Nr. ianuarie-mai 2021

La povești cu adolescenții!
Volume 1, Issue 1

Sumar:

Ianuarie–martie 2020

LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”, GALAȚI
2

„O școală pentru fiecare”

Cultural

La povești cu
adolescenții

Călătorie
printre
sentimente
Social/viața
de elev

Mă
intereseză!

Mens sana in
corpore
sano
HA...HA…
HAZ
(de necaz)/
divertisment

Strada Gheorghe Doja, #81, Galați, Romania, 800291

Page 2

Nr. ianuarie-mai 2021

Nu știam că am talent!

Iosif Ana-Maria

1. Vechime, nostalgie, simplitate, acestea sunt sentimentele pe care le am atunci când
privesc aceasta pictură. Am vrut sa transpun pe panza atât simplitatea, cât și eleganta plus o picătură de ,,vechime" care sa ne duca cu
gândul la lucrurile vechi însă care au în spate o
poveste aparte.
Pretioasa amintire
2. Această pictură este realizată pe piatră, peisajul pe care îl observăm este unul
nocturn prin care am vrut că conturez acel sentiment in care îți dorești să fii singur,
doar tu și cu tine sub luna plina, într-un loc liniștit unde să uiți de toate problemele
vieții și să iei o pauza de la tot ce te înconjoară.
Pierdut in noapte

3. Iubire, asta îmi transmite aceasta pictură. Am realizat-o de asemenea pe piatră
unde am vrut sa scot in evidenta sentimentul iubirii
adolescentine, atunci când ai numai fluturași prin tot
corpul și te gândești neîncetat la persoana dragă inimii
tale.
Iubire adolescentina
4. Poate că unii își transpun picturile pe foi, pe panza, pe sticla, însă eu am incercat
ceva mai diferit și anume o pictură pe CD. De ce am făcut asta? Pentru ca lucrurile
diferite te fac sa vezi totul cu alți ochi. Aceasta pictură reprezintă natura, tot ce se
întâmplă în jurul nostru, liniștea pe care aceasta ne-o oferă și sentimentul acela în
care simți că trăiești cu adevărat, că exiști. Când mă uit
la acest tablou simt liniștea și pacea de care avem nevoie
cu toții.

Pe ape line
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Dansul sportiv
Dansul in viata mea a aparut inca de cand
aveam 6 ani.
De mica am iubit acest sport ce este mai mult
pentru fete (spun unii oameni), insa eu consider ca
este un sport ce te dezvolta frumos, te invata cum sa
lucrezi in acelasi timp cu partenerul, cum sa cresti in
acelasi timp cu el si cum sa exersezi niste pasi ce par
banali.
Inceputul meu in dans a fost mai mult
de joaca, de a avea o ocupatie, de a socializa.
Adica nu voiam sa fac performanta din asta, voiam
doar sa fac putina miscare.
Dupa ce am mai inaintat putin in varsa, am
schimbat orasul si automat sala de dans, am cunoscut
personae noi ce faceau performanta, insa nu acesta a
fost lucrul ce mi-a adus interesul in intregime pentru
acest sport.
De la gelozie am ajuns la concurenta. Inca nu
suportam faptul ca era mai buna decat mine. In timp
ce concurenta dintre noi doua crestea, sala de dans
devenea a doua mea casa. Prin dans descoperisem un
refugiu. Cand intram in sala uitam tot ce era in exterior, stiind doar ce trebuie sa fac acolo. Prin dans
am inceput sa ma exprim. Pe langa dans am descoperit si scrisul. Am inceput sa scriu in caiete ceea
ce simt inainte de concursuri, dupa concursuri.
In aceasta grupa de dans sportive din care fac
parte am cunoscut toate tipurile de oameni. Noi toti
am format o echipa iar apoi o familie. Familia ,,Jolie
Dance’’!! Fata despre care spuneam mai sus, acum a
devenit prietena mea cea mai buna. Toti din aceasta
sala am crescut impreuna timp de 5 ani. Antrenoarea
ne este si ea prietena. Orele de antrenament sunt
cele mai frumoase momente ale saptamanii. Venim cu
o ora inainte stam in fata salii spunem noutatile iar
apoi dam tot ce putem .

Bobaru Irina

Page 4

Nr. ianuarie-mai 2021

Viata unui dansator nu este prea usoara daca iti doresti ca in
viitor sa ajungi cunoscut. Munca este cel mai bun prieten in cazul asta, precum
si repetitia. Poate stii pasul de baza dar tehnic, niciodata. Mereu va exista o problema. Astazi iti iese, maine nu iti mai iese.
Intre parteneri trebuie intodeauna sa existe comunicare si intelegere. Nu
trebuie sa existe unul mai slab si unul mai bun.
Am avut 3 parteneri. Cu primul am avut cea mai bun relatie. Eram cei mai
buni prieteni, ne placea sa dansam impreuna. Iubeam sa dansam impreuna, insa fizicul ne-a facut sa ne pierdem frumusetea dansului.
Al doi-lea partener, imi putea oferi un viitor frumos, podiumuri, concursuri
internationale, era cel mai bun din sala cu o clasa superioara tuturor, insa intr-un
final a realizat ca acest sport nu mai este facut pentru el.
Si intr-un final am ajuns la partenerul actual. Mai sus am spus ca nu trebuie
sa existe un partener mai bun si unul mai slab insa cam asa suntem noi doi. Este
un baiat simpatic insa uitatul il strica. Uita foarte repede. Nu prea stie tehnica si
oarecum ma tine pe loc. Insa e bine ca am cu cine lucra, chit ca uneori, cand termin antrenamentul inloc de a ma descarca mai tare ma enervez.
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Cu bune, cu rele, am invatat cate ceva
nou cu fiecare dintre ei:
1.Cum sa glumesc si sa lucrez in acelasi
timp.
2.Sa inteleg ca nu are cum sa ne placa
ceva pentru totdeauna.
3.Cum sa iti astepti partenerul; cum sa
ai rabdare cu el (ceea ce e mai greu la
mine ca nu sunt genul de persoana ce are
rabdare).
D i n
cauza faptului ca am crescut, in sala acum de cele
mai multe ori se afla doar 5 sau 6 persone. Fiecare a ales ce vrea sa faca pe viitor. Asta am facut si
eu. Acum cativa ani dorinta mea era sa devin campioana, insa faptul ca am schimbat partenerii nu mi
-a mai oferit aceasta ocazie. Acum, dorinta mea
este sa devin instructor. Deja am inceput sa
predau, am 2 grupe, plus multe altele in urma.
In final, dansul, reprezinta 80% din mine, din
persoana care sunt si care imi doresc sa devin.
Le
multumesc parintilor pentru ca au depus un efort financiar urias pentru a continua acest sport ce este
extraordinar de costisitor. De la tinuta pana la ore
particulare, consursuri si cantonamente.
Le multumesc si prietenilor ce ma admira.
Ii multumesc si instructoarei pentru toata increderea depusa in mine.
Iar in final imi multumesc mie ca am ajuns
pana aici, lasand multe deoparte pentru acest
sport.
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La capătul tărâmurilor imaginare
Burciu Raluca
Eliza, fetița cu ochii albaștri și părul castaniu, mergea cu capul în jos având ghiozdanul în
spate și cartea ei preferata în mână. S-a întâmplat din nou! Colegii ei de clasa, răutăcioși, au umilito, datorită abilităților ei unice pe care le deține. Aceasta a udat pământul florilor, le-a mângâiat
frunzele și a vorbit cu ele, iar din cauza asta a avut de îndurat râsetele tututor acelora care nu știau că
plantele chiar îi răspundeau.
S-a simțit mică și marginalizată de toți cei prezenți, exact ca în prima zi de liceu când o carte
a căzut de pe banca sa. Eliza, vrând sa fie onestă cu ceilalți, le-a dezvăluit colegilor ei adevăratele
sale puteri, dar ei au râs și exclus-o din grupul lor încă de atunci, considerând-o diferită într-un mod
negativ față de ei. De asemenea, nici părinții ei nu o sprijineau în vreun fel, îi spuneau să nu mai
abereze și să revină la realitate. Nu credeau în puterile pe care ea le avea.
Sătulă de toată această situație și de energiile negative pe care le-a acumulat de-a lungul
timpului, Eliza a decis să se plimbe prin pădurea din apropierea casei ei. Imediat cum a intrat în
locul plin de viață, unde păsările fac concurență care reușește să cânte mai tare si mai melodic, unde
copacii se întreceau în înălțime și în bogăția coroanelor cu diferite forme, s-a simțit ca acasă. S-a
așezat pe iarbă, rezemată de un arbore, si-a prins părul pentru a nu o împiedica să admire
împrejurimile si gândurile au început să îi zboare prin minte. Oare făcuse rău cuiva neintenționat, iar
acum s-a întors roata sau pur și simplu viața ei era un haos total pentru că nimeni nu o înțelegea?
Elizei îi era frica de maturizare, îi era frica să crească și să fie obligată de crunta realitate sa se
despartă de basmele citite, așa că și-a creat propriul ei univers unde se simțea fericită și acceptată.
Fiecare lucru care i se întâmpla îl transforma în ceva supranatural. Când era înconjurată de natură își
imagina povești fantastice în care întotdeauna intrau comunicarea cu plantele și explorarea
sălbăticiei. Îi plăcea foarte mult în inima naturii. Simțea toată energia vie, înțelegea cel mai bine
lumea asta. În camera ei seara, după ce își termina toate temele și sarcinile pe care le avea de făcut
pentru școală, își așeza capul pe pernă și se gândea la binele pe care l-ar putea face omenirii, dacă ar
fi o războinică vitează, pe un tărâm îndepărtat. În vis, întotdeauna era o temerară!
Era o adolescentă în toată firea, însă în sufletul ei era încă o fetiță ce nu era gata să
depășească stadiul copilăriei, fiind dependentă de propria ei lume. Însă era conștientă ca imaginația
ei era o binecuvântare, dar totodată și un blestem pe care îl va purta cu ea toată viața.
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Cronică de film

Paraschiv Andreea

Titlul original: The Devil Wears Prada
(Diavolul se imbracă de la Prada)
Gen: comedie/ dramă
Regia: David Frankel
Durata: 109 min.
Producția: U.S.A., 2006

Regizorul, David Frankel, ne face intrarea într-o lume fabuloasă a luxului, o lume strălucitoare și orbitoare a modei la cel
mai înalt nivel unde hainele, încălțămintea, accesoriile și gențile
“țipă” Armani, Versace, Louis Vuitton, Chanel, Jimmy Choo și,
normal, Prada, dar unde relațiile interumane nu valorează nimic.
Filmul respectă firul cărții, Miranda Priestly – puterea absolută în lumea modei – conduce revista „Runway” care reprezintă testele și normele pentru oricine vrea să reușească
în industria modei. Miranda (interpretată de Meryl Streep) nu admite ca ceva să-i stea în
cale, în ambiția sa de a face din revista condusă de ea etalonul modei internaționale. De
aceea, pretinde ca asistenta sa personală să fie fără cusur.
Personajul principal este o fată, Andreea Sachs, o tânără obișnuită, care a terminat
facultatea și este în căutarea unei slujbe, iar visul ei este să devină scriitoare. În momentul în care se angajează la prestigioasa revistă de modă Runway, pe post de asistentă
personală a Mirandei Priestly, nu realizează însă că a ajuns în raiul celebrităților, printre
pantofi și poșete și nu știe că tocmai a facut un pact cu diavolul.
În lumea strălucitoare a modei, șefa ei este considerată un mit, întruchipând stilul si
eleganța absolută. Dar în spatele acestui aspect impecabil, Miranda este un adevărat dictator, care inspiră teroare tuturor celor din jur, prin capriciile imposibile de mulțumit, transformând viața Andreei într-un infern, dar îmbrăcat de la Prada. Andreea ajunge s-o urască
din toate puterile pe șefa ei, dar in același timp să o și admire ca pe nimeni altcineva. Ea
este cea care a dovedit că poate ține pasul cu Miranda, dar nu este dispusă să continue
acest joc, deoarece noul stil de viață își pune amprenta asupra
vieții tinerei, începând să-i distrugă relațiile cu cei din jur.
Un dialog între cele două, sclipitor și reprezentativ, reprezintă o
excelentă morală a filmului.
“Diavolul se îmbracă de la Prada” este un punct de reper
pentru lumea în care trăim: plină de concurență, depersonalizare, slăbiciune, dar și tărie de caracter, ambiție și trădare.
Filmul demonstrează că trebuie să punem pe primul loc
ceea ce iubim cel mai mult, indiferent de situație și că trebuie
să ne concentrăm pe ce este mai important pentru fiecare dintre noi.
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Meseriile viitorului
Felea Rares Marian
Desene realizate de Iosif Ana-Maria
Lumea este într-o continuă schimbare. La fel se întâmplă și cu meseriile momentului, iar noi tinerii
trebuie sa tinem cont in alegerile pe care le vom face, privind cariera profesionala.
Expertii din domeniu spun că multe dintre meseriile actuale vor disparea, principalul motiv pentru dispariția acestora este trecerea de la era tehnologică la cea robotică. Roboții vor inlocui oamenii în majoritatea job
-urilor din societate.
Cei mai mulți dintre oameni sunt speriați de faptul că roboții ne vor înlocui în majoritatea activităților
de zi cu zi. Cu toate acestea, trebuie să vedem si avantajele care le aduce robotica, cum ar fi timpul de executie
mai mic, reducerea erorilor umane, volum de lucru mai mare, lucrari efectuate cu precizie ridicata si o siguranta
sporita.
Aceste aspecte care ne influenteaza viitorul, par mai degraba negative decat pozitive pe piata ocuparii
fortei de munca, unde vom intra intr-o competitie acerba datorita tehnologizarii si specializarilor de inalta calificare.
Meserii precum: sofer, casier, secretar, lucrator agricol, lucratori in uzine sau fabrici, contabili, etc, au
un viitor limitat. Din acest motiv trebuie sa ne orientam de pe bancile scolii in alegerea unei meserii de viitor.
Totusi, odata ce unele meserii vor disparea, altele se vor mentine si vor aparea unele noi, cu multe alte beneficii
pe piata muncii.
Meseria de sofer v-a disparea in viitorul apropiat, deoarece cu ajutorul unor programe sofisticate se vor
conduce singure. Maşinile nu beau alcool, maşinile nu sunt obosite, maşinile pot funcţiona 24 de ore din 24, nu
adorm la volan, iar rata accidentelor generate de maşinile autonome este mult mai mică decât în cazul celor
conduse de oameni.
Profesia de casier o sa dispara, deoarece tot mai multe magazine din România și din lume au implementată funcția de „self pay”. Practic, îți scanezi singur produsele la casa și plătești rapid. La fel ca și în cazul
mașinilor, casele de marcat pot funcționa fară oprire, iar majoritatea clienților s-au adaptat acestui mecanism.
Scopul acestor case de marcat inteligente este de a elimina pe cât de mult posibil statul la coadă, astfel nu crează
stres și aglomerație, iar clientul este mult mai mulțumit.
Meseria de secretar deja a inceput sa dispara, pentru ca memorarea datelor si programarile pot fi facute
de diverse aplicatii si roboti.
Chiar și domeniul agricol ține pasul cu tehnologia. Utilajele agricole computerizate sunt la mare căutare
în acest moment. Chiar dacă prețul acestora este destul de ridicat, în viitor acestea vor putea fi mult mai accesibile și vor deveni o necesitate. Fie că vorbim de tractoare, prese de balotat sau utilaje de insâmânțat, toate
acestea pot fi utilizabile fără folosirea directă a omului. Acestea pot fi controlate de la distanță, eficiența acestora fiind
ridicată. În Romania de exemplu, tot mai mulți agricultori au început să se folosească de aceste beneficii oferite
de mașinarii. Fermele mari din Banat și Bucovina, au început să investească deja în mașinarii care pot culege
automat fructele și legumele.
Toate aceste lucruri se pot intampla la toate meseriile de acest fel, robotul preluand atributiile omului.
Voi sistematiza pentru voi, cateva dintre meseriile de viitor, care vor aduce foarte multe beneficii atat lumii cat
si planetei, dupa cum urmeaza:
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Specialist in biotehnologie: domeniul stiintelor biologice se va
dezvolta considerabil datorita interesului pentru corp, estetica si genetica. Biotehnologia este o știință nouă, bazată pe biologie al cărei scop
este utilizarea în tehnică a microorganismelor sau a produselor derivate de la acestea, a culturilor de celule vegetale și animale pentru
producerea de substanțe utile în agricultură și în industria alimentară,
farmaceutică, etc. în folosul activității umane. Un specialist în biotehnologie cauta sa înteleaga si sa manipuleze componentele de viata
ale vietuitoarelor si foloseste tehnicile biologiei moleculare pentru a
realiza acest lucru. Ei studiaza atributele genetice, chimice si fizice ale
celulelor, tesuturilor si organismelor, si identifica utilizari practice
pentru aceste cunostinte. Printre altele, un specialist în biotehnologie
în domeniul alimentatiei si al agriculturii pot produce enzime si
prezervanti pentru a îi folosi în produsele de alimentatie si de baut, sau pot modifica genetic culturile pentru a
spori productivitatea. Un specialist în mediu poate transforma plantele în biocombustibili sau poate crea bioplastic bazat pe plante, iar un specialist în medicina va cerceta si va produce noi medicamente si tratamente
medicale.
Software Developer (Dezvoltator software): Calculatoarele, roboții și dispozitivele mobile sunt inutile fără software-ul bine conceput care dă viață hardware-ului sofisticat pe care îl rulează. Eu personal as
vrea sa urmez o cariera in acest domeniu,deoarece ma fascineaza si ma preocupa dezvoltarea de aplicatii.
Software Developer-ul este persoana responsabilă de dezvoltarea programelor de computer și a sistemelor de
operare pe care le folosim cu toții în viața de zi cu zi. De la procesoare de text, la jocuri și aplicații web sau
de mobil, Software Developers sunt cei care gândesc și dezvoltă aceste programe pentru ca noi să le putem
folosi mai ușor și mai eficient. În timp ce unii se specializează pe un program specific sau pe o anumită
aplicație, alții pot crea rețele sau sisteme care să ajute la dezvoltarea unor altor programe. În principiu, de
aceea există două clasificări principale în ceea ce privește Software Developerii: Software Developers de
Aplicații sau Software Developers de Sisteme. În timp ce unii se specializează pe un program specific sau pe
o anumită aplicație, alții pot crea rețele sau sisteme care să ajute la dezvoltarea unor altor programe. În principiu, de aceea există două clasificări principale în ceea ce privește Software Developerii: Software Developers de Aplicații sau Software Developers de Sisteme.
Data Analyst (Analist de date): Datorită avansurilor de calcul și a unei schimbări culturale către o
mai mare urmărire și măsurare, cantitatea de date colectate în fiecare an crește cu o viteza uimitoare.
Digital Content Specialist (Specialist în conținut digital): Una dintre revoluțiile culturale majore care
continuă să fie mai înrădăcinată este mișcarea către un mediu mai dinamic, digital si interactiv. Creatorul de
continut este profesionistul care se dedica producerii de continut pe internet, fie in format text, video, imagine sau audio. Exemple de specialisti in continut digital sunt bloggeri si make-up artists,care creeaza videoclipuri si ofera sfaturi despre tehnici si trucuri de machiaj pe diferite platforme de socializare si entertainment. Dar aceasta activitate a devenit o profesie profitabila datorita creatorilor de branduri care au nevoie de
publicitate folosindu-se de acesti specialisti in continut digital, care de-a lungul timpului au vazut o mare
oportunitate de a genera venituri din aceasta profesie.
Analist securitate informațională: Pe măsură ce modul nostru de viață modern se împleteste mai mult
cu computerele și depinde de tehnologia informației (IT), cu toții devenim mai vulnerabili la cyberattacks.
Inginer biomedical: Profesioniștii din acest domeniu încep deja să revoluționeze industria medicală .
Analist sisteme informatice: Motivele pentru a obține o educație în informatică vor continua
probabil să se înmulțească, pe măsură ce tehnologia informației devine mai complexă și se combina cu tot ce
este în viața noastră.
Specialist în inginerie electronică: Ca și profesioniștii în domeniul ingineriei mecanice, o mulțime de
oameni în acest domeniu ajută la proiectarea, testarea și evaluarea tehnologiilor de vârf.
Aproximativ 85% dintre meseriile care vor exista în 2030 nu au fost încă inventate, 800 de milioane
de locuri de muncă vor fi desfiinţate din cauza automatizării, altele noi vor apărea, iar roboţii ne vor înlocui
în unele activităţi, susţine organizaţia neguvernamentală INACO, citând un studiu recent făcut de Dell Technologies.
Acestea reprezinta cateva dintre meseriile care vor deveni foarte populare in viitor si care ne vor surprinde cu avantajele pe care le vor aduce in viata de zi cu zi si sper ca va vor ajuta in deciziile voastre
viitoare.
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Sportul alb
Felea Rareș Marian

Înca de mic am încercat foarte multe sporturi printre care fotbal, baschet
sau înot, dar când tata m-a dus prima oară, la vârsta de 12 ani, pe terenul de
tenis, pur și simplu nu am mai vrut să plec de acolo.
Tenisul de câmp este un sport jucat fie între doi jucători (simplu), fie între două echipe a câte doi jucători (dublu). Jucătorii folosesc o rachetă pe bază
de racordaj pentru a lovi o minge de cauciuc acoperită cu pâslă peste fileu,
mingea trebuind să ajungă în terenul adversarului. Pare simplu, nu-I așa ? Numai
că, atunci când încerci pe propria piele o sățti dai seama instant ca nu este cum
ai crezut, că este nevoie cu adevarat de îndemanare, perseverență și talent.
Înainte să încep să joc tenis de camp, replica “sportul te educă” mi se
părea ca o glumă bună, dar o glumă! Cu timpul am invatat să o înțeleg și chiar
să o apreciez, fiindu-i recunoscător in momentul de fatță
Tatal meu avea cunoștinte din tenis, așa că, la început, mă duceam cu el
dimineața, de la 6 jumatate, în parc unde se afla un teren de tenis făăa fileu.
Acolo am invatat bazele acestui sport, cum se ține corect scorul, care sunt
loviturile de bază și ce trebuie să fac pentru a câștiga în acest sport.
De atunci am jucat tenis aproape in fiecare zi, până în prezent, adica de 4
ani, și nu am ratat nici un antrenament, am jucat în ploaie, pe ninsoare, pe vânt
puternic sau frig de minus 5 grade Celsius. Da, eu cred că sportul te educă. Pe
mine m-a învățat să fiu matinal și să rezist când este greu;m-a învățat să nu-mi
impun limite și să gândesc înainte de orice decizie.
La vârsta de 14 ani am început să particip la turneele de tenis din toată
țara, dar unul dintre ele mi-a rămas întipărit în minte pentru totdeauna. Aș
putea spune că a fost meciul vieții mele! A avut loc în Brăila, adversarul nu
părea prea amenințător, iar după istoric trebuia să fie un meci ușor. Greșit! Încă
de la primul game din meci am luptat amândoi punct cu punct și am ajuns de
fiecare dată până la avantaje. În primul set, forța mea fizică l-a
dominat și, astfel, am reușit să câștig, dar a urmat al doilea set,
unde rezistența și condiția fizică și-au spus cuvântul, reușind
să mi-l ia de sub nas. Acum urma al treilea set, amândoi eram
obosiți și extenuați, așa că jucam ca doi bătrânei, nu reușeam
decât să împingem mingea peste fileu, iar vântul făcea restul.
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La sfârșit, norocul adversarului a făcut ca mingea lui să cadă pe tușă
câștigând meciul de 6 ore. Eram prea obosit ca să fiu supărat, așa că m-am dus în
mașină și, imediat ce m-am așezat, am adormit.
Am învățat foarte multe lucruri din acest meci, mi-am îmbunătățit semnificativ condiția fizică și am câștigat, la randul meu, multe meciuri si turnee. Dar cel
mai mare premiu pe care mi l-am droit și l-am și câștigat este capacitatea de ami domina emoțiiile.

Sfaturi pentru un stil de viață sănătos
Pentru cei care ar vrea să încerce
un stil de viață sănătos, recomand minim 7 ore de somn pe noapte, iar trezirea
de la ora 7 dimineața. Astfel, când veți începe ziua, vă veți simți odihniți și gata de
treabă.
În continuare ar trebui să faceți cel puțin o ora de mișcare pe zi, indiferent
dacă ieșiți doar la o simplă plimbare cu prietenii sau vă duceți să alergați. Veți
simți imediat energia .
În final, pentru a atinge apogeul sănătății, este recomandat să reduceți din
cantitatea de energizante, chipsuri și alte mâncăruri nesănătoase și să le înlocuiți
cu cele 3 mese obligatorii pe zi, iar dacă sunteți pofticioși și nu vă puteți abține
de la dulciuri în exces, vă recomand să aveți o tabletă de glucoză sau un baton cu
miere și susan la îndemână.
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Galați-orașul înconjurat de ape

Știați că orașul nostru, Galați, este inconjurat de ape: Siretul, Prutul și
fluviul Dunarea, Danubius pe numele lui latino-roman, care traversează Europa
și trece prin 10 țări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia,
România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina) și 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Te-ai aștepta ca urbea să fie înecată în verdele
de smarald al parcurilor, iar gălățenii să fie cei mai fericiți dintre pământeni!
O scurtă privire „asupra” orașului și putem oberva că lucrurile nu prea
stau așa. Puține sunt locurile prin care te poți plimba pentru a te recrea sau a
petrece un timp cu familia/prietenii. Un astfel de loc este Gradina Botanica.
Primăvra, vara și toamna, locul este un spectacol de culori și parfumuri!

Curtea, cu grădinile în aer liber si serele, se întinde pe mai bine de 2.5
hectare.
Cladirea impunătoare din partea de sus a grădinii găzduiește Muzeul de
Științele naturii și Planetariumul care are cel mai mare telescop din țară.
Muzeul adăpostește o serie de expoziții tematice, unele cu character permanent, altele itinerante, dar toate la fel de interesante și pe placul vizitatorului.
Afară mai putem gasi o gradina senzoriala care este deschisă doar câteva ore
și unde te poți relaxa pe pietricelele cu nisip sau pe sezlong .
din gradina la soare cu un aer curat.
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În orașul nostru din sudul Moldovei mai avem la dispoziție faleza orașului.
Construită pe malul fluviului Dunarea, ea este compusă din două părți: faleza superioară, partea de sus, unde se pot parca mașinile și de unde poți admira, panoramic,
Dunărea cât vezi cu ochii. Și faleza inferioară, partea de jos, amenajată pentru
promenade și unde poți face tot felul de activități plăcute precum mersul pe bicicletă, jogging sau mersul cu rolele. Din păcate, partea verde nu prea este atractivă, fiindcă nimeni nu s-a prea preocupat de faleză de mult timp. Rămâne,totuși, un

loc în care să petreci un timp de calitate, relaxant.
În afara orașului, la intrarea în pădurea Gârboavele, se găsește Grădina zoologică unde putem găsi animale ca pe arca lui Noe: de la șoareci până la elefanță.
Personal, mi se pare puțin straniu să ții niște animale în cuști. Pe de altă parte, dacă
nu ar fi la zoo, probabil că pe multe dintre ele nu am avea ocazia să le vedem în realitate, în mediul lor natural (călătoriile de acest fel sunt un lux pentru cei mai mulți
dintre noi!).
Eu cred că orașul nostru este un loc draguț și interesant, cu istorie bogată care ar
putea deveni chiar un reper în turismul românesc, dacă cineva s-ar ocupa ceva mai
mult de el. Chiar dacă s-a renovat central, tot se văd anumite locuri (strazi, clădiri,
parcuri) care nu sunt prea curatate.
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„Ape dulci!”
Interviu realizat de Larisa Simon
Dragii mei cititori, mi-am propus azi să vă introduc într-o lume interesantă, aceea a
iubitorilor sporturilor pe apă fiindcă, dacă nu la Galați, atunci unde să vorbim despre ele?! Pentru
asta am pornit la drum dis de dimineață. Destinația:...Și iată-l! E tânăr, frumos și sănătos!
-Bună! Eu sunt Larisa și, dacă ai puțin timp, aș vrea să te întreb câte ceva despre sportul pe care îl
practici, pentru a afla mai multe informații despre acest sport special,și mai deosebit față de
celelalte. Ești de acord?
-Bună!Desigur!
-Voi începe prin a te întreba cum te numești.
-Mă numesc Valentin.
- Ce te-a determinat să te apuci de acest sport?
-Tatăl meu mi-a povestit foarte multe despre acest sport și mi s-a părut interesant și potrivit pentru
mine.
-Cât durează un antrenament?
-Un antrenament durează aproximativ 3 ore și avem 2 astfel de antrenamente pe zi, de luni până
vineri.
-Pe ce se bazează acest sport?
-Acest sport se bazează pe foarte multă muncă și încredere de sine.
-Cât de greu este să faci asta în paralel cu școala?
-Este destul de greu, deoarece antrenamentele îți ocupă majoritatea timpului, iar după un
antrenament ești extenuat.
-Care a fost cea mai mare victorie pe care ai avut-o?
-Cea mai mare victorie pe care am avut-o a fost la maraton la proba de 7 km la dublu, când am
devenit dublu campion.
-Dar cea mai mare înfrângere?
-Cea mai mare înfrângere a fost tot la maratonul de 7 km, la proba de simplu, atunci am fost cel
mai dezamăgit de mine.
-Când ai simțit că nu mai poți continua?
-Am simțit asta când m-am accidentat destul de grav la umărul stâng.
-Câte campionate au loc pe an?
-Pe an au loc în jur de 6-7 campionate.
-În acest context, mai ai timp și de viața personală, însemnând prieteni și familie?
-Da,dar foarte puțin, uneori îi neglijez și aș vrea mai mult timp pentru ei. Asta însă nu mă
descurajează să merg mai departe. Am ajuns să iubesc acest sport încât niciun sacrificiu nu mi se
pare prea mare. Părinții mă susțin și mă încurajează să-mi urmez visul.
-Valentin, mă bucur că te-am întâmnit și-ți mulțumesc pentru că ne-ai împărtășit povestea și visul
tău. Nu știu dacă se potrivește, dar îți urez „ape dulci”!
Chiar așa, dragilor, voi la ce visați? Acest tînăr poate fi un model pentru noi toți, mai ales
pentru aceia dintre noi care „și-au pierdut busola”.

Volume 1, Issue 1
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De la joc la performanță!
„Dacă practicați un sport să nu renunțați,veți duce lipsa!”

Beatrice Ardeleanu

În zilele noastre părinții au devenit din ce în ce mai preocupați de timpul copiilor lor îndrumându-i să frecventeze cursuri de canto, limbi moderne, arte plastice sau să practice diverse sporturi. Între acestea din
urmă, dansul sportiv ocupa un loc aparte, atat pentru că ajută în dezvoltarea motrică intensă, cât și, de ce nu, pentru o viitoare carieră.
Dansul sportiv aduce cu sine nu doar stapanirea unor tehnică, ci și
atitudine, cultivarea unor reguli de etichetă în societate, eleganță și frumusețe și se potrivește atât fetelor, cât și băieților.
Pentru mine,totul a început încă de când eram mică, aveam 8 ani.
Adoram să privesc concursurile de dans sportiv și îmi doream din tot sufletul să ajung și eu acolo,chiar printre finaliști. Mereu am fost o fire competitivă iar prin sport mi-am dezvoltat și mai mult această trăsătură. La început totul este greu, darprin muncă se poate ajunge acolo unde îți dorești.
Primul meu concurs a fost la Galați, după abia 4 luni de antrenamente și, bineînțeles, nu am avut un rezultat bun, însă această experiență m-a
ambiționat foarte mult și am început să mă antrenez frenetic. Cu ajutor din
partea antrenoarei și susținere din partea celor apropiați, am reușit să mă
ridic la un nivel mai bun (mereu există loc de mai bine), iar după doar două
luni am participat la cel de –al doilea concurs, la Buzău, unde rezultatele sau văzut: locul 1-standard și locul 5-latino. Fericirea și împlinirea au fost pe
măsură, iar după această realizare am continuat să mă antrenez din ce în
ce mai intens pentru a reuși să îmi îmbunătățesc rezultatele cât de mult
(mereu am adorat să fiu în rândul celor mai buni, al premianților).
Din motive care nu au ținut de voința mea am fost obligată să mă retrag din acest sport. Experiența mea în domeniul dansului sportiv a durat
șapte ani și, dacă aș putea da timpul înapoi, azi aș proceda altfel, nu m-aș
mai retrage. Mi-a rămas vitrina cu trofee pe care, cu bucurie, v-o arăt și
vouă!
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Gândim sau suntem gândiți !?

De Curis Sebastian

Informația poate fi considerată ,,cărămida’’ celei de a doua vieți unde oamenii își petrec din ce în ce mai mult timpul datorită performanțelor în transmiterea
datelor, a atracției adictive a jocurilor pe calculator, comunicării cu persoanele
dragi și colegilor de la distanță. Pandemia ne-a transformat viața într-o lume bidimensională, împărțită între realitate și Internet, apărând noi moduri de lucru precum școala virtuală, telemunca și studiourile virtuale, de asemenea alte moduri de
divertisment, de exemplu, concertele, teatrele și petrecerile în spațiul cibernetic.
Internetul a adus o nouă rază de speranța asupra realității datorită capacității
umane de a o modela pe baza creativității și a cunoștințelor pe care le are întreagă
umanitate. Cea mai simplă cale de comunicare a informației este cea orală. Problema transmiterii prin viu grai este, însă, uitarea sau lipsa de dovezi a ceea ce s-a
spus! Tehnologia a rezolvat această problemă prin înregistrările audio, dar nu
putem utiliza aceast mijloc de fixare în fiecare conversație datorită incapacității de
a stoca toate discuțiile dintr-o viață.
În preistorie, oamenii utilizau piatra și peșterile, însemnându-le pentru a-și exprima ideile prin desen/pictograme.. Peste veacuri, deși omenirea a evoluat, utilizăm tot simbolurile descoperite de strămoșii noștri.

Este trist faptul că foarte multă informație n-a reușit să fie transmisă și nici
înțeleasă de toată lumea din cauza lipsei de educație...Manifestarea informației
necesită educație. Nu oricine avea posibilitatea de a învața să scrie și să citească,
majoritatea populației, fiind analfabetă. Învatatura era apanajul unor clase sociale,
precum preoții, filosofii și aristocrații.
În evul mediu, odată cu evoluția, oamenii au descoperit hârtia ca suport de
scris de la chinezi, însă revoluția care a avut un rol crucial în transmiterea informației a fost tiparul lui Bi Sheng între anii 1041 și 1048, în timpul dinastiei
chineze Song, în Asia, iar în Europa datorită lui Johannes Gutenberg în anul 1440.
Tiparul a ajutat ca informația să fie transmisă mai ușor și mai rapid.
În modernitate, omenirea a început să caute noi modalități de a capta și transmite
informația în afara celei scrise, precum auz, văz și tactil, dar și cea scrisă a fost
îmbunătățită. Așa au apărut: telegraful, aparatul de fotografiat, telefonul, radioul
și, „cel mai iubit dintre pământeni”: Inteerneeetul!! Până la apariția Internetului,
oamenii aveau o mică forță de a influență realitatea, informația fiind greu de manifestat în formă fizică și de a o transmite mai departe pentru a fi asimilată, respectiv valorificată.
În contemporaneitate, umanitatea îmbină toate sistemele de transmitere și receptare pe care le-a descoperit până acum, inventând un nou mediu de stocare a
informație, numit ,,Internet'' (mai multe despre crearea acesteia, citiți articolul ,,Geneza rețelei inteligente'').
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Omenirea a reușit să modifice semnificativ realitatea datorită cunoștințelor
dezvăluite în mii de ani. Pornind de la sintagma ''Realitate virtuală'', în prezent,
Internetul a reușit să corespundă acestui tipar, prin diversitatea formelor de
manifestare a informației, fiind perceput ca o a două realitate. Am ajuns astfel la
situația în care, împărțiți între două realități, cea obiectivă și cea virtuală, putem
adresa întrebarea ,,gândim'' sau suntem ,,gândiți''!!!!
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Iubim poezia și o primim în suflet!

Adolescenți pe mare
N. Stănescu

Melancolie
T. Arghezi
Am luat ceasul de-ntâlnire
Când se tulbură-n fund lacul
Şi-n perdeaua lui subţire
Îşi petrece steaua acul.
Câtă vreme n-a venit
M-am uitat cu dor în zare.
Orele şi-au împletit
Firul lor cu firul mare.
Şi acum c-o văd venind
Pe potecă solitară,
De departe, simt un jind
Şi-aș voi să mi se pară.

Această mare e acoperită de adolescenți
care învață mersul pe valuri, în picioare,
mai rezemându-se cu brațul, de curenți,
mai sprijinindu-se de-o rază țeapănă, de
soare.
Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect
și îi contemplu ca la o debarcare.
O flotă infinită de yole. Și aștept
un pas greșit să văd, sau o alunecare
măcar pân' la genunchi în valul diafan
sunând sub lenta lor înaintare.
Dar ei sunt zvelți și calmi, și simultan
au și deprins să meargă pe valuri, în picioare.
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Orasul Galati
De Negrut Daria
Orașul Galați este singurul oraș-port al Moldovei și este al șaptelea din țară ca număr
de locuitori având 286.530,conform ultimului raport din anul 2012. Este supranumit “Orașul
Teilor”, acesta devine un tărâm de poveste, o desfătare de simțuri atunci când teii sunt înfloriți.
Din punct de vedere istoric atât clădirile, muzeele cât și locurile, fiecare spune câte o poveste
specială. .
O zi pentru un turist in orașul Galați va începe cu un
mic dejun tradițional la Casa Românească iar apoi o plimbare pe Faleza Dunării, unde vom vorbi mai mult despre
orașul Galați. Aceasta este unică in Europa datorită sculpturilor în metal realizate pe parcursul ultimilor 50 de ani de
artiști români, în cadrul unor tabere naționale de creație. Este locul ideal pentru plimbări, alergarea de dimineață, lectură, chiar un refugiu liniștitor unde îți poți desfășura hobbyurile preferate.

Un următor obiectiv de neratat este Complexul Muzeal Științele Naturii. Acesta se întinde
pe o suprafață de aproximativ 18 ha, în apropiere de Faleza Dunării. Din Complexul Muzeal fac
parte un Planetariu, Acvariu, dar și o Grădină Botanică și Grădina Zoologică. Pe lângă asta, în
Complexul Muzeal se organizează diferite expoziții tematice interesante. Acvariul are ca tematică
ihtiofauna rară și foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, fauna Mării Mediterane și peștii
exotici.
Planetariul are o cupolă cu diametrul de 7 metri, vizitatorul având aici posibilitatea de a
călători imaginar în toate colțurile Universului vizionând proiecții precum: "Sistemul Solar",
"Giganții Sistemului Solar", "Nebuloase și Roiuri stelare". De asemenea, in cadrul planetariului
se desfășoară foarte multe programe educaționale, precum Astroclubul "Calin Popovici" sau
programul "Să cunoaștem Soarele".
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Muzeul s-a înființat în anul 1956, într-o clădire
situată central, pe baza unei colecții de geologie la care s
-a adăugat o expoziție de faună prezentată dioram atic
și un acvariu cu pești exotici. Din 1990, muzeul s-a
transformat într-o instituție complexă, cu următoarea
structură: muzeu, acvariu, planetariu, grădină botanică, grădină zoologică.
Prânzul îl vom lua la restaurantul din Turnul de
Televiziune pentru o priveliște de vis si o experiența de
neuitat.

Rezervația și Grădina Zoologică
Gârboavele
Grădina Zoologică Gârboavele, făcând
parte din Complexul Muzeal Științele Naturii,
este amplasată în pădurea cu același nume, din
comuna Tulucești, la aproximativ 17 km depărtare de Galați. Pădurea Gârboavele este considerată o rezervație forestieră de interes
național, iar accesul în ea se face pe baza unei
taxe. Grădina Zoologică, înființată în 1997, ocupă aproape 15 hectare din teritoriul pădurii.
Îngrijitorii au grijă de peste 30 de specii de mamifere printre care lei, tigri, urși, lupi și maimuțe,
însă în grija angajaților se află și diverse specii de păsări.
Vom încheia acest tur cu o seara in oraș, in Gossip Cafe unde vom sta la masa si povesti
dar si împărtăși păreri despre toata ziua ce a trecut.

Bibliografie:
ro.wikipedia.org,

bunădimineața.ro
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Viața într-o altă dimensiune

Curis Sebastian

Informația poate fi considerată ,,cărămida’’ celei de a doua vieți unde oamenii își
petrec din ce în ce mai mult timpul datorită performanțelor în transmiterea datelor, atracției adictive a jocurilor pe calculator, comunicării cu persoanele dragi și colegilor de la
distanță. Pandemia ne-a transformat viața într-o lume bidimensională, împărțită între realitate și Internet, apărând noi moduri de lucru precum școala virtuală, telemunca și studiourile virtuale, de asemenea alte moduri de divertisment, de exemplu, concertele, teatrele
și petrecerile în spațiul cibernetic.
Internetul a adus o nouă rază de speranța asupra realității datorită capacității
umane de a o modela pe baza creativității și a cunoștințelor pe care le are întreagă umanitate. Până la apariția Internetului, oamenii aveau o mică forță de a influență realitatea pe
baza informației pe care o dețineau, informația fiind greu de manifestat în formă fizică și
de a o transmite mai departe pentru a fi asimilată, respectiv valorificată.
Cea mai simplă formă de comunicare a informației este cea orală. Aceasta este
funcția primordială a unui om, de a articula cuvinte. Problema acesteia este uitarea informației sau lipsa de dovezi a ceea ce s-a spus, însă tehnologia a rezolvat această problema
prin înregistrările audio, dar nu putem utiliza aceasta în fiecare conversație datorită incapacității de a stoca toate discuțiile dintr-o viață...
În preistorie, oamenii, la începuturile lor, utilizau piatra și peșterile, însemnându-le pentru
a-și manifestă ideile, prin desen. Dezavantajul desenelor este că informația nu poate fi descifrată ușor, uneori primând subiectivismul, nefiind capabili să știm ceea ce au vrut să ne
transmită autorii cu adevărat. Totuși, subiectivismul desenelor poate fi un avantaj, deoarece putem găși mai multe semnificații, chiar unele la care nici autorii desenelor nu s-ar
fi gândit, astfel, fructificandu-se informația. Peste veacuri, deși omenirea a evoluat, utilizăm tot simbolurile descoperite de strămoșii noștri.
În antichitate, omenirea, încă fragedă, a descoperit scrisul, utilizând, în majoritatea
cazurilor, tăblițele confecționate din lut, clei sau argilă pe care le ciopleau și papirusuri din
piele de animal, scriindu-le cu ajutorul pensulei și cernelii confecționate din combinarea
unor minerale pentru a-și manifesta creația.
Însă este trist faptul că foarte multă informație n-a reușit să fie transmisă și nici înțeleasă
de toată lumea din cauza lipsei de educație...Manifestarea informației necesită educație. Nu
oricine avea posibilitatea de a învața să scrie și să citească, majoritatea populației, fiind
analfabetă... Analfabetismul în masă a fost de la începuturile limbajului scris până în modernitate. Învatatura era apanajul unor clase sociale, precum preoții, filosofii și aristocrații.
În evul mediu, odată cu evoluția, oamenii au descoperit hârtia ca suport de scris de la
chinezi, însă revoluția care a avut un rol crucial în transmiterea informației a fost tiparul
lui Bi Sheng între anii 1041 și 1048, în timpul dinastiei chineze Song, în Asia, iar în Europa
datorită lui Johannes Gutenberg în anul 1440, în epoca modernă . Tiparul a ajutat ca informația să fie manifestată mai ușor și transmisă mai rapid.
În modernitate, omenirea a început să găsească noi modalități de a capta și transmite informația în afara celei scrise, precum auz, văz și atingere dar de asemenea și cea
scrisă a fost îmbunătățită.
În anul 1800, Alphonse Bertillon a dezvoltat o metodă de măsurare specifică a
corpului pentru clasificarea și compararea infractorilor. Deși acest sistem era departe de a
fi perfect, el a dat startul utilizării caracteristicilor biologice unice pentru autentificarea
identității. Amprentele degetelor au urmat, nu numai ca mijloc de identificare a infractorilor, ci și ca formă de semnătură pe contracte. A fost recunoscut faptul că acestea sunt simbolul identității unei persoane și că aceasta poate fi trasă la răspundere .
Anul 1816 aduce o noua metoda de trimitere a informatiei, fiind telegraful, creat de
catre inventatorul englez, Francis Ronalds. Telegrafia este transmiterea pe distanțe lungi a
mesajelor textuale în care expeditorul folosește un sistem, cunoscut de destinatar, mai
degrabă decât un schimb fizic al unui obiect purtând mesajul.
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În anul 1825, inventatorul francez, Nicéphore Niépce, a realizat prima fotografie permanentă a
unei imagini cu ajutorul unui aparat de fotografiat cu o cutie de lemn glisant, fabricat de Charles și
Vincent Chevalier la Paris.
Anul 1827, îl aduce în prim-plan pe inventatorul român, Petrache Poenaru, care a patentat
primul stilou din lume. Acest instrument de scris a readus în atenția publicului cea mai veche formă de
stocare a informației, scrierea manuală. În ciuda faptului că tiparul și telegraful au fost create, scrisul
de mâna, încă era predominant. Petrache Poenaru a ajutat umanitatea să ușureze scrisul, fără a mai fi
necesară utilizarea penelor sau pensulelor care erau cauza lizibilității precare a textelor.
În anul 1876, Alexander Graham Bell a reușit prima transmisie telefonică de vorbire clară cu ajutorul
unui transmițător lichid, atunci când acesta a vorbit în dispozitivul său: "Domnule Watson, veniți aici,
vreau să vă văd.", iar Watson a auzit fiecare cuvânt în parte.
În 1887, fizicianul german, Heinrich Hertz, a fost primul care a realizat o emisie și o recepție de unde
radio.
În 1895, fotografii francezi, Louis și Auguste Lumière au dat naștere marelui ecran datorită
camerei și proiectorului lor revoluționar, ,,Cinematograf''. Auguste și Louis Lumière au inventat o
cameră care putea înregistra, dezvolta și proiecta un film, dar și-au considerat creația ca fiind puțin
mai mult decât o noutate curioasă.
În contemporaneitate, umanitatea îmbină toate sistemele de transmitere și receptare pe care leau descoperit până acum, descoperind un nou mediu de stocare a informație, numit ,,Internet''(mai
multe despre crearea acesteia, citiți articolul ,,Geneza rețelei inteligente''). De asemenea, s-a intensificat
studierea unor noi modalități de a capta și distribui informația în afara celor descoperite până atunci,
precum miros și gust.
DigiScents Inc. a fost unul dintre cei mai recenți pionieri ai tehnologiei electro-olfactografică,
dezvoltând DigiScent (mai târziu iSmell) în 1999, fiind un dispozitiv care se conecta la portul USB al
unui computer și genera mirosuri în funcție de conținutul online vizualizat.
În 2012, cercetătorii japonezi, Homei Miyashita și Hiromi Nakamura au dezvoltat o "furculiță
electrică" care a fost inițial menită să îmbunătățească gustul mâncării din spitale. Ideea a fost aceea de
a face ca mâncarea să fie mai sărată, de exemplu, fără a adăuga sare, evitând astfel posibile consecințe
negative asupra sănătății.
La momentul actual, omenirea a reușit să modifice semnificativ realitatea datorită cunoștințelor dezvăluite în mii de ani, formând noi straturi geologice ale planetei, numinduse ,,infosferă’’, ,,cybersferă’’, dar cea mai importantă fiind ,,ideosfera''.
Ideosfera este "locul" metafizic în care gândurile, teoriile, ideile și ideațiile sunt considerate a fi
create, evaluate și evoluate. Analog biosferei (tărâmul evoluției biologice), ideosfera este tărâmul evoluției memetice, unde "memele" (este un termen introdus în anul 1976 de către Richard Dawkins și se
referă la o unitate de informație culturală, capabilă de a se propaga de la o minte la alta. joacă rolul
genelor biologice). Ca atare, ideosfera este o întreagă ecologie memetică: inteligența colectivă a tuturor
oamenilor în care meme-urile trăiesc, se reproduc, concurează și suferă mutații.
Ideosfera nu este considerată de majoritatea oamenilor ca fiind un loc fizic. În schimb, ea se
află conștiința colectivă. De asemenea, se crede uneori că Internetul, cărțile și alte mijloace de comunicare ar putea fi considerate ca făcând parte din ideosferă - însă aceste mijloace de comunicare nu
au capacitatea de a procesa gândurile pe care le conțin.
Natura însăși este informație care se manifestă prin simțurile noastre: spre exemplu, prin văz
putem determina formele și culorile, prin auz putem afla obiectul care produce sunetul și intensitatea
sonoră, prin miros putem descoperi sursa odorului și tipul acesteia, prin gust putem preciza tipul acesteia, prin simțul tactil putem determina textura, duritatea obiectelor și temperatura etc.
Spre exemplu, oamenii de știință numesc ciupercile "Wood Wide Web" deoarece copacii maturi pot împărți zaharuri cu copacii mai tineri, copacii bolnavi își pot trimite resursele rămase înapoi în
rețea pentru alții și pot comunica între ei cu privire la pericole precum infestările cauzate de insecte,
astfel, semnalele și resursele transmise prin rețeaua lor înseamnă tot informație. Conform fizicianului,
Seth Lloyd, de la MIT, întregul universul ar opera între 1090 și 10120 bits.
Pornind de la sintagma ''Realitate virtuală'', în prezent, Internetul a reușit să corespundă
acestui tipar, prin diversitatea formelor de manifestare a informației, fiind perceput ca o a două realitate. Am ajuns astfel la situația în care, împărțiți între două realități, cea obiectivă și cea virtuală,
putem adresa întrebarea ,,gândim'' sau suntem ,,gândiți''.
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Galați – Un muzeu în aer liber
De Curis Sebastian,
în colaborare cu artistul plastic - Sorina Fădor Vădeanu
Este cunoscut faptul că unicitatea Galaţiului este dată, printre altele, şi de lucrările de sculptură în metal, aici
aflându-se una dintre cele mai mari expoziţii în aer liber din sud-estul Europei.
Existenţa Şantierului Naval şi a Combinatului Siderurgic, doi giganţi industriali ai acelor vremuri, i-a convins pe
artiştii plastici să aleagă fierul pentru operele pe care aveau să le creeze în anii 1976, 1977, 1991, 1995, 1997, 2012 și 2016, în
cadrul Taberei de Sculptură.
Sculpturile din acest articol vor fi clasificate în funcție de locul unde se află.
1.

Faleza Dunării

Lucrările au început pe 1 august, 1976, când, zece sculptori tineri au mers în cele două întreprinderi pentru a şlefui
metale cu talentul lor caracteristic, dar pe parcursul anilor,1977 și 1991, mai mulți artiști au venit să-și unească forțele creative pentru a completa peisajul dumnezeiesc al malulului bătrânului fluviu, fiind locul ideal pentru a scoate în evidenţă sculpturile. Operele ce aveau să înfrumuseţeze Faleza Dunării au fost gata în numai o lună.

„Zidire” - Liviu Russu

„Ziua și Noapteaˮ - Vasilica Marinescu – Kasnovschi

„Capriciile Ielelor” - Elod Koksis

„Pasărea Apelor” - Silviu Cataragiu

“Piramida Soarelui” - Ingo Glass

,,Solid – Fluid” - Alexandru Marchis

„Tentativa” - Constantin Popovici

„Evoluție” - Bella Crişan

„Septenarius” - Igno Glass

„Fisiune” - Nicolae Saptefrati

,,Vântul” - Ernest Kasnovschi

,,Valul’’ - Ernest Kasnovschi

,,Icar’’ - Aurel Olteanu Stanca

“Chemarea Zborului” - Silviu Catargiu

“Confluențe” - Manuela Siclodi

“Receptor/Ecran” - Dan Covătaru

“Poarta Orașului” - Gheorghe Terescenco

“Loc de Joacă” - Tiberiu Bențe

,,Vegetal’’ - Tiberiu Bențe

,,Fiul’’ - Gheorghe Apostu

“Fructul Soarelui” - Gheorghe Apostu

,,Tatăl’’ - Gheorghe Apostu

“Amfiteatru” - Mihai Istudor

,,Revoluție’’ - Bella Crişan

“Suflet pe Ape”/“Om” - Aurel Vlad

2.

Parcul Cloșca
Sculpturile din această locație au fost create în anii 1995 şi 1997.














„Porumbel” - Gheorghe Terescenco
„Veghe” - Sergiu Dumitrescu
”Ieşirea în Lumină” - Sergiu Dumitrescu
„Piramidă Ucisă” - Mircea Roman
„Taurul Roşu” - Aurel Vlad
„Valuri Sarmatice” - Napoleon Tiron
„Doisprezece” - Gheorghe Marcu
„Condur” - Anton Constantin Şevţov
„Pasul Acrobatului” - Darie Dup
„Incinta” - Mircea Spăratu
„Lapidaţi” - Neculai Bândărău
„Levitaţie” - Ioan Alexandru Grosu
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3. Parcul Potcoava de Aur
Creațiile artistice din această locație au fost realizate în 1991, concomitent cu cele de pe Faleza Dunării, Grădina Publică şi
Facultatea de Inginerie.



„In Memoriam” - Silviu Catargiu
,,Veşmânt’’ - Sergiu Dumitrescu

4. Grădina Publică
,,Lecție de Odihnă’’ - Gheorghe Marcu
5.

Facultatea de Inginerie

Aceste sculpturi au fost create în ediţia a VI-a, în 2012.
,,Realităţi” - Adrian Vădeanu
6.

Șantierul Naval

Tema propusă de organizatori pentru ediţia a VII-a s-a intitulat „Arc peste timp”. În cadrul acesteia s-au realizat
următoarele lucrări de dimensiuni monumentale.
Prin proiectul ultimei ediţii, „pentru a asigura o mai largă deschidere a actului artistic către public şi a contribui astfel la
educaţia comunităţii, s-au realizat şi montat plăcuţe informative pentru fiecare sculptură creată pe parcursul tuturor ediţiilor, care
cuprind numele autorului, titlul lucrării şi anul execuţiei. De asemenea, au fost realizate ateliere de lucru în cadrul cărora studenţii şi masteranzii Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii <<Dunărea de Jos>> au putut purta dialoguri cu artiştii participanţi asupra tehnicilor specifice de lucru şi au asistat la adevărate <<lecţii>> practice.’’ La momentul actual, această expoziție
nu mai există, unele dintre sculpturi fiind în alte locații ale orașului sau indisponibile publicului.










„Meat Me (Carnea Mea)” - Cătălin Bădărău
„Rugă” - Nicolae Popa
,,Transfigurare’’ - Laurenţiu Mogoşanu
,,Sămânța’’ - Liviu Mocan
,,Înaripatul’’ - Sorin George Purcaru (Parcul Florilor de Tei)
,,Dorumetrul Dorumetrelor'' - Valentin Vârtosu
,,Serafim’’ - Denis Brânzei
,,Simbol’’ - Gheorghe Terescenco, Gheorghe Dogaru şi Palade Costică (intrarea în oraş dinspre Tecuci)

De rememorat este şi unul din emblemele orașului, lucrearea ,,Păpădia’’ sau ,,Puful de păpădie", de Mircea Roibu, realizat între anii 1974-1975. Modelul fântânii arteziene japoneze sub formă de păpădie a fost preluat nu doar la Galaţi, ci şi în restul
lumii. Drept urmare, monumente similare putem regăsi, astăzi, în Turcia, în Noua Zeelandă, precum şi în mai multe locuri de pe
cuprinsul .
Statelor Unite ale Americii. Unele dintre aceste "păpădii" au montate şi sisteme de iluminare, fapt ce le sporeşte farmecul. În momentul în care a fost montată, şi "păpădia" de la Galaţi se putea mândri cu un sistem de iluminare, care a dispărut
însă între timp.
Ne reţine atenţia şi sculptura "Omagiu lui Brâncuşi", semnată de sculptorul german, Ewerdt Hilgemann, care, din
păcate, agonizează abandonată sub povara trecerii timpului şi a nepăsării celor responsabili de întreținerea ei.
De asemenea, sculpturile ,,Facerea’’, creată de Manuela Siclodi și „Narcis”, semnată de Gheorghe Turcu au dispărut pentru
totdeauna din faţa publicului care vizita Faleza Dunării…
Publicul este vitregit de plăcerea de a se bucura de frumuseţea unora dintre aceste lucrări, datorită faptului că sunt în
locuri în care accesul publicului nu este permis, spre exemplu cele expuse în incinta curţii Facultăţii de Inginerie:

„Noul Ierusalim – Cetatea” - Marian Zidaru (expusă în trecut pentru public, fiind singura sculptură care nu aparține
acestei ediţii, ci celei din 1991)
 ,,Dinamica Sufletului” - Relu Angheluţă (expusă în trecut pentru public)
 ,,Neuronul Împăratului” - Eduard Costandache (expusă în trecut pentru public)
 ,,Porţile’’ - Adrian Golban
 ,,Trecerea’’ - Liviu Turcanu
 ,,The Real Life (Viaţa Reală)’’ - Emil Curelaru
 ,,Instrument pentru ascultarea timpului’’ - Mihaela Brumar
 ,,Rădăcini spre înalt’’ - Sorina Fădor Vădeanu
 ,,Clepsidră’’ - Cosmin Saulea
 "Tocătorul de speranţe" - Cătălin Fetecău
 „Neîmblânzitul” - Gheorghe Terescenco
Datorită acestor monumente, putem considera că Galatiul a fost de-a lungul timpului un oraș modern, un oraș în care
clasicul și modernismul s-au îmbinat armonios. Rămane regretabil faptul că toate aceste monumente au rămas într-un con de
umbră si ceea ce altădată era, oarecum, emblematic orașulului nostru, în prezent, reprezintă doar suportul pentru realizarea artei
stradale ,,graffiti’’, respectiv afișe publicitare, unele dintre sculpturi fiind inaccesibile publicului sau au dispărut în negura timpului.
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Limba japoneza—poarta catre o noua cultura
De Curis Sebastian,
Faptul că stăm în casă, nu reprezintă un motiv de a nu învață lucruri noi. Apariția pandemiei nu
trebuie să fie coniderata un obstacol pentru evoluția noastră. Acesta a fost un moment prielnic de a începe
o pasiune demult dorită, cea de a învață limba japoneză.
Originea pasiunii mele pentru limba și cultura japoneză a început odată cu vizionarea animațiilor postului
de televiziune, numit Animax, dar de asemenea și cu descoperirea canalului, Jetix, în anul 2007. Atunci am
descoperit lumea anime-urilor, un univers plin de personaje care prind viață în față ochilor noștri, cu propriile emoții, bucurii, drame, virtuți și defecte care erau pentru noi o lecție de morală.

Anime-ul copilăriei și incipitului adolescenței mele a fost seria de anime-uri, Naruto. Mi-a plăcut
foarte mult faptul că protagonistul, eponim, ne arată o virtute pe care fiecare dintre noi ar trebui s-o urmeze, cea a muncii. Naruto mi-a oferit un model în viață pe care aș vrea să-l urmez. Perioada suprinsă în anime
a fost de 10 și parcursul meu în viață a fost la fel în acel timp .
În anul 2015 am descoperit stilul de viață japonez prin Karate Kyokushin. Acest sport suprinde relația dintre minte și corpul, fiind o legătură ce mi-a armonizat viață. Tot atunci, am avut pentru prima dată contact
cu limba japoneză. Am învățat cuvinte și sintagme precum ‘’Osu’’, ‘’Osu no seishin’’ și să număr până la 20.
De asemenea am muncit pentru a ajunge la centură portocalie, acest sport îmi aduce aminte despre efortul
depus de Naruto pentru a-și îndeplini visul.
În anul 2019, în vacanță de vara, am fost într-o tabăra japoneză, unde am avut contact mai profund cu sistem educațional japonez, interactiv și interesant, probabil a fost și o impresie creată de mine, deoarece
eram într-o tabără. Atunci am învățat sistemul de scriere, numit Hiragana, cel mai simplu din japoneză.

În septembrie 2020, după 7 luni de la izbucnirea pandemiei, am început să învăț limba japoneză la Universitatea Româno-America, Centrul de Studii Româno-Japoneze ‘’Angela Hondru’’ din cadrul Departamentului
de Studii Asiatice. Atunci am început să repet Hiragana, am învățat încă un sistem de scriere, numit Katakana, iar la momentul actual învăț Kanji, cel mai dificil sistem de scriere din japoneză.
O experiență dramatică, precum cea a pandemiei poate fi folosită că resursă pentru a realiza anumite
alegeri și pentru a demonstra că prin voință personală și prin găsirea unor modele valoroase, pot fi depășite
momentele de criză.

TEST:

„REȚINEȚI TOATE AMĂNUNTELE?”

Cititi (sau mai bine rugati pe cineva sa va citeasca, cu voce tare) povestioara de mai jos. Ce
trebuie sa faceti voi? Sa încercati sa o repovestiti, reproducand un maximum dintre cele 22 de
informatii pe care le contine. Fiecare informatie exacta valoreaza un punct, dar, pentru orice
„informatie”suplimentara, echivalentul unei interventii personale, veti pierde un punct.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Un leu
numit Sultan
scăpase din cușca lui
prin ușa prost închisă
de către un paznic neglijent.
Mulțimea vizitatorilor,
numeroși în acea duminică,
a fugit spre clăditile vecine.
O femeie
într-o îmbrăcăminte albastră,
care-și purta în brațe copilul,
în vârstă de un an,
l-a scăpat jos.
Leul a zărit-o.
Femeia în lacrimi
se întoarse din drum
și-l rugă pe leu să-i înapoieze micuțul.
Animalul o privi
lung,
fix
și-i dădu drumul copilului
fără a-i fi făcut nicun rău.

Cum stăm cu memoria auditivă?

- memorie foarte bună: 15 puncte
- memorie satisfăcătoare: 12-15 puncte
- memoria pare să cedeze: sub 10 puncte

DE LA ELEVI ȘI PROFESORI
ADUNATE

MÂNA VORBITOARE: „cu o mana ridica pumnalul si cu
cealalta îi spuse...”
WOW: „În prada unei zapaceli complete, el simtea cele
patru membre ale sale ciocnindu-se între ele în creier”
POEZIE, POEZIE...CE NE FACEM NOI CU TINE?!
„Stefan augustin Doi nasi a scris „Mistretul cu
dinti de argint” în care la sfarsit el moare dar porcul scapa.”
„Poezia patriotica este aceea care ne arata dragostea de tara si ura de dusmani. De
aceea maneaua este poezie patriotica.”
„Tudor Arghezi si-a luat numele de la raul Arges, deci este un poet acvatic. În schimb
Îon Dunareanu este un poet Fluvial.”
„Blaga a stiut sa-si foloseasca calitatile si azi îl cinstim pe bancnota de 200 lei. Este una
dintre cele mai mari bancnote romanesti si a fost rapus doar de 500 de lei cu Eminescu care
este artist.”
„O stiu pe Nichita, nu stiam ca o cheama si Stanescu. Probabil ca între doua cafteli mai
scrie si poezii.”
„Arghezi ne convinge în cele patru strofe ca florile de mucegai ne pot îmbogati viata la
fel ca multe lucruri mizerabile, de exemplu reciclarea.”
„Poetul nu loveste coloana de minuni a lumii, ca e om bun si are mila de ele.”
„Rascoala începu spre seara si taranii îsi aprinsera lanternele ca sa vada drumul spre ciocoi.”
„Cu cat ne apropiem de izbucnirea rascoalei, cu atat taranii stau mai mult în carciuma, ca sa faca
în ciuda boierului.”
„Nilul este un fluviu ramas de pe vremea faraonilor.”
„Descoperirea Americii s-a produs într-un moment de neatentie a pazei de coasta.”
„Animalele salbatice traiesc în padurea zoologica.”
„Apa în general este de forma lichida.”
„Este bine sa mai si citesti, decat sa tai frunza la caini degeaba.”
„Pentru ca suntem oameni, nu poti sa ceri cainelui din scara blocului sa sufere pentru deceptiile
tale.”
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Știați că…
- există în jur de 128 de milioane de oameni care vorbesc limba japoneză?
- sistemul de scriere, Kanji, conține peste 50000 de caractere, iar în jur de 2000 de caractere sunt în
uz, fiecare fiind clasat după numărul de linii, pronunție și sens?
- nu există forme de plural în limba japoneză și nici articole hotărâte și nehotărâte, singurul mod
pentru a-i da sens propoziției este doar prin caracterele utilizate, verbe și pronunție?


limba japoneză are peste 188 de particule, utilizate pentru a lega cuvintele în propoziție sau
alte propoziții, a arată spațiul, timpul, locația sau de a arată empatia interlocutorilor în coversatie, dar și multe alte funcții, unele putând fi comparate cu conjuncțiile?

- în filmul Matrix, codurile sunt formate din caractere ale sistemului de scriere Katakana?
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