
CAPITOLUL I      
1 DECEMBRIE – CENTENARUL MARII UNIRI

ARGUMENT:

 Suntem fericiții urmași ai unui neam 
destoinic, curajos, greu încercat de istorie.
În mileniul al III-lea, CENTENARUL MARII UNIRI, 
reprezintă o emblemă a fiecărui român, emblemă ce 
o vom purta cu multă responsabilitate. Înaintașii 
noștri ne-au dăruit o țară liberă, întreagă, neștirbită, 
cu multe resurse valoroase.
 MAREA UNIRE este o provocare pentru 
fiecare român! MAREA UNIRE este o nestemată 
prețioasă de care trebuie să aibă grijă tânăra 
generație, dar și urmașii urmașilor lor, deoarece 
”Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității 
naționale nu este opera nici unui om politic, a niciunui 
guvern, a niciunui partid; este opera istorică a întregii 
națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu 
putere din străfundurile conștiinței unității neamului, 
un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l 
călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul 
dorit.” (Florin Constantiniu – ”O istorie sinceră a 
poporului român”)

SCURTĂ  DESCRIERE:
REZUMATUL  ACTIVITĂȚILOR:

Activitatea I
 a) Împodobirea sălilor de clasă, a holurilor și a 
geamurilor școlii în spirit sărbătoresc, cu benzi 
tricolore, stegulețe, simboluri populare românești 
etc. (întreaga echipă de proiect);
 b)  Expunerea pe panouri (personalizate pe 
clase) a diverselor lucrări specifice evenimentului 
aniversar: referate istorice, informări, creații ale 
elevilor (poezii, eseuri, compuneri), postere istorice, 
lucrări plastice, colaje etc. (prof. Căulea Elena și 
echipa de proiect);
 c) Expunerea, pe panouri, a unei colecții de 
artă fotografică (fotografii din vechime ale familiilor 
elevilor din clasele V- VIII și ale cadrelor didactice) ce 
oglindesc trecutul românilor începând cu 1917, care 
reflectă puntea de legătură dintre trecut și prezent 
(prof. Căulea Elena);
Activitatea II - Șezătoare literară: ”Noi ne unim cu 

țara”- clasa a III-a B (prof. înv. primar Nicuțariu 
Simona și prof. înv. primar Brădățan Felicia;
Activitatea III – ”Sunt român și bine-mi pare” - 
clasele a III-a A și a II-a A, a II-a B, susțin un program 
cultural-artistic pe temă patriotică  în cadrul 
Consiliului Profesoral (prof. înv. primar Cardasim 
Paraschiva, prof. Blaga Daniela);
Activitatea IV - ,,Suntem o țară seculară, dar cu un 
popor milenar” - plantarea unui arbore secular, 
simbol al dăinuirii neamului românesc (prof. înv. 
primar Cardasim Paraschiva și prof. Căulea Elena);
Activitatea V - ,,Primiți cu Centenarul?” - susținerea  
de programe cultural-artistice cu temă patriotică, la 
grădinițele din oraș  (prof. înv. primar Cardasim 
Paraschiva și prof. Sinocicu Senorica);
Activitatea VI - ,,Unirea - un ideal, un crez și o voință” 
- activitate la Biblioteca orășenească, clasa a III-a C 
(prof. înv. primar Zaiți Nicoleta)
Activitatea VII - ,,Să primim cu bucurie arborele 
secular” - împodobirea arborelui nou-plantat, în 
spiritul CENTENARULUI MARII UNIRI (clasa a V-a  A, 
prof. Rusu Eugenia)
Activitatea VIII - ,,Suntem români, suntem creștini” - 
susținerea  unui program cultural-artistic cu temă 
patriotic-religioasă, la Așezământul social ”Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie și Cuvioasa Matroana” din Bucșoița 
(clasele a III-a A și a II-a A, prof. înv. primar Cardasim 
Paraschiva și prof. Sinocicu Senorica);
Activitatea IX – ”Astăzi împlinim 100 de ani!” -  
susținerea  de programe cultural-artistice cu temă 
patriotică cu elevii claselor a III-a A, a II-a A, a VI-a B, a 
VII-a A (prof. înv. primar Cardasim Paraschiva, prof. 
de muzică Gemănaru Ștefana, prof. de religie Șincari 
Maria) la Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului” din 
Gura Humorului.

CENTENARUL  MARII  UNIRI 
ÎN SPIRIT BUCOVINEAN
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SCOPUL PROIECTULUI: 
Cinstirea marelui eveniment - CENTENAR 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1: Creșterea gradului de informare a elevilor și 
cadrelor didactice cu privire la MAREA UNIRE; 
sărbătorirea centenarului; cunoașterea actului 
istoric în sine;
O2: Însușirea și consolidarea cunoștințelor despre 
împrejurările care au favorizat MAREA UNIRE;
O3: Cunoașterea și promovarea valorilor istorice 
naționale;
O4: Cultivarea sentimentelor patriotice de dragoste 
de țară, de respect pentru străbunii ce au luptat 
pentru înfăptuirea MARII UNIRI; cultivarea mândriei 
de a fi român;
O5: Antrenarea tuturor elevilor școlii (inclusiv a celor 
12 elevi cu CES ai școlii din clasele a VI-a A, a VII-a C și 
a VIII-a C) în activități  specifice aniversării 
CENTENARULUI MARII UNIRI, 1918-2018.

ORGANIZATOR: 
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, județul 
Suceava

PERIOADA  DE  IMPLEMENTARE:
5 noiembrie - 1 decembrie 2018

NUMĂR DE BENEFICIARI:

GRUP ȚINTĂ: 400 elevi din clasele pregătitoare - a 
VIII-a, preșcolarii de la grădinițele ”Căsuța piticilor”, 
”Lumea copilăriei”, ”Pinochio”, părinți, cadre 
didactice, comunitate.

RESURSE:

UMANE: Reprezentanți ai cultelor - Parohiilor: 
Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului” din Gura 
Humorului și Bucșoița, cadre didactice, 400 elevi ai 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului, părinți, 
voluntari: silvicultori, 1 psiholog, 1 student – militar în 
rezervă,  veterani de război, reprezentanți ai 
comunității locale.

MATERIALE: planșe cu imagini reprezentând Unirea, 
planșe cu personalități istorice, Steagul Tricolor, 
Stema Țării, Harta României Mari 1918-1940, volume 
cu povestiri istorice, CD-uri  cu filme istorice, CD cu 
cântece patriotice, baloane, șepci tricolore, 
costume populare pentru programul artistic, 
acuarele, pensule, bloc de desen, creioane colorate, 
markere, carton alb și colorat, lipici, ace cu gămălie, 
beteală tricoloră, fundițe, globuri tricolore, cameră 
foto digitală, camera video, polistiren expandat, 
casetofon, casete audio, hârtie creponată, coli, 
mape, dosare pentru portofolii, 250 fotografii 
procurate  de elevii școlii de la părinții, bunicii, 
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străbunicii, stră-străbunicii lor, vecini din perioada 
1918-1990.

 METODE, TEHNICI, PROCEDEE:
explicația, conversația, expunerea, problematizarea, 
Brainstormingul, povestirea, munca independentă, 
exercițiul, demonstrația, jocul de rol.

PARTENERI:
1.Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului,, din Gura 
Humorului, preot paroh Mircea Nuțu;
2.Centrul Cultural Bucovina - Biblioteca orașului 
Gura Humorului, bibliotecar Vâzdoagă Corina;
3.  Grădinița cu program prelungit ”Căsuța piticilor!, 
director Nicolau Tatiana;
4.  Grădinița cu program prelungit ”Paradisul 
piticilor”
5.  Grădinița cu program normal ”Lumea copilăriei” și 
structura ”Pinochio”, director Mihalache Rita;
6.  Așezământul social ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie și 
Cuvioasa Matroana” din Bucșoița;
8.  Firma ,,Green Guard” din Gura Humorului din Str. 
C. Porumbescu, nr.19-furnizor arbore;
9.  S.C. Gravour SRL, Gura Humorului - furnizor placă 
monumentară centenară;
10.  Cardasim David - militar în rezervă, student;
11.  voluntar Ginghină Dumitru - silvicultor (plantare 
arbore secular);
12. voluntar Prelucă Mihai - psiholog (editare panouri 
” C e n t e n a r u l  o g l i n d i t  î n  a r t a  fo to g ra f i c ă  - 
1918/2018”).
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 C â n d  f i e c a r e  r o m â n  î n c e a r c ă  s ă - ș i 
amintească despre originile sale adânci - de la daci, 
de la romani și din alte neamuri - când cu toții ne 
scotoceam prin conștiința de neam și de țară, 
pregătindu-ne de paradă, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 
1 Gura Humorului au fost mobilizați, cu mic cu mare, 
într-un proiect de Zile Mari.
 Încă de la începutul lui noiembrie (2018), 
elevii școlii au demarat acțiunea "Centenarul Marii 
Uniri în spirit bucovinean", sub directa îndrumare a 
tuturor dascălilor cu inimă de român.
 În prima etapă au confecționat materialele: 
benzi tricolore, panglici, beteală tricoloră, "hora 
românașilor", stegulețe, conturul României în 
diverse mărimi și decorațiuni etc. - materiale cu care 
și-au împodobit școala de sărbătoare. Sălile de clasă, 
holurile, geamurile și curtea, măreț împodobite, 
așteptau derularea celor 9 mari activități cuprinse în 
proiect.
è S u f l e t u l  m a r e l u i  p r o i e c t ,  i n i ț i a t o r i  ș i 
coordonatori ai acestui proiect au fost profesorul de 
istorie, doamna Elena Căulea și profesor pentru ciclul 
primar, doamna Paraschiva Cardasim, coordonatori 
călăuziți, susținuți și încurajați de doamna director, 
profesor  Senorica Sinocicu.
è Elevii mai mari au scris eseuri, informări, poezii, 
au colecționat fotografii vechi ale străbunilor, au 
pictat și au făcut colaje, expunându-le apoi, ca la 
paradă, pe holurile școlii.
è Ziua de 28 Noiembrie - zi de mare sărbătoare! 
Odată cu aniversarea Unirii Bucovinei cu România, 
școala noastră, cu multă însuflețire, a plantat un 
a r b o r e  s e c u l a r,  c ă r u i a  i - a u  a t a ș a t  p l ă c u ț ă 
monumentară. În timpul plantării bradului argintiu-
ornamental, la minus 20 de grade Celsius, elevii școlii 
noastre s-au adunat în jurul arborelui nou, cântând cu 
însuflețire cântece patriotice, dansând Hora Unirii și 

f l u tu r â n d  s t e a g u r i  t r i co l o r e .  O r g a n i za to r i i 
evenimentului, alături de doamna Director, profesor 
Sinocicu Senorica, au legat panglici tricolore pe 
ramurile puiului de brad.
 În zilele următoare, placa monumentară - 
"Centenarul Marii Uniri / 1918-2018", trona în fața 
brăduțului nostru care a fost împodobit cu beteală 
tricoloră, globuri tricolore, panglici și stegulețe. Gătit 
de sărbătoare, ARBORELE SECULAR va veghea de-a 
lungul anilor, activitatea noastră școlară, jocul 
copiilor, visele lor, străjuind ca un martor al marelui 
eveniment.
 Colectivele de copii ale claselor a III-a A și a II-
a A, sub directa îndrumare a doamnei profesor 
Paraschiva Cardasim, au purtat vestea MARII UNIRI, 
"din casă, în casă", susținând mai multe spectacole 
cultural-artistice la instituții importante ale orașului, 
dar și în afara orașului: la Grădinița cu Program 
prelungit „Căsuța Piticilor”, la Grădinița cu Program 
Prelungit „Pinochio”din Gura Humorului, la sediul 
Poliției din Gura Humorului, la Școala Gimnazială Nr. 1 
Gura Humorului, la Catedrala Ortodoxă "Adormirea 
Maicii Domnului" Gura Humorului, la Așezământul 
Social "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Cuvioasa 
Matroana"  Bucșoița – oraș Frasin, încântând 
sufletele, umplând inimile a sute de români (cadre 
didactice, cadre militare, funcționari, cetățeni ai 
orașului nostru, copii - preșcolari, enoriași, bătrâni) 
cu cântări patriotice înălțătoare, versuri sau 
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monologuri pline de trăire românească. Costumele 
cu accesorii  tricolore, costumele populare-
românești, stegulețele pe care le fluturau și vocile 
curate ale copiilor de 8 sau 9 anișori, s-au armonizat 
cu atmosfera sărbătorească a întregului oraș, a 
întregii ROMÂNII.
 Cu toții ne-am simțit mândri că suntem 
români, ne-am simțit mândri că suntem urmașii unor 
vrednici înaintași care s-au jertfit pentru viitorul 
patriei străbune.
 Ziua de 1 Decembrie a fost trăită la cote 
maxime, atingând apogeul acțiunilor noastre: 
optzeci de copii ai școlii noatre (clasele a II-a A, a III-a 
A, a VI-a B și a VII-a A) s-au adunat la Catedrala 
"Adormirea Maicii Domnului" din oraș, alături de mari 
o f i c i a l i t ă ț i  a l e  o r a ș u l u i  ( P r i m ă r i e ,  Po l i ț i e , 
Jandarmerie, Biserică – un sobor de preoți, Muzeul 
Obiceiurilor Populare din Bucovina, Consiliul local și 
alte școli) pentru a cinsti cum se cuvine MAREA 
UNIRE. Slujba religioasă închinată eroilor neamului 
românesc, cântece patriotice interpretate de elevii 
noștri, dar și de elevi ai Școlii "Theodor Balan", 
defilarea detașamentelor Poliției și Jandarmeriei, 
depunerea de coroane cu flori tricolore în cadru 
solemn, Hora Unirii dansată de sute de cetățeni ai 
orașului pe platoul din fața catedralei, au ridicat atât 
de mult spiritele, încât ne-am transpus cu toții, 
întorcându-ne parcă în timp cu o sută de ani. Am trăit 
și noi acea bucurie, poate nu la cote atât de înalte 
spiritual, dar copleșiți de emoție și recunoștință.

 FIȚI MEREU MÂNDRI că sunteți români!

 Am încercat să ofer recompense elevilor mei 
pentru colosala lor implicare în promovarea 
proiectului, dar am avut o surpriză mai mare decât 
toate: câțiva dintre copii mi-au mărturisit:

 "Nu vrem răsplată pentru activitatea 
noastră. Noi am cântat și am recitat cu bucurie, 
pentru că suntem români!"

(Mihai Borhan, clasa a III-a A)

 "Nu a fost un efort pentru noi. A fost o plăcere 
și o bucurie."

(Paula Serediuc, clasa a III-a A)

„Am trăit emoții mari! Am fost în fiecare zi pe scenă, 
în centrul atenției tuturor. M-am simțit mai „mare” 
decât cei care mă priveau...”

(Stelian Ailenei, clasa a III-a A)

 „A fost o mare bucurie această „paradă”. 
Toată lumea a aflat că noi suntem mândri de originea 
noastră.”

(Maria Oniceag, clasa a III-a A)
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 Noul stat  românesc deja format se afla între 
cele mai mari imperii ale timpului: Rus, Austro-Ungar 
şi Otoman. Era nevoie de încă un efort, ultimul: 
aducerea sub steagul României şi a celorlalte 
p rov i n c i i  ro m â n e ş t i  î n s t ră i n a t e :  Ba s a ra b i a , 
Transilvania şi Bucovina. În Europa începe cel mai 
mare război din istoria universală - cel mondial. 
Românii aveau de recuperat pământuri strămoşeşti 
de la ruşi şi de la unguri, ţări care făceau parte din 
alianţe politice diferite. România a preferat să adopte 
o poziţie de neutralitate, iar în anii neutralităţii, atât 
Tripla Alianţă cât şi Antanta Cordială încercau să 
atragă România în război de partea lor. După urcarea 
la tron a regelui  Ferdinand I,  opinia publică 
românească se pronunţa tot mai mult pentru 
intrarea în război de partea Antantei. Prim-ministrul 
Ioan I.C. Brătianu încheie un tratat secret, prin care 
se asigură de alipirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei, Maramureşului şi Bucovinei la România, 
odată cu încheierea păcii.
 Astfel, în 1916, România se alătură Antantei 
şi se angajează să declare război Austriei. În august 
1916, armata română desfăşoară campanii militare şi 
începe eliberarea Transilvaniei, dar, în scurt timp, 
este nevoită să se retragă pe linia de frontieră. O 
parte din trupe sunt trimise în Dobrogea, pentru a 
opri atacurile mareşalului Mackensen, iar armatele 
române de pe frontul de vest suferă o puternică 
presiune inamică asupra trecătorilor din Carpaţi. 
Germanii pătrund în Câmpia Olteniei şi înaintează 
spre Bucureşti. În urma succeselor obţinute, armata 
inamică ocupă 2/3 din suprafaţa ţării şi instaurează 
regimul de ocupaţie militară. Regele, guvernul şi 
parlamentul ţării se refugiază la Iaşi. Ofensiva 
armatelor inamice a fost oprită în ianuarie 1917, 
frontul stabilindu-se pe Siret. Răgazul obţinut a fost 
folosit pentru reorganizarea armatei. Franţa acordă 
un ajutor eficient, contribuind la instruirea ostaşilor 
şi ofiţerilor români şi  furnizând totodată mari 
cantităţi de armament performant.
 În vara anului 1917, armata română, aflată 
sub conducerea generalului Alexandru Averescu, a 
început ofensiva împotriva armatelor austro-
ungare. Rezistenţa românilor de la Mărăşti, 
Mărăşeşti şi Oituz, a fost fără seamăn, armata 
germană suferind pierderi grele. Între timp Rusia iese 
din război şi ţarul este nevoit să abdice. Prăbuşirea 
regimului autocrat din Rusia şi  proclamarea 
libertăţilor democratice au creat premisele eliberării 
popoarelor asuprite. La sfârşitul lunii decembrie 
1917, situaţia din Basarabia se agravase şi mai mult, 
militarii ruşi pregăteau o lovitură de stat ce urmărea 

instaurarea puterii  sovietice în Basarabia şi 
menţinerea acesteia în  componenţa Rusiei 
Sovietice. Sfatul Ţării, în frunte cu Ion Inculeţ, face 
apel către Guvernul Român, solicitând ajutor militar 
împotriva pericolului bolşevic. Patru divizii româneşti 
au trecut atunci Prutul pentru a restabili şi menţine 
ordinea, iar la data de 13 ianuarie 1918, guvernul 
Rusiei Sovietice întrerupe relaţiile diplomatice cu 
România, sechestrându-i tezaurul. La 27 martie 1918 
Sfatul Ţării a votat istorica Declaraţie de Unire a 
Basarabiei cu România, această unire a constituit un 
imbold pentru românii din Bucovina şi Transilvania. La 
15 noiembrie 1918, se convoacă Congresul General 
al Bucovinei, care a votat în unanimitate, cu sprijinul 
locuitorilor germani şi polonezi, Moţiunea de Unire 
cu România, prezentată de Iancu Flondor, iar 
revenirea Bucovinei la ţara mamă s-a realizat prin 
voinţa liber exprimată de reprezentanţii populaţiei 
din ţinut.
 Forţele politice româneşti din Transilvania 
anunţă, prin Declaraţia de la Oradea, din 29 
septembrie 1918, hotărârea de autodeterminare şi 
separarea politică de Ungaria. Prin această hotărâre, 
a fost proclamată de fapt independenţa naţiunii 
române din Transilvania. S-a constituit Consiliul 
Naţional Român Central, care devine centrul de 
coordonare a mişcării de eliberare naţională. În 
noiembrie, pe întreg teritoriul Transilvaniei, se 
formează consilii şi gărzi naţionale, care preiau 
controlul politic şi administrativ, asigurând ordinea  
într-o perioadă tulbure. La 5 noiembrie 1918, prin 
manifestul ”Către popoarele lumii”,  se face 
cunoscută dorinţa naţiunii române din Transilvania 
de a se uni cu Vechiul Regat. Consiliul decide 
convocarea unei mari adunări plebiscitare care să 
adopte această hotărâre. La 7 noiembrie 1918 se 
publică textul convocării şi Marea Adunare Naţională 
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a Românilor se întruneşte  la Alba Iulia, la 15 
noiembrie 1918.
 La 1 Decembrie 1918, Marea Adunare 
Naţională a Românilor decide, în unanimitate, unirea 
cu România. Actul a marcat finalul unui mare proces – 
desăvârşirea unităţii naţionale a tuturor românilor – 
şi a fost recunoscut oficial de către Marile Puteri la 
Conferinţa de Pace de la Paris, din 1919-1920, care a 
marcat şi sfârşitul Primului Război Mondial.
 După 1918, România îşi consolidează statul 
naţional şi cunoaşte o puternică dezvoltare. Pentru 
prima dată în istoria lor, românii erau stăpâni pe toate 
resursele naturale şi îşi hotărau singuri destinul 
social, dar şi economic. Din punct de vedere politic, 
România era guvernată de un regim constituţional, 
bazat pe o reală democraţie. Au loc reforme 
importante, precum reforma agrară  şi votul 
universal, iar în anul 1922 au fost încoronaţi la Alba 
Iulia regele Ferdinand I şi regina Maria.
 Al doilea război mondial, întrerupe evoluţia 
pozitivă a României şi o aruncă într-un context 
internaţional din care iese cu mari sfârtecări 
teritoriale. În urma pactului Ribbentrop-Molotov - 
1939, România pierde Basarabia şi nordul Bucovinei, 
în favoarea URSS, iar în urma Dictatului de la Viena - 
1940, Transilvania a fost anexată Ungariei hortiste şi 
Cadrilaterul anexat Bulgariei.
 Lipsită de ajutorul aliaţilor tradiţionali, Franţa 
şi Anglia, România se alătură Germaniei naziste. Sub 
regimul mareşalului Antonescu, se angajează alături 

de Germania în eliberarea Basarabiei şi nordului 
Bucovinei, întrând în 22 iunie 1941 în război împotriva 
URSS.
 În 23 august 1944, ca urmare a unei insurecţii 
armate, guvernul Antonescu este îndepărtat, iar 
România întoarce armele împotriva Germaniei, 
trimiţând pe front peste 500 000 de oameni, cu care a 
participat la eliberarea teritoriului naţional, dar şi la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Chiar 
dacă a făcut acest efort deosebit, România nu a fost 
primită în rândul statelor cobeligerante şi a avut 
statutul de stat învins, în cadrul Tratatului de Pace de 
la Paris din 10 februarie 1947. Pentru România, 
urmarea imediată a tratatului a fost anularea 
dictatului de la Viena şi revenirea Transilvaniei de 
nord în cadrul ţării. Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţei 
au rămas în componenţa URSS, iar Cadrilaterul în cea 
a Bulgariei. 
 După război, România intră în sfera de 
influenţă sovietică şi încep o serie de transformări, 
care de care mai nefaste pentru destinul statului 
român. În 1945, Petru Groza a fost însărcinat cu 
formarea guvernului, fostul mareşal Ion Antonescu a 
fost executat în anul 1946, iar în decembrie-1947 a 
avut loc abdicarea forţată a regelui Mihai I. În toată 
această perioadă, regimul democratic a avut de 
suferit, opoziţia a fost eliminată, iar sub directivele 
venite de la Moscova, au fost arestaţi adversarii 
politici. România devenea comunistă pentru o lungă 
perioadă de timp, pentru patru decenii şi jumătate.
 

Cosmin-Dumitru Vişovan, clasa a VIII-a B
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IANCU FLONDOR - artizanul Unirii Bucovinei cu România

 Iancu Flondor s-a născut în una din cele mai vechi familii 
boierești la data de 18 august 1865, la Storojineț. Părinții săi 
Gheorghe, cavaler de Flondor și Isabela Dobrowolski - 
Buchenthal au avut 7 copii, cărora le-au dat o educație 
deosebită.
Urmează la Cernăuți cursurile Liceului German, apoi 
Facultatea de Drept din cadrul Universității Franz Joseph. În 
1894 obține titlul de doctor al Universității din Viena.
 Iancu Flondor a făcut parte din suita marilor bărbați de 
stat alături de Ionel Brătianu, Vasile Goldiș. Era un om deosebit, 
cu frică de Dumnezeu, cu cultul onoarei, cu dragoste de țară, 
corect, harnic, disciplinat, nepărtinitor, o fire independentă, 
priceput în mai multe domenii.
  Jurist ca formație și agricultor cu preocupări 
intelectuale, om energic, hotărât și îndrăzneț, Iancu Flondor 
era un lider prevăzător și precaut, dar totodată curajos, altruist 
și dispus să se sacrifice pentru binele general. Avea un 
comportament care contrasta cu cel al multor lideri politici ai 
vremii. Prin caracterul său, prin verticalitate a reușit să câștige 
până și respectul adversarilor lui politici.
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pentru Bucovina în Guvernul I.I.C. Brătianu, primind 
din partea celui dintâi monarh al țării reîntregite 
Ordinul “Coroana României“ (în grad de Mare Cruce).
    Dușman declarat al corupției de orice fel, 
Flondor își va păstra convingerile și patriotismul în 
ciuda evenimentelor contradictorii care au precedat 
Unirea de la 1918. De altfel, el va refuza și oferta de a 
se refugia în România la începutul Primului Război 
Mondial. De fiecare dată când numele său risca să fie 
asociat cu afaceri ilicite sau cu oameni îndoielnici, el 
prefera să se retragă din viața politică. A făcut-o în 
patru rânduri , ultima oară fiind în aprilie 1919, când a 
demisionat din toate funcțiile publice și s-a retras la 
Storojineț, trăind aici până la trecerea lui la Domnul, 
din 19 octombrie 1924.
    Iancu Flondor a fost unul din cei  mai 
importanți oameni politici al mișcării bucovinenilor 
pentru emancipare națională și unire cu România. 
Chiar după un secol, rămâne un român care a scris 
istoria unirii acestui neam.

Alexandru George Boca, clasa a VIII-a A
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    A fost însă și un om de o rară și discretă 
generozitate, sacrificându-și o mare parte a averii în 
sprijinul cauzei românilor bucovineni. La el apelau 
adesea atât studenți cât și profesori români din 
Bucovina aflați în dificultate, cât și responsabili de 
diferite publicații, asociații sau comunități locale 
românești, pentru susținerea mișcării unioniste 
Flondor vânzându-și o parte din pământuri.
   Președinte în două rânduri al Partidului 
Național Român din Bucovina (1900-1902, 1908-
1910), iar mai apoi șef al Guvernului provizoriu 
bucovinean (octombrie-noiembrie1918), Iancu 
Flondor a fost cel care a prezidat Congresul General 
care a votat Unirea Bucovinei cu România.
S-a dovedit și un autentic democrat. A reprezentat 
mai întâi o serie de țărani sărmani din preajma 
Cernăuțiului în fața autorităților austriece, pentru ca 
în anii '80 ai secolului al XIX-lea să se implice în viața 
politică. În toamna anului 1898, cu unanimitate de 
voturi, a fost ales deputat în Dieta Bucovinei (1895-
1904), iar în perioada 1918-1919 este numit ministru 

ION CONSTANTIN INCULEȚ

 Ion Constantin Inculeț a fost un om politic român, 
președintele Sfatului Țării al Republicii Moldovei, ministru, 
membru titular al Academiei Române. Acesta s-a născut pe 
data de 5 aprilie 1884, la Răzeni județul Chișinău în familia lui 
Constantin și a Mariei Inculeț. Ion Inculeț a fost căsătorit cu 
principesa Roxana Cantacuzino, din căsătorie rezultând fiul 
lor, Ion Inculeț după numele său.
 La 2 aprilie 1917, s-a format Partidul Național 
Moldovenesc cu un program care prefigura o largă autonomie 
a Basarabiei și cerea constituirea Sfatului Țării cu rol de 
conducere executivă. În aprilie 1917, Ion Inculeț a revenit în 
Basarabia ca emisar al președintelui Guvernului, în fruntea 
unui grup de 40 basarabeni cu scopul de a adânci cuceririle 
revoluției din februarie. Este ales deputat în primul parlament 
al Basarabiei activ pentru reîntregirea neamului românesc. 
După preluarea puterii la Petrogard de către bolșevici, Inculeț 
a evoluat spre alianța cu România.
 La 21 noiembrie 1917, Ion Inculeț a fost ales 
Președintele Sfatului Țării. Hotărârea Sfatului Țării din 27 
martie 1918 de unire a Republicii Moldovenești (Basarabia) cu 
România, semnată de Ion Inculeț în calitate de Președinte al 
Sfatului Țării și de Ion Buzdugan în calitate de secretar, este 
aprobată ca stare de fapt prin decretul regal semnat la 9 
aprilie 1918 de Regele Ferdinand.

 Basarabia a început astfel procesul de reîntregire, iar Ion Inculeț a rămas în memoria neamului ca unul 
din principalii ctitori ai României Mari. Ca semn de recunoștință și prețuire la recomandarea lui Petru Poni, a fost 
ales în anul 1918 membru al Academiei Române, Secția Științifică.
Ion Inculeț a decedat pe data de 18 noiembrie 1940, fiind înmormântat la periferia municipiului Iași.

Bianca Popa, clasa a VIII-a B
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       Ion I. Nistor (născut pe 16 august 1876, Bivolărie, 
Ducatul Bucovinei, Austro-Ungaria -decedat pe 11 
noiembrie 1962, Bucureşti, Republica Populară 
Română) a fost un istoric şi militant unionist 
bucovinean, membru al comitetului de organizare a 
Adunării Naţionale de la Cernăuţi, care a hotărât 
unirea cu România, în cadrul căruia a redactat „Actul 
Unirii”. Profesor la Universităţile din Viena şi 
Cernăuţi, rector al Universităţii din Cernăuţi, 
profesor universitar la Bucureşti, membru al 
Academiei Române (1911), director al Bibliotecii 
Academiei Române, fruntaş al Partidului Naţional 
Liberal, a fost ministru de stat, reprezentând 
Bucovina, apoi succesiv, ministru al lucrărilor publice, 
al muncii şi, în final, al cultelor şi artelor.
1897-1902
       Ion I. Nistor a făcut studii universitare la Cernăuţi. 
Era interesat de istoria românilor şi pasionat de 
bijuteriile arhitectonice ale acestui popor, ca 
Mănăstirea Putna, pe care o numea o „Mecca a 
românilor”.
1904-1912
       Desfăşoară o intensă activitate culturală, 
participând la publicarea la Cernăuţi a revistei 
„Junimea Literară”. Este ales membru corespondent 
al Academiei Române.
1914-1918
       La câteva luni de la începerea Primului Război 
Mondial, se refugiază în România şi înfiinţează 
Comitetul refugiaţilor bucovineni. O dată cu 
înfrângerile Armatei Române, Ion I. Nistor şi familia sa 
iau calea pribegiei în Moldova, apoi Odessa şi 
Chişinău. Participă în calitate de invitat la unele dintre 

şedinţele Sfatului Ţării, inclusiv la cea din 27 martie 
1918, care hotărăşte unirea Basarabiei cu România.
Noiembrie 1918
      În toamna anului 1918, Ion Nistor este 
împuternicit al Guvernului condus de Ion I.C. 
Brătianu pentru relaţia cu Bucovina. Se reîntoarce pe 
pământurile natale şi are misiunea să redacteze 
Moţiunea de Unire a Bucovinei cu România. Votează 
în  Congresul general din 28 noiembrie 1918 unirea 
necondiţionată a Bucovinei cu România şi contribuie 
decisiv la realizarea Marii Uniri.
1920-1940
       După Marea Unire, are o activitate intensă în 
domeniul culturii şi educaţiei, devenind în 1920 
primul rector român al Universităţii din Cernăuţi. În 
perioada interbelică este ministru şi profesor 
universitar.
1948-1955
       După Al Doilea Război Mondial, pentru activitatea 
sa naţională, antisovietică, cât şi din cauza funcţiilor 
ministeriale este scos din Academia Română, arestat 
în 1950, la 73 de ani, şi închis la Sighetul Marmaţiei.

Maria Gemănaru, clasa a VIII-a B
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 În anul 2018 sărbătorim 100 de ani de la 
Marea Unire de la Alba – Iulia. 100 de ani de la făurirea 
statului național unitar român.
    Fr u m o a s a  p ov e s t e  a  Ma r i i  U n i r i  e s t e 
povestea unui neam care a avut o singură dorință, în 
istoria lui de a trăi pe aceste meleaguri împreună.
    În preajma anului 1600, Mihai Viteazul a reușit 
să unească Țara Românească, Ardealul și Țara 
Moldovei. Prin încoronarea sa în inima Transilvaniei, 
Alba- Iulia, devine orașul simbol al românilor.
Istoria poporului român este o istorie scrisă cu 
sângele acestui popor apărând granițele și ideea 
națională.
    Un alt moment pe care trebuie să-l amintim 
este Mica Unire, realizată de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza în anul 1859 prin care se unea Țara 
Românească cu Moldova.
    Până la Marea Unire de la Alba – Iulia, au loc 
câteva etape:
! La 27 martie 1918, se decide unirea Basarabiei cu 

România
! La 28 noiembrie 1918,  Bucovina se alătură 

Regatului României
! La 1 decembrie 1918, se hotărăște unirea 

tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească cu România.

    Momentul 1918 este încununarea unor 
aspirații ale acestui popor de a fi un singur stat.
    Istoria acestui popor nu poate fi ștearsă cu 
buretele de nimeni pentru  că ne leagăaceeași limbă, 
obiceiuri moștenite de la strămoșii noștri, care au 
apărat aceste meleaguri cu prețul vieții.
    Astăzi, noi avem datoria sacră de a apăra 
aceste meleaguri, de a fi mândi că suntem români, iar 
tricolorul este simbolul României Mari Unite!
    Sărbătorirea acestui eveniment arată că toți 
cei ce simțim românește, nu vom uita de-a lungul 
timpului, visul românilor de veacuri.

Ștefan Adrian Gemănar,  clasa a III-a  B
prof. Nicuțariu Simona

10

 Ziua Națională, 1 Decembrie, este o zi de 
sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi 
specială, care ne amintește că începând cu primii ani 
ai secolului XX, provinciile istorice românești au 
devenit istorie, iar România, un stat unitar și 
indivizibil, a apărut pe harta lumii. Ziua Națională a 
României reprezintă totodată pentru întreaga 
suflare românească un prilej de cinstire a memoriei 
celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul de 
unire al locuitorilor tuturor provinciilor românești. 
Clasa a III-a B Step by Step a sărbătorit Ziua Națională 
sub îndrumarea doamnei învățătoare Nicuțariu 
Simona.
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cu basmaua galbenă), George Enescu (muzician, dirijor, compozitor, profesor - Rapsodia Română este cea mai 
consacrată compoziție).
 În literatură avem foarte multe nume cunoscute în lume precum Mihai Eminescu (volum intitulat Poesii-
1883), Ion Creangă (povestitor, prozator - Amintiri din Copilărie, teolog, autor de manuale școlare, politician, 
poet), Emil Gârleanu (prozator - Bătrânii, Din lumea celor cari nu cuvântă, regizor, scenarist de film și jurnalist), 
George Coșbuc (lingvist, poet, traducător, învățător, jurnalist, scriitor, critic literar, opere semnificative: Nunta 
Zamfirei, Moartea lui Fulger, Fire de tort, Noi vrem pământ) etc.
 Sunt urmașa unor adevărați războinici și conducători: Ștefan cel Mare (domnie 1457-1504), Vlad Țepeș 
(domnie august 1448-octombrie 1448, august 1456-decembrie 1462,decembrie 1476), Mircea cel Bătrân 
(domnie 23 septembrie 1386-1395, 1397-31 ianuarie 1418, 1355) și mulți mulți alții.
 Românii, chiar dacă au înfruntat greutăți, au rămas fideli patriei lor până în ultima clipă de viață. După 
cum spune Imnul României: ”Murim mai bine-n luptă cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' 
pământ”.

Iulia Avdei, clasa a VII-a A

 De ce sunt mândră că sunt româncă?... Foarte multe motive. Voi 
enumera doar câteva în continuare:
Insulina (inventată de profesorul Nicolae Paulescu în 1921 care până în prezent 
salvează milioane de vieți), stiloul (inventat de Petrache Poenaru obține 
Brevetul francez 3208) și motorul cu reacție (inventat de Henri Coandă, primul 
avion de acest tip fiind numit Coandă-1910) sunt cele mai populare invenții 
românești.
 Să nu mai spunem de cât de talentați sunt românii în domeniul artei: 
Constantin Brâncuși (este remarcat prin sculpturile sale: Cumințenia 
Pământului, Coloana Infinitului, Domnișoara Pogany etc.), Nicolae Grigorescu 
(picturi importante: Carul cu boi, Țăranca din Muscel, Atacul de la Smârdan, Fata 

Mândria de a fi român

CREAȚII ALE ELEVILOR

Românie, țara mea

Românie mândră țară
Pentru mine ești comoară
Multe bogății tu ai
Românie, colț de rai!

Mulți oameni trăiesc în tine
Că aici e cel mai bine
Românie, scumpă mamă,
Cu istoria de-o seamă.

Țara mea e țară sfântă
De strămoși a fost păzită
Ei au luptat vitejește
Pentr-o țară ca-n poveste.

Țară dragă, țara mea,
Eu la nimeni nu te-oi da.
De-a veni vremea vreodată
Eu mă lupt cu lumea toată
Pentru a te apăra,
Românie, țara mea!

Diana Florentina Big
clasa a V-a A

◄ Big Diana, 
clasa a V-a A

◄      Albert 
Chihaia, 

clasa a V-a A
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 Sunt mândru că sunt român şi că trăiesc în 
această ţară, pentru că ţară ca a mea, nu mai există în 
lume: cu peisaje superbe, munţi înalţi şi păduri de 
smarald, cu ieşire la Marea Neagră, cu Delta Dunării: plină 
de egrete, pelicani, cormorani, şi muuulte alte păsări pe 
cale de dispariţie.
 În ţara mea, ROMÂNIA, există toate cele patru 
anotimpuri şi toate tipurile de relief.
România are oameni muncitori şi frumoşi, buni la suflet, 
ospitalieri, plini de energie, gospodari, care respectă 
tradiţiile moştenite din străbuni.
România - ţara mea dragă - este ţara portului popular (iile 
tradiţionale românești) şi a porţilor sculptate de români, 
cu mult drag şi suflet, pentru a le fi casa frumoasă. 
Românii sunt gospodari, oameni cu suflet mare, şi, 
oriunde ar fi în lume, se descurcă şi dovedesc că sunt 
mărinimoşi.
 Sunt mândru că sunt român, atunci când se 
arborează steagul României la diferite competiţii 
internaţionale!
 România, ţara mea dragă, are copii foarte 
deştepţi în multe domenii.
 Are buni sportivi, printre cei mai buni inventatori, cercetători, medici.
 Apreciez mult poporul român, oamenii dragi din ţara mea iubită, pentru că avem aceleaşi idealuri, 
aceeaşi credinţă, aceleaşi tradiţii (indiferent de zona ţării în care trăim, toţi gândim la fel).
 România, ţara mea mult iubită, este o ţară deosebit de frumoasă pentru mine. Este ţara în care m-am 
născut, unde am făcut primii paşi, unde am învăţat să scriu şi să citesc ROMÂNEŞTE.
 SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!!

Bogdan-Mihai Bordian, clasa a V-a A

Mândria de a fi român
Trăiesc într-o ţară frumoasă

numită România

▲ Flocea Gabriela Anca, clasa a V-a A

▲ Antonia Atudosiei, clasa a V-a A

Luptând pentru libertate

Eroii ţării noastre creştineşti
Au murit pentru salvarea
Pământului cel strămoşesc
Ce ne este moştenirea.

Luptând cu multă credinţă,
Au salvat a noastră ţară,
Sperând la o biruinţă
Şi salvându-ne de o mare povară.

Au luptat pân' au murit
Pentru tricolorul sfânt
Ce de duşmani era pândit
Şi de urgia lor răsfrânt.

Maria Gemănaru, clasa a VIII-a B

Beatrice►
Corleciuc, 

clasa a V-a A



Spirit de sărbătoare

Azi – spirit de sărbătoare!
În toată țara curge bucurie
Sar dopuri de șampanie
Se aud ciocnind pahare!
În toată țara-i fericire,
Astăzi e Marea Unire!

Răsună câmpu-n lung și-n lat
După ce toți au aflat!
Mii de hore se-nvârteau,
Și pământul îl ardeau.
În toată țara-i fericire,
Astăzi e Marea Unire!

Hai în horă, să jucăm!
Hai aicea,  să ne bucurăm!
Și eroii de pe câmpuri
Ce și-au dat ultima suflare
Ca să fim cu toți alături,
Acum să le mulțumim,
Și de jos să îi privim!
Că doar azi,
În toată țara-i fericire,
Astăzi e Marea Unire!

Lucian Hojbotă
clasa a VII-a A

▲Rareș Piersic, clasa a VII-a A

La mulți ani, români... România!

Țară dulce și frumoasă
Mie-mi pari cea mai aleasă.
Cer albastru ca al tău
Nu găsesc pe lume eu,
Nici câmpii mai aurii
Și ape mai albăstrii.
Am o țară minunată!
Toți românii laolaltă,
Astăzi, o sărbătorim
Și „La muți ani!” îi dorim.
Sunt mândru de țara mea
Niciuna nu-i frumoasă ca ea.

Tradițiile noastre deosebite
La alții nu sunt găsite
La mulți ani, iubită țară,
Mândră ca o primăvară!
Să fii tânără, frumoasă,
Bogată și luminoasă!
Să ai pământ roditor,
Popor drept și muncitor!
Să ai pace, bucurie
Și soare pe-ntreaga glie!

Iustin Crețu, clasa a V-a A

▲Miruna Popa, clasa a V-a A

▲Elena Grumăzescu, clasa a V-a A

▲Elena Grumăzescu, clasa a V-a A
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Din Bucovina privesc spre mare,
Avem o țară cum altul n-are!
Cu râuri line, unduitoare,
Cu „poduri de flori” pe la hotare.

Cât sunt de mică, cât e de mare,
Cam tot românul e mândru tare
Cu o Românie de-o sută de ani
Unită, trainică și primitoare!

Magda Buzilă, clasa a V-a A
 

Mândria de a fi român

▲ Irina Buțincu, clasa a V-a A ▲ Nistor Flavian, clasa a V-a A

▲ Adriana Nechita, clasa a V-a A

Mândria de a fi român

 
 Mândria de a fi român... Să aparți unei nații nu se 
rezumă doar la faptul de a te naște într-o țară, înseamnă 
mult mai mult decât atât. Să aparți unei nații este un lucru 
de-a dreptul minunat.Toți oamenii trebuie să-și iubească 
țara mamă și să se simtă mândri că fac parte din ea.
 D i n t r e  t o a t e  ț ă r i l e  d i n  l u m e ,  e u  î i  s u n t 
recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că mi-a dat șansa de 
a trăi pe pământ sub numele de român. Mulți oameni din 
afară spun că țara noastră este groaznică, dar când ajung să 
o cunoască rămân cu gura căscată. Eu mă simt cel mai 
fericit om din lume fiindcă sunt român. ROMÂNIA este una 
dintre cele mai frumoase țări din lume: toți oamenii din 
ROMÂNIA sunt calzi și blânzi, peisajele naturale, cu 
siguranță aș alege naționalitatea română.

◄     Andra
Buzilă, 

clasa a V-a A

 Țara noastră este una dintre puținele țări ale lumii în care te poți trezi în zorii zilei, să scoți capul pe geam 
și să simți roua dimineții în corp.
 Dacă aș putea alege din nou ce nație să am cu siguranță aș alege nația ROMÂNĂ.
 
         Adriana Nechita , clasa a V-a A 
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Nu e țară ca a mea!

Cât de mult aș căuta,

De-aș înconjura Pământul,

Altă țară n-aș afla

Decât România mea.

Toți românii-s bucuroși

Că sărbătoresc Unirea

De-acum o sută de ani

De când suntem România.

În aceasta zi măreață

Toți se-mbracă-n sărbătoare,

Roșu, galben și albastru

Este-n piept la fiecare.

A trecut un veac de-atunci,

Dar noi tot suntem uniți

Și strigăm  cu bucurie:

,,La mulți ani, să trăiți!”

Raisa Ioana Olariu, clasa a V-a A

▲ Olariu Raisa, clasa a V-a A

Țara mea, România

Dăinuind prin ani, Carpații
Veșnic tineri și frumoși
Ne trimit prelungi ecouri
De la zimbri, de la bouri,
Leagăn de legende sfinte din strămoși.

Fie munte, fie șes
Țara noastră-i făurită după-un chip ales.
Țara noastră-i glas de bucium
Peste câmpuri, peste munți.
Țara noastră-i prispa, unor fii vestiți și buni
Ce-au trecut viteji ca brazii
Prin șiraguri de furtuni.

În țara mândrilor Carpați,
În țara dalbelor izvoare
Mi-e dragă fiecare floare,
Și visele înălțătoare,

Și cântul oamenilor dragi
Cu care  știm a juca hora
Și ne vom sluji țara
Români uniți ca frați.

▲ Rareș Drelciuc, clasa a V-a A

Oriunde ai merge pe pământ, române
Oricâte țări ai colinda,
N-ai să găsești un cer mai blând ca-n țara ta.

Române, țara ta să o iubești
Pentru ea să înflorești,
Pentru-al țării leagăn sfânt,
Pentru pace pe pământ.

Emanuel Mircea Pisancu, clasa  a VII-a A

Meslec ►
Rebeca, 

clasa a VII-a A

Capitolul I -1 Decembrie - Centenarul Marii Uniri
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Zece motive pentru care mă mândresc că sunt româncă 
sunt:
1. Mândria de a fi român este emblema existenței noastre.
2. Mândria de a fi român înseamnă a conștientiza valorile 
acestui popor, trăim într-o țară minunată cu oameni harnici și 
primitori.
3. Mândria de a fi român este că avem cele mai frumoase 
datini și obiceiuri pe care nicio țară nu le are.
4. Mândria de a fi român este că avem ținuturi de basme, 
binecuvântate cu munți falnici, păduri bogate, câmpii și 
dealuri rodnice cu o Deltă unică în lume.
5. Mândria de a fi român cu domnitori și voievozi care au 
luptat și au apărat cu prețul propriei vieți unitatea națională și 

Mândria de a fi român

▲ Alexandru Sfentec, clasa a VI-a A

Mândria de a fi român

Încă din copilărie
Îmi doream, când voi fi mare,
Să port cu mândrie
Tricolor la cingătoare.

Să fiu mândru că-s român
În țara plină de soare
Aici m-am născut român,
Cu Carpați, Dunăre și mare.

Pe munți vreau să fiu stăpân.
Pe câmpie, pe izvoare.
Să unesc tot cei român.
Să fac România Mare.

Din bătrâni am învățat
Să-mi iubesc neamul și glia
Libertate, ei mi-au dat,
Să trăiesc în România.

Șerban Mironiuc, clasa a V-a A

libertatea de care ne bucurăm cu toții astăzi.
6. Trebuie să fim mândri că ne-am născut în țara care i-a dat lumii pe Decebal și Burebista, pe Mihai Viteazul, 
Ștefan cel Mare și Alexandru Ioan Cuza, pe Eminescu, Brâncuș și alte genii ale literaturii, artei, politicii și științei 
universale.
7. Mândria de a fi român este dragostea de patrie, admirația, respectul pentru bravii eroi ai neamului care și-au 
slujit patria cu credință, pentru păstrarea independenței țării, pentru apărarea gliei de invaziile străine care au 
udat cu sângele lor pământul acestei țări.
8. Mândria de a fi român, este pentu că sunt româncă, pentru că aici m-am născut.
9. Mândria de a fi român este că această țară a fost binecuvântată de Dumnezeu cu milioane de eroi care au jerfit 
la Independență în cele două Războaie Mondiale.
10. Mândria de a fi român este să știi să vorbești corect limba română, să crezi în viitorul României și să asculți din 
toată inima imnul țării noastre. 

Alexandra Piticari, clasa a VI-a A

Șerban ►
Mironiuc, 

clasa a V-a A

Șerban ►
Mironiuc, 

clasa a V-a A
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Mândria de a fi român

 România înseamnă casa în care copilăresc, înseamnă 
dascălii, care ne-au pus stiloul în mână, România are culoarea 
Crăciunului  ș i  a  dragostei,  este țara dulcelui  grai 
moldovenesc, a calmului ardelenesc, a mândriei bănățenilor, 
a vorbei repezite și grele a oltenilor, este țara nisipului auriu 
adus de Dunăre de prin toată Europa, este Delta cu egrete 
grațioase și cormorani obraznici, este cosmopolitismul 
Dobrogei, care a amestecat rețetele și tradițiile, România 
este țara iilor, a porților sculptate și a cumpenelor de la drum.
 Trăim într-o țară atât de frumoasă, cu o istorie 
extraordinară, cu niște peisaje și bogății ale naturii pe care 
unele țări și le-ar dori foarte mult să le aibă.
 Pot spune că sunt mândru că sunt român, sunt 
născut pe aceste meleaguri, unde vioara lui Enescu răsună în 
sunetele notelor Baladei lui Porumbescu, iar Luceafărul lui 
E m i n e s c u  ră s a r e  î n  f i e c a r e  z i  p e s t e  a c e a s t ă  ț a ră 
binecuvântată prin lăcașe de cult care, atunci când le visezi, tresari de emoție, aflând că au fost ridicate de 
strămoșii noștri, bravi viteji în războaie, care au pus stăvilire la hotare și nu ne-au lăsat țara pradă dușmanilor.
 „Într-o țară atât de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să 
nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru 
că poți spune: „Sunt român!” spunea Alexandru Vlahuță, iar un alt filozof român, Octavian Pater spunea că 
„România este patria mea, restul sunt doar țări”.
 De veacuri, acest sfânt pământ a dat eroi adevărați, care au rămas ca modele până în zilele noastre, iar 
numele lor vor fi purtate de valurile vieții atâta timp cât românii există în lume. 
 În călătoriile pe care le-am făcut în vacanțe, am ajuns să descopăr frumusețea acestor plaiuri, să iubesc 
nebunește muntele și marea, să visez la ideea de a trăi pe acele meleaguri, într-o căsuță de lemn, cu familia 
alături în fața unui șemineu în care lemnul de brad trosnește împrăștiind miresme fantastice.
 Cred că suntem printre puținii oameni cărora natura le-a oferit de toate: mare, munte, câmpie, deal, 
lacuri, fluvii, o deltă, deci ne putem considera foarte norocoși.
 Marea Unire a românilor din 1918 a fost posibilă prin multe sacrificii, voință politică și consens 
național.
 În cei 100 de ani după Marea Unire, România a cunoscut demnitate, bucurie și întristare. Demnitate, 
prin realizarea statului român unitar; bucurie prin afirmarea românilor ca națiune dinamică și creatoare; 
întristare prin pierderea unor teritorii naționale față de cele din 1918 și prin îngrădirea libertăților în timpul 
dictaturii comuniste.
 Poate că n-ar strica să ne mândrim mai mult că suntem români, să iubim ceea ce natura ne-a dat cu 
atâta mărinimie și să încercăm să găsim o cale prin care să așezăm această minunată țară pe drumul drept în 
care să trăiască oameni fericiți și MÂNDRI CĂ SUNT ROMÂNI.

Vișovan Cosmin-Dumitru, clasa a VII-a B

▲ Iustin Negrea, clasa a VII-a B

◄ Diana
Dascălu, 
clasa a VII-a C

Oana ►
Apetrei, 

clasa a VII-a C
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▲ Naharneac Elena, clasa a V-a B ▲ Urzică Ioana Alexandra, clasa a V-a B

▲ Leontieș Paula, clasa a V-a B ▲ Naharneac David, clasa a V-a B

▲ Irimescu Erica, clasa a V-a B

▲ Alexiuc Denisa Maria, clasa a V-a B

◄ Naharneac 
Elena, 

      clasa a V-a B

18
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▲Alexandru Mihu, clasa a VI-a A ▲Manoliu Nicoleta, clasa a VI-a A

▲Manoliu Nicoleta, clasa a VI-a A▲ Apopei Andrei, clasa a VI-a A

▼▲ Baluș Eliza Maria, clasa a VI-a B▲ Apetrea Ana, clasa a VI-a B

▲ Ionuț Adomniței, clasa a VIII-a B

Capitolul I -1 Decembrie - Centenarul Marii Uniri
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▲ Miruna Cojocaru, clasa a VIII-a A ▲ Diana Ștefănescu, clasa a VIII-a A

▲ Aldea Ștefan, clasa a VIII-a A
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Capitolul II - 24 Ianuarie 1859

realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind 

programul unionist exprimat în adunările ad-hoc, 

reformele sale au contribuit la modernizarea țării.

 Elevii trebuie să respecte și să fie mândri de 

pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de 

Alexandru Ioan Cuza.

 ”Cât vor fi români pe lume

 Cât va fi pe cer un soare

 A lui Cuza mare nume

 Să fiți siguri că nu moare.”                  

    V. Alecsandri

                                                                

   Nicolae Bălcescu spunea: ”Unitatea Națională 

fu visarea iubită  a voievozilor noștri  cei viteji, a tuturor 

barbaților noștri cei mari. Pentru dânsa ei trăiră, 

munciră, suferiră și muriră”. 

  Realizarea proiectului va pune bazele unei 

prime lecții de istorie, o lecție realizată într-un cadru 

atractiv și incitant, sădind elevilor dragostea de 

neam și țară, credința în valorile naționale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1: Cunoașterea semnificației zilei de 24 ianuarie; 

sărbătorirea Unirii Principatelor Române;

O2: Înțelegerea contribuției acestui eveniment la 

înfăptuirea MARII  UNIRI;

O3: Transpunerea cunoștințelor istorice în literatură, 

muzică, desen, teatru;

O4: Valorificarea potențialului creativ, a sensibilității 

și expresivității elevilor prin desene, versuri, scenete 

tematice care surprind marele eveniment; cultivarea 

mândriei de a fi român;

O5: Familiarizarea elevilor cu principalele reforme 

înfăptuite de Al. I. Cuza care au pus bazele statului 

român modern, dar și cu personalitățile istoriei 

noastre naționale;

O6: Antrenarea tuturor elevilor școlii (inclusiv a 

elevilor  care au certificate cu cerințe educaționale 

speciale ( CES)   în activități specifice aniversării celor 

160 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor 

Române.

CAPITOLUL II      
24 IANUARIE 1859

ORGANIZATOR: 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, 

județul Suceava

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

21 - 23 ianuarie 2019

SCOPUL PROIECTULUI:

 Cinstirea memoriei personalităților politice 

dar și a generaților anonime contemporane care au 

înfăptuit ”unirea-n cuget și-n simțiri”, cultivarea 

respectului pentru strămoși, a dragostei de neam și 

țară.

ARGUMENT:

 Mihail Kogălniceanu spunea: ”Atâta timp cât 

țara aceasta va avea istorie, cea mai frumoasă pagină 

a ei, va fi cea a lui Alexandru Ioan Întâiu.”

 În acest an se împlinesc 160 de ani de la 

r e a l i z a r e a  m a r e l u i  a c t  i s t o r i c ,   U N I R E A 

PRINCIPATELOR ROMÂNE, unire ce s-a înfăptuit 

sub conducerea lui ALEXANDRU IOAN CUZA.

 C i n s t i m  l a  z i  d e  m a r e  s ă r b ă t o a r e 

înțelepciunea poporului roman, vitejia, sacrificiului 

suprem la împlinirea visului de veacuri.

 Deși domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani,  

Coordonator proiect: prof. de istorie Elena Căulea 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL
,,Alexandru Ioan Cuza – Făuritor al Unirii Principatelor Române”
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NUMĂR DE BENEFICIARI:

BENEFICIARI:

Ÿ direcți – 250 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura 

Humorului; 10 cadre didactice implicate în 

proiect;

Ÿ indirecți - părinții elevilor, cadrele didactice ale 

școlii, comunitatea.

RESURSE:

UMANE:  directorul  școli i ,  coordonatorul  de 

programe și proiecte educative, cadre didactice, 250 

elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului, 

bibliotecarul școlii, părinții elevilor, 1 psiholog 

voluntar.  

LOC DE DESFĂȘURARE: 

săli de clasă, curtea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura 

Humorului, Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura 

Humorului.

SCURTĂ DESCRIERE:

REZUMATUL ACTIVITĂȚILOR

1) Împodobirea sălilor de clasă, a holurilor și a 

geamurilor școlii în spirit sărbătoresc, cu benzi 

tricolore, stegulețe, simboluri populare românești 

etc. (întreaga echipa de proiect); 

2)  Expunerea, pe panouri (personalizate pe 

clasele V-VIII)  a  diverselor lucrări  specifice 

evenimentului aniversar: referate istorice, informări, 

creații ale elevilor (poezii, eseuri, compuneri), 

postere istorice, lucrări plastice (clasa a III-a B, a III-a 

C, clasele V-VIII), colaje, puzzle-uri etc. ( prof. Căulea 

Elena, prof. Tomuț Milena și restul echipei de proiect);

3) Expoziție cu materiale  documentare și 

fotografii despre desfășurarea acestui eveniment , în 

biblioteca școlii (bibliotecar Isopescu Ramona);

4) Audierea unor povestiri și a unor legende 

istorice (întreaga echipă de proiect); 

5) Dramatizarea scenetelor ”CUZA VODĂ LA 

SFAT” de către elevii clasei a V-a A (9 elevi coordonați 

de prof. Căulea Elena); ”MOȘ ION ROATĂ ȘI UNIREA” 

de către elevii clasei a III-a C (prof. înv. primar Zaiți 

Nicoleta), ”MOȘ ION ROATĂ ȘI VODĂ CUZA” de către 

elevii clasei a III-a B  (prof. înv. primar Nicuțariu 

Simona și  prof. înv. primar Brădățan Felicia);

6) Prezentări power-point despre datele 

istorice referitoare la marele eveniment, datele 

b i o g r a f i c e  a l e  d o m n i t o r u l u i  C u z a  ș i  a l e 

personal ități lor  făuritoare MICII  UNIRI:   M. 
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Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Ion 

Ghica, Vasile Boerescu, C. A. Rosetti, Generalul Ioan 

Emanuel Florescu, N. Golescu ( prof. Căulea Elena și 

echipa de proiect);

7) Învățarea pasului de dans ”HORA UNIRII”, 

hora tuturor elevilor (întreaga echipă de proiect); 

8) Program artistic dedicat zilei de 24 ianuarie 

1859 având tema ”Unire-n cuget și-n simțiri” cu 

recitări de poezii și cântece patriotice (prof. Căulea 

Elena, prof. Gemănaru Ștefana, prof. Enea Laura 

Nicoleta, prof. înv. primar Nicuțariu Simona și  prof. 

înv. primar Brădățan Felicia).

9) Concurs de întrebări pe tema – ”24 IANUARIE 

- UNIREA CEA MICĂ”  (prof. Căulea Elena).

Capitolul II - 24 Ianuarie 1859
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

Ÿ Implicarea activă a tuturor elevilor (inclusiv a 

celor cu CES) în activitățile desfășurate;

Ÿ Evidențierea eficienței activităților 

extracurriculare;

Ÿ Întărirea coeziunii colectivelor de elevi;

Ÿ Dezvoltarea capacităţilor artistice;

Ÿ Întărirea încrederii în forţele proprii;

Ÿ Trăirea unor sentimente profund patriotice;

Ÿ Formarea unor deprinderi de comportament 

civilizat.

EVALUAREA PROIECTULUI  se face prin:

Ÿ chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice și 

părinților;

Ÿ numărul  de desene realizate;

Ÿ numărul  de fotografii colectate;

Ÿ expunerea lucrărilor realizate (desene, colaje, 

puzzle-uri, creații literare) pe panouri, pentru a fi 

văzute pe holurile școlii;

Ÿ calitatea activităților;

Ÿ măsurarea impactului asupra beneficiarilor 

direcți și indirecți;

Ÿ monitorizarea atingerii obiectivelor și a 

rezultatelor scontate de coordonatorul de 

proiect; 

Ÿ numărul de CD-uri realizate;

Ÿ înregistrarea de casete video și fotografierea 

activităților derulate;

Ÿ dramatizarea scenetelor tematice;

Ÿ raport final;

Ÿ acordarea de diplome omagiale și insigne, 

cadrelor didactice și elevilor implicați în proiect;

Ÿ aprecieri verbale ale invitaților.
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▲ Flocea Iustinian, clasa a V-a A

 Alexandru Ioan Cuza (născut 20 martie - decedat 3 mai 1873) a 

fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național 

România. A participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din 

Moldova și la lupta pentru unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a 

fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, 

înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate. Devenit domnitor, 

Cuza a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru 

recunoașterea unirii Moldovei și Țării Romanești de către Puterea 

suzerană și Puterile Garanta și apoi pentru desăvârșirea unirii 

Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității constituționale și 

administrative, care s-a realizat în ianuarie 1962, când Moldova și Țara 

Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele 

de România și formând statul român modern, cu capitala la București, cu 

o singură adunare și un singur guvern.

 Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliție 

a partidelor vremii, denumită și Monstruasa Coaliție, din cauza 

orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacționat astfel 

față de manifestările autoritare ale domnitorului.

 Născut în Bârlad, Cuza a aparținut clasei tradiționale de boieri din Moldova, fiind fiul lui Ion Cuza și al 

Sultanei. Alexandru primește o educație europeană, devenind ofițer în armata moldovenească și ajungând la 

rangul de colonel. S-a căsătorit cu Elena Rosetti în 1844.

 În anul 1848, Moldova și Țara Românească au fost cuprinse și ele de febra revoluțiilor europene. Revolta 

moldovenilor a fost suprimată repede, dar în Țara Românească revoluționarii au preluat puterea și au guvernat 

în timpul verii. Tânărul Cuza a jucat un rol suficient de important pentru a i se evidenția înclinațiile liberale, avute 

în timpul episodului moldovenesc, astfel că este transportat ca prizonier la Viena, de unde a fost eliberat cu 

ajutor britanic.

 Revenind în Moldova în timpul domniei Prințului Grigore Alexandru a devenit ministru de război al 

Moldovei, în 1858, și a reprezentat orașul Galați în divanul ad-hoc de la Iași. Cuza a fost un proeminent politician 

și a susținut cu tărie uniunea Moldovei și Țării Românești. A fost nominalizat în ambele țări de către Partida 

Națională, care milita pentru unire, în defavoarea unui prinț străin. Profitând de ambiguitate în textul „Tratatul de 

la Paris”, este ales domn al Moldovei pe 17 ianuarie 1859 și în Țara Românească pe 5 februarie 1859 (24 ianuarie 

după calendarul iulian).

 După realizarea unirii, domnitorul Alexandru Ioan-Cuza și colaboratorul său cel mai apropiat, Mihail 

Kogălniceanu, inițiază importante reforme interne: secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, 

reforma învățământului, reforma justiției și altele, care au fixat cadrul modern de dezvoltare al țării.

 Regimul personal instituit de Cuza dupa 2 mai 1864 a provocat nemulțumirea liberalilor radicali, care 

ulterior au făcut cartel cu conservatorii, acest fapt a slăbit pozițiile domnitorului și a animat activitatea 

Monstruasei Coaliții, hotărâtă să-l înlăture. Complotiștii au reușit să-și realizeze planurile atrăgând de partea 

lor o fracțiune a armatei și l-au constrâns pe domnitor să abdice în noaptea de 11/23 februarie 1866. La aceasta 

a contribuit însăși Alexandru Ioan Cuza, care nu numai că nu a luat măsuri în privința factorilor ce puteau provoca 

aceasta, ci, într-un discurs, se arată dispus să renunțe la tron în favoarea unui principe străin, precum prevedea 

una din dorințele divanelor ad-hoc din 1857. 

Cosmin Vișovan,

 clasa a VII-a B

Alexandru Ioan Cuza

Capitolul II - 24 Ianuarie 1859
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 Jurământul de credință 

al domnitorului Cuza

 „Jur să păzesc cu sfințenie drepturile și 

interesele Patriei, să fiu credincios Constituției, în 

textul și spiritul ei, să priveghez la respectarea legilor 

pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și ura, 

iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel m-a urât, 

neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea 

nației române.”

Citate de Alexandru Ioan Cuza

 „A pricepe este mai important decât a ști.”

 „Unui călugăr nu îi trebuie palate ci o chilie mică 

în care să se culce jos pe rogojină.”

Citate despre Alexandru Ioan Cuza

 „Noul domnitor, cu fața sa plăcută, aspectul 

său tineresc, expresia calmă și hotărâtă fizionomiei 

sale, încântă mulțimea care îl privea sărbătorește și se 

îmbulzeau în urma sa. Colonelul Cuza are una dintre 

calitățile cele mai rare și, în consecință,  cea mai 

prețioasă: sinceritate. Am găsit la el de asemenea 

bunul simț și modestia,  ar fi omul pe care îl cer situația 

sa nouă... Un om cinstit, plin de dragoste pentru țara sa, 

foarte hotărât să pună în practică Unirea și ideile sale de 

reformă și de progres”

Beclard, Consulul francez la București, 1859 *

 „Era un simpatic și inteligent având replica 

promptă și ascuțită.”

 „I se cunoștea firea dezinteresată. Nu se 

folosise niciodată de slujbă pentru a face ca alții avere.”

Dinu C. Giurescu

”Alegându-te pe tine domn în țara noastră, noi am vrut 

să arătăm lumii ceea ce toată țara dorește: la legi nouă, 

om nou. O, Doamne! Mare și frumoasă îți este 

misiunea! Constituția din august însemnează o epocă 

nouă și Măria ta ești chemat să o deschizi. Fii dar omul 

epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrarul, fă ca legea 

să fie tare iar tu Măria ta ca Domnul fie bun și blând fie 

bun, mai ales pentru aceea pentru care mai toți domnii 

trecuți au fost nepăsători și răi. Fă, dar, ca domnia ta să 

fie cu totul de pace și de dreptate; împacă patimile și 

u r i l e  d i n t r e  n o i  ș i  i n t r o d u  î n  m i j l o c u l  n o s t r u 

strămoșească frăție.”

 Mihail Kogălniceanu

„Era un om cu un înalte însușiri,  hotărât, gata de jertfă, 

lipsit de patima banului. Ceea ce îl ridica însă mai presus 

de cei mai mulți contemporani ai săi era popularitatea 

sa, iubirea sa pentru cei mulți și săraci și lipsa de orice 

dispreț și măreție în legătură cu dânșii. Aceasta a făcut 

ca Alexandru Ioan Cuza să fie iubit de mulțime încă de la 

început. Era un semn bun: parcă se prevedea că noul 

stăpânitorul ambelor Principate, îndeplinitorul Unirii, 

va fi în același timp și dezrobitorul țăranilor”

Nicolae Iorga

Maria Șincari, clasa a VIII-a A

▲ Marin Vlăduț, clasa a VIII-a C

▲ Vîjîilă Dinu, clasa a VIII-a C
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 Născut în Iași, Mihail Kogălniceanu a făcut parte din familia de 

boieri moldoveni, ca fiu al lui Ilie Kogălniceanu și strănepot al lui 

Constantin Kogălniceanu.

Kogălniceanu a fost educat la Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iași. A 

terminat școala primară din Miroslava. L-a întâlnit pentru prima dat pe 

poetul Vasile Alecsandri, pe Costache Negri și pe Cuza. În aceeași 

perioadă și-a dezvoltat o pasiune pentru istorie, cercetând vechile 

cronici moldovene. Ajutat de prințul Sturdza, Kogălniceanu și-a 

continuat studiile în străinătate, inițial într-un oraș francez și mai târziu 

la Universitatea Humboldt din Berlin.

        După declanșarea revoluțiilor din 1848, Kogălniceanu a fost în 

prima linie a politicii naționaliste, deși nu a semnat „Petițiunea 

Proclamațiune” din martie 1848, care a dus la declanșarea revoluției în 

Moldova. Mihail Kogălniceanu a lansat unul din cele mai dure atacuri 

împotriva lui Sturdza și, astfel, în iulie se oferise o recompensă pentru 

prinderea sa „viu sau mort”. La 9 ani de la Revoluția din 1848, participă 

ca deputat la Dorohoi, la adunarea ad-hoc de la Iași unde este chemat 

să se pronunțe în privința Unirii Principatelor. Acesta fiind un partizan 

hotărât al independenței românilor: „Dar, spune el, nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără 

putere, nu vom fi puternici decât atunci când vom fi uniți”.

         La 24 ianuarie 1859, în urma dublelor alegeri ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza, se realizează Unirea 

Principatelor. El a fost întâmpinat cu entuziasm de către bucureșteni și cu un discurs al lui Mihail Kogălniceanu. 

Din 1859 până în 1865 a fost numit de mai multe ori liderul cabinetului Principatelor Unite, fiind responsabil cu 

secularizarea averilor mănăstirești din 1863, un pas spre reforma agrară 1864. În cele din urmă Cuza a fost 

detronat în luna februarie 1866, de o coaliție de conservatori și liberali. În perioada noiembrie 1866 - ianuarie 

1870, Kogălniceanu a fost din nou ministru de Externe în guvernul lui Dimitrie Ghica. În calitate de ministru de 

Interne în guvernul lui Ion Brătianu a fost responsabil pentru intrarea României în Războiul ruso-turc din 1877-

1878 de partea Rusiei, ocazie cu care țara și-a declarat independența.

          După ce s-a retras din viața politică, Mihail Kogălniceanu fusese ales ca membru a Secțiunii Istorice a 

Academiei României în 1868, a fost președinte a Academiei între 1887 și 1889. Îmbolnăvindu-se grav în 1886, el 

și-a petrecut ultimii ani studiind documente istorice. Mihail Kogălniceanu a murit la Paris în timpul unei operații.  

 A fost înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași.

Izabela-Cristina Neuburgher, clasa a VIII-a B

Mihail Kogălniceanu, un făuritor al Unirii Principatelor Române

◄     Anamaria 
Chibac, 

clasa a VII-a C

Capitolul II - 24 Ianuarie 1859
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PE URMELE LUI AL. I. CUZA. 
MONUMENTE ALE UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE.
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 Ion Roată s-a născut, în anul 1806 și a fost fiul lui Constantin și a 
Măriuței Roată. Ion Roată a fost căsătorit cu Maria Roată, născută în 
anul 1812, și a avut patru copii: Năstase, Neculai, Zoe și Maria.
 Ion Roată a fost decorat la 18 martie 1878, de cătreMihail 
Kogălniceanu, ministru de externe, cu Ordinul Național Steaua 
României, în grad de cavaler, împreună cu brevetul însoțitor semnat de 
Domnitorul Carol I, „ca o răsplată a contribuției pe care înțeleptul țăran 
din Câmpurile a avut-o la Înfăptuirea Principatelor Unite”.
 Ţăranul Ion Roată a jucat un rol important în înfăptuirea Unirii 
sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, fiind ales deputat în divanul Ad-
hoc al Moldovei. Inspirat de povestea lui, Ion Creangă l-a făcut personaj 
în povestirea care îi poartă numele ”Moş Ion Roată”. Deşi n-a avut parte 

de şcoală şi nu ştia nici măcar să scrie, Ion Roată s-a dovedit cel mai potrivit pentru a-şi reprezenta semenii şi 
interesele lor. Era cinstit, avea mintea ageră şi nu se sfia să le spună boierilor verde-n faţă care îi este părerea.
  Aşa a ajuns să fie ales reprezentant al clăcaşilor. La alegerile din 1857 a fost ales, cu unanimitate de 
voturi, deputat al judeţului Putna în   Divanul ad-hoc al Moldovei. Scopul său a fost de a face auzită vocea 
vrâncenilor care doreau Unirea, înlăturarea ”boierismului” şi împroprietărirea. Lucrările Divanului Ad-hoc au 
durat trei luni, timp în care ţăranul din Putna a dovedit că nu este cu nimic mai prejos de ceilalţi aleşi şcoliţi. „Între 
ţăranii fruntaşi care au luat parte, împreună cu boierii, cu episcopii şi cu mitropolitul ţării la Divanul ad-hoc din 
Moldova, în 1857, era şi moş Ion Roată, om cinstit şi cuviincios, cum sunt mai toţi ţăranii români de pretutindeni. 
A fost prezent la toate cele 31 de şedinţe ale Divanului şi a pledat pentru scopurile celor pe care îi reprezenta. 
Mihail Kogălniceanu îl aminteşte pe ţăranul din Putna ca participant la şedinţa Divanului în care s-a votat 
propunerea pentru Unirea Principatelor.
 Ion Roată a fost cel care a adus în Divan, în 1857, “Propunerea deputaţilor săteni”, o jalbă în care erau 
descrise suferinţele ţărănimii din Moldova care dorea  împroprietărirea clăcaşilor. Roată era primul semnatar al 
documentului care a stârnit mare scandal în Divan. După închiderea şedinţelor Divanului, din cauza atitudinii 
sale ostile împotriva boierimii a căzut în dizgraţia autorităţilor. A fost considerat “stricător al ordinei publice” şi a 
fost arestat de Poliţia Iaşi. A fost eliberat ”pe chezăşia judeţului şi a locuitorilor din satul Câmpurile”. S-a dispus a 
fi “îndeaproape supravegheat poliţieneşte ca asupra mişcărilor lui şi a corespondenţilor lor, la întâmplare de cea 
mai mică agitaţie în contra bunei ordine, va fi arestat”. Eliberarea sa se făcuse cu condiţia  să nu se mai implice în 
activităţile divanului.   
 După proclamarea Independenţei României, la intervenţia lui Mihail Kogălniceanu, ministrul de interne 
şi externe, Ion Roată a fost decorat cu Ordinul “Steaua României”, drept răsplată pentru contribuţia pe care a 
avut-o la înfăptuirea Unirii Principatelor.    

Delia-Maria Cozma, clasa a VII-a A

Moș Ion Roată și Unirea Principatelor Române

◄     Baluș  Eliza, 
clasa a VI-a B
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O sămânță minunată
De românaș am în suflet
În sângele și în trupul meu
Iubirea de patrie rămâne.

Drag îmi este de țară
De semenii mei
Pentru unica noastră patrie
Lupt alături de ei.

O, ce Românie minunată
Cu munți semeți și ape pure
Iubită și îndrăgită
De multă lume.

Andrei Șerban Loghin,
clasa a VIII-a A

Drag de țară

Două Războaie Mondiale,
Cu pedepse capitale.
Mulți domnitori
Coroane și imnuri de sărbători.

Despre Mica Unire se spun multe povești,
Cu diademe împărătești,
Una singură este adevărată
De Cuza România a fost apărată.

Alexandru Ioan Cuza
În poezia mea este muza.
Pe 24 Ianuarie e sărbătoare…
Hai să luptăm pentru generația următoare.

„Libertate, egalitate și frățietate”
De Alexandru, salvate toate.
Viața lor a fost grea,
Ușoară e a mea.

Alexia Maria Gemănari,
clasa a VII-a A

Mica Unire

◄     Buzilă
Anastasia, 

clasa a VII-a A

▲ Piersic Rareș, clasa a VII-a A

◄     Popa
Miruna, 

clasa a V-a A
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 Congresul de pace de la Paris a fost primul 

congres al puterilor europene după cel de la Verona 

din 1822 unde s-a hotărât menținerea integrității 

Imperiului Otoman, iar Rusiei i s-a interzis să dețină o 

flotă în Marea Neagră.

 Încă din prima ședință s-a luat în dezbatere 

chestiunea Principatelor Române, avându-se în 

vedere înlăturarea protectoratului rus, menținerea 

suzeranității otomane, restituirea de către Rusia a 

unor părți din teritoriul anexat la 1812, începând chiar 

de la Hotin și o reorganizare ”conformă necesităților 

și dorințelor populațiilor”.

 Țara Românească și Moldova rămâneau sub 

suzeranitatea Porții și erau supuse garanției celor 

șapte puteri. Poarta se obliga să le respecte 

”administrația independentă și națională, cât și 

deplina libertate a cultului, a legislației, a comerțului 

și a navigației”. Se mai decidea constituirea a câte 

unui divan ad-hoc reprezentând, prin membrii săi, 

interesele clasei întregii societăți, pentru a evalua 

dorințele poporului. Printr-o convenție specială, 

puterea suzerană și puterile garante urmau a fixa 

statutul Principatelor, cărora li se acorda și dreptul de 

a se apăra cu câte o armată națională, orice acțiune 

de intervenție a Porții fiind supusă  unui prealabil 

consens al puterilor garante.

 Datorită pozițiilor divergente, Congresul din 

1856 nu a putut ajunge la un acord asupra unirii 

principatelor, însă a oferit posibilitatea ca românii să 

înceapă să-și decidă ei înșiși viitorul.

 Deciziile cele mai importante priveau 

instituirea unor regulamente internaționale raportat 

la libertatea mărilor în vreme de război. S-au adoptat 

patru principii esențiale:

 ”Pirateria este și rămâne abolită.”

 ”Pavilionul apără marfa, cu excepția 

contrabandei de război.”

 ”Mărfurile neutre transportate sub pavilion 

dușman nu pot fi confiscate.”

 ”Blocada, ca să fie obligatorie, trebuie sa fie 

efectivă.”

 Cei nemulțumiți de prevederile congresului 

au numit actul ”Capitularea de la Paris” – ”Am încheiat 

o pace dar nu pacea”, declara lordul Clarendon.

 

 Raluca Rusan, clasa a VII-a A

Congresul de pace de la Paris 

(13/25 februarie – 13/25 martie 1856)

▲ Apetrei Oana, clasa a VII-a C
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Alexia Gemănari, clasa a VII-a A

CAPITOLUL III 
 HOLOCAUST

 Wieslaw Kielar s-a născut în 1919 în Polonia. 
La puțin timp după pătrunderea naziștilor în țară este 
arestat de Gestapo și închis la Tarnow. A fost inclus în 
primul transport de deținuți politici din Polonia și 
expediat de Gestapo la Auschwitz.
 El  a fost unul dintre puținii deținuți care au 
rezistat peste patru ani în lagărul care a devenit 
„ c e n t r u l ”  e x t e r m i n ă r i i  î n  m a s ă ,  s i m b o l u l  
Holocaustului, al celei mai mari crime din istoria 
omenirii.
 Wieslaw Kielar și-a așternut amintirile și le-a 
pregătit pentru tipar la două decenii după eliberare, 
sub titlul de  „Am  fost  cinci  ani  la  Auschwitz”.
 Acesta ne spune cum mânca în lagăr, zicând 
că a văzut pentru prima oară moartea. Un bătrân 
evreu, a fost ucis cu cruzime, după ce a fost lăsat fără 
îngrijire medicală și însetat, un grup de Kapo l-au 
lăsat  fără suflare.
 Programul unei zile era deosebit de variat, 
acesta consta în țopăituri pe câteva zeci de metri de-
a lungul pieței și înapoi; rostogolirea se desfășura pe 
cel mai prăfuit teren; dansul era pentru relaxare și 
p e n t r u  a m u za m e n tu l  ș e f i l o r  d e  b l o c u r i  ș i  
genuflexiunile  se  executau  în  ritmul „unu, doi trei”.
 Totodată, oameni erau umiliți, erau puși să 
fugă până la un punct de reper, naratorul ne 
povestește de un copac; cei care leșinau erau călcați 
în picioare, cei  care  rămâneau în urmă  erau bătuți de 
gardieni.
 Când se întuneca, oamenii erau duși înapoi în 
lagăre, unde mii de deținuți înghețau de frig.
 Spitalul se pregătea de un nou lot de bolnavi, 
dar de obicei cei slabi rămâneau în urmă, iar cei mai 
rezistenți asaltau cabinetele, doctorii neputând 
consulta pe îndelete pacienții, ceea ce era împotriva 
regulamentului.
 Naratorul ne spune că el cobora deseori la 
morgă pentru a sta la taifas, Gienek Obojski a făcut 
rost de niște cartofi, pe care îi prăjeau la o sobă cu 
cocs. Ședeau pe sicrie, mirosul plăcintelor acoperind 
mirosul cadavrelor. Ei erau atât de obișnuiți cu 
cadavrele, încât  nu  îi  mai  impresionau deloc.
 Nu  le  era  frică de SDG și nici de medicul-șef 
al lagărului, deoarece nimeni nu intra în morgă, era 
locul lor.
 Fix când cinau, au auzit vocea sonoră a lui 
Bock cum îi striga pe Obojski și Teofil, dându-și 
seama că era vorba de o execuție. Acolo, le-a 

Curs gratuit de limba germană

de Wieslaw Kielar

ordonat  să încarce sicriele cu cadavre.
 Totul părea ca într-un film de groază,  sângele 
cadavrelor îi împroșcau, nu avea timp să cadă pe jos. 
După un timp, nici nu mai erau destule coșciuge, 
trebuia ca doi indivizi să zacă întru-un singur sicriu. 
Seara, după ce s-au terminat execuțiile,  pentru buna 
treabă  făcută, au primit un supliment.
 Într-o zi de execuție, un evreu a fost atât de 
rezistent, încât a fost un „spectacol” pe care SS-iștii  
îl urmăreau cu sufletul la gură. În cele din urmă, 
cadavrul a fost dus la autopsie, unde ficatul i-a fost 
pus întru-un borcan cu formol, alături de alte părți ale 
corpului, a altor oameni care s-au stins.
 Tot în lagăre, după ceva timp, au fost împărțiți 

în grupe și fiecăruia i-au fost date sarcini concrete. 
Unii trebuiau să intre un buncăr să scoată cadavrele, 
alții să le care pe scări, unde altă grupă de sanitari 
urma să le dezbrace. Ceilalți au primit ordin să tragă 
cadavrele ceva mai departe, în curte, la căruțe.
 Polonezul a intrat în grupa în care cadavrele 
erau scoase din beci, pentru a fi mai departe de SS-
iști și de Palitzesch de care se temea în mod deosebit. 
Era foarte greu să dezlipești cadavrele gazate unele 
de altele, totodată și mirosul le îngreuna munca. Apoi 
și dezbrăcarea cadavrelor s-a dovedit a fi o muncă 
foarte grea, deoarece corpurile umflate le îngreunau 
munca.
 Din buzunarele hainelor, cădeau poze, bani, 
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mărunțișuri, țigări, întru-un cuvânt 
tot ceea ce le fusese permis 
prizonierilor să rețină la ei în lagăr, 
toate acestea se amestecau cu 
c l o r u l  u m e d  ș i  e x c r e m e n t e ,  
formând un adevărat depozit de 
gunoi.
 Prima căruță de cadavre a 
p ă r ă s i t  c u r t e a ,  G i n e k  
completându-și echipa în care 
desigur  a  intrat  și  Wieslaw  Kielar.
 Cadavrele târâte pe scări 
erau supuse unei operații speciale. 
Dentiștii, sub supravegherea SS-
iștilor. Se uitau în gura fiecărui 
defunct și dacă găseau coroane și 
dinți de aur, le scoteau cu cleștele.
 După ceva timp și cealaltă 
căruță a fost umplută, treaba fiind 
terminată. Au cărat până  în zori. 
Mai târziu, în bloc, au promit un 
supliment, dar nimeni nu putea să 
mai mănânce.
 Seara mărșăluiau spre 

blocul 11. Clorura amestecată cu 
noroiul s-a transformat într-o 
mâzgă spumoasă .
 A doua zi, Blockführer-ii 
erau prost dispuși. Cadavrele, fiind 
deja descompuse, erau mult mai 
ușor de cărat, membrele sau 
trunchiul lor fiind legate de curea și 
târâte pe scări. Ei au umplut o 
căruță cu 80 de cadavre. După ce 
prima dată a fost uitată acoperirea 
cadavrelor, ele au fost acoperite cu 
niște pături. Apoi, s-a auzit cum o 
roată a căruței a trosnit, toate 
cadavrele căzând unele peste 
altele, îngropându-l pe cel care nu a 
mai avut timp să se ferească, dar în 
cele din urmă a fost eliberat.
 Au ajuns în fața buncărului. 
Deasupra podelei de beton erau 
patru uși mici, așezate la distanțe 
egale, poate de un metru, închise 
cu drugi grei de fier, prinși cu lacăte, 
unde polonezul a fost împins alături 

de încă trei oameni.
 Doi dintre ei erau oameni 
destul de sănătoși, dar al treilea a 
murit în acea seară, o mică bucurie 
aprinzându-se în sufletul celor vii, 
era mai mult spațiu.
 Dimineața, SS-istul l-a scos 
pe sanitar, care era de fapt Wieslaw.
 Au sosit mari transporturi 
de evrei unguri, doar o minoritate 
infimă a fost dusă în lagăr, ceilalți au 
fost duși în crematoriile II și III, iar 
ceilalți în crematoriile IV și V. O mare 
parte a bunurilor ajungeau pe mâna 
SS-iștilor și “canadienilor|”.
 Așa se termină mărturia 
unuia dintre puținii supraviețuitori 
ai Holocaustului, care au rezistat 
până când crematoriile și lagărele 
au fost explodate și distruse.

Cosmin-Dumitru Vișovan, clasa a VII-a B

 Cartea din care face parte această povestire este „Ecouri din Holocaust''. Dacă ar fi să verificăm 
etimologia cuvântului „ecou” este următoarea: repeterea unui sunet, în acest caz răsunetul este reprezentat 
de țipetele de disperare ale oamenilor nevinovați adică, evreii.
  Eu am ales povestirea „Dumnezeule, unde ești?”  scrisă  de Olga Lengyel deoarece are un mesaj destul 
de trist. Autoarea s-a inspirat din cartea „Cuptoarele lui Hitler”. 
 O femeie care era mamă, soție, fiică și sprijin pentru ceilalți prizonieri ai naziștilor, povestește cât de 
chinuiți erau oamenii în timpul Primului Război Mondial.
 Evreii erau urcați într-un tren (care avea un singur gemuleț, devenind aerul irespirabil, iar oamenii 
primeau o singură găleată de apă; cei care nu mai apucau să bea aveau un final tragic suferind de față cu restul 
pasagerilor) care îi ducea la închisorile din Germania  pentru a fi pentru a fi trimiși în lagăre. Când au ajuns la 
Berlin, prizonierii erau separați; bărbații cu bărbații, femeile cu femei și bătrânii cu copiii (care erau arși din 
prima). Dimineața cei rămași în viață pentru moment, erau obligați să iasă în soare ca și bovinele să alerge pe 
ritmul alert al naziștilor, după care, obosiți și însetați  se întorceau în lagărele lor. Femeile erau tunse cu foarfeca 
sau cu mașina de tuns, iar fetițele sfârșeau prin a fi gazate.  Bărbații aveau posibilitatea să aleagă dacă să 
trăiască pentru a lupta alături nemți sau să moară.
 Titlul face totodată referire la citatul: „Dumnezeule, unde ești?” care este de fapt un apel făcut direct 
către divinitate pentru a se evidenția suferința, neputința  și disperarea oamenilor nevinovați și uciși de 
persoane cu sânge rece și fără suflet.

Dumnezeule, unde ești?
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 Mărturia  a  fost  scrisă  de  Christian  Bernadac  care s-a născut în 1997.  Licenţiat  la  Facultatea 
de  Drept  și  Litere din Paris.  Fragmentul  lagărului  provine  din  cartea  Medicii  Blestemaţi.
                Acţiunea se petrece în incinta crematoriului  în  care se plimba  Josef  Mengele,  medicul-șef  al 
lagărului  de exterminare de la Auschwite.  Acest om vroia să  pătrundă  secretul naşterii  gemenilor şi 
vroia ca  în  Germania  să  se extermine oamenii inferiori  precum cei cu  dezabilități  sau pe cei  care  nu  îi 
plăcea.

Pângărirea lui Hippokrates

de Christian Bernadac

 ,,Daţi-ne copii, cavaleri puri, blonzi. Nu are 
importanţă că nu au tată, Hitler și Himmler îi vor 
adopta; creşteţi  şi  vă  înmulţiţi…”
 Mengele s-a aruncat cu trup şi suflet în 
,,marea sa operă”, adică era dedicat în alegerea 
rămăşiţelor provenite din lagăre. Acesta alegea 
astfel: o lovitură de cravaşă la stânga pentru 
muşchi, iar o lovitură la dreapta pentru oase. S-a 
întâmplat asta până în ultima lovitură de cravaşă, 
atunci când au ajuns gemenii. Aceştia ştiau că 
Mengele are un interes enorm pentru aceştia. 
Medicul-şef a  ordonat  ca gemenii să fie analizaţi 
de toţi medicii din zonă şi studiaţi. În fiecare zi, 
veneau din ce în ce mai mulţi gemeni în lagăre şi din 
ce în ce mai mult dispăreau de lângă familiile lor.
 Desigur, au mai fost şi exterminaţi gemeni 
prin jupuirea de piele în fiecare zi, prin despicarea 
lor şi multe altele.
 ,,Aici se petrece un caz unic în istoria 
mondială a medicinii. Doi fraţi gemeni mureau 
împreună în aceeaşi clipă şi le putea face autopsia 

fără întârziere.  Au murit pentru că Mengele le-a 
curmat zilele.
 ,,Victima era instalată într-un fotoliu de 
dentist, doi dinte deţinuţi îi ţineau mâinile în timp 
ce un al treilea o lega la ochi şi îi imobiliza capul. 
Doctorul se apropia şi îi înţepa cu un  ac  în piept.[…] 
Ceilalţi deţinuţi care asistau la injecţie duceau 
victima pe jumătate inconştientă şi o lăsară pe 
podea în cealaltă cameră: ea sucomba în mai puţin 
de 30 de secunde.”
 Apoi Mengele a chemat toţi medicii în 
rânduri şi a întrebat dacă se pricepe unul în 
legistică şi în anatomie pentru a asista la miracolul 
istoriei. Doctorii se uitau unii la alţii. Nu prea erau 
doctori cu astfel de cerinţe. Apoi Mengele a 
adăugat un ,,dacă nu”. Oamenii ştiau despre ce era 
vorba în ,,dacă nu”. Un doctor, Nyiszli Miklos, a 
înţeles foarte bine şi a ieşit din rând. Acesta a fost 
dus imediat într-un sanatoriu. Medicul-şef a spus 
că nu o să găsească condiţii prea bune, dar o să fie 
de ajuns.

                A  venit  un  transport.  Nyiszli a  ridicat  cearşafu l şi  a  văzut  două  trupuşoare.  Erau  copii  de  doi  ani. 
Doctorul  se  simţea  străpuns  în  inimă  când  a  aflat  că  el  trebuie  să  facă  autopsia  acestor două corpuri. 
Tot ce aducea Mengele, doctorul trebuia să cerceteze bucată cu bucată,  apoi  să  pună  organele ,,devotatei 
ştiinţei” în borcane cu alcool. Când a venit ,,aducerea de marfă”, Mengele  a  văzut  că  patru  gemeni,  doi  
câte  doi,  aveau  o  roşeaţă  la  mâini.  Acesta credea că este tuberculoză aşa că i-a dus la sanatoriu şi nu la 
lagăr. S-a făcut autopsia şi s-a demonstrat că  erau  sănătoşi.  Mengele  i-a  ameninţat  pe  toţi  dacă  
încearcă  cineva să-i saboteze  planurile  sale  vor  ajunge  în  lagăr  şi  direct   omorâţi. Toată  lumea  a  pus  la  
cap  vorbele lui  şi  nu  s-a  mai  întâmplat  nimic  după,  decât   doar   rutina  zilnică  a   blestematului   doctor.

Anamaria Iacob, clasa a VII-a B



39

Capitolul III - Holocaust

Ecouri din Holocaust

 Faptul care m-a impresionat cel mai mult în 
această antologie de texte este că acestea exprimă 
sentimente, trăiri și opinii, ci nu date obiective.
 O primă operă pe care am lecturat-o este 
„Antisemitismul? O boală trecătoare”. Aceasta 
prezintă o tristă poveste de dragoste dintre doi 
tineri, naratoarea și Konrandin. Cei doi au idei 
comune și susțin tot timpul discuții la un nivel 
filozofic înalt. Relația lor de prietenie este una foarte 
strânsă și specială în același tip. Însă un mare 
obstacol le-a oprit fericirea – diferența de clase 
sociale. După cum se cunoaște, evreii erau foarte 
disprețuiți de familiile nobile în acea perioadă, motiv 
pentru care singurele vizite ale naratoarei la 
domiciliul lui au fost când părinții băiatului erau 
plecați, pentru că mama sa nu accepta ideea că fiul 
său poate lega o relație de prietenie. Firul prieteniei 
lor s-a rupt la închiderea porților reședinței 
Hohenfels, care a impus o graniță (cunoscută drept 
clasă socială)  între lumile celor doi.
 Apoi, în relatarea „Acasă nu te așteaptă 
nimeni”, este prezentat un tânăr, Theo, care la finalul 
războiului este hotărât să-și reîntâlnească familia, 
însă în lugul său drum spre casă este întâmpinat   într-
o clădire unde s-au refugiat niște evadați ai 
chinuitoarelor lagăre. Aceștia reușesc să îl aducă pe 
protagonist de partea lor, pe motivul asemănării 
experiențelor fiecăruia, toți putându-se mândri cu 
simplul fapt că au supraviețuit groaznicelor 
experiențe. Apoi, ei sunt îndatorați să se întrajutora, 
dar cel mai comprămițător argument, care 
constituie și titlul textului, este acela că „acasă nu te 
așteaptă nimeni”. Iulia Avdei, clasa a VII-a A

Anne Frank

 Anne Frank s-a născut în 12 iunie 1922 la Frankfurt pe Main, în Germania, ca fiică a lui Edith (născută 
Hollander) şi Otto Frank, de origine evreiască.  Cei  doi  mai aveau o fată, Margot,  mai mare, născută în 1926.
 După venirea lui Hitler la putere în ianuarie 1933 şi instaurarea persecuţiilor antisemite, Otto Frank 
decide să emigreze împreună cu familia sa în Ţările de Jos,  la Amsterdam, unde avea relaţii de afaceri;  fondează 
aici o societate specializată în comerţul cu pectină (produs folosit la prepararea dulceţurilor) şi, ulterior, în 
vânzarea de condimente. Cele două surori învaţă repede la şcoală neerlandeză, limbă în care Anne îşi va scrie 
jurnalul. 
 După invadarea Ţărilor de Jos de către Germania nazistă şi capitularea lor (1940), viaţa evreilor de aici 
devine similară cu cea a celor din Germania sau Polonia. O vreme Frank reuşeşte să îşi menţină din umbră 
afacerea graţie ajutorului prietenilor şi angajaţilor neerlandezi. Totuşi pentru a scăpa de deportare acesta și 
familia sa au trebuit să se ascundă, astfel că amenajează în secret în acest scop (aducând  mobilă, alimente, etc.) 
o parte din clădirea în care funcţiona firma sa (pe Prinsengracht 263),  aşa numită Anexă.
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 Când primeşte o citaţie de la 
SS (Waffen-SS a fost ramura militară 
a organizaţiei paramilitare Naţional-
Socialiste SS, Schutzstaffel, condusă 
de  Reichsfuhrer-SS  Heinrich  
Himmler; a fost fondată în Germania 
în anul 1939 după despărţirea SS-ului 
în douî părţi, însă titlul de Waffen-SS 
a fost primit oficial abia la data de 2 
martie 1940, luptând în al Doilea 
R ă z b o i  M o n d i a l  a l ă t u r i  d e  
Wehrmacht – ce erau forţele armate 
ale Germaniei), Otto decide că a 
venit momentul să se ascundă; în 6 
iulie 1942 familia se instalează în 
Anexă. Nu după multă vreme li se 
alătură alte patru persoane. Cei opt 
locatari vor reuşi să supravieţuiască 
d a to r i t ă  " p r o t e c to r i l o r "  l o r  
neerlandezi. 
 Anne scrie în cei doi ani mici 
povestiri şi mai ales consemnează în 
jurnal tot ce se întâmplă, jurnal ce 

este început în 12 iunie 1942, ziua 
când împlinise 13 ani şi se sfârşeşte la 
1 august 1944, deci după debarcarea 
aliaţilor în Normandia, într-un 
moment când victoria asupra 
Germaniei părea iminentă. La un 
moment dat, în primăvara lui 1944, 
ministrul educaţiei spune la radio că 
toate mărturiile scrise vor fi publicate 
d u p ă  r ă z b o i ,  c a  m ă r t u r i e  a  
suferinţelor locuitorilor ţărilor 
ocupate de germani. Ca urmare 
Anne îşi reface jurnalul deja scris, 
completându-1 (viitoarea "versiune 
b"), dar continuă să-şi ţină şi jurnalul 
iniţial (viitoarea"versiune a").
 În 1944 clandestinii din 
Anexă împreună cu doi dintre 
protectori sunt arestaţi de serviciul 
de informaţii şi spionaj al SS, probabil 
în urma unui denunţ. Jurnalul Annei 
scapă de confiscare  şi este pus la loc 
sigur de secretara lui Otto, Miep 

Gies, unul dintre protectorii care 
printr-un miracol nu a fost arestat. 
Când avea să afle că, fără dubiu, Anne 
a murit, ea îl va înmâna tatălui ei.
 Arestații sunt deportaţi în 
lagărul din Westerbork de pe 
teritoriul Ţărilor de Jos, după care 
sunt urcaţi în primul tren cu plecare 
spre Auschwitz, unde ajung pe 5 
septembrie 1944. Cu excepţia lui 
Otto Frank, toţi vor muri. Transferate 
în lagărul Bergen-Belsen, Anne si 
sora ei au murit, probabil de tifos, în 
februarie-martie 1945. 
 Tatăl lor, rămas la Auschwitz, 
a fost eliberat de trupele sovietice la 
sfârşitul lui ianuarie 1954 și imediat 
ce s-a reîntors la Amsterdam a 
publicat prima variantă a jurnalului.

 Iustin Negrea, clasa a VII-a B
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HOLOCAUSTUL
Iadul pe pământ

 Probabil tu citind această recenzie te 
întrebi ce a fost Holocaustul și e foarte bine că îți pui 
această întrebare. Păi, Holocaustul este termenul 
ce descrie uciderea a 6 milioane de oameni, printre 
care și 1.500.000  de copii. Cel care a dat acest ordin 
de ucidere în masă a fost Adolf Hitler. Probabil te 
întrebi de ce a dat acest ordin. El a ajuns să îi urască 
pentru că aceștia au ajuns să ocupe majoritatea 
locurilor de muncă profitabile: doctori, judecători, 
avocați, politicieni etc. Atunci când a ajuns la putere 
a dat ordin în conducere să îi extermine prin: gazare, 
decapitare, atunci când erau mai puțini îi împușcau 
în ceafă (în jur de 500).
             În această urgie a iadului dezlănțuită pe 
Pământ de Hitler puțini erau cei care reușeau să 
supraviețuiască cu câteva ore sau zile în plus. Și 

d a c ă  r e u ș e a u ,  e r a u  s u p u ș i  u n o r  t o r t u r i  
inimaginabile  în zilele noastre. Cei care au reușit să 
evadeze, fiind și așa puțini, au scris cărți și istorisiri 
care te fac să treci printr-un ciclu de sentimente 
pornind de la milă, tristețe, ură și dezgust față de cei 
c e a u o r d o n a t d i s t r u g e r e a a t â to r s u f l e t e 
nevinovate. Citind cărțile supraviețuitorilor 
acestor chinuri cumplite te gândești că cei ce au 
săvârșit aceste fapte nu au avut milă. De fapt, 
acești ,,nemiloși” au fost obligați să facă asta. Din 
cauza celor văzute și auzite au avut aceeași soartă 
crudă. 
              Se comemorează această zi, 9 octombrie ca 
fiind una dintre cele mai groaznice din istoria 
omenirii. 

Iasmina Rotari, clasa a VII-a B

ECOURI DIN HOLOCAUST

                    “ECOURI DIN HOLOCAUST” este volumul  cu valoare documentară  care a surprins foarte fidel 
ororile Holocaustului din cel de-al Doilea Război Mondial. Atunci au fost uciși aproximativ  șase milioane de 
evrei, de toate vârstele, ca urmare a programului de exterminare plănuit și executat de regimul național-
socialist din Germania, condus de Adolf Hitler și de colaboratorii acestuia.

 F r a g m e n t u l  “ U LT I M A  
SCRISOARE A MAMEI” face parte 
din fresca istorică “VIAȚĂ ȘI 
DESTIN” a scriitorului ucrainean 
Vasili Semionovici Grossman. El a 
fost primul condei care a descris 
lumii întregi ororile unui lagăr 
nazist de exterminare.
 A f l a t ă  î n t r- u n  g h e to u  
evreiesc înconjurat de sârmă 
ghimpată, cu reguli neomenești, 
mama îi redactează o scrisoare 
fiului său, convinsă fiind că va fi 
ultima legătură între ei, înainte ca 
aceasta să fie omorâtă de către 
naziști. 
 Femeia avea profesia de 
medic oftalmolog și, cu toate 
greutățile pe care trebuia să le 
suporte, ajuta oameni. Această 
femeie povestește, cu lux de 

a m ă n u n t e ,  u l t i m e l e  z i l e  a l e   
evreilor sortiți la moarte din 
Ucraina.
 Având pusă pecetea de 
evrei, toți ceilalți localnici ai 
orașului își luau dreptul de a-i 
denigra și de a abuza de bunurile și 
o n o a r e a  a c e s t o r a .  A ș a  s - a  
întâmplat și în cazul personajului 
nostru, atunci când o vecină a 
venit și a scos-o din casă pe 
femeie, trimițând-o să doarmă  
într-o cămară.
 A  u r m a t  d e s t i t u i r e a  
t u t u r o r  m e d i c i l o r  e v r e i  d i n  
policlinică, fără plata ultimului 
salariu. Aceste discriminări ale 
regimului atrăgeau după ele și 
calomniile și răutațile populației, 
îndreptate, nejustificat, împotriva 
evreilor.

 În scurt timp, s-a anunțat 
că evreii vor fi transferați în Orașul 
Vechi, ghetoul împrejmuit cu 
sârmă ghimpată. Aveau voie să-și 
ia doar un bagaj de 15 kg. “Cei care 
nu se vor muta vor fi împușcați.”
 P e A n n a S e m i o n ova a 
ajutat-o, spre surprinderea ei, un 
fost pacient, singurul care a fost 
recunoscător pentru binele pe 
care i l-a făcut. Tot el a povestit 
despre ordinul văzut la tipografie 
prin care evreilor li se interzicea să 
circule pe trotuare, erau obligați să 
poarte pe piept un petec galben de 
forma unei stele în șase colțuri, nu 
a v e a u  d r e p t u l  s ă  u t i l i z e z e  
mijloacele de transport, băile 
comunale, să intre în ambulatorii, 
s ă  m e a r g ă  l a  c i n e m a ,  l i  s e  
interzicea să cumpere unt, ouă, 
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lapte, pâine albă, carne, legume, în afară de cartofi. Aveau voie să meargă la cumpărături numai după ora 
18:00, atunci când țăranii plecau din piață. Ieșirea din Orașul Vechi le era interzisă.
 Ajunsă în ghetou, femeia a locuit o vreme împreună cu familia unui coleg și a continuat să își practice 
meseria, fiind mulțumită cu recunoștința oamenilor pe care îi trata.
 Se auzeau vești precum că în Polonia omorurile se țineau lanț și că evreii erau măcelăriți cu toții. 
Nemții luau bărbați evrei la săpat gropi în care era împușcată populația evreiască, indiferent de sex și vârstă. 
Atunci, femeia a știut că pe toți cei ce erau adunați în acel ghetou îi aștepta aceeași soartă, mai ales în 
momentul în care au fost luați din lagăr 80 de bărbați tineri.
 Așteptându-și sfârșitul tragic, mama și-a încheiat scrisoarea, descriind în ea, cu o mare sinceritate, 
sentimentele de dragoste și prețuire față de fiul său, cu marele regret că nu se vor mai întâlni niciodată.
 În acest fragment este descrisă doar o mică parte din ororile la care a fost supusă  populația 
evreiască în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Adela Rusan, clasa a VII-a A

ACASĂ NU TE AȘTEAPTĂ  NIMENI

 Acasă nu te așteaptă nimeni face parte din 
volumul „Pentru toate păcatele”, autor Aharon 
Appelfeld și descrie că în primele ceasuri de după 
desființarea lagărului nazist, supraviețuitorii au 
tendința să se împrăștie în toate direcțiile, mânați 
de puternica dorință de a nu mai zări nicăieri, 
niciodată vreun chip al foștilor tovarăși de 
suferință.
 Când s-a terminat războiul, Theo a hotărât 
să pornească singur pe drumul de întoarcere spre 
casă, de care îl despărțeau  sute de kilometri. Așa 
s-a îndepărtat de ceilalți oameni și a petrecut 
multe săptămâni prin zone singuratice încercând 
să mențină direcția apucată.
 Oboseala punea stăpânire pe el, la un 
moment dat îl apucase și foamea și încerca cu 
disperare să nu se abată de la drumul drept spre 
casă. A început să înfigă câte un băț în pământ, pe 
care îl considera emblema lui, aceasta aducându-i 
un sentiment de liniște totală și îi îngăduia să uite 
că își părăsise tovarășii de suferință și fugise din 
baraca din lagăr.
 Dorința de a se ține cât mai departe de frații 
săi, care ca și el scăpăraseră de moarte, îi dădea 
forță și își repeta că este pe drumul cel bun. Se opri 
să se odihnească și văzu la orizont o casă de lemn 
cu forma lungă, ce îi readuse în memorie barăcile 
din lagăr. Gândul că în acea casă de lemn ar mai 
putea fi fugari îl îndemna să-și  schimbe direcția 
dar, fiind obosit și însetat a hotărât să intre în casa 
de lemn așezată pe coasta unui deal.
 Într-adevăr erau și alți fugari, patru bărbați 
și două femei care stăteau ghemuiți într-un colț. 
Fugarii îl invită pe Theo să bea o cafea, să fumeze o 
țigară și să mănânce ceva, acolo au găsit multe 
provizii. Unul dintre fugari  încerca să-i explice că 

trebuie să rămână împreună și să nu mai plece 
acasă pentru că acolo nu-l mai aștepta nimeni, 
aducându-i fel de fel de argumente.
 Lui Theo în acele clipe îi trecu prin fața 
ochilor un tablou în care era el și tatăl său, bătrânii 
frați Sachs, domnul și doamna Siegelbaum, 
înconjurați de nenumărați paznici care îi duceau 
spre gară, pe drum unii strigau: „Moarte jidanilor, 
moarte gheșeftarilor!”
 Cu îmbrânceli și înjurături au ajuns la gară, 
unde au așteptat tremurând până în dimineața 
următoare când a sosit trenul. După ce a mâncat și 
a băut o cană de cafea, a înțeles definitiv că nu-și  
va revedea orașul natal care se afla în Austria și va 
rămâne printre cei fugăriți  și nu va vorbi decât 
limba din lagăr.
  Epuizat a  pus capul  pe o bocea și a adormit.

Alexandra Viviana Rusu, clasa a VII-a A
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Capitolul III - Holocaust

NUMELE MEU ESTE 174.517

 În anul 1934 pe data de 13 
decembrie un tânăr de 24 de ani, de 
origine evreu, a fost arestat de 
Miliția fascistă. El a fost trimis la 
Fossoli, lângă Modena, acolo se afla 
un lagăr destinat prizonierilor de 
război. În lagărul respectiv se aflau 
peste 150 de evrei italieni, dar mai 
erau câțiva militari iugoslavi și 
câțiva străini suspecți. În data de 20 
februarie au aflat că vor pleca cu 
toții într-o călătorie care va dura 15 
zile, dar nimeni nu știa încotro vor fi 
duși. Au început să își pregătească 
totul pentru călătorie fiecare în felul 
lui, neștiind că pornesc către 
moarte. Au fost îmbarcați în 
vagoane de marfă, despre care s-au 
auzit povești, vagoane care nu mai 
au drum de întoarcere. În vagonul în 
care se afla tânărul evreu erau 45 de 
persoane care sufereau: de frig, 
foame și sete, dar nimeni nu le 
întindea o mână de ajutor. Ei trăiau 
ca într-un coșmar fără sfârșit și la un 
m o m e n t  d a t  a  v e n i t  ș i  
deznodământul, trenul s-a oprit și 
ușile s-au deschis crezând că merg 
spre libertate. Dar în realitate doar 
câțiva bărbați și câteva femei au 
fost urcați în camioane și duși spre 
lagărele de la Buna pentru a lucra, 
iar despre restul nimeni nu a mai 
auzit nimic. Dintr-o dată realitatea 
îi lovește ca un fulger și își dau 
seama că nu erau morți, dar erau 
răniți atât fizic cât și psihic, se aflau 
la fund. Așa gol și tuns iluc, tânărul 

și-a dat seama că a pierdut totul, 
persoanele iubite, obiceiurile, casa, 
chiar și hainele, deci a fost redus la 
suferință pierzându-și demnitatea 
și judecata. Acolo, în acel moment i 
se putea hotărî soarta, putea să 
moară, sau să trăiască viața 
aceasta de coșmar, trăind cu 
gândul și ideea că o dată și o dată va 
scăpa din acel lagăr de exterminare. 
Și-a pierdut și numele căpătând în 
schimb numărul 174.517 pe brațul 
stâng, cu ajutorul căruia putea 
căpăta supă și pâine. Încet, încet a 
început să învețe lucruri noi, să 
cruțe mâncarea, să nu facă risipă, să 
se supună controalelor de rutină și 
să încerce pe cât posibil să nu se 

îmbolnăvească, pentru că nu se mai 
putea vindeca. Acel tânăr și-a dat 
seama că așa va fi viața lui de acum 
încolo, în fiecare zi un fel de ritual 
care se repetă la nesfârșit de luni, 
ani de zile, iar viitorul pentru el a 
devenit îndepărtat și șters.

Diana Solcan, clasa a VII-a B

ROMEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERICUL

 Dorind să se relaxeze, Paul își fumează țigara de seară în parc unde o întâlnește pe Ester, cu care 
încearcă să intre în vorbă, observând că aceasta plânge. Află că toată viața ei se află într-un mic geamantan, iar 
tristețea era datorată de lipsa mesajelor din partea părinților, neștiind dacă mai sunt în viață și de ratarea șansei 
de a ajunge la ei în Terezin.
 Paul se oferă să o ajute ducând-o într-o ascunzătoare unde avea de gând să o lase să doarmă pentru a 
reveni a doua zi. Paul află că steaua galbenă de pe pieptul lui Ester este un semn obligatoriu de purtat.
 Stând pe chei, prin mintea lui Paul trec gânduri înfiorătoare temându-se pentru viața lui Ester, dar și a 
apropiaților săi. Și-ar fi dorit să aibă o mitralieră să îi împuște pe cei cu piepturile pline cu decorații.
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Millenium nr. 17

 E s t e r , d i n t r- o p u ș to a i c ă o b i ș n u i t ă , 
crescând, a devenit deodată evreică, fiindu-i  
interzis a se întâlni cu arienii, ea, considerându-l pe 
Paul un arian.
 Mai mult forțat, Ester îl invită pe Paul la un 
dans care se sfârșește cu un sărut dorit de 
amândoi.
 Trezit ca dintr-un vis, Paul își dădu seama că 
Ester este lângă el și  au văzut cum pictorul de la 
mansardă, comunist fiind este persecutat.
 Ester izbucni în plâns, strângându-l la 
pieptul ei și își vărsă amarul care-i stătea pe inimă 
de câteva zile. Frica că ar putea fi descoperită o 
aduce în pragul disperării, dorind să plece imediat 
pentru a-i salva viața lui Paul pentru care trăiește 
sentimente profunde.
 Zorii dimineții de iunie o găsesc pe Ester 
forțată să se facă nevăzută, având în mână 
valijoara neagră și steaua galbenă din piept. Deși 
Paul se împotrivește plecării ei, aceasta reușește 
să dispară. Coborând în fugă scările, se îndreptă 
spre poarta imobilului și iese în stradă. Frica pune 

stăpânire pe ea, auzind o bubuitură înfiorătoare 
apoi împușcături repetate  și zărind siluetele cu 
căștile de oțel pe cap și țevile automatelor întinse 
înainte.
 Picioarele o trădară. O zbughiră singure 
spre colțul străzii unde vedea doar porți închise și 
ferestre camuflate. În fuga ei nebunească, pierdu 
valijoara, iar hohotele de plâns îi scuturau trupul. 
Auzea fluierături din toate părțile și nemții erau 
peste tot. 
 Un fluierat strident și focuri de armă făcură 
ca bezna pasajului să se risipească, dând de lumină. 
Soarele strălucea în acea dimineață  liniștită de 
vară, iar întâlnirea cu tatăl său este  una de 
confesiune a dragostei pentru Paul, cerându-i să-i 
ia acasă pe amândoi.
 Mai avea câțiva pași până la adăpost, când 
căzu secerată, îmbrățișând pământul cu mâinile 
larg desfăcute. Se făcu liniște, iar cizmele grele se 
opriră în jurul ei. Cineva scoase un fluierat de 
uimire și spuse cu o voce calmă, fără ură că este 
într-adevăr, o tânără evreică.

Raul Țilică, clasa a VII-a A


