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Frica... Un subiect delicat, abordat de filozofi și 

întâlnită și reîntâlnită de oameni... Adevărul căutat de atâta 

lume este frica ce zace pretutindeni: în suflet, în minte, în 

oameni. Frica există și nu poate fi înfrântă, deoarece ea se 

ascunde precum o umbră în întuneric, rânjind ca un demon 

fără trup, iar atunci când se face văzută, răsare precum 

floarea-hoțului la iveală, părând inofensivă, însă devorându

-te avid și făcându-te să te pierzi... 

Am auzit de atâtea fobii precum: acrofobia (frica de 

înălțimi), aquafobia (frica de apă ), claustrofobia (frica de 

spații închise), hemofobia (frica de sânge)... Și multe alte 

astfel de frici și temeri... Dar eu am revoluționat tot ce se 

poate numi temere: mie mi-e frică să trăiesc... Încă de când 

m-am născut, nu am dorit să respir, aerul îmi era cel mai 

înverșunat inamic din câți întâlnisem, un dușman plăsmuit 

ce îmi zâmbea cordial, însă care ascundea la spate o plasă 

de coșmaruri. Mulți spun că un nou-născut este lipsit de 

putere, că fiind atât de mic, nu știe cum să se descurce... 

Cei care s-au gândit la asta au greșit cu desăvârșire. 

Copilul, exact așa cum e, are cea mai mare putere din 

lume, pe care eu nu am avut-o: puterea de a trăi. Câți 

oameni nu și-ar fi dorit această putere... Și iată că un 

simplu copil o are. 

Eu nu am avut-o, nici acum nu o am, dar mi-e teamă 

că  într-un viitor prezis de fapte, îl voi avea. O altă temere, 

o altă provocare, un alt obstacol, de care nu vreau să trec. 

Vreau să rămân în fața acelui zid de sticlă subțire și să mă 

pierd în propria-mi lume neînțeleasă și nedescoperită... 

Evol  u



 

 

De ce oamenii vor să-și înfrângă temerile? 

Cred, adânc în sufletul lor, că frica îi face slabi? Și de ce 

ar dori să fie puternici? Deoarece acesta este raționamentul 

uman. O idee ce este controlată în neștire de subconștientul 

orgolios al oamenilor... Eu nu trăiesc, dar totuși exist... Nimeni 

nu mă poate vedea, dar totuși nu sunt invizibilă! Dar dacă sunt 

și totodată nu sunt, atunci oare pot spune că dăinuiesc? Sunt 

o ființă ce n-a respirat niciodată și care trăiește în frica 

inexplicabilă și absurdă de a se trezi din nemorți, deoarece știe 

că în momentul în care va deschide ochii totul se va sfârși. 

Visul pe care l-am avut timp de mai mult de 4.6 miliarde de ani 

se va evapora în neant. Lumea, visul meu cel de taină, se va 

îneca în nimicul binevoitor și nu va mai fi nimeni să îl mai 

amintească... Tot universul pe care mi l-am imaginat nesfârșit 

se va termina, îl voi uita, iar eu voi fi singură, blestemată să îmi 

petrec prima viață în întuneric... De aceea, acum, mă gândesc 

cu îndârjire să îmi scriu visul... Fiecare amănunt, tot ce mi-am 

imaginat, întreaga lume, să le aștern fără vorbe rostite, pe 

câteva hârtii! Vorbesc din prezentul ce încă se desfășoară 

liniștit, nebănuind că atârnă pe un singur fir de păianjen al 

morții. Mă ridic hotărâtă și cercetez cu mâna foile atent 

pregătite încă de la început. Găsesc un instrument ascuțit cu 

care mă înțep și încep a scrie ceea ce am văzut în urmă cu 4.6 

miliarde de ani. Am grijă să nu îmi deschid ochii, nici măcar nu 

îndrăznesc să respir...  Și prima mea poveste, prima mea 

mișcare, începe astfel: 

,,În urmă cu 4.6 miliarde de ani, din abisul negru al infinitului, s

-a născut...”  

Evol  uție 
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O victorie 

neașteptată 
 

 

În perioada 12-14 august 2016 am avut ocazia de a participa la 

Competiția Națională a Detașamentelor de Intervenție în caz de 

Dezastre organizată de Crucea Roșie Română la Buzău. Competiția 

a reprezentat o provocare mult mai mare față de celelalte concur-

suri atât pentru mine, cât și pentru cei cinci voluntari din care este 

format actualul Detașament pentru Dezastre Tulcea. 

 Concursul a constat în șase probe 

practice și una teoretică desfășurate de-a 

lungul unei singure zile. Situațiile complexe 

și timpul scurt dintre acestea au constituit 

una dintre dificultățile majore pe care le-am 

întâmpinat. Probele au  verificat nu doar cu-

noștințele de prim-ajutor ci și organizarea și 

perspicacitatea, iar cea mai mică greșeală 

ducea la descalificare. 

 Am participat la clasica probă de re-

suscitare pe șase manechine cu vârste si 

cerințe diferite la care am fost apreciați 

pentru promptitudine și organizare. 

Următoarele 4 probe au constat în acordarea 

primului ajutor unor persoane cu diverse 

traume și asigurarea locului în care s-a pro-

dus incidentul. 

 

 Un caz cu adevărat dificil, desprins 

parcă din filmele polițiste a fost cel în limba 

engleză. A trebuit să negociem cu doi 

evadați înarmați pătrunderea la locul acci-

dentului, primordială fiind siguranța echipei 

și a victimelor. După două minute de nego-

ciere continuă, am reușit să las doi membri 

să intre în zona cu victime și după alte trei 

minute am intrat cu toții. Din punct de ve-

dere al afecțiunilor victimelor cazul a fost 

unul simplu, dar presiunea și adrenalina 

provocate de cadrul în care ne aflam și 

tratarea diplomatică în engleză au sporit 

dificultatea acestuia. În final, cazul a fost un 

succes, fiind unul dintre puținele echipaje 

care nu au fost descalificate. 

 O altă noutate a reprezentat-o tratarea 

unei familii de surdo-muți rănite de un urs. 

În acest caz organizarea a reprezentat punc-

tul de dificultate, întrucât nu exista semnal 

pentru a suna la serviciile de urgență, iar 

una dintre victime trebuia convinsă prin co-

municare non-verbală să coboare din co-

pac. 

 Proba în care a trebuit să ne demon-

străm cu adevărat aptitudinile a fost cea de 



 

 

noapte. Ne-am confruntat cu trierea a peste 25 de victime într-un spatiu extins care a facut 

dificila comunicarea dintre noi. Efectele speciale precum fumul, machiajul, dar și tempera-

tura scazuta au constituit un impediment în terminarea probei. La inceput, ne părea im-

posibilă tratarea unui număr atât de mare de victime în 10 minute, dar am realizat că su-

darea echipajului și coordonarea ne-au facut posibilă situarea pe unul dintre locurile 

fruntașe. 

 Locul 4 la o asemenea competiție pentru o echipă nou formată din membri de doar 

18 ani, aflați in competeție cu persoane adulte, reprezintă un succes al Crucii Roșii Tulcea. 

 Din acest concurs am învățat că 

stăpânirea de sine, colaborarea, per-

spicacitatea și cunoștințele sunt 

adevăratele valori care stau la baza 

atingerii scopului dorit. 

Andreea - Daniela Iani 
Clasa a XII-a D 



 

 

London. Between dream and reality 
 

 

  

A quote that I really love says "Travelling is the only thing you buy that makes you 

richer". If you ask people if they like to travel I'm pretty sure there would be no one 

to say the opposite. The reason behind this is that travelling doesn't get you only 

good memories, it gives you amazing adventures, new experiences, it lets you meet 

some of the best people in your life, that unfortunately you might never see again, 

and if you know how to see it travelling might also bring some magic into this little 

thing we all hate called routine.  

Gheorghe Alexandra 

 I believe every single traveller has 

London on their bucket list and actually I 

do too.. Well I did. This summer I had the 

pleasure to visit this amazing city in a 2 

week camp organised by the English 

Speaking Union. At the end of this camp we 

received a certificate that atests our capa-

bilities of guiding in London. So, as a mat-

ter of fact I can present myself now as an 

official touristic guide in the great capital of 

The United Kingdom.  

 I think one of the greatest thing and 

one of the scariest at the same time was 

the fact that I didn't know anyone from the 

group I went there with. They were all from 

Constanta, same as our coordinator teach-

er, Miss Jasmine Niculescu. The good thing 

was that they were all pretty open and so-

ciable. I made friends immediately and I'm 

glad to say that we still keep in touch.  

 Going to London was one of my big-

gest dreams since forever and finding out 

that this dream was gonna come true was 

one of the happiest moments of my life. 

 They say you live for the little mo-

ments right? Both good and bad. Well for 

me, the moment after we landed, when I 

was getting out of the plane was like that. 

That certain second when I saw myself in 

that huge airport, something just snapped. I 

was there, the place that I dreamed all my 

life to see.  From then on, every single day 

was full of activities and places to visit. It 

was tiring and exciting at the same time I'd 

say. The first 3 days we had debate courses 

at Dartmouth house, a place with an amazing 

architecture that used to serve as a hospital 

during World War II. These courses helped 

me a lot to develop my vocabulary, to ex-

press myself more easily, but mainly they 

helped me believe in myself,  in my opinions 

and in what I have to say to the world.  

 We all know that London is known for 

its touristic attractions, and what is to be ad-

mired about the English people in general is 

their nationality and quality of taking care of 

what is theirs, from a road that used to serve 

as a Roman road to recently built bridges, 

from hundreds of paintings in the National 

Gallery to medieval castles, from old church-

es to the London Eye. It is all well kept  for 

the future generations.  An amalgam of old 

and new, making per total an amazing piece 

of art, that is London.  



 

 

 Some of the things that I loved the 

most were Trafalgar Square, an amazing 

square guarded by Nelson’s Column, Hamp-

ton Court, the palace where all the kings of 

Medieval England used to live and also a 

place with a huge historical meaning for this 

country, St. Paul’s Cathedral, where we had 

to climb 527 stairs to reach the top of this 

huge clergy, Churchill’s war rooms, an un-

derground bunker from  where the Prime 

Minister used to give commands during 

World War II. The thing I absolutely adored 

though, was the fact that even though Lon-

don was so busy and noisy, you were still 

able to find some sort of calm in that crazi-

ness. Something that left me speechless was 

the fact that you could find art at every single 

corner of  the huge museums such as The 

National Gallery, The National Portrait Gal-

lery or Tate Modern to singers on the subway 

or painters in Trafalgar Square or dancers on 

the street. The amazing architecture was a 

piece of art itself. Art was everywhere. 

 To sum everything up, I’d say that 

those of you who thought of London as a 

place to study or to visit, don’t change your 

mind. The city that never sleeps awaits you, 

so seek adventures and visit as much as you 

can because you’ll find a new side of your-

self in every single one of these places.                            



 

 

Să recapitulăm, deci …  cam ce 

ar trebui să stiti? 

 La sfârsit de semestru, în vâltoarea testelor si a tezelor, 

atmosfera pacifistă a sărbătorilor de iarnă se poate contamina 

cu stressul generat de notele ce ar putea să vă „strice” media. 

Vă propun, dragi elevi câteva sfaturi pentru cum să înlăturati 

sau măcar să atenuati această senzatie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Dar pe toate acestea le știați deja. 

Adaug doar că relația dintre elev și 

profesori, școala în sine, este unică. 

Peste ani, veți privi cu nostalgie și 

îngăduință toate evenimentele care acum 

vă marchează,  pentru că tot ceea ce 

contează va rămâne adânc întipărit în 

inimile și creierele voastre. Fiți mândri că 

sunteți moisiliști, faceți Moisilul să fie 

mândru de voi!  

 

  Orice profesor își va construi testele în 

funcție de ceea ce a predat. Dacă veți revedea 

notițele veți constata, cu stupoare, că se 

regăsesc formule, tipuri de probleme și 

raționamente pe care oricum le-ați inclus la 

categoria „nu ne-a predat, nu am auzit de ele”. 

  A învăța înseamnă mult mai mult decât a 

lectura fugitiv sau a presupune că ai înțeles; 

înseamnă să poți reproduce logic, nu 

mecanic, conceptele studiate.  

  Pentru disciplinele realiste, a-ți face 

tema înseamnă să te gândești la problemele 

respective în profunzime, să asociezi 

enunțurile cu noțiunile studiate și să faci 

eforturi  să le înțelegi; presupune studiu 

individual, nu mesaje pe WhatsApp, Facebook 

sau alte rețele de socializare. 

  Profesorii sunt și ei oameni! Indiferent de 

personalitatea fiecăruia se dăruiesc meseriei 

pe care au ales-o și încearcă să vă transmită 

un mesaj dincolo de noțiunile teoretice.  

  Pentru fiecare oră pregătiți-vă, nu este 

„cool” să nu știți, să stați ca Sfinxul în fața 

tablei. Pe viitor, aceste noțiuni de cultură 

generală vor face diferența, vă vor contura 

personalitatea și modul prin care veți percepe 

lumea înconjurătoare. 

  Viața ca elev este doar un preambul 

pentru ceea ce va urma ca student, masterand, 

specialist într-un domeniu. Obișnuiți-vă să 

învățați, creați-vă deprinderi de calcul, de 

studiu, gestionați-vă eficient timpul. 

ORICE DISTRACȚIE ESTE 
FRUMOASĂ ATÂTA TIMP CÂT NU 
DEPĂȘEȘTE MĂSURA. DACĂ VĂ 
ACAPAREAZĂ ȘI FACEȚI DIN 
ACEASTA O PRIORITATE NU VEȚI 
OBSERVA NICI CÂT TIMP A TRECUT 
ȘI NICI CÂTE AȚI PIERDUT ȘI S-AR 
PUTEA CA PLĂCEREA EI SĂ NU 
ACOPERE ACESTE GOLURI. 

  Cu cât așteptările voastre sunt mai 

nerealiste, cu atât mai mult intervine teama de 

eșec, insatisfacția, supărarea pe „toată lumea”. 

Fiți sinceri cu voi înșivă, încercați să căutați 

sursa problemei și să o remediați. 

  Pentru toți cei care au o pasiune în afara 

școlii sau studiază în plus pentru competiții de 

nivel crescut ca dificultate și curriculum, multe 

felicitări! Ați descoperit secretul: educația nu 

înseamnă doar o pregătire pentru viață, ci viața 

însăși. 

  Viața este frumoasă dacă te concentrezi 

pe lucrurile esențiale. Acestea ar putea fi: 

dragostea față de semeni, respectul față de 

familie, față de școală, natură, dezvoltarea 

stimei de sine, etc. Toate acestea generează 

toleranță și înțelepciune, echilibru și pace 

interioară. 

Prof. Camelia Ivanov 



 

 

Sandvișul cu mămăligă 

sau 

Cât de mult merită să trăiești 
Pe data de 10 noiembrie 2016 am avut ocazia să ne reîntâlnim cu 

scriitorul, actorul și regizorul tulcean Carol Feldman, devenit și 

cetățean de onoare al orașului. Această întâlnire a fost prilejuită 

de venirea în țară a scriitorului (stabilit în Israel) cu ocazia 

Festivalului ”Mihail Sebastian” de la Brăila. Dumnealui este o 

prezență cunoscută în Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, onorându-

ne și în urmă cu câțiva ani, când ne-a împărtășit din creațiile sale. Îi 

mulțumim că nu ne-a ocolit nici acum și îl așteptăm cu bucurie ori 

de câte ori se ivește ocazia.  

Seara a început cu o 

prezentare a doamnei 

director Silvia Pârâu 

despre autor, urmată 

de câteva cuvinte ale 

poetului și 

prozatorului Tănase 

Carașcă. S-a 

continuat cu citirea a 

două portrete din cartea în curs de apariție a 

lui Carol Feldman, “După colț” în lectura 

autorului. Spun portrete deoarece volumul 

reprezintă o colecție de povestiri despre 

anumite personaje din Tulcea (aceasta fiind 

a treia carte de inspirație tulceană), 

surprinse în detalii fizice și morale. 

Portretele citite au fost cel al lui Adam 

Răileanu, răposatul profesor de matematică 

al scriitorului, și al mamei lui Carol Feldman. 

Adam 
 

Povestea a fost integrată în carte în 

urma unui vis al scriitorului. Acesta îl 

visează pe profesor spunându-i: „Îți mai 

amintești de mine?” Astfel, el se hotărăște 

să îi răspundă printr-un capitol dedicat 

Răileanu, profesorul de matematică 

respectat de toți elevii datorită felului să 

de a fi, un adevărat OM (în ebraică, 

Adam=om). Cu toate acestea, el are un 

defect fizic ce pare că  i-a răsturnat lumea 

încă din copilărie: este cocoșat. Adam 

Răileanu rămâne purtat prin amintirea 

naratorului, ca răspuns al întrebării din vis 

– Îți mai amintești de mine? 

Mama 

Un alt portret, de data aceasta unul 

pe care îl poate regăsi orice cititor, este 

mama. Naratorul construiește orașul 

Tulcea de dinainte de al Doilea Război 

Mondial, când fiecare încerca să 

descopere bucurie în orice. Așa găsește 

naratorul-copil fericirea de a o vedea pe 

mama lui râzând, când singurul lucru pe 

care îl are de mâncare este mămăligă și se 

hotărăște să își facă un sandviș cu 

mămăligă. Astfel, este construită mama 

universală a anilor ’30-’40, mama casnică, 

mereu prezentă, cu mâinile aspre și cu 

zâmbetul rar. 



 

 

Finalul s-a constituit dintr-o 

discuție între elevi și Carol 

Feldman. Dialogul a fost sincer, 

deschis, așa că am aflat destul de 

multe despre viața autorului, în 

special despre dragostea pe care a 

avut-o și încă o mai are pentru 

soția sa și felul în care râdeau și 

plângeau cât se poate de sincer 

împreună, confesiune realizată în 

cuvinte simple, dar cât se poate de 

emoționante. 

 

Nu m-ați întrebat dacă merită să trăiești. 

Ei bine, da, merită! 

- Carol Feldman 

 



 

 

Î 
n ciuda  faptului că dezvoltarea volun-

tariatului a început în România după 

1989, în ultimii ani  a prins amploare, în 

special în rândul tinerilor.Unul din 

primele ONG-uri este clubul Rotary, înființat 

în anul 1906 în Chicago, SUA. În România 

acest club ia naștere în anul 1929 la Bucur-

esti. După o pauza cauzată de implemen-

tarea regimurilor autoritare, clubul își reia 

activitatea în anul 1992.  Interact este pro-

gramul Rotary adresat tinerilor între 12 si 18 

ani. Numele de acestui program provine din 

combinația a 2 cuvinte: International si ac-

tion. Miscarea este pe bună dreptate numită 

internațională întrucât gasim cluburi Interact 

în peste 120 de țări dintre care si România, 

ce formează împreună cu Republica Moldo-

va  Districtul 2241. Aproape toate judetele 

din tară au câte un club Rotary și unul sau 

mai multe cluburi Interact, asa că judetul 

nostru nu avea cum să rămână mai prejos. 

Astfel în anul 2014 ia ființă Clubul Interact 

Tulcea Deltă. 

 Pentru interactieni, anul este marcat 

de mai multe evenimente: conferintele si 

proiectele districtuale organizate de diferite 

judete. Aceste proiecte constau in concur-

suri de oratorie, de talente, de cinemato-

grafie, de muzica, de teatru, promovând 

dezvoltarea personala a tinerilor si val-

orificându-i la nivel national. 

 Ultima conferință Interact a avut loc 

în această toamnă la Timișoara, eveniment 

la care am avut si eu onoarea sa particip 

alături de un alt interactian din clubul nos-

tru. Pot zice că vacanța mea s-a terminat 

așa cum a început, cu voie bună și oameni 

minunați. Fiind a doua conferinta la care 

participam am avut ocazia sa ma revăd cu 

prieteni vechi si sa ne creăm încă o dată 

amintiri minunate împreuna. În cadrul con-

ferinței am participat la un training de lead-

ership si am discutat despre proiectele din 



 

 

district. Unul din principalele motive pentru 

care iubesc aceste întalniri este faptul ca am 

oportunitatea de a întâlni atâția tineri care se 

implică activ în comunitate, am ocazia să 

aud atâtea opinii si  idei fantastice pentru a 

îmbunătăți societatea în care trăim și desig-

ur, faptul ca pot călători. După doua con-

ferințe pot spune că am virusul… nu sunt 

bolnavă, stați liniștiți. Am virusul Interact si 

nu stiu daca voi mai putea scapa vreodata 

de el. 

 Daca ti-am atras macar putin atenția 

cu toate cele de mai sus, daca ai spirit de 

echipa si vrei sa te implici si tu in aceasta 

mișcare te așteptșm sa te alături echipei In-

teract Tulcea Deltă. Garantam oameni 

deschisi, proiecte numeroase, dezvoltare 

personala si cât mai multă distracție. 

Gheorghe Alexandra 
- Presedinte Interact Tulcea Deltă - 



 

 

 

 

Let’s do it, Romania!  

 

 

La invitația Organizației non-guvernamentale  „Drumuri Dobrogene”  şi a 

Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” s-a 

mobilizat cu mic cu mare pe 24 septembrie 2016 să participe la Ziua de 

Curăţenie Naţională, „Let’s Do It, Romania!”.  

Indemnul englezesc a fost urmat  pe 

meleaguri tulcene de un număr de 70 de 

elevi moisilişti  din clasele gimnaziale a V-

a, a VI-a şi a VIII-a, precum şi din clasele 

liceale, a IX-a F, a XI-a A, a XI-a F. Aceștia 

au fost ajutați şi coordonați de profesorii 

diriginți sau profesorii de la clasa care s-

au alăturat campaniei. Numele acestora 

sunt: coordonator educativ  Irina Neacşu, 

Nedelcu Oana Andreea,  Sighiartău 

Dorotea Domnica, Sava Gabriela, 

Visterneanu Silvia – Mihaela, Buzoianu 

Cristina şi Constantin Corina Mihaela.  

Cei mai mici dintre moisilişti, care abia 

recent au intrat în familia liceului nostru, 

au învățat ce înseamnă acest lucru; clasa a 

V-a coordonata de doamna diriginta 

Nedelcu Oana, a ecologizat zona aflată în 

apropierea Casei Olteanu. Mânuţele dibace 

ale piticilor au strâns 22 de saci şi au 

promis că aceasta nu va fi singura 

activitate de ecologizare la care vor 

participa.   

Performanţa elevilor noștri a numărat 

încă 64 de saci cu gunoaie strânse din 

apropierea liceului „Grigore Moisil” şi din 

parcul „Victoriei” într-o perioadă de timp 

relativ scurtă. Deși programul zilei era 

prevăzut să se încheie in jurul orei 15, 

moisilişti au fost harnici şi au terminat de 

ecologizat zona la ora 12. Atmosfera a fost 

una tinerească, efervescentă  şi plină de 



 

 

energie. Copiii au fost încântați de rezultatele muncii lor şi satisfăcuți de faptul că aceste 

rezultate au fost vizibile imediat şi că au grijă de locurile imediate unde învaţă ei.   

Mulțumim  inimoaselor doamne de la Organizația „Drumuri Dobrogene” care ne-au fost 

alături şi ne-au ajutat să participăm şi ne implică de fiecare dată cu același aplomb în 

activităţi ale comunităţii.  Vom răspunde cu aceeași căldură şi altă dată unor astfel de 

inițiative!  

Prof. Visterneanu Silvia - 

Mihaela 



 

 



 

 



 

 

  

“Moisilisti” in London  

I 
t was Dr. Samuel Johnson who said that “When a man is tired of Lon-

don he is tired of life, for there is in London all that life can afford.” 

Apparently, that might seem like an exaggeration for someone who is 

used to travelling to faraway places and seeing all kind of things 

throughout the world. How can one imagine finding everything there is to be 

in just one place? Is London really the place where the past meets the pre-

sent? Where large parks allow its inhabitants to escape the hustle and bustle 

of an overcrowded city?  



 

 

From the heart of London, University College of London, a prestigious educational in-

stitution with the help of the Embassy Summer, a department which welcomes students 

throughout the world in London to study English and the English way of life, hosted a two-

week English summer camp. Among the Romanian students there were as well “Grigore 

Moisil” Highschool students who enjoyed the well-deserved holiday at the end of August.  

If in the previous year we only got a small taste of London for a few hours at the end of a 

sunny afternoon, this time round, it was a feast!  

 

Moisil students are already familiarized 

with English summer camps where they 

get the chance to study together with na-

tive English speaking teachers and they 

spend the rest of the day admiring the 

sights. Embassy Summer staff took great 

care of us and from day one they took us 

on a walk to Westminster. Each day meant 

discovering new museums or galleries 

that would make you realize what great 

things this culture has to show.   

Trafalgar Square was powerfully domi-

nated by the enormous column and statue 

of Admiral Nelson. From here there are on-

ly a few steps to climb to the National Gal-

lery.  

Full size wall paintings or minuscule 

ones, women portraits or mothers cuddling 

their infants, seaside views or wrecking 

ships, they all told different stories  which 

were waiting to be discovered beyond 

lines, colors, paint strokes. Names like Vin-

cent van Gogh, Monet, Renoir, Degas, and 

Caravaggio which otherwise you could on-

ly admire in the media or in books were 

there on display, just a step away. What 

would you say if in front of you there was a 

painting which still kept the fine grains of 

sand blown away by the wind onto the 

painter’s canvas 200 years ago? Would you 

still feel that the past cannot meet the pre-

sent?  



 

 

Across the Natural History Museum, 
“Victoria and Albert” Museum invites visi-
tors to admire Rodin’s sculptures and col-
lections of exhibits from all the corners of 
the world. After having wondered through-
out the long corridors and large exhibits 
halls of this intricate maze, I came across 
an impressive collection of precious 
stones and jewellery that one is not likely 
to easily forget.  It is a pity that curators 
want to keep everyone happy and savor 
the experience by coming to London and 
see them in person. Consequently, no pic-
tures allowed! J  

 

Every day, we looked forward to getting 
off the Tube at one of the stations next to 
the Thames. During the day there was St. 
Paul’s Cathedral with its 528 narrow and 
steep steps to the top. During the night it 
was the London Eye! Whoever thought 
that seeing a dungeon would be fun? Well, 
it was indeed! Can the Tower of London be 
still considered a dungeon? Hardly! Ra-
ther a marvelous display building for the 
Crown Jewels still safely guarded by the 
Beefeaters  and the crows now befriending 
every visitors willing to share a bite to eat 
with them.  

 

Every weekend meant having fun. We 
spent our first one at Cambridge where we 
visited King’s College and went shopping 
for our loved ones back at home. Some of 
us gladly suggest the sweets shop. The 
following day was nothing but Thorpe 
Park, an amusement park where everyone 
tested their limits, got wet, laughed, shiv-
ered due to their soaking clothes and 
shoes.  

 

The second week was full of surprises 

also. Our hosts took us to the British Mu-

seum, the Science Museum and on a river 

cruise on Thames. It was such o thrilling 

experience to understand that only o few 

days before you had been on top of St. 

Paul’s and now just a tiny speck of dust 

on the river. As departure day was slowly 

approaching, the children were more and 

more anxious to do some serious shop-

ping. Everyone was waiting at home for 

presents. So the time spent shopping was 

always too short.  

 



 

 

 

No matter how complicated the 
Tube might have been how much 
we had to walk or how much mon-
ey we spent on trinkets we were 
not tired of London which had 
been so kind to us. Even the 
weather betrayed itself. There was 
no rain, and it was sunny for the 
whole time. Maybe we were all not 
too pleased with the British food 
but we surely enjoyed the cakes: 
lemon cake, red velvet cake, choc-
olate cake, carrot cake.  

 

 

Besides shopping skills which seem to require no studies, Mirunette students practiced 
also their bowling abilities and taking selfies with famous stars from Madame Tussaud’s 
gallery. At the end of this experience, all Mirunette students got well praising certificates 
explaining the progress registered by them during their two-week course here in London.  
Leaving London seemed more difficult than arriving because it is always difficult to leave 
friends behind. Italy, Russia, Tunisia, France, Egypt, China, Thailand are only a few of the 
destinations we promised to visit next time we plan our holiday.  

Hopefully, this is not the last 

time we are offered the opportuni-

ty to see these sights and land-

marks known worldwide. Laugh-

ter, smiles, happiness, friends, 

music, films, travelling are the 

words that perfectly define this 

amazing experience. “Grigore 

Moisil” High School is part of this. 

We learn , we travel, we have fun, 

we make memories.  

Prof. Visterneanu Silvia 

- Mihaela 



 

 

Interviu cu Silvian Poida - preşedintele 
clubului de motociclişti Seawolves MC Tulcea   

 

         În continuare veţi afla cum duce viaţa un motociclist. I

-am luat interviu preşedintelui clubului de motociclişti Sea-

wolves MC Tulcea, Silvian Poida în vârstă de 40 de ani. 

De unde a început această pasiune pentru motoare? 

          Pot spune că această pasiune o am de când eram 

mic, fiind ascunsă bănuiesc în interiorul oricărui copil, în 

special băiat, ce aude şi vede o motocicletă trecând pe 

stradă. Mai târziu, am avut ocazia şi curajul de a-mi materi-

aliza dorinţa, transformând-o într-o pasiune. 

 Povesteşte-mi despre prietenia dintre voi si ce înseamnă să fi preşedintele acestui club. 

        Noi cei din Seawolves MC suntem mai mult decât o frăţie de călăreţi ai cailor de oţel, 

suntem o familie. Ne leagă nu numai dragostea pentru motociclete, ci şi anii şi aventurile 

avute împreună. Suntem strânşi legaţi unul de altul pentru că ne uneşte acelaşi spirit, stil 

şi principii de viată. A fi preşedintele acestui club implică o mare responsabilitate în a tra-

sa sarcini, în a duce la bun sfârşit obiectivele stabilite împreună şi de a fi un bun exemplu 

pentru ceilalţi. 

Ce activităţi aveţi voi, ca şi club de motociclişti? 

               Noi nu ne ocupăm timpul doar cu plimbări. Avem şi actiuni umanitare pe care le 

facem de ani de zile. De Crăciun mergem la căminele de copii din Tulcea, cu punguţe şi 

cadouri, o acţiune intitulată generic Moto-Moş-Crăciun iar de ziua copiilor, 1 Iunie, organi-

zam un picnic in mijlocul naturii cu copii de la centrele de plasament Cocorii 1 si 2. În 

acelaşi timp, clubul nostru se ocupă cu organizarea unui eveniment important numit Moto-

Delta. Reprezintă o întrunire moto ce ţine un weekend, în cadrul căruia vin sute de moto-

ciclişti din toată ţara. Aducem formaţii rock ce prestează live pe scenă si la foc de tabara 

cu scopul de a le promova cariera în continuare. Vrem să arătăm lumii că nu suntem nişte 

motociclişti ,,împuţiţi”, cum ne cataloghează în general cei din exterior, ci suntem nişte oa-

meni responsabili cu familii.  

Cum ţi s-a schimbat viaţa? 

     Ca orice hobby pe care îl poate avea un om, automat îţi umple viaţa mai mult sau mai 

puţin într-un fel sau altul. Mi s-au schimbat ordinea priorităţilor, iar câteodată fur din tim-

pul pe care îl alocam altor activităţi. Viaţa s-a recreonat. 

În afară de motoare, ce pasiuni mai ai? 

   Am mai multe hobby-uri, dar să spunem că unul mai major, pe lângă motociclism, este şi 

ciclismul. Îmi place să mă plimb în natură cu bicicleta şi implicit să particip la concursuri, 

din urma cărora am mai multe premii şi medalii. 

Ce părere ai despre revista liceului Grigore Moisil? 

    Este o acţiune educativă şi care, pȃnă la urmă, vorbind despre hobby-uri, o putem trece 

la aceeaşi categorie pentru voi, elevii acestui liceu. Aveţi o altă activitate cu ajutorul căreia 

puteţi ieşi din stresul de la şcoală. 



 

 

Interviu cu Ion Boncea - Membrul fondator al 
asociatiei Explorer Tulcea 

 
 
  De această dată vom discuta cu membrul 

fondator al asociaţiei Explorer Tulcea. Anual 

se organizează concursuri ciclistice, ce fac 

parte din Campionatul Dobrogean de Moun-

tain Bike. 

 De când aveţi această pasiune pentru bi-

ciclete şi de când a început ea? 

    Pasiunea pentru biciclete nu începe pur şi 

simplu într-un anumit mod, ca nici-o altă pasi-

une. Ea e în tine şi apare când te întâlneşti cu 

sportul sau activitatea respectivă. Mi-am dat seama că-mi place să merg cu bicicleta cam 

pe la 20 de ani. Până atunci nu am avut ocazia să am bicicletă. Când am cunoscut nişte 

francezi ce au venit în România să facă trasee pentru Mountain Bike, am avut norocul să 

fiu chemat în Franţa de ei, ca să fac parte dintr-o echipă de biciclişti. De acolo a început să

-mi placă din ce în ce mai mult să fac ciclism, dar în special Mountain Bike. Ciclismul de 

şosea nu-l înteleg şi nu mi-ar plăcea să fac aşa ceva. 

Din câte ştiu a-ţi fost şi sunteţi implicat în mai multe acţiuni derulate în colaborare cu in-

stituţii ale statului. Povestiţi-ne despre acestea. 

   Una dintre ele şi cea mai importantă şi de success acţiune făcută cu instituţia statului 

este proiectul ,,Pedalez, nu mă droghez” care a avut ca obiectiv înfiinţarea unei echipe de 

ciclism de 10 copii instituţionalizaţi. Astăzi, cei 10 copii sunt în orfelinatul ,,Speranţa” din 

Tulcea. Proiectul a fost finanţat de primaria Tulcea parţial, iar diferenţa de bani a fost dată 

de asociaţia Explorer. 

În afară de ciclism, am auzit că practicaţi şi alpinismul. Povestiţi-ne despre experienţa 

căpătată şi spuneţi-ne care credeţi că a fost cea mai grea urcare şi de ce? 

   Sporturile pe care le facem ar trebui să ne aducă un plus de experienţă în viaţa person-

ală. În viaţa de alpinist, nu aş putea spune că am evoluat la un nivel foarte mare, ca să pot 

ajunge să cuceresc toate vârfurile din lume. Personal, alpinismul m-a ajutat să evoluez 

foarte mult. Mi-a dat mai multă încredere în mine, m-a făcut să fiu mai atent cu ceilalţi, m-a 

făcut să-mi dau seama că nu sunt singur. Am avut o experienţa singurară pe munte, în Pe-

ru, aceasta fiind cea mai grea ascensiune pentru mine. Mi-am dat seama că nu sunt făcut 

să trăiesc singur. Cea mai plină de peripeţii a fost ascensiunea de la Concavo, unde natura 

ne-a obligat să suferim mai mult decât de obicei. 

Petru încheiere, o să vă cer opinia: ce credeţi despre liceul nostru, Grigore Moisil? 

   Ṣtiu că liceul Moisil este cel mai bun din judeţul Tulcea şi chiar vă felicit că aveţi astfel 

de proiecte. Toate liceele ar trebui să vă ia exemplu.  

Crina Poida, clasa a IX-a C  



 

 

    În data de 21-22.01.2017 a avut loc 

cea de-a patra ediție a Campionatului 

Mondial de Karate Kyokushin „ 4th 

Kyokushin Union Cup World Karate 

Championship”, ediție ce a avut loc în 

Okinawa, Japonia. Acest campionat a  

strâns în aceași sală cei mai buni 

luptători din lume, într-un număr de 104 

sportivi, din 32 de țări. 

    A fost un campionat puternic, 

desfășurat pe trei categorii Men Open 

Weight, Women Light Weight și Women 

Open Wight, unde luptătorii japonezi și-

au spus cuvântul și ne-au demonstrat 

că sunt cei mai buni din lume, astfel 

câștigând toate cele trei categorii. 

    România a plecat spre Okinawa cu un 

lot de patru sportivi, Demetrius Tănase 

si Herțe Cristian (Men Open Weight), 

Daniela Stoian (Women Light Weight) și 

Marinescu Andreea ( Women Open 

Weight), dar și cu 3 antrenori Pănuță 

Nicolaie, Gruia Docan si Gliga Marius.    

    Din păcate, toți patru ne-am oprit în 

primii 16, dar le-am demonstrat 

celorlalți că luptătorii români sunt 

printre cei mai buni, cei mai tehnici și 

cã ei niciodată nu se dau bătuți. Noi ne 

bucurăm că am putut ajunge până aici, 

că am adus drapelul României în țara 

unde a luat naștere acest sport frumos 

și suntem mândri că suntem români. 

     Pentru mine a fost o experianță 

frumoasă, chiar dacă am pierdut la 

decizie în fața unei luptătoare din 

Suedia, mult mai mare ca vârstă și mult 

mai experimentată decât mine. 

     După toate cele întâmplate, mi-am 

propus să mă antrenez din greu și 

peste patru ani, la următorul campionat 

mondial, să duc steagul României pe 

cea mai înaltă treaptă a podiumului și 

să le demonstrez tuturor că acest lucru 

este posibil. 

Moisiliștii vs. România  
la Campionatul Mondial din Japonia 

 Ce este karate kyokushin?  Kyokushin sau Kyokushinkai este un stil de karate de 

tip full-contact și knock-down  karate, fondat de Masutatsu Oyama care a urmărit o 

creștere palpabilă a eficienței luptei. Kyokushinkai implică un antrenament dur și cere o 

condiție fizică remarcabilă, fiind declarat cel mai dur stil de karate. Activitățile de 

antrenament sunt împărțite în tehnici de bază (jap. kihon), care este o înșiruire de tehnici 

fundamentale și specifice stilului, activități de simulare de luptă (jap. kata), acțiuni de 

spargeri de materiale (jap. tameshiwari) și lupta propriu-zisă (jap.kumite) în care se aplică 

tehnicile învățate. 



 

 

Marinescu Andreea,  

clasa a XII –a F 



 

 

Doi 
 

Plăcerea mea vinovată,iubesc un om simplu, 
Structurat intern amplu: 
În ochi-străluciri,pe buze-sărutări 
Gesturile încheieturilor îmi 
Gâdilă corzile armoniilor. 
Îl întâlnesc terestru și oniric 
În universuri îndreptate asimetric 
Practic,pretutindeni. 
Nu-mi dă pace 
Și nu trupesc 
Umbra sa se preface,tenace, 
Mă supravegheaza interior 
Dar nu mă-nfior. 
Iară exterior,mă cuprind 
Simultan,două direcții 
Distincte articulații: 
Doi ochi căprui mă urmăresc 
Tăcuți,abia-ndrăznesc; 
Două buze grăitoare 
Concomitent rănesc și iubesc  
Pare. 
Două brațe viguroase,tinere 
În genere, 
Asemenea istoriei amorului 
Care-atinge granițele nemuritorului: 
Oamenii care iubesc rămân cruzi,rămân tineri 
Toată existența,fără abateri. 
Sunt ca noi 
Ca noi doi. 



 

 

polul nord al speranței 
        (tentația Sudului) 

 

Extremitățile polare ale conștiinței 
lăuntric joacă festele destinului, 
speranțele sub chipul abundenței 
ca-ntr-un dans cu ritm domol se prind. 
 
Abundenței de simțiri inconsistente 
precum fac un pas înainte dar mai mulți înapoi, 
granițele capătă dimensiuni alarmante 
și nădejdea evaziunii ia sfârșit 
Cumplit. 
 
Alarmante,par de netrecut 
tărâmuri de gheață reflectate-n cristalin 
regăsesc aici același disconfort acut 
cugetări fără de sens/întrebări fără răspuns. 
 
Acut asemenea resemnării  
față de propria soartă 
muritor neștiutor, 
pustiește polul nord al decepției,al amăgirii 
pentru europa împlinirii. 

Onea Elena-Cătălina  
Clasa a XII-a E 



 

 

Plasată într-o graniţă temporală 

(datorită prelungirii imediate în iminenţa 

noului an şcolar), tabăra de creaţie a 

competiţiei Tinere condeie s-a desfăşurat 

şi anul acesta cumva în tradiţia deja 

împământenită. Organizată anual în 

Muncel, o localitate împădurită până la 

demenţă la jumătate de oră de Paşcani, 

tabăra aduce în acelaşi spaţiu aproape 

mitic tineri care s-au pomenit pasionaţi de 

arta scriptică. 

Călătoria nocturnă cu C.F.R-ul 

izbăvitor a trasat preliminariile unui timp 

ludic desfăşurat tot noaptea. Asta pentru că serile (sau ce poţi numi seară din intervalul 

rămas până la crepuscul) au trecut prin joc & joacă, încălziţi de promisiunea unui foc de 

tabără, construct ipotetic şi iluzie frumoasă. Nişte acte clasice de disimulare şi 

concurenţă, împrumutate din imaginarul pueril, cu toate că fermecător, al unei copilării 

universale. Uşor perversă în perindările ei efemere, în imemorialul desprins parcă din 

cruzimea Mendebilului. 

Ca o prelungire firească, energia creatoare s-a consumat, a posteriori manifestărilor 

ludice, la atelierele de creaţie. Activităţile au fost împărţite între apologia basmului 

contemporan şi a magiei inerente (Petre Crăciun, organizatorul principal, fiind un 

remarcabil autor, culegător şi analist de operă basmică) şi a unor jocuri de imaginaţie 

propuse de Andreea Marin. Acest din urmă invitat al taberei, realizator de emisiuni 

radiofonice dedicate copiilor, şi-a dovedit iscusinţa în crearea de situaţii potențial-

artistice, deşi capabilităţile sale n-au depăşit sfera unui anumit infantilism (de altfel firesc 

pentru cadru şi participanţii majoritari). Aceeaşi notă ingenuă a planat şi deasupra 

excursului ieşean, o părăsire temporară a spaţiului deja familiar. Desigur că bojdeuca lui 

Creangă, teiul eminescian sau majestuozitatea Palatului de cultură au completat tabloul 

poveştii. 

Après tout, din experienţa taberei pot fi decelate câteva reveniri, câteva constatări 

nostalgice. Am văzut cum mecanismul renunţării e deficitar la nişte copii care petrec o 

săptămână împreună şi apropierea le induce sentimentul nesfârşirii. Cum le dă impresia 

că o continuare dincolo de, cu toate implicaţiile unui gând nesăbuit şi naiv, este posibilă. 

E clar că n-am recuperat nicio experienţă ratată, nicio etapă arsă de inevitabilul 

maturizării, dar tabăra a funcţionat ca o anamneză lucidă, un memento a ceva inefabil. A 

acelui ceva sintetizat în lungile nopţi împărţite cu o mână de oameni având în comun o 

istorie intuită cu întreaga ei aură de mit. 

Andreea Chiper 
Absolventă (clasa a XII-a D) 

După melci 

în tabăra de creație de la Muncel - Iași  



 

 

Menționăm că laureați la faza națională a Concursului de Creație Literară ”Tinere 

Condeie” au fost Andreea Chiper, clasa a XII-a D, premiul al III-lea, Sorin Valentin-Mocanu, 

clasa a XI-a C, premiul al III-lea și Ioana Iacob, clasa a XI-a C, mențiune. 



 

 

            În  perioada 26 - 31 august s-a desfășurat Tabăra de Creație LicArt 15, în urma 

participării la concursul organizat de cel mai mare Festival de Arte pentru Liceeni din țară 

– poezie și fotografie - LicArt. 

 În calitate de finaliste la poezie au fost Ioana Iacob - XI C, Irina Temneanu – XI C și 

Andreea Chiper – XII D și invitat, Mircea Teodor Răduță – XI C, însoțiți de doamna 

profesoară Oana Gabriela Agache. 

Prima zi, după cazare, ne-

am petrecut-o într-o 

excursie urbană, în timpul 

căreia am descoperit o 

parte din București, atât 

orașul din timpul zilei, cât 

și cel nocturn. 

Atelierele de sâmbătă au 

fost coordonate de poetul 

Răzvan Țupa, unde am 

scris cel mai prost poem, 

urmând să-l transformăm 

într-un poem bun, am luat 

parte la un interviu care 

avea să fie folosit drept 

șantaj și pregătindu-ne 

pentru lectura pe care urma să o avem la Institutul Max Blecher, la Tramvaiul 26. Lectura a 

fost precedată de o discuție Claudiu Komartin – Angela Marinescu, o discuție destul de 

încordată, dar din care aveam să aflăm câte ceva din viața Angelei. 

A treia zi a început cu o excursie tematică, împreună cu Andrei Bîrsan. Evident că 

Bucureștiul este plin de oameni prietenoși, calzi, așa că atunci când fotografii au vrut să 

facă poze unui balcon, proprietarii i-au îndemnat, cu un accent rusesc inevitabil: Take 

pictures to the monastery! We are not a monastery! We live here! A urmat atelierul lui 

Sorin Despot (care ne-a adus ciocolată & algocalmin) despre poetry weaponization. În 

principal, cu Sorin am învățat să scriem ”poezie sexy”, apoi am creat un personaj tipic 

(bețiv de duminică, ateu pro-anafură) căruia trebuia să îi vindem nimic. La finalul zilei ne-

am adunat cu toții, poeți și fotografi, pentru a analiza pozele și pentru a ne hotărî asupra 

proiectelor. 

În dimineața de luni am vizitat Palatul Parlamentului - nu foarte multă poezie aici, am 

trecut de el repede. Din nou atelier cu Răzvan, pregătire pentru cenaclul de seară, 

completări la interviu. Apoi cenaclul, fiecare având câte un moment specific, cât să îi 

determine pe fotografi (spectatorii) că poeții chiar sunt ciudați.  

 

Fiori 



 

 

Mare parte din ziua de marți ne-am petrecut-o la Mogoșoaia, împreună cu scriitoarea 

Simona Popescu. Atelierul acesta a fost diferit de celelalte prin faptul că am primit o 

cantitate foarte mare (& importantă) de informații, singurul output fiind un renshi și un 

cadavru delicios – modalități de scriere creativă. La finalul zilei – premierea. Puțin 

controversată. Înțeleg efortul depus de Radu Herjeu, Cristian Munteanu, Iuliana Șerban și 

Claudia Bălăban, însă câștigătorul secțiunii „poezie”, Petruț Dinu a fost pe alocuri 

contestat, Radu Vancu chiar refuzând să mai participe ca jurat la o viitoare ediție a 

concursului. Înclinația sa pentru scris, în special romane, a început la doar 13 ani, 

debutând cu un roman de dragoste, „Fiori”. Întorcându-ne la poezie, ea este cu mult sub 

ce s-a premiat până acum la Licart, acest concurs reușind să promoveze poeți ce s-au 

afirmat ulterior: Amalia Cernat, Alexandru Văsieș, George Chiriac. 

Trecând într-un fel sau altul peste acest mic inconvenient, Tabăra LicArt ne-a oferit 

oportunitatea de a ne întâlni cu câțiva dintre poeții contemporani importanți, de a sta 

noaptea în „camera cu frigiderul” și de a-i vedea pe studenții de la Politehnică în pragul 

disperării. 

 

Ioana Iacob  
Clasa a XII-a C 



 

 

Tramvaiul din mers 
 

În perioada 16 - 17 septembrie 2016, s-a desfășurat la Suceava, Fălticeni și Mălini, 

Festivalul național de poezie „Nicolae Labiș”, ediția a XLVIII-a, la care au participat și trei 

elevi din Tulcea, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”: Ioana Iacob – XII C, Andreea Chiper 

-  absolventă XII D și Mircea Răduță – XII C. În prima zi a festivalului au avut loc 

deschiderea festivă, câteva momente artistice, lansări de carte și recitalul poeților invitați, 

activități desfășurate în Suceava și la Fălticeni. 

În a doua zi am pornit spre Casa Memorială „Nicolae Labiș” din Mălini, unde urma 

să aflăm laureații, iar apoi aceștia să citească din poeziile trimise. Cei trei tulceni au primit 

premii de revistă: Ioana Iacob – Revista „Convorbiri literare”, Iași, Andreea Chiper – 

Revista „Alecart”, Suceava și Mircea Răduță – Revista ”Orașul”, Cluj.   

 În continuare, am vizitat Biserica „Sfântul Ilie” din Suha, acolo unde au fost recitate 

poezii fie de-ale lui Nicolae Labiș, fie ale altor poeți, dar și alte poezii ale laureaților. Sora 

scriitorului, Margareta Labiș, a fost o prezență călduroasă și atentă, alături de 

organizatorul festivalului, Carmen Steiciuc. 

Ca de fiecare dată, un astfel de festival a adus poeți foarte buni din toate părțile țării, 

care au putut să discute despre literatură și nu numai. Deși reprezintă un cerc restrâns, 

prin promovarea concursurilor de poezie în școli, numărul scriitorilor va crește și poezia 

se va dezvolta calitativ. 

Ioana Iacob 
Clasa a XII-a C 
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