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Dragi elevi ai promoţiei 1994 - 2002!
Mai ieri aţi păşit, cu reţinere şi angoasă viu perceptibilă, pe porţile vieţiide elev, întrebânduvă cum veţi consuma unsprezece ani din existenţa voastră...
Şi iată!, Încetul cu încetul, vă trec acum, ca prin faţa ochilor, într-o nostalgică defilare,
grădiniţa, clasele primare, clasele gimnaziale, educatoarele, învăţătoarele, profesorii...
Vă aflaţi, în acest moment solemn, pe picior de plecare din şcoala care va fost utilă şi
frumoasă casă în anii cei mai importanţi ai devenirii voastre.
Călăuziţi cu pasiune şi îndemânare de dascăli mereu tineri, înconjuraţi cu emoţie şi grijă de
părinţi vrednici şi ocrotitori, aţi străbătut un drum lung şi dificil, dar presărat nu numai cu sudoare
şi lacrimi, ci şi cu satisfacţiile copleşitoare ale succesului.
Aţi fost o promoţie de elevi silitori şi ascultători, cu rezultate îmbucurătoare la majoritatea
probelor de foc ale vieţii.
Stimaţi colegi!
Ne despărţim astăzi, cu părere de rău de
Ionuţ (Hrişcă) cel serios, de Alina (Şalvari) cea
plină de profunzime, de Adina (Bărbânţă) cea
cu har organizatoric şi de Nicoleta (Cobeliţa)
cea vigilentă (ultimele două - sportive cu
realizări deosebite la nivel judeţean şi
republican pe linie sportivă); de Diana
(Sbiciuc) cea simpatică şi de Alina (Lăcătâş)
cea sfioasă - ambele graţioase dansatoare; de
Cristina (Nisioi) - animatoare neântrecută şi
prezentatoare talentată de interesante şi
neuitate spectacole şi concursuri şcolare; de
Vlăduţ (Maricari) cel reţinut şi fin; de Andrei
(Scorţarui) cel rebel, de Ionela (Vranău) cea
modestă şi echilibrată; de Alina (Negrea) model de urmat de colegii ei din B; de Simona
(Peiu) cea sârguincioasă; de Grigore (Sfarghiu)
cel perseverent, de Gabriel (Alboi) cel excesiv
de politicos...
Ne luăm rămas bun de la o clasă de
premianţi (a VIII-a A) şi de la o clasă de la care
se putea obţine mai mult... (A VIII-a B).
Dragi absolvenţi!
Având încă în memorie şi în bucurie
deosebitele rezultate obţinute de promoţie
(1993 - 2001) - douăzeci şi şase de elevi admişi
la liceele de prestigiu din municipiu: 1 - Colegiul Militar “Ştefan cel Mare”; 7 - Colegiul “Dragoş
Vodă”; 5 - Grup Şcolar Silvic; 13 - Grup şcolar nr.1) vă felicit că aţi ajuns cu bine la finele ultimei ore
petrecute în această şcoală şi vă doresc la examenul de capacitate succese mai spectaculoase faţă de
cele enumerate mai sus!

La revedere în 2012!
DIRECTOR,
prof. Lăcrămioara Băcanu
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DUREROSUL MOMENT AL DESPĂRŢIRII
Cu toate că această şcoală, pe care o putem numi “a noastră”, nu este situată în inima oraşului, precum
majoritatea instituţiilor şcolare din Câmpulung - Moldovenesc, eu cred că nu a fost şi nu va fi vreodată cu
nimic mai prejos în lupta pentru un loc de frunte. Şi aceasta pentru simplu motiv că a avut şi are mereu elevi
care doresc să-i ducă faima dincolo de hotarele municipiului prin isteţimea lor şi prin vrednicia dascălilor
care se străduiesc, monumente de răbdare şi profesionalism, să-i înveţe pe aceştia tot ce este mai bun în viaţă,
care încearcă, neobosiţi, să-i călăuzească pe toţi pe drumul greu, dar frumos, al succesului.
Însă cuvintele de laudă şi de mulţumire nu au sfârşit... Acum, în acest moment dureros al despărţirii,
de profesori şi de şcoală am credinţa că trebuie să ne bucurăm cu toţii că am avut şansa de a studia aici, că
trebuie să le mulţumim părinţilor pentru viaţă, pentru încrederea lor în puterile noastre şi în calitatea
dascălilor noştri.
Încrederea bazată pe temelia trainică a rezultatelor trecutuuli îndepărtat şi mai recent.
Deşi, la începuturi, şcoala nu dispuneade materialul necesar unei educaţii moderne, nici de cabinete şi
laboratoare, elevii din Capusatului au studiat şi atunci cu mult sârg, aducând cinste acestui lăcaş de cultură şi
civilizaţie. Acum, când şcoala se îndreaptă cu paşi repezi spre treaptacea mai înaltă a dotării cu mijloace de
învăţământ, nu mai trebuie decât ca elevii care o frecventează, conştienţi de menirea ei, să se străduiască
pentru a rămâne acolo unde au ridicat-o, prin străduinţă şi inteligenţă, părinţii lor.
Eu îi mulţumesc şcolii şi în numele colegilor mei, pentru că ne-a fost un cămin sigur şi primitor o
lungă perioadă de timp, dar, dacă această impozantă clădire nu ne poate auzi, toate vorbele de recunoştinţă se
îndreaptă spre cei care i-au dăruit viaţă din viaţa lor, iar nouă, elevilor de astăzi şi de ieri, dorul de a zbura apre
nesfârşita ţară a cunoaşterii.
Cât despre clasa în care am învăţat a fi om, despre colegii care mi-au fost ca nişte fraţi, nu pot să spun
decât că îmi pare foarte rău că a venit şi momentul când fiecare este nevoit să o ia pe drumul său.
În anii de liceu, care vor curge din clepsidra viitorului, unii dintre noi poate vom fi colegi în
continuare, dar, dacă nu vom fi toţi, la un loc, elevii şi profesorii dintâi, nimic nu va mai fi ca până acum.
Vom avea alţi colegi, vom avea alţi profesori, alte drumuri, alte aspiraţii... Ne va fi greu până ne vom
obişnui cu cerinţele sporite ale noului ciclu de învăţământ.
Ne va fi greu până vom armoniza duioasele amintiri ale trecutului cu realităţile grăbite ale
prezentului, cu gândurile zburând năvalnic spre necunoscutul viitor.
Acum, în acest solemn moment al despărţirii, Promoţia anului 2002 vă roagă, stimaţi domni
profesori, să aveţi înţelegere echilibrată pentru supărările pe care vi le-am pricinuit, în inconştienţa
zburdalnică a copilăriei neştiutoare!
Promoţia Anului Caragiale vă rămâne recunoscătoare pentru efort şi sacrificiu, vă mulţumeşte pentru
îmbogăţirea noastră morală şi intelectuală şi vă doreşte multă sănătate, prosperitate şi putere de muncă!
Am terminat şi ultima oră...
Timpul ce repede-a trecut!...
Şi ne-a lăsat în amintire
Clipe dragi pentru durut.
Viitorul ne-am visat
În şcoala cea mai aleasă,
Acum însă a venit
Clipa cea mai dureroasă.
Astăzi noi ne despărţim,
Pentru altă treaptă;
Am vrea cu toţii să mai fim,
Dar timpul nu ne-aşteaptă.
Sperăm în anii care vin
De multe ori să ne-ntâlnim,
Cu gând curat să ne-amintim
De tot ce-a fost frumos şi plin.

ADINA BĂRBÂNŢĂ - VIII A - Şefa Promoţiei 2002
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Timpul a trecut foarte repede
Timpul a trecut foarte repede, furându-ne ani frumoşi ai copilăriei, dar lăsând amintiri plăcute, pe care
am mai vrea să le trăim acum, la sfârşit de clasa a VIII-a, când trebuie să ne despărţim de şcoală, de domnii
profesori şi de colegii cu carene-am cunoscut încă de la vârsta cea mai fragedă, când stăteam toţi pitiţi sub
aripa protectoare a doamnei educatoare Mana Ursuleanu, iar mai apoi a doamnei educatoare Raţu Gherghina.
Aceste două persoane, deosebite pentruafecţiunea care ne-au purtat-o, au avut grijă să ne dea o educaţie cât
mai utilă şi ne-au făcut să trăim ani minunaţi printre poveşti şi diafilme.
Dar anii de greădiniţă s-au scurs ca trei picături de apă, iar noi, luându-ne rămas bun de la doamna
educatoare şi de la jucării, ne-am îndreptat cu paşi repezi spre clasa I, unde timp de trei ani domnişoara
învăţătoare Teodorescu Raluca-Maria ne-a învăţat scrisul, cititul, socotitul, cu multă răbdare şi dragoste. Acea
voce caldă şi iubitoare nu o vom uita niciodată, deşi la începutul clasei a IV-a am fost nevoiţi să ne luăm rămas
bun şi să ne continuăm studiul sub îndrumarea domnişoarei Coca Adriana, care ne-a învăţat şi ea cu stăruinţă şi
pricepere tot ce era mai frumos şi mai interesant.
În toţi aceşti ani de învăţământ în clasele primare, mulţi elevi ai clasei au avut bucuria de a-şi auzi
strigat numele la serbarea de sfârşit de an şcolar: Bărbînţă Adina, Hrişcă Ionuţ-Liviu, Maricari Vlad, Sbiciuc
Diana, Lăcătîş Alina (colegă venită din clasa a II-a), Nisioi Georgeta-Cristina, Scorţariu Andrei, Vranău
Liliana-Ionela, Şalvari Alina-Elena, Cobeliţă Nicoleta, Nacu Maftei-Victor, Jucan Andreea-Laurenţia.
După aceşti frumoşi ani, am trecut cu toţii în clasa a V-a, unde domnul diriginte Nistiriuc-Ivanciu
Traian, alături de ceilalţi domni profesori, ne-au
făcut să iubim învăţătura, cartea, ne-au ajutat să ne găsim
un drum în viaţă.
Ne amintim cu nostalgie de acea perioadă a
vieţii noastre, însă abia acum, când suntem în prag
de despărţire, realizăm că anii copilăriei au trecut, dar
lanţul format de colegi, alături de profesori, nu se va
rupe niciodată, deoarece noi vom păstra mereu în sufletele noastre imaginea şcolii şi ne vom aduce aminte
întotdeauna cu drag, de toţi cei care ne-au fost alături, de clipele petrecute împreună.
Domnii profesori pe care i-am avut în toţi cei patru ani de studiu: domnul diriginte Nistiriuc-Ivanciu
Traian (la limba română); doamna Guşu Ioana, fostă directoare la această şcoală (la matematică); domnişoara
Dominte Daniela şi Brumă Gabriela (la limba engleză, respectiv franceză); doamna directoare Băcanu
Lăcrămioara (la fizică şi chimie) şi domnişoara Pazar Colan-Cristina (la chimie în clasa a VIII-a); doamna
Filipciuc Ortenzia (la geografie, istorie, cultură-civică, în clasele a VI-a şi a VIII-a, alături de domnul Belei
Nicolae, la geografie în clasa a V-a şi domnul Nistiriuc-Ivanciu francisc, în clasa a VII-a); doamna Vermeşan
Florenţa (la biologie, până în clasa a VIII-a, unde a fost înlocuită de doamna Bârzu irina); domnul Forfotă
Emil (la muzică, în clasele a V-a şi a VI-a, urmat de doamna Smadici Andreea, în clasa a VII-a şi de domnul
Ojog Traian-Gabriel, în clasa a VIII-a); domnul preot Giosan Teodor (la religie, în clasele a V-a şi a VI-a,
urmat în clasa a VII-a de domnişoara Coca Zenovia, iar în clasa a VIII-a de domnul Dominte Dorin); doamna
Savu Viorica (la tehnologie); doamna Piticari Maria (la desen, în clasele a V-a şi a VI-a, urmată de doamna
Smadici Andreea, în clasa a VII-a şi de domnişoara Miroţoi Mihaela, în clasa a VIII-a); domnişoara Micuţaru
Mirela şi Mândrilă Angela (la educaţie fizică în clasele a V-a şi a VI-a, respectiv a VII-a, urmate de domnul
Păştinaru Costel, în clasa a VIII-a); domnul Ojog traian-Gabriel (la informatică), domnişoara Munteiana (la
latină).
Elevi premianţi, începând din clasa a V-a şi până în clasa a VIII-a: cu medii peste 9,50 (Bărbînţă Adina,
Hrişcă Ionuţ Liviu); cu medii cuprinse între 9 şi 9,50 (Lăcătîş Alina - locul I în clasele a VI-a, a VII-a şi a VIIIa, la fel ca şi eleva Sbiciuc Diana); Nisioi Georgeta-Cristina, locul al II-lea numai în clasa a VI-a, în rest locul
al III-lea; Vranău Liliana-Ionela; Şalvari Alina-Elena, Colebiţă Nicoleta, Scorţariu Andrei-Modeat, Nacu
Maftei-Victor, Andronicescu Anca (venită din clasa a VII-a); Maricari Vlad, elevi care în aceşti ani au fost pe
locurile al II-lea şi al III-lea. Au fost acordate menţuni următorilor elevi: Jucan Andreea, Luca Ştefan, Nacu
maftei-Victor, Ungureanu nicolae, Berariu marius, Vasileniuc Alexandru, ladău Oana (ultimii trei veniţi din
clasa a VII-a).
Datorită acestor domni profesori menţionaţi mai sus, care şi-au dat toată silinţa de a ne învăţa patru ani
de zile, clasa domnului Nistiriuc a fost una dintre clasele cele mai bune şi sperăm ca în continuare să aducem
cinste şcolii prin reuşitele noastre. Le mulţumim din suflet şi le dorim sănătate, fericire şi putere de muncă în
continuare!

Adina Bărbînţă - şefa clasei a VIII-a A
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SUB SEMNUL PERFORMANŢELOR EXTRACURRICULARE
I)Ne-au reprezentat cu cinste şcoala!
Ajunşi în clasa I, actuali elevi ai claseia VIII-a A, încă jucăuşi şi neastâmpăraţi, aveau
să însemne mult pentru Şcoala nr.2 din Capu-Satului. Astfel încât, cu ajutorul domnişoarei
învăţătoare Raluca Teodorescu Maria s-au descoperit talente înăscute la mulţi dintre noi.
Un exemplu demn de admirat este eleva şi colega Bărbînţă Adina, care încă din clasa a
III-a a practicat schi de performanţă, câştigând frumoase medalii şi diplome. În clasa a Va ia drumul spre atletism, drum care o reprezintă. Astfel încât, după multe eforturi, sacrificii
şi antrenamente, ea reuşeşte să câştige aproape de fiecare dată locul I, loc cu care a
reprezentat şcoala în toate oraşele ţării pe unde a colindat.
Un exemplu asemănător îl reprezintă şi eleva Cobeliţă Nicoleta, care de
asemenea practică un timp schi, unde câştigă premii importante, apoi trece la atletism,
câştigând şi aici medalii şi diplome, fiind mereu pe podiumul cel mai înalt.
În clasele a IV-a şi a V-a se descoperă noi
pasiuni la două dintre colegele noastre:
Lăcătîş Alina şi Şalvari Alina, două eleve care
au reuşit să înfrumuseţeze arta prin
imaginaţie şi creativitate.
Spectaculoasele desene au fost puse la
expoziţii, la revistă, fiind recunoscute atât de
cei din incinta şcolii cât şi de cei pasionaţi de
pictură de peste hotare. Spun de peste
hotare, deoarece aceste două mici artiste
au trimis lucrări la expoziţia internaţională din
China.
Prin clasa a VII-a doamna asistentă a şcolii,
împreună cu fosta doamnă profesoară de
biologie, Vermeşan Florenţa, au făcut o
selecţie a celor mai talentaţi şi mai silitori
elevi la obiectul dumneaei. Această selecţie
a fost făcută pentru alegerea unei echipe
de sanitari pricepuţi, care să reprezinte
şcoala la competiţii intraşcolare. Cei care au
fost selecţionaţi în acest grup sunt: Bărbînţă
Adina, Hrişcă Ionuţ, Ladău Oana, Lăcătîş
Alina, Nisioi Georgeta, Sbiciuc Diana.
Deşi cam stângaci la început, dar cu forţă şi
dorinţă de triumf, cei şase reuşesc după mult
studiu să câştige locul I, la etapa pe oraş şi
locul al II-lea, la etapa zonală.
Noi, toţi, cei care am reuşit să ne descoperim
un talent, o pasiune către un domeniu, la fel ca şi ceilalţi vă mulţumim dumneavoastră,
tuturor, pentru că ne-aţi fost alături şi ne-aţi sprijinit!

Georgeta-Cristina Nisioi - VIII A
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II) Obsesia primului loc
De mică, urmăream la televizor programe sportive şi îmi doream foarte mult să ajung cândva o
sportivă cunoscută în întreaga ţară. Drept urmare, la vârsta de nouă ani, am început să fac schi-fond, fiind
antrenată de domnul profesor Agostan Zoltan-Emil. Timp de patru ani, cât am practicat acest sport, am
câştigat multe concursuri, atât la schi cât şi la alergare, categoria: copii.
Primul meu concurs de alergare + ciclism a fost organizat la B.T.T. Pe data de 1 iunie 1997, intitulat
“Crosbike”. Aici am obţinut premiul I şi m-am hotărât să mă apuc serios de treabă.
Pe data de 1 iunie 1998 a urmat un alt concurs de Ziua Copilului, pe stadionul “Rarău”, unde am
obţinut tot locul I şi numeroase premii.
Iarna, participam la concursuri de schi, însă în primii doi ani nu am trecut de faza judeţeană. În această
perioadă am participat la: cupa “Moş Nicolae”; pe data de 21.12.1998, la ştafetă 3x2 km, clasic, organizat la
Vatra Dornei; cupa “Anul Nou” (pe 3.01.1999); concursul “Moş Crăciun” (pe 23.12.1999), unde am obţinut
mereu locul I. De asemenea, pe date de 16.10.1999 a avut loc concursul CROS - catedră, organizat la B.T.T.,
categoria 11-12 ani, unde am obţinut tot locul întâi.
Primul meu concurs naţional a fost la sfârşit de ianuarie 1999, în judeţul Braşov, localitatea Săcele,
unde am participat împreună cu echipa la cupa “Braşovia”, ocupând primul loc.
În anul 2000 am participat în localitatea Vatra Dornei la Campionatul Naţional Şcolar, etapa
judeţeană, 3 km fond, unde am venit pe locul al III-lea. În urma acestui concurs m-am calificat pentru
Concursul Naţional pentru Copii, schi fond, organizat pe data de 20.02.2000, unde am luat premiul al III-lea
şi totodată prima mea medalie.
Între aceste concursuri am mai participat la încă două, unde m-am clasat pe primul loc. Pe data de
11.03.2000, la aproximativ un an de la moartea soţiei domnului director de la Clubul Sportiv Şcolar Vatra
Dornei, s-a organizat ediţia I a “Memorialului Steluţa Chiriluş”, unde am obţinut locul al III-lea.
Pe data de 31.05.2000 am participat la un alt concurs, pe stadionul “Rarău” , de Ziua Copilului, unde
am venit pe locul I. Atunci am fost remarcată de doamna antrenoare Ţâmpău Elena şi m-am înscris la atletism.
La început am crezut că voi putea practica şi schi, însă m-am înşelat şi a trebuit să aleg. Bineînţeles că am ales
atletismul, unde eram mult mai bună.
Următorul concurs a avut loc pe data de 21.10.2000, în judeţul Suceava, comuna Şcheia, unde am
participat la cros - etapa judeţeană, 13-14 ani fete şi am obţinut locul I. Însă, pe cât m-am bucurat atunci, pe atât
m-am întristat că nu am putut participa la finală, pentru că cineva mi-a băgat beţe în roate, cînd a spus că sunt
legitimată la schi, deşi eu nu mai practicam acest sport. Mai rău a fost că am aflat chiar în ultima zi, înainte de
plecare.
Pe data de 26.05.2001 am participat la etapa judeţeană a Campionatului Naţional de Atletism-juniori,
judeţul Suceava, unde am venit pe locul al II-lea. În urma acestui concurs, am mers la finală pe data de
13.07.2001, la Mediaş, unde am venit pe locul al III-lea.
Pe 18.10.2001 a avut loc etapa judeţeană a Campionatului Naţional de Cros-junioare II, unde am venit
pe locul I, iar pe 24.11.2001 am mers la Sfântu-Gheorghe şi am participat la Etapa Naţională, însă, datorită
unei accidentări la picior, exact înainte de concurs, am venit pe locul al XIII-lea. Nu m-am supărat prea tare,
deoarece eu eram încă junioară III, mai mică decât celelalte concurente. Tot în anul 2001 am mai participat şi
la GRANDPRIX - Suceava şi Bucureşti, dar nu s-au luat locurile în considerare, ci doar un anumit barem - la
fete, junioare III - 1500 m: 4 min. şi 54 sec.
În anul 2002 primul concurs a fost pe 30.03 şi am participat la Etapa Judeţeană a Campionatului
Naţional de Cros, junioare III, unde am obţinut locul I. Abia atunci am participat la categoria mea şi mi-ar fi
părut rău dacă pe data de 13.04.2002, nu aş fi obţinut nici un loc “important” pentru mine. Atunci a fost ultimul
meu concurs până în prezent dar şi cel mai important, unde am obţinut locul al III-lea la Campionatul naţional
de Cros, “Memorialul Vladimir Simionescu”, organizat la Botoşani, şi o nouă medalie de bronz. O amintire
plăcută, printre multe altele mi-a rămas în minte şi de pe urma concursului organizat în 1999 “Stând pe cap”,
unde am obţinut locul al II-lea.
Eu mă consider o fată foarte norocoasă, care, deşi am avut de trecut peste multe piedici şi momente
dificile, cu ajutorul Lui Dumnezeu am izbândit în toate.
Datorită competiţiilor la care am participat şi locurilor pe care le-am vizitat, am învăţat să mă
obişnuiesc şi cu înfrângerile, să depăşesc clipele mai grele şi totodată să mă bucur de toate câte mi-a oferit
viaţa, până în prezent.

Adina Bărbînţă - VIII A
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Tinere condeie
III) De la schi la cros
Primul sport pe care l-am practicat a fost schi-fond, cu profesorul Agostan ZoltanEmil. Am început la sfârşitul clasei a II-a. După puţin timp am avut un concurs pentru
selecţie, organizat în mai 1997, la Câmpulung Moldovenesc, unde am obţinut locul al IIlea. (A fost un concurs de cros).
Următorul concurs a fost la schi, organizat pe data de 6.12.1998,
cupa “Moş Nicolae”. Am participat la 3 Km-clasic şi am luat locul
al II-lea.
După câteva săptămâni de muncă, domnul profesor s-a hotărât
să mă ducă la un concurs mai bine organizat şi cu premii mai
mari, aşa că, pe data de 20.12.1998, am concurat în localitatea
Vatra Dornei la un concurs de schi, copile III, 2 Km, unde am
obţinut locul I, chiar dacă am început cu emoţii, fiind primul meu
concurs în afara localităţii Câmpulung Moldovenesc. A doua zi,
pe 21.12.1998, am concurat la “Ştafetă, 3x2 Km, clasic”, unde
am luat locul I, cu echipa.
Anul Nou se apropia şi aşa, domnul profesor s-a hotărât să dăm
un concurs pe data de 03.01.1999, în Câmpulung Moldovenesc,
terminând a doua.
La data de 16.01.1998, în localitatea Vatra Dornei am participat la cupa “CSS. Vatra
Dornei, copile III, 2 Km. Acolo am luat locul I, la fel ca în a doua zi, când am concurat la
cupa “CSS. Vatra Dornei, copile III - Pursuit.”
La data de 26.01.1999, am concurat la o verificare, organizată în Câmpulung Moldovenesc, la schi-fond - 3 Km, clasic, unde am luat locul al II-lea.
La sfârşitul lunii ianuarie 1999, am plecat în cantonament la Predeal. Acolo am
concurat la multe concursuri. Printre cele mai importante au fost la Săcele, pe 30.01.1999,
cupa “Braşovia”, schi-fond, 2 Km, fete, unde am obţinut locul I. A doua zi, tot la Săcele, am
concurat cu echipa la Ştafetă - fete, unde am luat locul I.
La începutul lunii februarie 1999, am avut finala naţională la copile III, schi-fond “Ştafetă”, 3x2 Km, clasic. Acolo am obţinut locul al III-lea şi prima mea medalie. Concursul
a fost la Zărneşti, în judeţul Braşov.
La data de 16.10.1999, am concurat la CROS, desfăşurat în municipiul
Câmpulung - Moldovenesc, la categoria 11-12 ani şi am luat locul al II-lea.
La data de 23.12.1999 am participat la cupa “Moş Crăciun”, 3 Km
clasic, în localitate, unde am luat locul al II-lea.
Pe data de 2 iunie 2000 m-am înscris la atletism, unde m-a antrenat
doamna profesoară Ţâmpău Elena. După câteva luni de antrenament am
participat la CROS - etapa judeţeană, 11-12 ani - fete, organizat pe data de
11.10.2000, localitatea Suceava, unde am luat locul I.
La data de 26.05.2001 am concurat la etapa judeţeană a
Campionatului Naţional de Atletism, junioare III, organizat în Suceava, unde am luat locul
al II-lea.
Pe data de 30.03.2002 am participat la etapa judeţeană a
Campionatului Naţional de Cros, juniori, categoria a III-a, organizat
în Suceava, unde am luat locul al III-lea.

Nicoleta Cobeliţă - VIII A
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I

II

Mor cocori în zbor
Şi clipele se sting uşor...
În ultima oră de şcoală,
Deodată ne-am trezit pe-afară...
Cad frunzele cu dor,
Covor multicolor...
Noi suspinăm mereu,
Căci ne despărţim cu greu.

Azi, în ceasul despărţirii,
Plânge sufletul în noi...
Se scutură de lacrimi trandafirii
Iar cerul cerne, grăbit, ploi.
Şi stropii jalnici cu noi plâng,
Sub geamuri amintiri se strâng...

Anca Andronicescu - VIII A

Nicoleta Cobeliţă - VIII A
III
Încă ne vedem de-o şchioapă, cu părinţii de mână, purtând pe umerii fragezi ghiozdanele...
Şcoala pentru noi, începătorii, era plină de mistere, îşi deschidea porţile cu dărnicie şi promisiuni încă
neânţelese...
Lăsam în urmă joaca nevinovată cu păpuşile şi cu maşinuţele, pentru a începe un drum al
muncii şi al angajării... Foarte curând, sub îndrumarea scumpei noastre învăţătoare, am descifrat cu
răbdare şi entuziasm tainele abecedarului şi universul nesfârşit al cifrelor.
În anii mai denşi ai gimnaziului am avut mereu în apropiere, în momentele mai dificile, pe
domnii profesori - îndrumători pasionaţi pe drumul spinos al cunoaşterii...
Pentru dragoste şi suflete, pentru răbdare şi înţelegere, vă mulţumim şi vă promitem că acolo,
unde ne va îndruma soarta, vom face mereu cinste şcolii de unde am pornit în cucerirea vieţii!

IV
V
Azi e zi de cântece,
Azi termin a opta A
Şi-am să las în urmă
Să vă spună lacrima
Ce n-am să pot nicicând uita...
Iată, clipa a sosit,
Grea şi dureroasă,
Clipă pentru despărţit,
Neuitată şi duioasă.
Azi e zi de bun rămas,
Deci “La revedere!”,
Spre amintire eu vă las
Doar lacrimile grele.

Peste timp,
Când ne-om revedea,
Vom răscoli în cenuşa amintirilor
Şi-n minte noi vom aduna
Căldura tuturor privirilor.

Andrei-Modest Scorţariu - VIII A

Ionuţ Hrişcă - VIII A

9

Să râdem de ... greci!
Vă regretă şi vă mulţumesc!
Primele clipe în această unitate de învăţământ le-am trăit în anii fragezi ai copilăriei,
când pentru întâia oară am păşit, alături de părinţi, pragul ocrotitor al grădiniţei. Aici, cu
ajutorul competent şi mereu zâmbitor - încurajator al doamnei educatoare Gherghina Raţu
am realizat primele semne pe caiete. Doamna ne-a învăţat cum să fim un colectiv unit, cum să
lucrăm şi să ne jucăm împreună, cum şi de ce să ne ajutăm aproapele.
“Ajunşi” în clasa întâi, eram puţin speriaţi, însă curioşi a afla cât mai repede cum va
deschide pentru prima dată uşa clasei. A deschis-o tânăra domnişoară Cazacu, de la care am
deprins a scrie şi a citi, pătrunzând în lumea de basm a literelor şi a cifrelor. Ne aducem şi acum
cu drag aminte de orele petrecute împreună, de felul cum domnişoara învăţătoare se comporta
cu noi, mereu plini de viaţă şi de curiozitate.
Vacanţa de vară, prima vacanţă mare din viaţa noastră, a făcut ca să ne despărţim, iar în
toamna următoare, în clasa a II-a ne aştepta o altă învăţătoare, domnişoara Moroşan.
Dumneaei ne-a învăţat lucruri noi, împreună am mers în excursii, făcându-ne să observăm cu
alţi ochi natura.
În următoarele două clase ale ciclului primar ne-a fost învăţătoare doamna Maria
Samoilă, de la care am pătruns misterele matematicii, dumneaei fiind profesoară de
matematică.
În aceşti patru ani ai începutului colectivul clasei a suferit mici modificări, prin plecarea
a doi colegi şi venirea a altor trei.
Terminând cu bine clasele primare şi luându-ne un “La revedere!” dureros de la
doamna învăţătoare, am continuat şcoala în ciclul gimnazial, îndrumaţi cu atenţie şi
profesionalism de doamna Maria Cernăuţeanu, profesoară de limba şi literatura română.
Doamna dirigintă a continuat cu noi munca învăţătoarelor, încurajându-ne pe calea cea bună.
În al doilea an gimnazial, după cum eram - din păcate - obişnuiţi, alte schimbări:
doamna Anca Tudose, profesoară de matematică, noua noastră dirigintă; domnul profesor
Traian Nistiriuc-Ivanciu, la română ...
În următorul an şcolar, deci în clasa a VII-a, munca educativă a continuat sub
îndrumarea domnului diriginte Francisc Nistiriuc-Ivanciu, profesor de istorie-geografie, însă
şi dumnealui ne-a părăsit în următorul an, primind post la altă şcoală din municipiu.
Patru ani - patru diriginţi. Aceasta pentru că în clasa ultimă a gimnaziului ne-a călăuzit,
spre o comportare frumoasă şi demnă, domnişoara daciana munteanu, profesoară de limba şi
literatura română, cu care am parcurs programa primului obiect din catalog în clasele a VII-a
şi a VIII-a.
În general, şi pentru a nu ne repeta, la celelalte materii de studiu am fost călăuziţi spre
tainele cunoaşterii - cu mici excepţii - de colectivul cadrelor didactice de la clasa paralelă.
Şi, spre deosebire de aceasta, standardele colectivului clasei noastre, la învăţătură şi
comportare, nu au fost la nivelul aşteptărilor profesorilor şi părinţilor. Totuşi, s-au remarcat ca
exemple bune pentru colegi, elevii: Negrea Alina-Georgiana, Peiu Simona, Sfarghiu Grigore.
Acum, la despărţirea de colegi, de profesori şi de şcoală, cei paisprezece elevi ai clasei a
VIII-a B vă regretă şi vă mulţumesc din toate inimile pentru prietenie, răbdare şi efort. La
revedere şi mult succes la examenul de capacitate!

Alina-Georgiana Negrea - Şefa clasei a VIII-a B
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Arc peste timp
I
Parcă ieri boboci eram,
Strânşi de mâna mamei
Şi cu toţii ne miram
De căldura toamnei...
Şi timpu-a zburat,
Plin de nerăbdare...
Azi am terminat
Şi ce rău ne pare!...
Alina-Georgiana Negrea - VIII B

II
Îmi pare foarte rău că sunt nevoit să mă despart de colegi şi de profesori, îmi pare
foarte rău că timpul copilăriei mele este atât de grăbit...
Pentru eforturile tuturor îndrumătorilor mei, pentru sacrificiul lor dezinteresat şi total
- mii şi sincere mulţumiri, iar colegilor mei buni succese mari la dificilele examene care ne
aşteaptă!
Gabriel Hrişcă - VIII B

III
“La revedere! ne luăm
De la fiecare
Şi mereu te regretăm
Clipă muritoare !...
“La revedere” eu îţi spun,
Bancă părăsită,
Şi pornesc pe un alt drum,
Şcoala mea iubită!
Oana Puiu - VIII B
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Arc peste timp
Ramân acum doar amintirile...
“Mi-amintesc de prima zi de scoala
Când în jur vedeam numai copii
Toti aveau ghiozdane si caiete
Si în suflet numai bucurii.”
Parca a fost ieri... Vacanta cu zilele ei calde a zburat ca un stol de rândunele.
Era o dimineata frumoasa de toamna. Nu parea a fi altfel decât celelalte zile, dar totusi era o zi speciala.
Cu cît ma apropiam de scoala, cu atât emotiile începeau sa-si faca simtita prezenta mai mult. Când am pasit
pragul scolii, m-am întors în timp si pentru o clipa am retrait prima mea zi din viata de scolar.
În curtea scolii, alaturi de ceilalti copii, “boboceii”, tinându-se de mâna parintilor, priveau speriati în
jur. Am încercat sa-i încurajez din priviri. I-am condus în clasa care urma sa le fie a doua lor “casa” timp de
patru ani. Manualele îi asteptau cuminti pe banci. Nerabdatori, dar si curiosi în acelasi timp, copiii au început
sa le rasfoiasca.
Treptat au descoperit secretul semnelor scrise pe hârtie, au descoperit tainele cîrtilor învatând ca
acestea sunt comori pline de întelepciune si truda, precum si cei mai buni prieteni si sfatuitori.
trecut-au în zbor anii de scoala, ani în care am trait împreuna si tristeti si bucurii. Ramân acum doar
amintirile placute ale acelor zile de neuitat.
“Copilaria n-o vom uita,
Nu ne mai întâlnim cu ea!...”
Înv. Ancuta-Petronela Cenusa
(pentru clasa a IV-a A)

I
Domnişoara noastră învăţătoare a fost pentru noi ca o mamă. Ea ne-a pus prima dată stiloul în mână şi
ne-a învăţat să facem primul A.

Raluca-Nicoleta Mercheş - IV A
II
Dragă domnişoară învăţătoare! Aţi fost pentru mine şi pentru colegii mei călăuză înţeleaptă într-o
lume rece şi nepăsătoare...

Elena Huţanu - IV A
III
Cu emoţie deplină,
Strălucind ca o lumină,
Din mulţime o zării
Eu, boboc în clasa-ntâi...
Însă timpu-ncet trecu;
Ca o mamă petrcu
Domnişoara cu-ai săi fii,
Cu tristeţi şi bucurii...

IV
A fost prima care ne-a învăţat cum să citim, cum
să ne comportăm, ne-a învăţat să fim politicoşi unul cu
celălalt, a fost pentru noi o a doua mamă... Pentru aceasta
noi o iubim şi o asigurăm că nu o vom face de râs
niciodată...

Diana-Mihaela Crăciunescu - IV A

Petru Erhan - IV A
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Mens sana in corpore sano!
V
Când noi eram răi, ea ne spunea că dacă noi suntem răi cu dumneaei, are să fie şi dumneaei cu noi rea.
Pe toţi ne ocrotea şi ne apăra, tuturor le dădea poveţe şi încurajări...

Adrian-Silviu Ghinescu - IV A
VI

VII

Doar în câteva cuvinte,
Cu drag ne-aducem aminte
De domnişoara-nvăţătoare,
De când i-am dăruit,
Cu glas sfios şi poticnit,
Cea mai frumoasă, primă floare...

Când făceam gălăgie în timpul orelor, ea ne pedepsea,
iar când nu ne făceam temele acasă, ne trimitea la tablă să vadă
dacă ştim să rezolvăm exerciţiile sau problemele pe care le-am
avut de scris.

Damian Săuţa - IV A

Petru Erhan - IV A
VIII
Ultima zi a clasei a IV-a a fost una dintre cele mai însorite zile de vară, o zi plină de bucurii (că
terminam cu bine un ciclu de învăţământ şi că ne aştepta vacanţa mare), dar şi de tristeţe (pentru că ne
despărţeam de buna şi frumoasa noastră-învăţătoare...)
În acelaşi timp eram şi emoţionaţi, la gândul că vom începe o altă etapă a vieţii noastre, o etapă cu
cerinţe mai multe şi mai mari...
Parcă ieri eram boboci în clasa I, iar acum iată-ne boboci într-a cincea!... Va fi greu, va fu uşor..., vom
vedea în toamnă!... La revedere, învăţătoarea noastră-dragă! La toamnă, alţi copii vă vor spune : “Bună ziua!”

Roxana Alboi - IV A
IX
C-aşa e drumul vieţii,
De vrei multe să ştii,
Tristeţe, multă muncă,
Speranţe, bucurii...
Iar tu, dragă copile,
Învaţă şi fii înţelept!
Şi pentru adevăr mai vie
Să-ţi bată inima în piept!
Şi ochii să-i înalţi mereu
Către bunul Dumnezeu,
Că de acolo vine
Tot ce e bine, tot ajutorul tău...

Petru Erhan - IV A
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Lecţia de... matematică
Acum, în tristul ceas al despărţirii...
Era în septembrie... Deşi mai aveam câteva zile până la începerea şcolii, emoţiile au început.
Mă despărţeam de d-na educatoare de la grădiniţă (Gherghina Raţu), de colegii cu care am petrecut
patru ani de cântec, joc şi poveşti.
Acum trebuia să-mi pregătesc totul: uniforma, ghiozdanul, pentru a porni pe un alt drum, spre şcoală.
Şi iată că dimineaţa mult visată sosise! În acea frumoasă zi de septembrie am pornit cu inima bătând de
emoţie spre şcoală.
Un soare blând şi molcolm lucea pe cer. Flori minunate revărsau în văzduh miresme îmbătătoare şi un
colorit vesel te întâmpina în buchetele de flori.
Doar copacii ne vesteau neliniştiţi că toamna începuse. Dar nu aveam timp prea mult să privesc în jur.
Aveam să fiu şcolar şi mă grăbeam spre şcoală, unde îmi reveneau răspunderi mari.
Strada era plină de băieţi şi fete. Unii dintre aceşti şcolari erau ca şi mine, în clasa întâi. Se cunoşteau
după felul sfios în care îşi ţineau părinţii de mână.
Frumos pavoazată, şcoala ne aştepta cu drag. Aşa am văzut pentru prima dată clasele aranjate. Curând
aveam să mă obişnuiesc şi cu zgomotele din jur şi cu glasul sonor, dar cald al doamnei învăţătoare.
În dreptul clasei mele am văzut-o pe d-na învăţătoare Lăcătuş Petronela. Ne aştepta cu drag, ca pe
atâtea alte generaţii de elevi.
Cu paşi uşori dar sigur, ne-a condus spre viitoarea noastră clasă. Încerca să ne încurajeze cu un zâmbet
şters.
Nu-mi amintesc despre ce ne-a vorbit, dar glasul ei cu unduiri melodioase l-am auzit în decursul celor
doi ani petrecuţi împreună (clasele I şi a III-a).
În clasa a II-a am fost îndrumaţi de d-na înv. Anca Agrigoroaie.
A urmat apoi clasa a IV-a, când am fost preluaţi de d-na înv. Morar Maria.
Ne amintim de vremea bastonaşelor, a literelor, a primelor adunări, probleme, cât de greu a fost până
când am învăţat tabla înmulţirii şi împărţirii, cititul, povestitul... Şi anii au trecut în zbor. La început, gramatica
mi se părea că are multe denumiri.
Confundam tot timpul atributul cu adjectivul, subiectul cu substantivul. Şi tot aşa: părţi de vorbire cu
părţi de propoziţie, silabe cu cuvinte, litere cu sunete, până când, în sfârşit, am priceput că “a” este un sunet şi-i
zicem vocală; “oa” este o silabă din cuvântul “oală”; carte este un cuvânt; “Eu citesc”, este o propoziţie.
Îmi amintesc cu plăcere de primele lecţii de istorie. Pe măsură ce am crescut, am ajuns să
cunoaştemluptele purtate de strămoşii noştri, cum s-a format statul naţional român şi figurile cele mai de
seamă ale istoriei poporului nostru.
Privind în urmă, acum totul mi se pare atât de simplu! Orice muncă cere efort şi munca noastră a cerut
efort care a fost încununat, de cele mai multe ori, de satisfacţie.
Am crescut, am muncit, am greşit, (unii mai mult, alţii mai puţin), dar din greşeli am învăţat.
Acum, în tristul ceas al despărţirii, am vrea să le mulţumim tuturor şi să-i asigurăm că vom munci şi
vom aşeza multă învăţătură peste ce am început.
La toamnă vom continua în clasa a V-a cu obiecte de studiu noi. Nimic nu trebuie să ne sperie, deoarece
cunoştinţele însuşite în cei patru ani constituie o adevărată bază, pe care se va putea înălţa învăţătura noastră.
Păşim, încrezători în noi, spre clasele mai mari... Să creştem sănătoşi la trup şi minte, să învăţăm cu
dragoste şi sârg, spre bucuria părinţilor şi a învăţătorilor pe care i-am avut!
Mult succes mai departe şi multă, multă sănătate!

A consemnat, în numele elevilor clasei a IV-a B, d-na lor înv. Maria Morar
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Arc peste timp

ASTEPTARE
I
Am asteptat cu drag,
De când am început sa stiu,
Cu umblet tesut în zâmbet zglobiu,
Cu privirea sfios aplecata,
Educatoarea sa treaca de prag
Sfiosul timp de altadata.
II
Astept cu nemurita speranta,
Cu neîncercata încordare,
Într-o abia perceptibila rumoare,
Sa se deschida, încet, usa de la clasa
Si sa paseasca printre noi si prin noi,
Nesperat de frumoasa,
Cu visele noastre de mâna,
Învatatoarea pe care, la greu în viata,
Cu mine si cu tine-o sa ramâna.
III
Vom astepta mereu si mereu
Si el, si ea si tu si eu Cu nespusa mângâiere,
Cu gândul viu ca înca se mai poate,
Strângând cu-afect crispat,
La piept,
Fascinantul Catalog al copilariei mele,
Profesorul cel Fara de Moarte.

TRAIAN TINIANU
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Arc peste timp
Din istoricul Scolii (III)
(1937 - 1948)
În anul 1940 cladirea scolii nu era terminata. (Aripadinspre rasarit era în lucru.)
În iulie 1941, scoala este rechizitionata pentru spitalul german de campanie. Cu acest prilej se fac: baia
scolara, instalatia de apa si de electricitate. Învatamântul se facea în localul vechi al scolii.
În anul 1942 s-a terminat construirea aripei dinspre rasarit, iare localul scolii devine o institutie de
cultura moderna, atât sub raport material cât si spiritual. Datorita prestigiului acestei scoli, în anul 1942 devine
“Scoala de experienta”, care a adapostit timp de doua zile, în acel an, cursurile tuturor organelor de control din
Bucovina, sub presedintia profesorului C. Enescu, inspectorul-sef al învatamântului primar din regiune si
priceput autor de carti pedagogice, conform relatarilor din “Cronica Scolii”.
Anul 1945 a adus urmele razboiului. În judet au fost distruse opt scoli primare. Scoala noastra a avut de
refacut mobilierul, materialele didactice si ferestrele, sparte de exploziile produse la gara.
Pentru deschiderea scolii s-au împrumutat mese si laiti de la localnici.
În anul scolar 1947 - 1948 functiona, în localul vechi al scolii, atelierul mecanic”S.A. Domeniile
Bucovinei” si tot în acelasi an s-a amenajat în odaile fostei bai scolare locuinta pentru director, în forma
provizorie, pâna când se va construi aripa a treia a scolii.
Urmasul lui Nicu Niculescu la directiunea acestei scoli a fost, din anul 1938, învatatorul Teofil
Sandru, care pâna în acel an fusese revizor scolar al judetului Câmpulung.
Din februarie 1942 noul director era învatatorul Nicolae Ciobanu. Tot în acel an - 1942 - aceasta scoala
a fost aleasa ca “Scoala de experimentare” - spun documentele din arhiva scolii.
În Registrul de inspectie, aflat în arhiva scolii, inspectorul general scolar C. Enescu relata, în februarie
1942, despre aceasta scoala: “Impresia generala e ca aceasta scoala a fost bine condusa pâna acum si, prin felul
cum se prezinta - în aceste vremuri grele - e una dintre scoalele de frunte ale judetului.”
În anul 1947, Scoala Capusatului avea douasprezece posturi de învatatori, profesori, maistri - pentru
un numar de 390 de elevi înscrisi.
Noul director al scolii a fost numit Alexandru Paulencu, prin decizia Ministerului Educatiei Nationale,
începând cu 18 aprilie 1947.
(Urmare în viitorul numar al revistei)

Prof. Ortenzia Filipciuc
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NU... Inculturii!
Perle... nestrălucitoare,
în Anul Caragiale
1) I.L. Caragiale s-a născut în satul... Himalaia. (!)
2) El arată la hartă cu degetul... atrăgător. (!)
3) Ion Creangă a fost înmormântat în cimitirul... “Eroilor”, din Iaşi. (!)
4) Elevul a dat un test de... valuare. (!)
5) Căruţaşii se ... duse. (!)
6) Coana Joiţica, din comedia “O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale era o
persoană... feminină. (!)
7) Gama Do Major este formată din două tonuri şi... restul: semitonuri...
8) Genitivul are funcţia de a arăta... genurile. (!)
9) Oraşul Iaşi se află în... Câmpia Română, iar Tulcea în... Podişul Dobrogei. (!)
10) La îndemnul mamei sale, Caragiale i-a dat foc copilului, care saluta
milităreşte... (!)
11) Cel mai mare oraş din Delta Dunării este Constanţa. (!)
12) Ionel din “Vizită” era mai puţin prost crescut decât Goe, pentru că era... mai
mic. (!)
13) Râurile din Câmpia Română formează lacuri, deoarece sunt... mai leneşe. (!)
14) Substantivul casă este... la genul... acuzativ şi la numărul... feminin. (!)
15) - Doamne, cât de urgent mai trece şi timpul ăsta! Uite, deja am ajuns în
secolul... 2002! (!)
16) Profitând că tatăl lui Ionel nu era acasă, I. L. Caragiale (!) a... realizat o vizită...
onomastică la doamna Maria Popescu. (!)
17) Aici... a dat jos paltonul şi pantofii, punându-i în... dulap. (!)
18) Un important semn de ortografie este... ghilimeaua mică. (!)
19) Pentru că nu a fost lăsat să se uite afară, Ionel a luat mingea şi... a spart toate
geamurile de la... tren. (!)
20) Goe a trântit... cu sabia pe jupîneasă la pământ şi i-a scos un ochi mamei,
vărsând la urmă cafeaua fierbinte în... pantofii musafirului. (!)
Auzite şi culese de
Ionela Vranău, Alina Lăcătîş, Diana Sbiciuc şi Georgeta Nisioi (VIII A)
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