoare vom

merge şi pe urmele celebrilor pictori Sava

Henţia şi Ştefan Luchian, care au locuit o bună

bucată de vreme în apropiere de Câmpina, la

Brebu.

Jurnal de călătorie

Popa Alexandra Andreea, clasa a X-a C, Liceul Teoretic George Cǎlinescu, Constanţa
Prof. coordonator: Oprea Marinela

10 septembrie 2016

Dragă jurnalule,

Poate nu ţi-am mai umplut de mult timp paginile aşa cum o făceam odată, regret profund asta,

pentru că mereu vom avea o legatură specială, micul meu caiet cu nemumărate poveşti, amintiri,

dorinţe şi, de ce nu, frustrări împotriva sociertăţii. Mulţumesc că de aproape doi ani reprezinţi refugiul

meu, o mică scriitoare ce se pierde printre atâtea noutăţi şi alege să rămână neschimbată.

Mă aflu în Deltǎ, înconnjurată de un peisaj superb, în vecinătatea Sulinei, de asemenea splendid, pe

care merită să ţi-l arăt în câteva fotografii ce urmează a fi lipite în paginile ce mai rămân, pentru a te

transforma într-un bagaj de amintiri veritabil, pentru a reţine tu mai multe decât pot eu, cu creierul

uman utilizat doar in proporţie de 10%... Suntem aici alături de nişte prieteni, la o cabană retrasă şi o

gură zdravană de aer curat pe care o aşteptam cu toţii de atâta timp după atâta aer poluat din marile

metropole. Aleg simplitatea, aleg să mă pastrez simplă indiferent de tendinţe sau tentaţii, aşa cum

este şi locul ăsta. Pur şi simplu îl ador, ador să dorm pe patul cu saltea de paie şi să mă trezesc cu

Dunărea legǎnându-se sub geam, ce mi se întinde enormă în faţa ochilor. De vizitat ne-am rezumat la

câteva biserici, credinţa e încă un izvor autentic de linişte pentru mine, în care încerc să mă retrag

dumnică de duminică, deşi spre ruşinea mea, nu reuşesc chiar tot timpul. Mai presus de orice este că

ale mele gânduri bune sunt permanente şi îndreptate spre toată lumea, indiferent de ceea ce cred

altii sau ce intenţionează.

Urmează să mai călătoresc, dar în locuri mai agitate, motiv pentru care ăsta ramâne unul dintre

preferatele mele, în care revin cu drag ori de câte ori am ocazia şi în care, dragă jurnalule, te aduc şi

pe tine, într-un mic rucsăcel pe care, de asemenea, îl port mai mereu cu mine şi pe care nu il văd uitat

prea curând, deşi poate nu mai arată chiar ca în prima zi. După mine, aş păstra absolut tot, dar de

amintiri de ocupi tu şi pentru asta îţi mulţumesc.

Pe mâine!
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Clipe de vis…

Mihai Ioana Irina, Clasa a X- a , Liceul Teoretic ,,George Călinescu”, Constanța
Prof. coordonator Oprea Marinela

20.07.2016, Tulcea, România

Îmi amintesc cu o bucurie în suflet

momentele frumoase din inima naturii, aşa

cum îmi place mie să o numesc, Delta Dunării.

E vară, perfect pentru a-mi petrece cȃteva zile

din mica mea vacanță.

Mă aflu în prispa unei cabane vechi de

optzeci de ani, privind frumoasa Dunăre şi

micile vietăți care zboarǎ de pe o plantă pe

alta. E un loc extraordinar pentru a uita de

toate grijile, făcȃndu-mă meditativă. Stau pe

un scaun care se balanseazǎ uşor și îmi dau

seama cǎ imaginile pe care le găseam în

diferite albume făcute de fotografi

profesionişti sunt inferioare față de imaginea

pe care o am în fața ochilor. Cârduri de

pelicani îşi caută hrana, berze care se ascund

prin stuful înalt, lebede care îşi arată grația pe

marginea apei, broaşte care sar de pe un nufăr

pe altul, sunetul încântător al mierlelor şi

multe alte specii de păsări se aflǎ în acest loc

mirific.

Mă bucur că locuiesc în această țară care

ne oferă peisaje de o frumusețe nemaiîntâlnită

în unele țări, însă nu mulți apreciază aceste

locuri pe care natura ni le-a dăruit.

Călător prin țara mea

Costin Claudia Theodora, clasa a XI-a,
Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța

Prof. coordonator Ivan Cristina
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V-ați întrebat vreodată, ce înseamnă

oare o țară de suflet? Am stat și am

reflectat, gândindu-mă să aleg una dintre

țările pe care le-am vizitat și m-au

impresionat, întrebându-mă Așa îți alegi

țara de suflet? După ceva timp, mi-am dat

seama de ceea ce  înseamnă cu adevărat un

loc de suflet și acela este locul unde se află

rădăcinile noastre. Deci, da, acum pot

spune că țara mea de suflet este România,

pe care o voi prezenta în paginile

următoare.

Și pentru că leagănul copilăriei

mele este Constanța, îmi voi începe

călătoria chiar de la țărmul Mării Negre,

unde a fost relegat Ovidius, cântărețul

iubirilor gingașe, a cărui atitudine

meditativă surprinde esența Mării Negre.

Și ce poate fi mai frumos la Pontus Euxin

decât să privești răsăritul? Ascultam

cântecul valurilor și simțeam cum briza

răcoroasă a mării îmi mângâia fața. Eram

cu ochii pe linia orizontului, acolo unde

cerul parcă sărută marea, și priveam spre

punctul acela mic și roșu cum devenea tot

mai mare și în scurt timp cum soarele a pus

stăpânire pe cer.

Cu sufletul încărcat de o energie

nebănuită și plin de bucurie, după ce am

asistat la spectacolul unui nou început, am

luat drumul spre Ostrov, cu gândul de a

vedea toate cetățile antice din județul meu.

După o oră și ceva de mers, timp în care

am admirat câmpurile verzi ca mușchiul de

pădure și culturile galbene de rapiță, am

ajuns la destinație. Primele două cetăți

întâlnite au fost Sucidava și Sacidava.

Două cetăți cu ziduri de piatră și șanț de

apărare, prima sub formă dreptunghiulară,

unde au fost descoperite monede din

secolul II-IV, fragmente ceramice și un

relief reprezentând pe Mercur, iar cea de-a

doua, aflată mai la sud, sub formă de

pătrat, unde a fost descoperit un fragment

de inscripție greacă. Am pornit apoi spre

Mânăstirea Dervent. Izvoarele istorice

spun că a existat în secolul al XI-lea o

biserică aici care a fost distrusă în anul

1036 de către pecenegi, iar că după

Războiul de Independență, 1877-1878,

crucile au fost redescoperite de către un

cioban surdomut, care adormind în

apropierea acestora, s-a trezit vindecat. În

anul 1923 a fost  ridicată acolo Mânăstirea

Dervent. În apropierea mânăstirii am găsit

apoi cetatea bizantină Păcuiul lui Soare, o

cetate datând din secolul X. M-am

îndreptat apoi spre Peștera Sfântului

Andrei, o mânăstire dobrogeană construită

în jurul unei peșteri, în care se spune că a

trăit Sfântul Apostol Andrei. Aici am găsit

un ținut mirific, parcă desprins dintr-o

poveste, în mijlocul unei păduri dese și

răcoroase, aflate acolo de când lumea.

Peștera are forma unei biserici săpate în
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stâncă și chiar un mic altar pe unde

pătrunde discret câte o rază de lumină. Am

părăsit locul cu credința că i-am oferit

spiritului meu măcar o fărâmă din puterea

divină și mi-am îndreptat pașii spre

Tropeaum Traiani, un monument ridicat în

cinstea împăratului Traian între anii 106-

109 d. Hr. pentru a comemora victoria

romanilor împotriva dacilor din anul 102

d.Hr. Mai aveam pentru această primă zi

de vizitat cetatea Capidava și îmi doream

ca noaptea să mă prindă cazată într-o casă

pescărească din Delta Dunării, așa că m-

am pus în mișcare și după jumătate de oră

am ajuns la cetate. Aceasta a fost un centru

fortificat geto-dac, iar mai apoi un castru

roman.

Am lăsat în urmă județul Constanța

și până seara am reușit să ajung în Delta

Dunării. M-au așteptat gazdele cu un

batog de pește și o salată de icre proaspete.

Pot spune doar că a fost o masă delicioasă

pentru că e greu de descris în cuvinte

gustul cu care m-am desfătat. Am stabilit

că mă voi trezi de dimineață pentru a

prinde răsăritul și aici. Nu știu când a

trecut noaptea, însă știu că a doua mea zi

de vacanță a început înainte de răsăritul

soarelui. Gazdele pregătiseră barca pentru

o plimbare de neuitat. Eram încă

somnoroasă și la fel păreau și pelicanii care

își întindeau aripile alene. Lumina magică

se risipise odată cu apariția soarelui ce

parcă mângâia apa pe care pluteau nuferii.

Ciripitul diferitelor păsări și adierea

vântului m-au făcut să îmi piară somnul.

Mi-am dat seama că în jurul meu localnicii

își începuseră deja lucrul. Unii își întindeau

plasele pentru pești, alții le scoteau din apă

și le curățau de vegetație, iar alții își

puneau peștii în barcă. Am pornit cu barca

pe canale și eram înconjurată de un peisaj

de o frumusețe și-o sălbăticie de parcă îmi

tăia respirația. Pe stânga și pe dreapta

canalului se zăreau rădăcini contorsionate

ale arinilor și frasinilor, iar egretele albe și

cenușii și câteva berze stăteau ascunse în

salciile pletoase să prindă pește. Ne-am

oprit la un moment dat în mijlocul unui

covor de nuferi albi și galbeni, iar deasupra

apei, parcă prinse într-o horă, erau mii de

insecte. Pe deasupra noastră nestingherit a

trecut un stol de rațe sălbatice. Am stat

ceva timp cu motorul bărcii oprit și am

admirat tot ce mă înconjura. Am plecat

spre locul de cazare fascinată de acest

tărâm plin de poveste. Gazdele  m-au

așteptat cu o ciorbă de pește, cum numai ei

știu să o facă, din cinci feluri de pește, o

saramură de pește și o budincă
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lipovenească cu orez, fidea subțire

și ouă, foarte, foarte bună. Seara, la un foc

de tabără pentru îndepărtarea țânțarilor, am

stat la depănat povești și am ascultat despre

traiul lor, deloc ușor, din Deltă. Am stabilit

pentru a treia zi a călătoriei mele o

plimbare prin Pădurea Letea. Am adormit

imediat, rememorând toate frumusețile

văzute peste zi.

Dis de dimineață am plecat cu

aceeași barcă spre pădurea Letea. M-am

bucurat iar de același peisaj superb, aerul

curat și câțiva stropi de apă aruncați de

motorul  bărcii, m-au făcut să mă trezesc.

În jurul nostru era un adevărat concert, pe

mai multe voci, ce e drept, al broaștelor ce

stăteau pe frunzele nuferilor și al păsărilor

pe care le puteai zări prin stufăriș. Am

intrat pe un canal îngust și am ajuns într-un

sat cu puține case, vopsite în alb și albastru

și cu garduri de stuf.  De aici am coborât

din barcă și am luat o mașină de teren,

pentru a ajunge în pădure. Pe drum am

putut privi frumoșii cai sălbatici. După

vreo douăzeci de minute, am ajuns în zona

de sud a Rezervației Pădurii Letea, zonă

protejată de statul român încă din anul

1930. Am intrat pe jos prin pădurea de

stejari, fagi, anini și sălcii. Am putut zări și

câteva liene încolăcite pe trunchiurile

copacilor. Am ajuns pe o potecă la dunele

de nisip. Era un nisip foarte fin, mult mai

fin decât nisipul de la țărmul mării, așa că

m-am descălțat să îl simt cum îmi gâdilă

tălpile. Am petrecut ceva timp acolo, am

făcut câteva poze, iar apoi am luat din nou

mașina și am pornit spre satul Letea. În

drumul nostru, gazda mi-a recomandat să

fac o baie într-un lac pustiu. Mi-a povestit

că în urmă cu mult timp o inundație mare a

săpat marginea unui canal, iar un izvor de

apă a format un lac în nisipurile de aici.

Localnicii au pus lângă acest lac o cruce

albastră. La întoarcere am luat-o cu barca

pe un alt canal, unde apa era destul de mică

și puteam vedea tulpinele nuferilor. În

drumul nostru spre cazare am zărit și

căteva egrete și cormorani. Gazda ne-a

așteptat cu un crap prăjit cu mămăligă și

usturoi și plăcintă dobrogeană.

După masă, pentru că răsăritul îl

văzusem, mi-am dorit să văd și apusul așa

că am plecat cu gazda mea spre  Lacul

Ligheanca. Era senin, doar câțiva norișori

răzleți brăzdau cerul, așa că m-am putut

bucura de un apus superb. Toată delta

căpătase o nuanță de galben-portocaliu, iar

soarele cu fiecare minut care trecea cobora

tot mai mult în apele lacului. După

asemenea peisaj spectaculos,  am revenit la

cazare și m-am așezat în pat pentru odihnă.

Era ultima seară din vacanța

petrecută în doar o părticică din țara mea

de suflet, urmând ca mâine să plec spre

casă cu multe amintiri plăcute. Astept cu

nerăbdare următoarea mea vacanță, să mai

cunosc și alte locuri noi din minunata mea

țară!
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Periplu

Năstase Lorena-Maria, a X-a C, Liceul Teoretic George Călinescu, Constanța
Prof. Coordonator: Oprea Marinela

Duminică, 1 mai 2016

Sunt în tren de aproximativ o oră, este Paștele și am plecat împreună cu bunica în orașul ei

natal. Suntem în drum spre Piatra- Neamț, Podoleni. Bunica este foarte încântată. Nu a

anunțat pe nimeni cǎ merge acasă. Vrea să le facă tuturor o surpriză. Este o priveliște

minunată! Acum trecem cu trenul printr-o zonă ruralǎ. Oamenii sunt pe câmpie, la iarbă

verde. Copii de toate vârstele, și mari și mici, se joacă împreună cu mingea. Par să fie atât de

fericiți! Parcă ar avea o viață perfectă... Departe de zgomotul și de agitația din oraș.

Trenul înaintează. Este ora 12: 30. Mai avem de parcurs o oră și apoi ajungem. Abia

aștept să-i văd pe unchiul și mătușa. Bunica stă foarte atentă și se uită pe geam . La umbra

unui salcâm,  pe iarbă, erau doi bătrânei care ciocneau un ou în cinstea Învierii Domnului.

Erau atât de fericiți, ca și cum ar fi avut toate bogățiile de pe acest pământ. Pe bunica o

răscolesc amintirile. Are lacrimi în ochi. Din suflet mi-aș dori să fi fost și el aici cu noi.

Încă 5 minute până coborâm... O să fie minunat!

( Amintire – în drum spre Piatra-Neamț)
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Călătorie prin Suceava

Coman Valentin Ştefan, Clasa a XII-a E, Liceul Teoretic ,,Decebal”, Constanța
Prof. coordonator Dominte Paul

Vineri, 3 iunie 2016

După un lung drum intre Constanța şi Suceava, împreună cu parinții mei, ajunsesem pe

plaiurile voievozilor moldoveni, locul pe care voiam să-l vizitez de mult timp. În urma

discuțiilor purtate cu tatăl meu, am aflat că la Suceava a fost înfăptuită prima mitropolie

românească, construită de domnul țării, Petru Muşat.

Am sosit la rudele mele stabilite de 10 ani aici, dupǎ ce am luat masa împreună, ne-au

sfătuit să vizităm Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Putna şi Cetatea de Scaun a Sucevei.

După ce ne-am odihnit noaptea, în zori de zi, am plecat echipați pentru o zi lungă către

Mănăstirea Voroneț, supranumită şi "Capela Sixtină a Estului", una dintre cea mai valoroasă

ctitorii ale lui Ştefan cel Mare, ridicată în anul 1488 în numai 3 luni si 3 saptamâni. Printre

picturile din interior ale bisericii,mi-au atras atenția urmatoarele picturi: Cina cea de Taină,

Împărtășirea Apostolilor, Spălarea picioarelor, Ciclul patimilor. Pictura exterioară a

Voronețului m-a lăsat plăcut impresionat prin figurile biblice din frescele exterioare. Ne-am

orientat către marginea de est a oraşului, unde se află Cetatea de Scaun a Sucevei. Ea se află

localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o înălțime de 70 m față de lunca

Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a Sucevei, o imagine care m-a lasat plǎcut

surprins, făcându-mă să revăd acest tablou din ce în ce mai des. Dupǎ ce am plecat şi din

Cetatea de Scaun a Sucevei, ne-am îndreptat către rudele noastre, pentru a ne odihni 2-3 zile.

În drum către rude, ne-am oprit la cafeneaua din centrul Sucevei, renumită pentru

cafea fiartă pe nisip. Acolo am discutat despre locurile frumoase, pe care le-am vizitat,

hotǎrându-ne sǎ revenim aici în fiecare an.

Itinerariul nostru mai prevedea doar o singură țintă, renumita Mănăstire Putna. Cȃnd

am intrat în incinta mănăstirii, am făcut-o pe sub arcul boltit al unui turn compus din parter și

etaj, unde se află Stema Moldovei. Pe latura sudică a incintei se află Casa Domneascǎ ridicată

între anii 1982-1988 pe temeliile celei vechi distruse de habsburgi.

A fost o călătorie fantastică în care m-am relaxat, dar am reuşit să învăț şi puțină

istorie a poporului român. Am ajuns şi ȋn ultima zi a cǎlǎtoriei cȃnd trebuia să ne despărțim de
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plaiurile Sucevei, cu lacrimi în ochi am spus la revedere, ne-am urcat ȋn mașină şi am

plecat înapoi către Constanța.

De acum, ştiu cǎ voi reveni in Moldova, deoarece sunt multe lucruri de descoperit, iar

peisajele sunt uluitoare și demne de pus ȋn ramă.

Castelul din inima mea

Ifrim Maria-Ruxandra, Clasa a XII-a E, Liceul Teoretic „Decebal” Constanța
Prof. coordonator Dominte Paul

Azi este sâmbătă, 11 martie 2016,
după o lungă călătorie cu mașina de la
Constanța la Sinaia, împreună cu părinții mei
și cei doi frațiori mai mici, Mălina și Luca, am
ajuns să vedem primii munți în zare. Cu cât ne
apropiam mai tare, priveliștea era
copleșitoare, albastrul de azur se asorta cu
zăpada albă în care se oglindea soarele de pe
crestelor munților. Încet, încet aerul a început
să se rarefieze, relaxându-ne. În jurul nostru se
afla numai verdeață, puteam să admirăm
vegetația de munte și mai ales brazii falnici,
care păreau asemenea unor soldați care
stăteau de strajă.

Am ajuns într-un final la hotelul la care

eram cazați, trebuie să recunosc, era destul de

frig și înghesuit, norocul meu că mi-am luat

haine foarte groase. Toți eram nerăbdători să

vedem stațiunea, pentru a-i afla poveștile.

După ce ne-am încălzit și am stat la o cească

de ceai, ne-am îmbrăcat gros și am mers să

vizităm renumitul Castel Peleș. Am avut un

noroc fantastic! Atunci când l-am vizitat lângă

noi era un grup de vizitatori împreună cu un

ghid turistic care prezenta istoricul acestei

minunate construcții. Astfel, am aflat că

acesta a fost construit la ordinul regelui Carol

I, în anul 1873, acesta afost o reședintă regală

din anul 1883 până în anul

1947.  Măiestria acestui castel îți taie

respirația, deoarece este foarte frumos și

atent construit. Ilustrează valoarea frumosului

acelei epoci. Parcă atunci când ești acolo te

duci înapoi în timp cu 100 de ani și te poți

identifica cu acele vremuri, cu rochițele stilate

și uniformele militare frumos decorate, nu cele

de camuflaj, desigur. Din păcate nu am putut

sta mult, deoarece programul de vizită se

încheia la ora cinci și voiam să vizităm și

castelul Pelișor.

Am rămas uimiți de femininitatea pe

care o poartă arhitectura castelului Pelișor,

acesta a servit Reginei Maria. Este știut că

aseasta și-a pus amprenta și în design-ul

interior. Despre acest castel am mai aflat că a

fost lasat de Carol I principilor moștenitori, așa

cum erau regina Maria și regele Ferdinand. De

32



aici chiar am fost dați afară deoarece era deja

cinci și cinci minute, trecut de programul lor de

vizite.

Puțin triști, am pornit-o către Cota

2000, unde se poate urca și cu mașina pană la

Cota 1400, spre deosebire de alți munți unde

nu se poate deloc. A trebuit să îndurăm

amețeala zecilor de serpentine și țiuitul

urechilor, datorat schimbării presiunii

atmosferice. Dar a meritat pentru acea

priveliște. De acolo am luat telecabina pȃnǎ în

vârf, unde era plin de gheață și zăpadă. Am

fost tare supărați, pentru că nu am fost

avertizați despre cât de periculos este mersul

acolo. Am făcut câteva poze, dar, deoarece

eram cu fratele meu Luca, de 6 ani, a trebuit

să ne întoarcem imediat cum s-a întors

telecabina, pentru a nu se îmbolnăvi.

Extenuați am mers înapoi la hotel, am luat

cina și ne-am culcat.

Au mai trecut două zile, iar pentru că

nu era destulă zăpadă pe pârtii pentru a

merge cu sania sau schiurile, ne-am hotărât să

plecăm măcar pentru o zi la Cabana Izvorul

Muntelui, pentru a urca pe Ceahlău până la

Cabana Dochia. Am ajuns seara acolo. Am

mâncat celebra lor ciorbă de burtă, am mers

pânâ la izvor să luam apă curată. Am dormit în

căsuțe și am alergat iepurașii de prin curte.

Ne-am trezit de dimineață și am urcat

pe Ceahlău, am trecut prin poiana Maicilor,

am jucat fazan în timp ce urcam, era minunat!

Am depus mult efort, dar a meritat când am

văzut formațiunile impresionante de piatră și

lumea de la 2500 de metri. Am coborât pe la

stațiunea Durău, unde am mâncat și ne-am

tras sufletul, am plecat înapoi către căsuțele

noastre. A fost foarte obositor, dar plăcut

pentru așa peisaje grandioase, mai ales pentru

contrastul dintre albastrul cerului, albul zăpezii

și verdele închis al brazilor.

Următoarea dimineață am plecat

înapoi către Constanța. A fost o călătorie

superbă, care a meritat pe deplin!
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1.4.Poezie liceu
Bucata mea de cer

Bârlădeanu Denisa, Clasa a XII-a B, Liceul Teoretic Murfatlar, Constanța

Prof. coord. Dawidian Rodica

Dacă știam cum voi trăi-suflet pribeag și viață grea-
Eu nu plecam din țara mea...
Aici, nici vântul nu mângâie,

Nici soarele nu mă îmbie, și lumea-i rea!

Nu-i nicăieri ca-n țara mea-aveam pe masă pâinea mea,
Și-aveam bucata mea de cer...

Și-aveam pe lume sfântă stea, și doi părinți-icoana mea,
Și-aveam la ce să sper...

Aș vrea...bucata mea de cer...să pot visa, să pot să sper,
Și-acei doi ochi în care să găsesc, întreg pământul strămoșesc,

Căldura mâinii maicii mele și vocea tatei...
Și-un cântec bătrânesc.

Nu sunt de-aici...dar dac-ați vrea,
Doar dac-ați vrea și ați putea, eu astăzi, vă implor,

Să mă trimiteți înapoi, în țara mea,
Acolo unde m-am născut, acolo-aș vrea să mor!
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Din străinătate

Colopelnic Darius, Clasa a X-a, Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației
Prof. coordonator Colopelnic Luminiţa

Fug pe străzile astea de prea mult

și cu cât mă fac mai cult, tot mai mult

aș vrea să merg acasă.

Jur că îmi pasă de prietenii mei,

de familia mea, de golul din suflet

de situația grea, dorul m-apasă.

Aveam un copac, pe când avea rost

să mă ridic întărit din hamac.

Acum doar mă prefac.
Aveam un stejar.

Atunci știam clar binele și răul.

Acum nu le mai separ.

El mi-era simbol de dreptate,

știam în sufletul meu că altfel nu se poate.

Dar l-am tăiat și-ntărâtat m-am schimbat:

am devenit alt băiat și străzile i-au luat
locul. Spitalul s-a-nchis.

Normal, e două și zece, șoptesc în timp ce
mă sting

pe betonul rece.

Cercuri
Colopelnic Darius, Clasa a X-a, Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației

Prof. coordonator Colopelnic Luminiţa

Te-au stricat,

te-au lăsat infectă,

brazii ți-au tăiat,

dar pentru mine erai perfectă.

Văzduhul greu de fluturi

e tot ce mai am.

Doar el mi-a stat alături

Când soarta îmi plângeam.

- Mi-ai fost alături și nu te oprești:

nu voi iubi dacă nu iubești,

nu voi dori dacă nu-ți dorești,

nu voi fi dacă nu ești!

Se-nalță brazii, crește semănătura,

curge apa, se nasc ființe noi

căci mai hotărâtă decât natura

nu e niciunul dintre noi!
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Te laud

Colopelnic Darius, Clasa a X-a, Colegiul Național “Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației
Prof. coordonator Colopelnic Luminiţa

Te laud cu ochii, te caut cu gura

te-adulmec din suflet, cu toată făptura

mi-ești leagăn de vise

mi-ești cântecul sfânt

natură-nțeleaptă, blestem și descânt

pădurea nebună și prag părintesc

ești viața din carte și grai îngeresc

te-adulmec cu ochii, te laud cu gura

te caut din suflet, cu toată făptura

mi-ești lan auriu și colină mănoasă

izvor de poveste, jivinelor casă,

haiducilor scut, copiilor rai

eu aici m-am născut pe-un colț mândru de plai

te caut cu ochii, te-adulmec cu gura

te laud din suflet, cu toată făptura!
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Ovidius între barbari

Petrariu Irina-Maria, Clasa a XI-a, Liceul Teoretic “G.Călinescu”, Constanța,
Prof. coordonator: Oprea Marinela

Ovidius între barbari
sau Tristele
Viața sub nor:
Pierdu e fluviul Romei
În stih obscur...
Rătăcitor prin valuri
În mantia-nspumată
Degeaba cerci, poete
Să curmi durerea ta...

Atinge-vei tu Roma
odată, doar o dată,
cu ceea ce-n sfială numești
filad-a ta?

În zbucium- un supliciu!
În chingi ale-nfiorării
înmoi distinsul stil
și-ngheți acea suflare-
acută, moartă, grea
Zadarnic Acvilonul
Se-nvolburează-n late
Zadarnic, tot zadarnic
s-o-nǎbușească cearcă:
să o  preschimbe poate,
să  piară n-ar putea-
perenă  în vecie îți este opera

Nici vrerea, nici Destinul,
a te-nchina nu poate.
Cântarea ți-e divină
Căci poartă dragoste.

Imperator prin artă
poet prin răsărire,
Ovidiu, cânți Iubire!
Deplâng povara ta...

În noaptea cea mai lungă
de doruri ne-mplinite,
liră suavă de muză
va căuta iertare
și-n ritmul de talazuri-
O, dolce! El e la Roma
Surghiunul va-nceta.

În  plin răsuflă greul ger
și-i plâns în depărtare-
La Pontul Euxin mereu
Se-nalță-o cugetare:

Ovidiu, suflet rătăcit,
Suspinul tău să fie?
Poet atâta de vestit,
cu stil muiat în soare,
tot exilat, tot chinuit
de-a timpului ninsoare,
înalți încă stih tăinuit
spre a afla salvare.

În veci vei dăinui
și-n veci
cântarea ta gingasă
va împle aerul sărat
Cu  flama sa aleasă.
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Țara din sufletul meu

Mustață Ioana-Diana, clasa a X-a, Liceul Teoretic ,,Pontus Euxinus”, Lumina
Prof. coordonator Georgescu Daniela

Draga mea Românie,

Mulți ți-au închinat versuri

Doar ție...

Ți-au înșirat cuvinte frumoase

Ce se leagă-n rima lor,

Versuri scrise pe foi albe

Acum poate-ngălbenite...

Iată că-ți scriu și eu,

Însă totuși mă gândesc:

Oare câți au lăcrimat

În timp ce-nșirau cuvinte cu înțeles?

Și nu am să mint...

Nici eu n-am lăcrimat,

Însă m-am înfiorat

La gândul că îmi ești a doua mamă...

Câte sentimente mă străbat!

Lumea-i minunată...

Locuri pitorești, avuții nemăsurate.

Poate într-o zi o să plec departe,

Dar jur că mă voi întoarce la tine, maica
mea,

Țara din sufletul meu...!
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2.Limba englezã

2.1. Poezie
The  Country in My Soul

Vlădescu Tiberiu, clasa a X-a, Liceul Teoretic “ Traian”, Constanţa
Prof. coordonator Chivu Dorina

Masterpiece of nature’s will,
An old land, beautiful name,
And these, my words, are what I feel.
The ancient blood is in my veins.

The blood of warriors and wise men,
Their spirit, trough us, still lives on.
And all they did was not in vain,
It’s time to rise up on our own.

A realm of wonder our souls call home,
Dozens of rulers wanted it’s throne,
And countless wars and battles were waged,
Our leaders have sworn to keep it unchanged.

And hundreds of years have gone by that way.
The beautiful sea sings Romania’s name,
And emerald forests cover the land
With trees made of silver that will never bend.

All of our ancestors fought to protect
What we now, today, seek to forget.
Their fire of passion burns within us all
And I can proudly say, Romania’s the country of my soul!
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When the sun rises

Ciucă  Teodora  Iulia , clasa a IX-a A, Liceul Teoretic ”George Călinescu”, Constanţa
Prof. coordonator Banias Ramona

Right in the moment I open my eyes,

I go straight to the window,with a bright smile

The cool wind,braided with the fragrance of flowers,

On this beautiful day, nothing will make me feel sour.

I’m walking down the street, hearing greetings from my neighbours

Returning a kind smile,with a heart full of delight,

Rushing to the park, where I can sit and wonder,

If there’s a better place than this corner of heaven.

Near the lake, I find my bench empty

The peaceful swans were waiting for me,

I take some slices of bread,

I watch them graciously take them from my hand,

I can hear the seagulls cry, so I share a loaf of bread with them.

Many kids run around the park, they get tired hastily

They sit right next to me on the bench,

With their shy voices they ask me what’s my name

Then they start telling me stories, about brave adventures
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They might have lived, or much certainly dreamed.

Everyone’s giving me advice, about places to visit.

But what on Earth could make one to leave this city?

No matter where I’ll go, I’m going to miss it,

Because this is where my soul lays,

There’s no reason to leave it.

My country inside my being

Mustață Ioana-Diana, clasa a X-a, Liceul Teoretic ,,Pontus Euxinus” Lumina
Prof. coordonator Georgescu Daniela

My dear, Romania...

Many dedicated to you... lyrics

Just to you...

Like beads, they aligned inspiring words
on the paper

Attaehed to their rhyme

Words written on blank pages,

Now, possibly pale...

Look, I am also writting to you,

But I also consider

How many have cried?

While who componing the neaingful
words?

I wouldn’t lie you,

I didn’t lie, too…

But I felt shivers

At the tought that your my second
mother…love!

Feeling come…

World’s wonderful

Pitoresque places, uncounted treasures,

Maybe gone away, some day…

But I will return to you, my mom,

The country inside my being!
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2.2. Eseu
Piece of my Heart

Nedelcu  Raluca Ştefania, clasa a VII-a B, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” ,
Constanţa

Prof. coord. Roşu Irina
I have been living in Constanța since i

was born. I love this city, even if it's sometimes

a little too noisy or polluted, though it's in fact

a great city. Many girls of my age are

genuinely impressed by the malls and the

variety of shops and so on. Well, I think that

(and it is true) Constanța is one of the most

developed cities in Romania, thus having malls

and a bunch of places of leisure is unecessary.

But what I really like about this place and

what its beauty really consists of, is its history (

in form of museums ), the nature within it and

the numerous beaches  along the shore of

Constanța brought to life by the Black Sea

The history of Constanța has

circulated for a long time throughout the

country, due to it being one of the richest in

Romania. The city was founded in the third

century B.C. by the Greek colonists from Milet,

and was named ‘Tomis’. They also set up a

commercial factory. There is also a little

legend about this place which says that Jason

and the Argonauts, heroes zof Greek antiquity,

travelled from Greek to Colchis, searching the

Gold Wool. On their return, they arrived at the

place where, later, the city was built.

During the Roman dominance, the city

developed into a true metropolis, adorned

with numerous statues, temples and

architectural monuments. After

Constantinople became the capital of The East

Roman Empire , the city was rebuilt by

Constantine the Great, who changed its name

to ‘Constantiana’, after his sister. As the

Byzantine Empire dominance came to an end,

the city fell altogether, thus it became a village

of which seaport was more important than the

city itself. The construction of The Genovese

Lighthouse in the thirteenth century was the

most important event back then. The Turkish

population which lived there between 1393

and 1420 led to a total decline of the

settlement.
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Its true rebirth took place after

Dobrogea was annexed by Romania (1878),

when the port of Constanța became an

important point of exportation of the products

from the principalities of Romania to Turkey

and to the European countries. In the middle

of the nineteenth century, the construction of

the railway from Cernavoda to Kustenge (the

name of a city in Turkey) made the city

recollect itself a little.

Now, that I retell the story, it sounds

more interesting than the first time I read it. I

was right when I said that the malls cannot

compete with the true values of this place,

wasn’t I? The malls and shops in other cities of

Romania are meaningless in comparison to

the great history of Constanța.

2.3. Jurnal de cãlãtorie
A Fairy-tale Town

Duminică Simona-Ingrid, clasa a VII-a B, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”

Constanţa, Prof. coord. Roșu Irina

Some time ago, browsing some old newspapers, I was attracted by a letter written in large

letters about the oldest refinery in Romania, located in Câmpina. Last summer I visited the Telega

Baths very close to Câmpina, formed in the place of the saline, where salt had been extracted for 330

years.

From my History lessons I have learnt that the old customs of Prahova had been in Campina,

on the way to the merchants of Transylvania. All this gave me the curiosity to visit this part of

Romania, so until I made my travel plans it was not more than one step.

Campina is a town located in Prahova, halfway between Bucharest and Brasov. Once you

arrive at the Câmpina Station you feel like you are back in time.The Ploiesti-Predeal Railway was

paved on 1 December 1879, and the office of the young engineer AnghelSaligny, the designer of the

Cernavodabridge, was located on the place of the current building. In 1883, the Câmpina-Telega

railway was built for the transport of salt.

The road to the city center is paved with cubic stone, reminding of the streets built around

the old mineral baths in the south of the town in 1857. This road passes along the park

ConstantinIstrati, named from the great chemist doctor who had there a holiday home. In the

summer of 1893, the great scientist BogdanPetriceicuHaşdeu, visiting his friend ConstantinIstrati,

admired the property in the vicinity of this park and decided to buy it to raise a castle in memory of

his daughter, Julia. The mysterious and unusual castle fascinates today because of the three towering
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stone towers, the middle one being a house that shelters the temple and the statue of Jesus in natural

size. The legend says that when there is silence in the castle, piano accords can be heard.

Not far from this castle is NicolaeGrigorescu Memorial House, the place where our great

artist lived and painted. He was the first of the founders of modern Romanian painting. Recently the

Campina Town Hall has regained the right over the 202 sketches signed by Grigorescu that were

purchased by the municipality in the year 1939.

Another place filled with mystery and legend is considered the Lake of the Bride or Lake of

the Church, one of the most beautiful in the area. Legend says that a young woman was forced to

marry an old and ugly man, and on the wedding day she preferred to throw herself into the water,

hence the name of the lake. It seems that here, on the full moon nights, the unfortunate bride

appears floating on the lake.

A little below this place lays the old Romanian Star refinery. It is the oldest oil refinery in

Romania, founded in 1895. It had been functioning uninterrupted for more than 100 years, until July

2010 when the last sound of the factory’s siren could be heard.

Thanks to this refinery, since it was built as the largest and most modern of Europe's

refineries, the city has been experiencing an unprecedented development: schools, parks, worship

centres, even a casino, paved streets, tap water and electric lighting, a stadium,a swimming pool.

Also thanks to this refinery, in 1904, the first School of Sounders and Refineries in Europe was

established. It has functioned in a building donated by an oil company called the Griffin House. It is a

superb building with symmetrical Beaux Arts architecture, with the first electric lighting system in

Câmpina. Its name comes from the two griffins, mythological animals,which are on the roof. Today

this building is excellently preserved and the Câmpina City Hall is functioning there.

Once you reach this point, it's easy to find the Central Square, the theatre, the library and a

superb boulevard bordered by chestnuts, relaxation and promenade.

One of the spiritual landmarks of the community is the church of Saint Nicolae located in the

southern part of the settlement, whose construction dates back to 1786.

The presentation of this city cannot be complete without mentioning the Voila Castle, today

functioning as a psychiatric hospital. It is a magnificent eclectic construction, combining the style of

the late Renaissance with neoclassical shapes dating back to 1868. During World War II an anti-

aircraft unit functioned here.

In the vicinity of the park around Voila Castle is the Muscel plateau, there is a place for

leisure with tennis courts, volleyball, football, terraces and parks.

Campina turned out to be a fascinating city, the opposite as you would be tempted to

believe, a city where modern functions blend perfectly with the values of the past, with warm and

welcoming people, dreamy landscapes and the sunniest place in Romania.
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The only thought that crosses your mind when you leave Câmpina is to return as soon as

possible and why not, maybe next time we will follow the famous painters Sava Hentia and Stefan

Luchian, who lived for quite some time near Campina, at Brebu.

3. Limba francezã

3.1. Eseu
Pays de mon âme

Calin Briana,clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială  16,  Marin Ionescu Dobrogianu
Prof. coordonator Niţă Gabriela Daniela

Le pays qui est pour moi comme la deuxieme patrie, c’est l’Italie.

La premiere chose qui m’a surprit, a été la double signification du drapeau. Le vert

signifie la richesse geographique, sa veut dire, les plaines et les collines, le blanc des Alpes

couvert par la neige. La rouge est le symbol du sang versé dans le guevres. Aussi, le tricolore

peut êtres interpréte religieux: le vert- l’esperance, le blanc- la foi, et rouge l’aumône.

Puis, il y a les chateaux, conservés depuis des anciens temps, si beaux qu’ils

semblaient paintés sur une toile de l’artiste le plus doué existant. Une autre aspect, mais pas le

dernier, c’est la mer, si bleu comme le ciel dans une chaude journey d’eté.

Plus, il y a magnifiques legends. Une d’eux est sur la ville de Colobraro qui est

considérée maudit à cause d’un éstrange événement passi là-bas. Le nom du village provient

du coluber serpent de sens Latin. Salon la légende il etait un riche avocet Virgilio Biago, un

trés bon défenseur qui n’as pas perdu aucun processus. Un jour, quand il représentait le cas

d’un client, il a dit que s’il n’est pas vrai ce qu’il dit, la lustre va tomber sepuis ça, n’importe

quel événement a eu place en ville, a été placé sous une malédiction. J’étais étonne par le fait

qu’ils sont divisis un deux catégories: la population du nord est trés riche et en sud les pauvres

à l’est plus, mais avec de personnes de la note vingt. Ils sont trés bon coeur et aucun probléme
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vous aurais ton jour avec le sourire pour vous accueillir millenots et vous vous asseyez à la

table avec eux, ce qui se passé pour nous rarement.

L’Italie at et restera le pays de mon âme!

Le pays de mon âme
Rifat Arzu, clasa  a V-a, Şcoala Gimnazială “C. Brâncuşi“, Medgidia, Constanţa

Prof. coordonator Toader Rodica Cristina

Je suis fière de mon pays, la Roumanie, parce que je suis née dans un beau pays, qui a la
forme d’un bouquet de fleurs. Ayant une histoire tumultueuse, mon pays a gagné sa dignité
par des luttes et des guerres et il n’a jamais obéi aux ennemis.

Cette  terre est bénie par Dieu, elle est depuis des milliers d’années à la courbure des
Carpates, baignée au sud et à l’est par les eaux du Danube et de La Mer Noire.

La richesse de ma contrée n’est pas financière, mais naturelle. De hautes montagnes,
des plateaux lins, des champs riches, des eaux tourbillonnées constituent toute la richesse de
ce pays. Les sapins poussent vers le ciel au sommet des rochers et nous protègent toujours
attentifs. Les blés se balancent comme les vagues, caressés tranquillement par le vent. Le
tournesol tournoie toute la journée, en se baignant dans la pluie du soleil. Dans mon pays la
beauté naturelle joint parfaitement la beauté créée par l’homme.

Je suis très fière que je suis Roumaine, je suis fière que les Roumains sont toujours
joyeux et accueillants et je suis fière de la culture de ce pays. J’ai appris qu’être roumaine
signifie savoir respecter tous les hommes, savoir vivre à côté d’autres nationalités, accepter
les gens avec leurs défauts mais aussi avec leurs qualités.

Nous, tous, nous avons une seule maison qui s’appelle la Roumanie et nous avons une
seule langue qui s’appelle la langue roumaine.

Les traditions sont restées depuis longtemps. Mon peuple a accepté et s’est rendu
compte que l’histoire est très importante. C’est pour ça les Roumains ont gardé les coutumes
et les traditions de leurs ancêtres. Le costume populaire est fort apprécié à l’étranger parce
qu’il constitue le travail manuel, l’amour pour la beauté de la nature, de la vie. Il est porté
fièrement dans les principaux moments de la vie.
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Nous, les jeunes, nous avons un devoir très important: nous devons respecter notre

nom, garder vive l’histoire dans notre âme, ne pas oublier nos ancêtres et continuer de

montrer partout que le peuple roumain est digne et fier et qu’il a toujours des noms qui nous

font honneur.

3.2. Jurnal de calatorie
Maville à moi

Nedelcu Raluca-Ştefania, clasa a VII-a,  Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanţa

Prof. coordonator Roşioru Mădălin

Dans ma ville, chaque jour chaleureux et ensoleillé de l’été est opportun pour une

promenade et pour la découverte de nouveaux lieux, de nouveaux mystères, de nouvelles

légendes... et pour ma propre découverte (légendaire ou pas encore !). Je vis dans une cité où

l’air n’est pas toujours respirable, mais la culture, l’art, la beauté, le silence et l’imagination

refont l’équilibre. Comme des courants d’air, ceux-ci flottent et nous enveloppent tous, en

nous inspirant et en nous apportant toujours le sourire aux lèvres quand nous pensons à ces

lieux de la ville de Constanţa.

Pour beaucoup de gens, Constanţa s’identifie à la station « Mamaia » et à sa plage.

Vraiment, celles-ci sont uniques dans notre pays : quand nous regardons l’horizon, le lever du

soleil, la mer et le ciel dans leurs couleurs vivantes et espiègles, qui se rencontrent chaque

matin comme deux amoureux, comme pour se cacher de la mauvaise sorcière qui les a

maudits d’être séparés, comme pour caresser leurs blessures ensemble. Il est vrai, la mer est

charmante et pourtant pleine des secrets, mais il y a beaucoup d’autres choses merveilleuses

ici, qui ne sont pas connus de tous, mais qui doivent être connus de tout le monde, comme la

vie bien éprouvée du poète Ovide : son Art d’aimer nous fait penser à l’adolescence. Pour ses

œuvres qui ont enchanté tous, il a été exilé. Il est devenu un modèle, comme un phare, pour

bien des écrivains qui ont été inspirés par lui.

Le Phare Génois, construit par des marchands italiens, fait lui aussi honneur à notre

ville. Il a été construit pour faciliter l’accès des bateaux dans le port, pour apporter aux Génois

le contrôle du commerce mondial sur la Route de la Soie, route qui traverse la Mer Noire et

continue le long du Danube. Victoire : plus tard, le port a été restauré par les Britanniques,

comme un cadeau de la Reine Victoria, et ils ont construit un nouveau phare. Aujourd’hui, le
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Phare Génois, qui veille encore et toujours sur la mer et sur la ville, est un des plus importants

symboles de Constanţa.

Je suis fière d’habiter cette cité, pleine d’histoire, de culture, d’art, et de gens

hospitaliers. Constanta est une place légendaire, où presque toutes les civilisations se sont

rencontrées...

Et où je suis née !

Des mémoires inoubliables

Șandru Ioana Mihaela, clasa a X-a,  Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’, Constanța
Prof. coordonator Popa Monica

Lundi, le 8 Août.  Il est 19 heures et 43 minutes. Je suis seule dans un taxi qui me conduit vers

la gare. Le Soleil est en train de se coucher. Le ciel est plus beau que jamais. Beaucoup de

nuances de rouge, orange et jeune se mêlent en créant le tableau le plus fascinant. Je suis

veinarde d’avoir la chance de faire partie de ce monde qui me comble de ses merveilles.

Je passerai  les cinq prochains jours à Brașov. Même si personne ne m’accompagne,

je n’en aurai pas peur.  C’est la première fois que je voyage seule. Je suis très heureuse et je

brûle d’impatience de commencer, peut-être, l’aventure de ma vie.

Je projette de  visiter beaucoup d’attractions touristiques, de me reposer et de

découvrir tout ce que cette ville a à offrir. J’ai toujours rêvé de me promener dans  les rues de

Brașov et de me perdre parmi les étoiles qui éclairent cette belle ville.

Maintenant, il est 20 heures et 3 minutes et je suis en face de la gare avec mon grand

bagage.  Je me sens petite dans un monde de géants. Je pourrais avoir l’air effrayé, mais je

suis juste un peu  émue.

Je ne peux pas croire que c’est réel: moi, sans ma famille, parmi beaucoup d’étrangers,

partant en voyage.  Il est incroyable.

Mon départ est  programmé pour 20 heures et 30 minutes. Je dois prendre mon billet

et manger un sandwich.

(Après quelques heures) Je suis dans le train. Par la petite fenêtre, je vois beaucoup

de lumières. J’aime les voyages et les trains, mais je n’aime pas les gares.

Pendant que j’attendais le train, j’ai vu beaucoup de familles et couples qui se

séparaient. Tous étaient tristes et les larmes coulaient sans cesse sur  le visage. Je connais très
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bien  ce sentiment. Mais, la pensée de revoir ceux que j’aime dans un court temps, améliore la

douleur.

Je suis à Brașov! Il est  3 heures et je suis, de nouveau, dans un taxi en  chemin

vers l’hôtel. Même s’il est tard, les rues sont  agglomérées. Les chansons à  la radio créent une

atmosphère calmante et plaisante.

Enfin, je suis dans ma chambre. Je veux téléphoner à mes parents et puis, me

coucher. C’était une longue journée et je suis fatiguée, mais encore enthousiasmée. Je ne peux

pas croire que mon rêve, à partir de maintenant, va se réaliser.

Bonne matinée! Il est assez  tôt et je me suis réveillée pour prendre mon petit déjeuner et

commencer ma première journée à Brașov. Ma chambre est petite, mais coquette et lumineuse

grâce à ses  larges fenêtres.

Aujourd’hui, je veux rester dans la ville pour explorer ses rues, magasins, cafés et

attractions touristiques. Mon appareille de photographie est prêt  de m’accompagner.

Il est 18 heures et 23 minutes. Je suis assise à la terrasse d’un restaurant et j’attends

mon dîner. J’ai faim et mal aux pieds. Je me suis promenée toute la journée  et j’ai vu

beaucoup de choses qui m’ont impressionné. J’ai visité ,,Biserica neagră’’, une cathédrale qui

a une architecture gothique et ,,Strada sforii’’, la rue la plus étroite que j’ai jamais vue. Je me

suis aussi promenée dans ,,Piața Sfatului’’, au centre-ville. Il y avaient beaucoup de

restaurants et petits magasins. Mon premier jour à Brașov a été réussi!

Pour mon deuxième jour en Transylvanie, j’ai décidé de  visiter Sinaia, une petite

ville  près de Brașov. C’était une expérience inoubliable grâce  à son histoire. J’y ai visité

,,Castelul Peleș’’, un vieux château  qui est situé au pieds de monts Bucegi. La construction

de ce château a été commandée par le roi Carol Ier de Roumanie. J’ai pris beaucoup de photos

et j’ai acheté deux bracelets pour ma mère et moi, et une petite cloche pour mon père. La ville

a été agglomérée et vivante, mais calme à la fois. J’aurais aimé rester à Sinaia pour plusieurs

jours. L’atmosphère de cette ville est unique.

En ce moment, je prends le dîner dans un restaurant près de mon hôtel. J’ai

commandé une salade au poisson. Même si je n’aime pas le poisson, cette salade est

délicieuse. Après la fin du repas, je vais appeler mes parents et me reposer dans ma chambre.
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C’est mon troisième jour à Brașov et j’ai déjà vu beaucoup d’attractions

touristiques qui m’ont impressionnée. Aujourd’hui, je veux partir à Bran, une autre ville près

de Brașov. J’y visiterai ,,Castelul Bran”.

Il est 17 heures et je me suis retournée de Bran. Bran est une petite ville, mais très

agglomerée. J’y ai vu beaucoup de belles constructions.,,Castelul Bran” est vraiment l’un des

plus précieux monuments de la Roumanie. Le Château a une architecture unique, de grandes

chambres spacieuses qui sont meublées d’une manière spécifique à la zone.  Il est associé à

Dracula, un vampire cruel. Dans le voisinage, j’ai vu des paysages magnifiques. Les hautes

montagnes et la forêt épaisse m’ont animée.

Mon voyage s’approche de sa fin. Deux jours avant de quitter Brașov, j’ai visité ,,Cetatea

Râșnov’’. L’air  médiéval de la citadelle et le musée d’art féodal m’ont conduit vers le passé.

Ce monument est situé au milieu de la nature, donc il attire beaucoup d’enfants pleins de vie.

L’endroit offre le plus beau panorama de la ville Râșnov.

Le dernier jour en Transylvanie est arrivé. Aujourd’hui, je veux me promener de

nouveau dans le centre-ville de Brașov et acheter des souvenirs pour mes grands-parents et

mes cousins. Je verrai pour la dernière fois les magasins, les rues, les bâtiments et les

montagnes qui ont gagné mon coeur pour toujours.

Je suis préparée de quitter Brașov. J’attends le train sur le quai de la gare pour

rentrer chez moi. Même si je suis triste, nostalgique et la belle ville me manque déjà, j’ai hâte

de voir mes parents. Je veux partager avec eux tous les moments que j’ai vécus pendant mon

voyage.

Les cinq jours passés à Brașov ont été inoubliables. Un jour, j’espère de m’y

retourner avec mes parents. Je veux qu’ils vivent les mêmes expériences que moi. Brașov est

vraiment une ville qui m’a émerveillée.

Je crois que les voyages sont importants pour la culture  de chaque personne. En

voyageant,  on s’enrichit spirituellement. On se réjouit également des souvenirs. Mais, le plus

important, voyager, c’est se découvrir soi-même.
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4. Limba spaniolã

Explorador en mi país

Costin Claudia Theodora, clasa a XI-a Liceul Teoretic Internațional de Informatică
Constanța

Prof.  coordonator Dorobanțu Elena

Se han preguntado alguna vez. ¿qué significa un país del alma? Me he quedado

reflexionando, pensando en elegir uno de los países que he visitado y me han impresionando,

preguntándome: ¿Así eliges un país del alma? Después de un tiempo, me di cuenta de que es

lo que significa de verdad un lugar que te llegue al corazón y éste es el lugar de nuestras

raíces. Así que, ahora puedo decir que mi país del alma es Rumanía, al que voy a presentar en

las próximas páginas.

Y a causa de que me críe en Constanza. Voy a empezar mi viaje a orillas del Mar

Negro, donde fue exilado Ovidio, el cantante del suave amor que ha contemplado en su arte la

esencia del Mar Negro ¿Y qué puede ser más especial que un amanecer en el Pontus Euxin?

Escuchaba el murmullo del Mar y sentía el placer de la briza acariciándome la piel. Miraba el

horizonte allí donde el cielo besaba el Mar y veía ese punto chiquito y rojo como se

apoderaba del cielo.

Mi esencia estaba colmada de una fuerza increíble después de presenciar ese cuadro,

inicié mi recorrido hasta al Ostrov, conservando la idea de que voy a ver todas las ruinas de

mi región. Tras viajar una hora en la que beneficié de mi momento para admirar lo verde del

campo, llegué a mi destinación. El primer par de ruinas fue Sucidava y Sacidava. Dos ruinas

de piedra que conservaron sus zanjas de defensa. Sucidava posee una forma rectangular y ahí

fueron descubiertas varias monedas de los siglos II-IV. Además de las monedas en Sucidava

se encontraron fragmentos de cerámica y un alivio que representaba a Mercurio. En la

segunda ruina, sentada en el Sur y teniendo una forma cuadrada fueron descubiertos

fragmentos escritos en griego. Ulteriormente me he marchado para conocer el Monasterio

Dervent. Las fuentes históricas comentan que en esta zona existió un claustro en el siglo XI.

Ese claustro fue deshecho en el 1036 de los bárbaros y posteriormente a la Guerra de

Independencia, 1877-1878, las cruces han sido descubiertas por un pastor sordomudo, que,
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quedándose dormido junto a los cruces y al despertar se curó. En 1923 se construyó en esta

zona el  Monasterio Dervent. Junto al monasterio encontré una ruina bizantina que fue

construida en el siglo X. Después cambié el rumbo y me fui hasta la Cueva de San Andrés,

donde hay un monasterio específico en la región de Dobrogea y está construido alrededor de

la cueva en la que San Andrés vivió. Allí encontré una tierra fascinante que se parecía a un

cuento encontrado en el medio de los árboles centenarios. La cueva posee la forma de un

monasterio y en el centro se encuentra un pequeño altar que se baña en un fragmento de luz.

Me salí del monasterio con una energía que me alimentaba el espíritu, sintiendo un poco del

poder divino. Con un alma purificada me dirigí los pasos hasta al Tropeaum Traiani, un

monumento edificado para la gloria del emperador Trajano, en los años 106-109. El

monumento solemniza la victoria de los romanos contra los dacios, en el año 102. Para

terminar mi recorrido solo me faltaba ver la ruina de Capidava. Esa ruina fue un centro

fortificado de los dacios y después una fortaleza romana.

Aquel día de recorridos, en la que vi solamente un pedazo de la tierra de mi alma, me

llenó el corazón y la cabeza con lugares mágicos. ¡Este viaje me despertó las ganas de ver

otras partes de mi Rumanía amada!
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5. Limba germanã
5.1 Das Land von meiner Seele

Caba Miruna Lăcrămioara, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”,
Constanța

Prof. Coordonator Tudorache Andra Sorina

Ich kann sagen, dass ich sehr stolz auf meinen Geburtsort bin. Das war für mich eine

,,Lotterie”. Und ich habe natürlich gewonnen.

Ich bin an der Küste des Schwarzen Meeres geboren. Ich habe meine Augen auf zu der hellen

Ebene des Meeres, ich habe auf dem feinen und golden Sand zu gehen gelernt und ich habe die Musik

der schaumigen Wellen gehört.

Auf den weißen Flügel der Möwen, die wie Schnee sind, bin ich von dem schaumigen Meer

über Babadagsee und Donaudelta geflogen. Sie ist beunruhigend wie tiefe Sehnsucht und ist

wunderbar mit den schönen Inseln - diese wahren, schwimmenden Gärten.

Von hier bin ich auf Donau nach Tulcea und Brăila gefahren. Diese alten Städte mit einer

schönen Geschichte habe ich durch den Weg nach meinen Großeltern kennengelernt. Meine

Großeltern und meine Eltern haben Interessen an Reisen nach verschidenen Orte des Landes:

Maramureş, Piatra Neamţ, Săpânţa, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Bucureşti, Valea Prahovei, Valea

Cernei oder Porţile de Fier.

Ich habe die aufragenden Berge, grünen Wälder und glänzenden Quellen bewundert. Ich habe

die Donau, die den Berg duschbohrt, gesehen. Das fließt in einem See wie ein Spiegel mit grünen

Fassungen. Von hier beginnt, durch ein Wunder, den Lichtregen aus unseren Häuser. Die tiefen

Höhlen mit ihren tollen Tropfsteinen, die in dem Herz der Bergen stehen, faszinieren mich sehr. Diese

Formationen zeigten mir, wie die Zeit mit Geduld vergeht.

So habe ich die Leute, die in diesen wunderschönen Orten leben, kennengelernt. Die

Menschen sind schön, fleißig, klug und talentvoll. Sie setzen ihre Seele in alles was sie tun, sie erhalten

und behandeln in ihren Häusern als Familienmitglieder alle Menchen. Sie haben schöne Herzen,

Leidenschaft von Schönheit, von Traditionen der Nation und des Landes. In Maramureş haben wir die

schönste Winterferien mit Wiehnachtslieder verbracht und auch mit Bauern, die schöne

Nationaltrachten trugen. Wir haben auch die traditionellen Essen gegessen.
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Die Höhle von Scărişoara und die Höhle, wo Heilige Andrei stand, wachten mir die Neugier,

um die Geschichte des Christseins mehr zu erfahren. Die Klöster im Norden der Moldau stärkten mein

Gefühl von Stolz für was meine Vorfahren machten.

Rührend waren die Besuche im Brukental Museum, Dorfmuseum, Goldmuseum aus Brad,

Aqurium aus Galaţi, Tulcea, Constanţa, römische Ruinen von Adamclisi oder im National-

geshichtsmuseum von Bukarest.

Aus diesem Grund und auch aus anderen mehr ist und bleibt Rumänien ,,Das Land von meiner

Seele”.
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6.Limba italianã

6.1. Eseu
L’unico rumore- il respiro di un passato che vive ancora.

Rădulescu Beatrice Magdalena, clasa a XII-a, Colegiul Național "Nicolae Titulescu",
Pucioasa

Prof. coordonator Şerban Alina

Litigo con i vizi, principalmente con i miei vizi. Litigo con il cuore, con il pensiero,
con ogni muscolo ed atomo del mio corpo. Grido, poi abbasso la voce, poi grido di nuovo. Mi
chiedo di continuo perché lei, perché ho accettato di lasciarla nella mia mente.

L’Italia è il paese che amo. L’Italia e punto. Non c’è nessun dubbio.

Ma, come si potrebbe non amarla? Credo che ogni uomo abbia due patrie, l’una è la
sua personale, e l’altra: l’ Italia. Così si può spiegare la lotta, l’oscillazione dell’ anima che
provo ogni minuto. Ogni volta mi capita di sentire quel sentimento esaltante quando penso
all’ Italia con tutto ciò che raduna in presente: con il mare sempre come uno specchio che
riflette il tuo viso, con il cielo sempre azzurro come lo zaffiro, con i gabbiani con il loro
lamento assiduo, con la sabbia delicata, con il vento  che ti da l’impressione che ti abbraccia,
con le canzoni che si ascoltano sul lungo mare, con le persone sempre in movimento, con gli
anziani che fanno una passeggiata con il loro cagnolino, con i giovani organizzati nei
gruppetti che si divertono, con le famiglie che si uniscono per cenare, con i sorrisi visti
dappertutto.

Perché amo così molto queste cose che a prima vista sembrano semplici? Sono
abituata a vivere in un paese che non ha tempo nemmeno per respirare, dove la gente è per
tutta la giornata  coinvolta nelle azioni che le attirano tutta l’attenzione e che non le
permettono di avere una discussione o di offrire un sorriso. Qui, la vita sembra un
meccanismo dove ognuno è un dado che non  può mancare e che vive una vita senza gioia,
senza tempo per sè, per la famiglia, per  respirare e rilassarsi, più breve, una vita che non gli
appartiene. Scelgo dunque l’Italia, il Bel Paese per le sue emozioni che suscita, per la sua
cultura che possiede, per i suoi eroi, per il suo male, per le sue decisioni cattive, per tutto che
significa ed ha significato fino ad oggi, per il suo presente e specialmente per il suo passato-
non per niente Mussolini voleva riportare la grandezza dell’Impero Romano.

A volte, una nazione nasce per volontà di un popolo che vi si identifica, l’ Italia
invece è stata fatta al contrario: si dice che Garibaldi abbia diseganto i confini e chi era dentro
era italiano. Il momento in cui Garibaldi, "il padre del paese" ha aiutato all’unificazione
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italiana, rappresenta il punto officiale di partenza per un nuovo mondo. Quello che era stato
fino a quel momento dal punto di vista culturale e artistico è stato concretizzato nei tempi,

diciamo presenti. I momenti in cui  l’Italia è diventata conosciuta hanno iniziato
grazie alla Divina Commedia, poesia in cui Dante ha raggiunto livelli altissimi di valore
artistico, di bellezza e raffinatezza con la sua visione cristiana filosofica del destino eterno
dell’uomo. Da questo punto, la lingua letteraria si è stata svillupata, ma anche lo spirito e
l’essenza degli italiani.

"Io continuerò..."- è la frase detta di uno dei più grandi geni dell’umanità, è detta da
Leondardo da Vinci nei suoi ultimi anni di vita ed esprime la sensibilità, la bellezza del suo
animo ma anche una verità universale, lui ha continuato esistere con l’arrivo del progresso
sviluppato grazie alle sue invenzioni, grazie al suo spirito sempre in cerca di primitivismo.
Tutto quello che Leonardo da Vinci rappresenta oggi si può semplicemente ridurre a una sola
frase: amore per la natura. Il suo modo di essere, la sua buona volontà mostrata ogni volta
quando comprava degli uccelli tenuti prigionieri nelle gabbie per rendergli la libertà, la sua
squisitezza quando stava per ore in mezzo alla natura per ammirare la sua bellezza, la sua
inventività di tratteggiare i primi modelli di aereo dopo la forma aerodinamica degli uccelli e
dopo che aveva osservato l’atmosfera- tutto questo rende un vero e completo ritratto d’un
italiano vero che si voleva al centro all’unverso.

L’essere umano ha sempre cercato da quel tempo di spiegare, di costruire, di
mostrare ciò che per loro sembra bello. Così sono nate le più belle costruzioni che fanno Il
Bel Paese un museo all’aria aperta. Non puoi piegare la testa nè alzarla quando vedi davanti a
te il Colosseo, Il Pantheon, Piazza Venezia, Il Foro Romano, Il Duomo, le Catacombe di
Palermo, il Vaticano, la Basilica San Pietro o la città di Pompei. Puoi solamente renderti
conto che tutto il mondo è un’immitazione dell’Impero Romano e che lì, è esistito un’
intelligenza inspiegabile che probabilmente volava nell’aria e che ogni persona  respirava. Da
qui  è nata la lotta dentro me, dall’ impossibilità di spiegarmi come la mente dell’italiano ha
potuto plasmare qualcosa di simile. Per esempio come il Pantheon è stato costruito in una
maniera che, secondo una leggenda, non poteva piovere dentro, o come è esistito ed ancora
esiste una città sottoterra. Sono dubbi che mi assalgono ogni volta la mente e non posso dare
nessuna spiegazione. È allora impossibile non amare queste città, questo paese quando ti fa
metterti così molte domande e quando fa colpo su di te con tutto questo mistero vecchio da
anni.

È lo stesso sentimento per quanto riguarda la cultura di questo paese e come loro
vedono l’esistenza. Roberto Benigni è l’attore più grande secondo me di tutta l’Italia. Dico
più grande non perché ha interpretato molti ruoli o qualcosa di simile, ma perché lui è quello
che ti aiuta a diventare essere umano nel senso proprio. Benigni è quell’ attore e professore
che alle sue lezioni insegna agli adolescenti come amare, come pagare l’amore con l’amore,
come amare loro stessi e come essere felici. Non so veramente se fa tutto questo per se stesso
o per l’umanità, non importa nemmeno, quello che conta è che un italiano, è quello che vuole
dare una ricetta per una vita piaciuta da Dio e da noi stessi. Non è per nulla, allora che l’Italia
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è ideata e voluta da Dio come terra in cui ha siede il centro della sua Chiesa, perché nessun
popolo ha, come il popolo italiano, i suoi destini congiunti con l’opera di Cristo.

L’Italia, dunque è il paese del mio cuore. Non è un drago, ma ha più teste ed in
ognuna si trova una città che sa qualcosa d’ unico, che contiene una storia piena di significati,
che nasconde in sè la leggenda di un monumento ed che protegge l’immagine di un artista.
Qualcosa che le unisce, c’e lo spettacolo della loro bellezza. Una bellezza appariscente che ti
tormenta, che ti entra nel cuore e che rimane lì per tutta la vita. C’è la Divina...Italia che ti fa
sognare sempre al Paradiso italiano, quello pieno di rimpianto dopo aver passato tante
giornate con le gambe infilate nell’acqua calda, leggendo un libro sulla maestà del popolo
italiano o dopo le passeggiate con la Vespa.

Si tratta solamente dell’emozione, del bisogo dell’essere umano di trovare il luogo
che custodisce da tempo nel cuore, di trovare dei modelli adatti e di rendersi finalmente conto
che, come diceva Alessandro Manzoni: "non c’è cor che non batta per l’Italia.".

6.2. Poezie
Dolci ricordi del Belpaese

Gavris Alesia,clasa a VI-a, Liceul Teoretic ”Don Orione”,  Oradea
Prof. coordonator Ungur-Brehoi Carmen

Italia, terra dei santi, poeti e naviganti
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Dalla Sicilia alle Alpi, ricca di città importanti:

Roma, Venezia, Firenze offrono arti

Ai turisti interessati

Della storia e dei cibi gustosi e sofisticati.

Borghi e paesi, arrampicati sui monti e sulle colline

Raccontano delle figure operose e sanguine.

Colpiti di recente di un crudele destino

Che ha lasciato indietro- tristi rovine nel cammino.

Sole e mare rendono felici e fantasiosi

Chiunque vive in questi posti meravigliosi.

San Francesco d’Assisi aiuti e protegga

Ognuno che in questa terra ti prega!

Dolci ricordi di questo bel paese...

Aiutano sempre amare il Belpaese!
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L’Italia innamorata

Passera Martina, clasa a V-a, Liceul Teoretic ”Don Orione”, Oradea
Prof. coordonator Ungur-Brehoi Carmen

Sento il cuore battere

É l’Italia che chiama,

Con la sua bandiera da me lontana.

Verde, bianco, rosso

Il suo canto risuona famoso.

La sua forma è come uno stivale

Col tacco e tante meraviglie da guardare.

Con il suo modo di fare,

E con la sua buona pizza da mangiare.

Sei bella e  amorosa,

Vanitosa e spiritosa,

Ma sopratutto costosa,

Su questo mondo la più radiosa.

Le campane suonano a festa,

La tua cucina da me è prediletta,

Ogni parola per descriverti è secca

O dolce Italia, che tu sei benedetta!

L’Italia è un abile lottatrice

Spesso sognatrice

Padrona del Colosseo

Con vecchi antenati che l’osservano dal
cielo.

É cosi l’Italia galante!

Si presenta elegante,

Nei video e nelle foto

Il mondo intero adesso noto.

Forse sono sola e spensierata

Sola e innamorata

Ma l’Italia mi ha consolata!
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Italia, amica di cuore

Varodi Alexandra, clasa a V-a, Liceul Teoretic ”Don Orione”,  Oradea
Prof. coordonator Ungur-Brehoi Carmen

Amo un bel e grande paese

Italia-mondo delle arti

Mondo delle imprese.

Andiamo in Italia

A mangiare spaghetti e pizza

Cantare e ballare!

Italia bella

Voglio che sii mia sorella!

Amica di cuore

Allegra e fresca come un fiore!
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Secțiunea II. 1. Arte vizuale
1.1 Pliant
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1.2. Afis
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1.3. Spot
https://www.youtube.com/watch?v=9pLgAOSB7bk

https://www.youtube.com/watch?v=E0fZPOg0a44&feature=youtu.be

SECȚIUNEA II.2. SESIUNE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE ALE ELEVILOR – ISTORIE, TEMA- “OAMENI ȘI

LOCURI – VALORI PERENE”

2.1.Istorie

Dr. Nicolae Mărgărint- personalitate uitată  a Constanţei

Cosmina Spânoche, clasa a XI a , Colegiul Național Pedagogic Constantin
Brătescu Constanța

Prof. coordonator Cristina Iulia Gîlă

Profesioniştii, adică acei oameni foarte buni în profesiile lor, sunt cei care, trebuie să
recunoaştem, duc în spate tot angrenajul social, economic sau cultural al unei ţări. Opiniile şi

63



rezultatele muncii lor împing înainte carul social. Un exemplu în acest sens este cazul medicului
Nicolae Margărint1 din Constanţa care în momente dificile a ocupat şi scaunul de primar al oraşului2.

Un medic respectat . În Constanţa, în decursul vremii s-a remarcat o pleiadă de discipoli ai lui

Hipocrat printre care şi doctorul Nicolae Mărgărint. Foarte solicitat ca medic, aflăm din mărturiile

celor vârstnici, că în perioada interbelică pe strada Mihail Kogălniceanu nr.8, unde-şi avea medicul

cabinetul nu se putea trece de mulţimea căruţelor cu bolnavi aduşi din cele mai îndepărtate sate ale

Dobrogei, care aşteptau în ordine şi cu răbdare să fie consultaţi şi ajutaţi de dr. Nicolae Mărgărint.

În anii grei ai războiului întregirii naţional statale alături de alţi intelectuali dobrogeni a

participat la campania din 1916, apoi ca medic locotenent –colonel la Spitalul Diviziei 29 –19 până la

sfârşitul războiului, îngrijind şi aducând alinare răniţilor ( anexa 1).

1 Medicul Nicolae Mărgărint s-a născut în localitatea Deleni, judeţul Fălciu din
Moldova în ianuarie 1872. A absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi şi a profesat ca medic în
oraşul Constanţa, remarcându-se şi ca cetăţean de frunte al oraşului.

2 Remarcându-se prin calităţile sale profesionale şi cetăţeneşti a fost  primar al oraşului
Constanţa în trei mandate în perioada anilor: noiembrie 1925-aprilie 1926, septembrie 1927-
noiembrie 1928, decembrie 1933-martie 1934.
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Un primar gospodar. Deşi scurtele sale perioade de la primărie nu au fost apreciate de politicienii

timpului său, vorbindu-se pe nedrept de ,,neîmplinirile dr. Mărgărint,,3 mandatele   sale au

fost,conform documentelor din arhive, deosebit de benefice pentru comunitate.

Astfel, ca preşedinte al Comisiei interimare din perioada 1925-1926, în şedinţa extraordinară

din 25 noiembrie 1925 –a hotărât aprovizionarea cu apă potabilă de la Caragea-Dermen,

îmbunătăţirea iluminatului public prin cumpărarea celui de al doilea motor, organizarea serviciului de

salubritate şi pompieri care la acea dată era ca şi inexistent, iar starea financiară a oraşului mai mult

decât precară, motiv pentru care se face apel la Ministerul de Finanţe4.

Dr. Mărgărint,a fost preocupat şi de adoptarea unor măsuri pentru securitatea şi salubrizarea

oraşului:  a interzis construirea bărăcilor din lemn, expuse incendiilor şi a adoptat reguli pentru

curăţenia oraşului. Totodată el elaborează ordonanţe obligatorii pentru cetăţeni în vederea evitării

unor boli contagioase ce constituiau un pericol pentru sănătatea consumatorilor, în condiţiile în care,

comerţul ambulant, aşa cum se practica, prezenta un permanent pericol pentru populaţie5 ( anexa 2).

Pentru protejarea plajei Mamaia, dispune să fie executate lucrări de oprire a scurgerii apei din lacul

Siutghiol, în locurile joase ale plajei Mamaia deteriorând-o6.

În Consiliul de Higienă şi Salubritate Publică, din 24 noiembrie 1926 stabilesc măsuri de igienă

şi curăţenie a oraşului împotriva epidemiilor de scarlatină, febră tifoidă şi meningită, făcând apel la

Ministerul Sănătăţii pentru a acorda subvenţii Spitalului Judeţean Constanţa7. Totodată stabilesc

măsuri sanitare restrictive dar şi de funcţionare a băii publice existente, precum şi de construire a

alteia pentru satisfacerea nevoilor populaţiei oraşului. Primarul cere ca în bugetul anului viitor 1929,

să fie prevăzute sumele necesare construirii unui dispensar medical foarte necesar Constanţei, iar

prin adresa nr.9852 din 1928 solicită ajutor Ministerului Sănătăţii în vederea construirii unui

Polidispensar pe strada Valea Albă (astăzi Nicolae Iorga), identic cu cel din Colentina –Bucureşti, cu

băi publice, cu săli de consultaţii şi tratamente etc 8 .

3Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan – Constanţa memoria oraşului, vol.I (1878-1940), Editura
Muntenia, Constanţa, 1997, p.366

4 Direcţia Naţională a Arhivelor Statului. Filiala Constanţa, fond Primăria Constanţa, dosar 130
din 1925, fila 114-121 din 4 decembrie 1925
5 Ibidem, , dosar 13, 1925, Ordonanţa 8883/ 7 decembrie 1925, fila 29
6 Ibidem, dosar.40/ 1927, filele 2-6
7 Ibidem, dosar 23/ 1927, filele 85-89
8 Ibidem, dosar 25/ 1928, filele 16-18
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Cunoscător al învăţământului constănţean aprobă acordarea de subvenţii prestigiosului liceu

Mircea cel Bătrân ( înfiinţat la 1 septembrie 1896 ca gimnaziu de băieţi şi transformat în 1918 în

liceu), cea mai însemnată instituţie de învăţământ din Dobrogea până la apariţia învăţământului

superior, socotit o adevărată Alma Mater a intelectualităţii din această parte a ţării9. Astfel, prin

adresa din 7 februarie 1926 acordă subvenţii pentru reparaţii şi dotarea laboratorului de fizico-chimie

a Liceului Mircea cel Bătrân, a şcolilor primare şi grădiniţelor.

Se acordă ajutoare pentru achitarea taxelor şcolare a elevilor orfani de război şi săraci ce urmează

cursurile Liceului Mircea cel Bătrân, precum şi pentru tipărirea anuarului liceului10.

La cererea profesorului dr. Ioan Georgescu, secretarul revistei „Analele Dobrogei”

preşedintele interimar Nicolae Mărgărint, aprobă alocarea sumei necesare în vederea editării revistei

şi lucrării acestuia  „Eroii patriei”. Volumul este o dramă emoţionantă din timpul campaniei 1916-

1918. Acelaşi primar susţine publicaţia „Călăuza Constanţei”, un ghid al oraşului şi achită costul

abonamentelor unor ziare ca „Sportul dobrogean”, „Bursa”, „Presa sanitară”, „Poşta ţăranului”,

„Viitorul”, „Marea Neagră” etc11.

Având în vedere necesitatea învăţământului profesional îm pregătirea muncitorilor calificaţi

la 7 ianuarie 1928, primarul oraşului acordă avizul de funcţionare a Şcolii Superioare de Arte şi

Meserii nr.2 din str. Mihai Viteazul cu condiţia ca eforia şcolară să efectueze după caz reparaţiile

necesare pe cont propriu12.

Cu prilejul pregătirii pentru serbarea semicentenarului reintegrării Dobrogei la România,

solicită ministrului ajutor material pentru efectuarea unor lucrări publice ca: amenajări la Cazinoul

comunal, asfaltarea şoselei până la Hipodromul din Palas şi asfaltarea trotuarelor13.

La cincizeci de ani de la reintegrarea Dobrogei la patria - mamă, -1928, au avut loc ample

manifestări la care au participat regenţa şi regina Maria, alături de oficialităţile locale. Manifestaţiile

au început cu un Te Deum oficiat la Catedrala Ortodoxă Română din Constanţa.

Dr. Mărgărint a avut un rol deosebit în pregătirea Congresului Internaţional de

Talasoterapie ce a avut loc la Constanţa în vara anului 1928. În pregătirea Congresului

9 Constantin Vitanos – Contribuţia învăţământului la renaşterea României de la Mare, în Dobrogea ,
tărâmul dintre ape, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, p. 265
10 Ibidem, dosar, 14/ 1926, filele 28-34
11 Ibidem, dosar 13/ 1926, filele 2-4, 12
12 Ibidem, dosar 43/ 1928, fila 10-17
13 Ibidem, dosar 20/ 1928, fila 6-7, dosar 14 /1928, fila 48
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s-au constituit comisii de specialişti şi organizatori ai Congresului. Astfel, numele primarului este

menţionat în Comisia Ştiinţifică alături de oameni de seamă din domeniul ştiinţei ca: profesor dr. Ioan

Cantacuzino, prof. Traian Hurmuzescu, prof. doctor Theohari, directorul Institutului Meteorologic

Oţeteleşanu, ş.a. Totodată este menţionat şi în comisia de organizare a Congresului alături de general

dr. Vicol, colonel dr. Marinescu, colonel dr. Mihăilescu, colonel dr. Iliescu sau dr. Margulis, cu rol de

casier, etc.14 Pentru pregătirile Congresului s-a achitat suma de 100 mii lei din fondul Primăriei

Constanţa, prin chitanţa nr .3195 / 1926.

Strădaniile şi sacrificiile medicului Nicolae Mărgărint pentru ca ţara şi oraşul Constanţa să

fie la înălţimea onoarei unui Congres Medical Internaţional, i-au atras mari neplăceri atât în perioada

respectivă cât şi peste ani. La 1 martie 1950, la vârsta de 80 de ani, i se suspendă pensia ilustrului

medic şi cetăţean al oraşului nostru. Aruncat în desnădejde şi sărăcie se adresează profesorului

doctor Constantin I. Parhon ( primul preşedinte al Republicii Populare Române), fost coleg de

facultate, care înaintea Congresului Internaţional de Talasoterapie de la Constanţa, l-a rugat să

accepte funcţia de primar interimar al  oraşului, pentru a avea garanţia unei bune pregătiri a acestui

congres. Cum regimul comunist nu aprecia şi nu agrea nici o funcţie deţinută anterior, i-a  suspendat

pensia ca unui „netrebnic slujbaş al regimului burghez”. Informaţia o deţinem din scrisoarea

medicului adresată din disperare, fiind fără nici o sursă de trai, profesorului dr. Constantin I.Parhon.

Acesta îi răspunde apreciind că i s-a făcut o mare nedreptate şi promite să repare acest fapt  prin

demersuri la „tovarăşii de la minister”(anexa 3).

Deosebit de generos şi ataşat oraşului pe care l-a slujit cu devotament 38 de ani, donează

biblioteca de specialitate şi o parte din instrumentele medicale Spitalului Municipal din Constanţa,

aşa cum ne informează nepoata sa profesor Gabriela Voicu.

Faţă de cele relatate despre dr. Nicolae Mărgărint, putem afirma că a fost un medic

destoinic, şi-a practicat meseria cu pasiune, dăruire şi responsabilitate, ajutându-i pe cei oropsiţi,

bolnavi şi neajutoraţi.   În funcţii publice a dat dovadă de iniţiativă. Şi astăzi, în oraşul nostru, numele

doctorului este rostit cu respect şi recunoştinţă de cei care l-au cunoscut. Nu greşim să afirmăm că a

fost un cetăţean de onoare, un bun român şi un mare european

14 Ibidem, dosar 14/1926, fila 9; dosar 13 / 1926, fila 6 - 9
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Anexa 1
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Anexa 2

Doctor Mărgărint

ORDONANŢA

Primăriei Comunei Constanţa, nr. 8883 din 17 decembrie 1925

ORDONĂM:

1. Toţi vânzătorii de alimente şi lucrătorii din brutării, cofetării, restaurante, fabrici de

alimente etc., sunt obligaţi a avea carnete de sănătate, vizate de serviciul sanitar al

oraşului controlate de poliţia comunală;

2. Patronii acestor stabilimente, sunt datori a le pretinde acestor vânzători şi lucrătorilor pe

care aceştia îi angajează;

3. Comercianţii ambulanţi sunt de asemenea obligaţi să vândă alimente numai în dulapuri

sau căruţe închise şi acoperite cu capace de sticlă

4. Cei ce vor contraveni acestei ordonanţe, vor fi daţi judecăţii şi pedepsiţi conform legii

5. Carnetele de sănătate se vor lua de la serviciul sanitar al oraşului, iar constatarea

medicală se va face numai în localul  dispensarului comunal, o dată la două luni

6. Agenţii poliţiei administrative şi comunale sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a

dispoziţiilor prezentei ordonanţe.

Preşedinte Comisiei Interimare

dr. N. Mărgărint                                                                   Secretar general

I. Focşa
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Arhivele Naţionale. Filiala Constanţa, fond Primăria oraşului Constanţa, Dosar 13, 1925, fila 29

Anexa  3

Bucureşti, 4 oct.1956

Stimate Domnule Doctor Mărgărint,

Confirm primirea scrisorii dumitale şi sunt cu totul de acord că dumneata ai tot dreptul de a
rămâne  la cabinetul dumitale în tot cursul existenţei, pe care o doresc să fie cât mai lungă, fiind bine
meritată.

Voi căta să vorbesc şi cu unii din tovarăşii de la Ministerul Sănătăţii.

Dacă vei avea neplăceri evidente scrie-mi din nou. Atunci vom cere poate ( de va fi posibil şi
sper să fie) concursul unui for mai superior.

Cu cele mai bune sentimente, C. I.Parhon
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