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AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Num|r dedicat premianÛilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001

Prezentarea elevilor premiaÛi:

Raluca Elena Popescu - premiul III
Olimpiada de Limba Englez|

M| numesc Raluca Elena Popescu, m-am n|scut în  BucureÕti, la
30 iulie 1986 Õi din clasa a VI-a sunt elev| a Colegiului NaÛional

„Spiru Haret” (acum sunt elev| în clasa a IX-a C).

În timpul gimnaziului am participat în fiecare an la Olimpiadele

Ôcolare organizate la disciplinele Limba Õi Literatura Român|
(clasele V-VIII), Biologie (clasa a VII-a) Õi Istorie (clasa a VIII-

a), obÛinând urm|toarele rezultate:

- Limba Õi Literatura Român|:

 clasa a V-a: menÛiune la faza pe Municipiul BucureÕti
 clasa a VI-a: premiul III la faza pe M unicipiul BucureÕti
 clasa a VII-a: locul 1 la faza pe sectorul 2, premiul II la faza  pe

Municipiul BucureÕti
 clasa a VIII-a: locul 1 la faza pe sectorul 2, premiul II la faza pe

Municipiul BucureÕti
- Biologie:

 clasa a VII-a: locul 2 la faza pe sectorul 2, locul 4 (premiul I) la

faza pe Municipiul BucureÕti 
- Istorie: 

clasa a VIII-a: menÛiune la faza pe Municipiul BucureÕti
În anul Õcolar 2001-2002 am participat la urm|toarele

concursuri:

- Limba Õi Literatura Englez|:

 Premiul I la faza pe sectorul 2   (96 de puncte)

 Premiul I la faza pe Municipiul BucureÕti (96 de puncte)

 Premiul III la faza pe Ûar| (96 de puncte)

- Biologie:

 MenÛiune la faza pe Municipiul BucureÕti   (locul 14)

Printre pasiunile mele extraÕcolare se

num|r| lectura (în limbile român| Õi
englez|), încerc|rile literare în proz|
Õi versuri (parte din ele publicate în

revistele „Anotimpuri Literare” Õi
„Vl|starul”), studiul biologiei în

vederea preg|tirii pentru Facultatea de

Medicin|, istoria Rusiei (în perioada

dinastiei Romanovilor) Õi istoria

regimurilor totalitare din Europa de

Est (în principal din România Õi
Rusia), teatrul, patinajul artistic Õi Internetul.

Caracterizare:
Raluca Popescu impresioneaz| ca elev| nu numai prin

cunoÕtinÛele sale temeinice Õi variate, ci Õi printr-o imaginaÛie
bogat| Õi o perfect| adaptare la cerinÛele oric|rui subiect, fie el

de gramatic|, literatur| sau compoziÛie. Este o persoan| cu

idealuri bine definite, extrem de conÕtiincioas| Õi muncitoare,

cu un stil pl|cut Õi flexibil. Este hot|rât|, deschis| Õi plin| de

iniÛiativ|. Cred c| succesul ei la Õcoal| Õi la diverse concursuri

Õcolare se datoreaz| în primul rând seriozit|Ûii cu care se

dedic| studiului.

Profesor de limba englez|
Roxana Doncu

Veronica Pietreanu - menÛiune
Olimpiada de Limba Român|

M| numesc Pietreanu Veronica Õi sunt în clasa a-X-a B la

Colegiul NaÛional "Spiru Haret" din BucureÕti. 
Anul acesta am participat la olimpiada de limba Õi literatura

român| Õi am obÛinut menÛiune la etapa naÛional| care s-a

desfaÕurat la IaÕi.
In timpul liber îmi place s| ascult muzic|, s| citesc (în  special

proz|, motiv pentru care am participat la aceasta olimpiad|,

dar Õi alte tipuri de concursuri, s| merg în excursii la munte.

Sper s| particip Õi anul viitor la olimpiade deoarece cred c| în

felul acesta pot deveni conÕtient| de propriile posibilit|Ûi Õi pot

descoperi dac| am aptitudinile necesare pentru a obÛine

performanÛe într-un anumit domeniu. De asemenea mi-am dat

seama c| etapele superiore pot oferi, pe lang| posibilitatea de a

te afirma, Õi pe aceea de a cunoaste persone interesante de care

s| te apropie pasiuni comune. 

Maria-Alexandra Simion - menÛiune
Olimpiada de Geografie

M| numesc Maria-Alexandra Simion. Mi se spune M|riuca.

Am 15 ani Õi sunt elev| în clasa a IX-a C la Colegiul NaÛional

"Spiru Haret" din BucureÕti -clasa de matematic| informatic|
intensiv englez|. Am terminat gimnaziul la Õcoala "Tudor

Arghezi", clasa de intensiv englez|.

In paralel am urmat Õi Õcoala de limb| engleza "Lexis", Õcoala

care mi-a creat posibilitatea s|-mi susÛin la nivelul Ambasadei

Britanice din BucureÕti examenul OXFORD pe care l-am

promovat. In anul 2000 am obÛinut premiul III la Olimpiada de

englez|, faza pe municipiu. Am mai obÛinut rezultate Õi la alte
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olimpiade, dar mai puÛin importante.

Marea mea pasiune r|mane îns| informatica Õi matematica. Ôtiu

s| programez în C++ Õi Pascal Õi fac parte din "Centrul de

excelenÛ| pentru elevii capabili de performanÛe -BucureÕti". 

In orele libere citesc mult despre geografie, astronomie Õi
construcÛii aerospaÛiale.

Iubesc muzica clasic|, opera, teatrul, Õtiu s| înot, s| joc tennis Õi
s| dansez. 

La Olimpiada de geografie, faza naÛional| 2002, am obÛinut 

menÛiune. Sper c| la anul rezultatele sa fie Õi mai bune.

Revista dumneavoastr| "Colegiu l Spiru Haret -2001", editat| în

Canada, m| intereseaz| Õi aÕ fi încântat| s| citesc Õi alte numere 

interesante.

Caracterizare:
Eleva Simion Maria-

Alexandra învat| în clasa a

IX-a C, profil matematica 

informatica.

Cursul gimnazial l-a absolvit

la scoala 19 "Tudor Arghezi"

cu o medie de 9,65, medie ce

i-a permis admiterea, in anul

scolar 2001-2002 la Colegiul National "Spiru Haret".

Puterea de adaptare la noul mediu, cel liceal, a ajutat-o sa se

remarce imediat intr-o clasa cu un nivel ridicat de cunostinte.

Pasiunea pentru matematica si informatica nu au determinat-o sa

neglijeze restul obiectelor, ba chiar a obtinut rezultate deosebite

la romana, la limbile straine (engleza si franceza), geografie,

biologie, s.a.

La geografie si-a manifestat dorinta de a participa la olimpiada si

s-a clasificat pe rand la fazele de sector (premiul III), municipiu

(premiul II) si faza nationala (mentiune).

In perioada de pregatire am remarcat dorinta, placerea de a

analiza in amanunt orice fenomen si proces ce se produce in 

natura. Dorinta de cercetare este prezenta in toate actiunile ei,

dar in acelasi timp este o adolescenta la frumoasa varsta de 15

ani, care se bucura de viata. Este un suflet cald, generos si cu

mult simt al umorului.

Profesor de Geografie,

Adriana Nedelcu.

Diana Leonte - menÛiune
Olimpiada de Geografie

M| numesc Diana Leonte Õi sunt elev| în clasa a IX-a B a

Colegiului NaÛional Spiru Haret din BucureÕti.
În prim|vara aceasta am participat la ediÛia a 22-a a Olimpiadei

NaÛionale de Geografie care s-a Ûinut la IaÕi. Am reuÕit s| m|
clasez pe locul al 5-lea cu media 8.51, obÛinând astfel a doua

menÛiune. Probele s-au desfaÕurat pe parcursul a 3 zile. În prima

zi s-a susÛinut examenul teoretic la care am obÛinut nota 8.35, iar

apoi s-a susÛinut proba practic| la care am obÛinut nota 9.10.

Aceast| prob| s-a desf|Õurat pe parcursul a 2 zile. In prima zi

am fost într-o excursie pe un traseu stabilit anterior de c|tre

profesorii care au elaborat subiectele. Am facut popasuri în

patru locuri unde trebuia s| observ|m particularit|Ûile reliefului

pe care s| le not|m mai apoi pe o foaie de examen (aceast|

prob| a fost inedit|, susÛinându-se într-o poieniÛ|). In a doua zi

am susÛinut proba practic| scris| cu intreb|ri din traseul

parcurs. A fost o experienÛ| nou| Õi interesant| pentru mine, o

adevarat| provocare, pentru c| fiind n|scutaÕ si crescut| în

BucureÕti nu am avut ocazia pân| acum s| fac excursii în  care

s| observ Õi s| recunosc particularit|Ûile reliefului.

Am fost destul de mulÛumit| de rezultatele obÛinute având în

vedere faptul c| a fost pentru prima dat| când am participat la

o olimpiad| de geografie (din clasa a IV-a Õi pân| în clasa a

VIII-a am participat numai la Matematic| Õi Limba Româna,

cu rezultate bune dar f|r| s| m| calific pentru faza naÛional|). 

Faptul c| anul trecut am susÛinut una din probele de capacitate

la geografie (cu nota 10) mi-a trezit interesul Õi pl|cerea de a

studia aceast| materie.

Având experienÛa acestei ediÛii a olimpiadei, sper c| rezultatele

mele de anul viitor s| fie Õi mai bune, s| reuÕesc s| obÛin unul

dintre premii Õi s| particip chiar la olimpiada internaÛional| de

geografie.

A fost o pl|cere Õi o onoare s| particip la faza naÛional|
deoarece am petrecut aproape o s|pt|mân| împreun| cu mulÛi
elevi din toat| Ûara care au aceeaÕi pasiune Õi am cunoscut

profesori cu mare dragoste de geografie.

Caracterizare:
La Geografie eleva Diana Leonte a

manifestat un deosebit interes înc| de

la începutul activit|Ûii noastre Õi a
dorit s| participe la Olimpiada de

Geografie. S-a remarcat de la început

prin calificarea la faza de sector,

municipiu Õi a culminat cu rezultatul

deosebit la faza naÛional|. 

Calit|Ûile intelectuale ale Dianei sunt

completate de o cultur| general|
frumoas|, o educaÛie deosebit|, o

comportare tinereasc| decent| Õi o
voie buna molipsitoare. Sper|m ca Õi în anii urm|tori munca

s|-i fie c|lauz| Õi s| continue cu rezultate asem|n|toare sau

chiar mai  bune.

Profesor de Geografie

Adriana Nedelcu

Despre revista Vl|starul

Revista Vl|starul a obÛinut locul I pe Ûar| la Concursul de

reviste Õcolare organizat de Ministerul EducaÛiei Õi Cercet|rii -

DirecÛia Educativ|, pentru al treilea an consecutiv.

Revista este preponderent literar| cu un numar important de

pagini ( cca 70 pagini), într-o prezentare îngrijit| Õi elegant|,

cu poze color Õi poze alb-negru.

Articole despre Ion Cior|nescu, Petre Popescu , debuturi ale

elevilor, dasc|li Õi gândurile lor, dialoguri între generaÛii,
reproduceri dup| Úuculescu, etc

Din colectivul de redacÛie fac parte ca profesori: Dl Dir. Pascu

Õi Dl prof. Cârciumaru. 

Popescu Baran Matei, elev în clasa XI-a A este cel care a

primit premiul în numele colectivului de elevi din redacÛia
revistei.
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Momentul premierii - 14 iunie 2002

Matei, Raluca, Veronica, Diana, M|riuca

Cuvântul adresat elevilor, profesorilor si p|rinÛilor 
de c|tre AsociaÛia Spiru Haret 2001 prin reprezentantu l ei, 

Tudor GrigoraÕ

Dragi eleve Õi elevi,

StimaÛi profesori Õi p|rinÛi,

Numele meu este Tudor GrigoraÕ Õi sunt absolvent al Liceului

Spiru Haret promoÛia 1965.

Am ceva emoÛii, mai ales când m| gândesc c| în urm| cu

aproape 50 de ani participam pentru prima dat| în curtea acestei

Õcoli la serbarea de sfârÕit de an ca absolvent al clasei a I-a.

Ast|zi am îns| pl|cerea s| reprezint ast|zi în faÛa
dumneavoastr| AsociaÛia Spiru Haret 2001.

O foarte scurt| istorie a existenÛei acestei asociaÛii: În vara

anului 2000, a avut loc la BucureÕti o reuniune dubl|, a

absolvenÛilor seriilor ‘65 si ‘66. Ne-am rev|zut dup| .... mulÛi
ani Õi am retr|it clipele frumoase ale copil|riei. Mai avuseser|m

ocazia s| ne reunim la date divizibile cu  5 sau 10 dar de data

asta, în vara lui 2000, a fost ceva cu totul special.

Atunci, la propunerea unor colegi, precum Tatiana Florescu Õi
Bruno Gheorghievici, am considerat util| formarea unei

AsociaÛii care s| ajute atât Liceul cât Õi pe elevii de ast|zi în

atingerea excelenÛei academice. DiscuÛiile au durat destul de

mult, organizarea trebuind s| reflecte dorinÛele membrilor

r|spândiÛi pe toate meridianele pamântului. La sfârÕitul anului

2001 s-a constituit, în sfârÕit, AsociaÛia Spiru Haret 2001, ai

c|rei membri locuiesc în nu mai puÛin de opt Û|ri. 

Din motive de modernism, dar Õi de forÛ| major| - cum altfel

poÛi Ûine contactul între oameni locuind pe patru continente

diferite? - asociaÛia are sediul .... pe Internet. În timp record, s-

au întocmit documente de constituire Õi pagini de WEB, s-au

organizat locuri de discuÛii - tot pe WEB - unde s-au Ûinut

ÕedinÛe Õi voturi, s-a iniÛiat publicarea unei reviste, s-a discutat

aprins Õi înfocat, s-au strâns bani, s-au votat criterii de selecÛie
Õi, în sfârÕit, am ajuns cu bine Õi la ziua de ast|zi, când putem

acorda primele premii elevilor Colegiului NaÛional Spiru Haret

care au excelat la înv|Û|tur|.

Încep exprimându-mi o mic| p|rere de r|u. Nu putem

recunoaÕte azi decât puÛini dintre elevii care s-au str|duit Õi au

obÛinut rezultate bune. Ôtim c| sunt mai mulÛi. Mult mai mulÛi.
Tocmai pentru c| sunt atât de mulÛi, sita a trebuit s| fie fin|.

Avem aici, printre noi, pe câÕtig|tori, cei care v| reprezint| pe

toÛi cu onoare Õi mândrie Õi pe care vrem s| îi recunoaÕtem Õi
noi în  mod public cu toat| dragostea Õi respectul pentru

rezultatele lor excepÛionale.

Înainte de a începe înmânarea premiilor trebuie sa ofer îns|
mulÛumirile noastre, ale tuturor, cadrelor didactice care au

contribuit la acest moment pl|cut. Acest moment a fost

precedat de multe zile Õi s|pt|mâni de efort, când profesorii au

muncit cu abnegaÛie s| preg|teasc| planurile de înv|Û|mânt, s|
organizeze activit|Ûile speciale Õi, în general, s| duc| la bun

sfârÕit toate cele care fac ca la sfârÕitul anului în ochii elevilor

s| sclipeasc| bucuria Õi inteligenÛa ....  iar la tâmplele

profesorilor (s| apar|) firele albe.

Ca p|rinte, m| bucur s| includ aici Õi mulÛumirile AsociaÛiei

pentru eforturile deosebite ale p|rinÛilor. P|rinÛii tr|iesc a doua

oar| prin copii iar realiz|rile copiilor reflect| Õi eforturile

p|rinÛilor. Din realiz|rile pe care le avem în faÛ| azi, este

evident c| avem în aceast| sal| p|rinÛi care au obÛinut rezultate

frumoase.

Ôi acum, s| trecem la treab|. Îi voi ruga pe cei chemaÛi s|
pofteasc| pe scen| pentru înmânarea premiilor. Fotograful

nostru le va face câte o poz| individual, dup| care i-aÕ ruga s|
participe Õi la câteva poze de grup. S| începem:

1 - Ministerul EducaÛiei Õi Cercet|rii organizeaz| în fiecare an

un concurs pentru revistele liceeelor. Dup| cum bine ÕtiÛi,
revista Vl|starul a luat în ultimii trei ani premiul I ca cea mai

bun| revist| de liceu. Avem pl|cerea s| recunoaÕtem Õi noi

acest rezultat minunat acordând o diplom| Õi un premiu

domnului M atei Popescu Baran, reprezentantul elevilor din

colectivul de redacÛie. 

Úin s| menÛionez c| pentru aceast| realizare de grup  premiul a

fost acordat TUTUROR ELEVILOR din colectivul de

redacÛie.

Felicit|ri Matei, Ûie Õi colegilor din colectivul de redacÛie!

2 - DomniÕoara Raluca Popescu, clasa a IX-a C.

DomniÕoara Popescu este o persoan| extrem de competitiv|.

Lista concursurilor în care a luat premii, începând cu primele

clase de gimnaziu, este atât de lung| încât mi-ar lua mult s-o

citesc. Pot s| v| spun îns| c| Raluca este un concurent de

temut la: Româna, Biologie, Istorie, Englez|.  Dar, m| rog, la

ce ne putem aÕtepta de la o dinamovist| atât de înfocat|, daca

nu la competiÛie pe toate planurile. 

Ast|zi, AsociaÛia Spiru Haret 2001 îi acord| Raluc|i o diplom|
Õi un premiu pentru obÛinerea Premiului III la faza pe Ûar| a

Olimpiadei de Limba Englez|.

Well done, Raluca!

3 - DomniÕoara Veronica Pietreanu, clasa a X-a B.

DomniÕoara Pietreanu este o elev| sfioas| Õi chiar puÛin timid|.

De ce? E greu de închipuit. De curând, la IaÕi, domniÕoara

Pietreanu nu s-a sfiit de loc s| treac|, vorba lui Eminescu:
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“mândru, f|r| p|s”, peste concurenÛi din tot restul Û|rii, obÛinând

o MenÛiune la Olimpiada de Limba Român|. Pentru acest

frumos succes, AsociaÛia Spiru Haret 2001 îi acord| o diplom|
Õi un premiu. 

Bravo, Veronica!

4 - DomniÕoara Diana Leonte - clasa a IX-a B.

Dac| ar fi s| m| pierd undeva, într-o p|dure, sau în munÛi, cred

c| n-aÕ vrea s| m| caute altcineva decât Diana. Sunt sigur c|, nu

numai c| m-ar g|si, dar m-ar aduce Õi teaf|r înapoi acas|. Când

e vorba de orientare, Diana e mai tare ca busola, e mai tare ca

muÕchiul care creÕte pe partea de nord a copacilor. Diana merge

la sigur! AÕa a mers Õi pe parcursul stabilit la faza final| a

Olimpiadei de Geografie unde s-a descurcat f|r| probleme,

obÛinând în final o MenÛiune.

Stiindu-i preferinÛele, am c|utat s|-i g|sim un ursuleÛ de pluÕ
dar, timpul fiind scurt, n-am reuÕit. Îi înmân|m în numele

AsociaÛiei Spiru Haret 2001 aceast| diplom| Õi un premiu care îi

va putea permite s| Õi-l cumpere singur|.

5 - DomniÕoara Maria Simion - Clasa a IX-a C.

Dac| m| pierd în p|dure, m| g|seÕte Diana. Dar ce m-aÕ face

dac| m-aÕ pierde într-o c|l|torie în spaÛiul cosmic?! Noroc cu

M|riuca! Ea e tare Õi la geografie, Õi la astronomie. Fata asta m-

ar g|si Õi pe alt| planet|. Timp s| aib|! C| între interesul pentru

matematic|, programare, muzic|, dans, Õi sport, cred c| nici s|
doarm| n-are timp, dap|i s| m| mai caute Õi pe mine.

Pentru obÛinerea unei MenÛiuni la faza pe Ûar| a Olimpiadei de

Geografie, îi înmânez M|riuc|i, în numele AsociaÛiei Spiru

Haret 2001, aceast| diplom| Õi un premiu care îi va permite s|
îÕi cumpere cel puÛin o îngheÛat| pe malul m|rii; indiferent dac|
va fi Neagr| sau Mediteran|.

6 - În încheiere, o ultim| însarcinare pl|cut|. În revista

AsociaÛiei Spiru Haret 2001, “Spiritul SpiriÕtilor”, s-a publicat o

problem| pentru a c|rei rezolvare s-a oferit un premiu. S-au

primit soluÛii corecte de la:  

Mihai D|nil| - clasa a XII-a B,

Maria Simion - Clasa a IX-a C,

Radu Constantin M areÕ - Clasa a X-a ?

IntenÛia iniÛial| a fost de a acorda premiul primei soluÛii corecte

primite la redacÛie. Am aici premiul. Din p|cate, adresa de email

la care trebuiau trimese soluÛiile a ap|rut greÕit în revist| Õi
soluÛiile au fost primite la diferite adrese de email. N-a fost

posibil| o departajare pe baz| de timp Õi sponsorul concursului,

domnul Sorin Maftei a ales o alt| metod| ÕtiinÛific|: a pus cele

trei nume într-o p|l|rie, de unde a extras-o, cu ochii închiÕi, pe

Maria Simion.

Maria, felicit|ri pentru rezolvarea corect|!

Deoarece condiÛiile de selecÛie au fost schimbate în timpul

concursului, Sorin îÕi cere scuze, îÕi face autocritica, îÕi ia
angajamentul c| eroarea nu se va mai repeta Õi, ceea ce este

probabil cel mai important, s-a decis s| ofere câte un premiu

identic Õi celorlalÛi doi participanÛi. Mihai Õi Radu sunt rugaÛi s|-

mi dea adresele Õi numerele de telefon pentru a fi contactaÛi la
sosirea premiilor lor, care sper|m s| fie în scurt timp. Premiile

vor fi trimese fie cu poÕta, fie printr-un bine-voitor, dac| îl

g|sim rapid.

În încheiere, permiteÛi-mi s| felicit înc| o dat| acest grup de

copii merituoÕi, Õi s| adresez mulÛumirile noastre profesorilor

Õi conducerii Colegiului NaÛional Spiru Haret pentru facilitarea

prezenÛei AsociaÛiei Spiru Haret 2001 în cadrul acestei

frumoase serb|ri de sfârÕit de an.

Sper s| v| împ|rt|Õesc sentimentele, oferind mulÛumirile

noastre Õi membrilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001 pentru

generozitate.

Cred c| veÛi fi de acord s| încheiem cu un rând de aplauze

pentru to Ûi.

Ôi acum.... desf|Õurarea evenimentelor 
povestite de Tudor :

Am sosit de curând acas| Õi m| gr|besc s| v| relatez cum a

decurs serbarea de fine de an de la Spiru. Deci iat| filmul

acÛiunii: 

Am sosit la Õcoal| la 9.45 a.m., am parcat maÕina în curtea din

dreptul cl|dirii noi, dup| care cu valiza în mân| am p|truns în

curtea mare plin| deja de lume. Nu pot s| spun c| nu eram

emoÛionat Õi puÛin r|scolit de amintirile serb|rilor copilariei. 

Prima persoan| cunoscut| întâlnit| a fost Bruno. La 4 ace Õi cu

trabucul în gur|, m-a întrebat cu ce ocazie sunt prezent. I-am

povestit c| dat fiind t|cerea lui Ôtef|niÛ| am fost eu singura

soluÛie pentru reprezentare. Se întâlnise deja cu dl. Pascu care

robotea în jurul unui casetofon ce urma s| aiba Õi funcÛia de

staÛie. I-am povestit c| urmeaz| s| dau premiile Õi c| am de

Ûinut un mic discurs. L-am l|sat cu promisiunea c| ne vom

revedea dup| ceremonie. Nu l-am mai reg|sit la plecare. 

Dl.Pascu, foarte amabil m-a condus în biroul lui, unde m-a dat

pe mâna d-nei MareÕ aÕa c| am putut s|-i înmânez cadoul lui

Sorin. Multe mulÛumiri mai ales dup| ce a citit scrisoarea în

faÛa mea. 

 A ap|rut Õi d-na Stihi c|reia i-am dat aparatul, un film de

rezerv| Õi 2 baterii în caz c| sunt probleme cu cele din aparat.

Între timp au aparut Õi cele 3 fete cucuiete: Raluca, Diana Õi
M|riuca chemate probabil de d-na MareÕ. Dr|guÛe Õi 
politicoase.

 AÕteptând începerea serb|rii, în biroul directorului a ap|rut Õi
o doamn| în vârst| cam de 60 de ani, care am înÛeles c|
reprezenta fundaÛia Radu Haret, nepotul sau str|nepotul lui

Spiru Haret.

Dânsa avea sarcina s| înmâneze un premiu Veronic|i ca fiind

cea mai bun| la matematica din  liceu! 

La 10:30 fix am fost invitaÛi s| mergem în curte având ca

fundal muzical Gaudeamus Igitur. Am parcurs traseul de la

cancelarie Õi pân| la scarile oficiale sub flori cam cum e

obiceiul la tinerii c|s|toriÛi.
Au urmat dupa noi musafiri foÕti spiriÕti Õi absolvenÛii clasei a

12-a.

Impresionant Õi deosebit de reuÕit acest moment festiv de

deschidere!

 

Dl.Pascu a deschis festivitatea Õi ne-a prezentat pe doamna de

la fundaÛie Õi pe mine. 

A urmat d-na din partea fundaÛiei care a înmânat premiul

Veronic|i Õi care a fost apoi invitat| s| scrie câteva cuvinte în

cartea de onoare a liceului. Avea deja textul scris aÕa c| doar

 l-a copiat de pe fiÛuic|!
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În timp ce ea scria mi s-a dat mie cuvântul Õi cu o dezinvoltur|
de care nu m| credeam în stare am început discursul cu dragi

eleve... Õi stimaÛi profesori....., dup| care mi s-a parut normal s|
le spun Õi Bun| DimineaÛa la care mi s-a raspuns. 

A urmat textul, dar prin dioptriile de d istanÛ| l-am z|rit pe

Bruno foarte atent la ce vorbesc.

 Am dat premiile, timp în care cineva, nu stiu cine, probabil un

elev numit de d-na Stihi a f|cut fotografii cu aparatul meu, circa

16 poziÛii.
Dup| text am fost invitat s| scriu în cartea Õcolii, nu Õtiu dac|
am fost foarte inspirat dar oricum am scris c| în calitate de

reprezentant al ASH 2001 doresc s| avem pe viitor de dat cât

mai multe premii de excelenÛ|.

În timp ce scriam, dl.Pascu a anunÛat c| o persoan| anonim|
doneaza liceului suma de 1000 EUR Õi a Ûinut s| m| fac| atent

c| avem concurenÛ|.

 M-am retras cu premian Ûii noÕtrii pe care cu greu i-am mai g|sit

Õi am mai facut 2-3 poze de grup.

 Mi-am luat r|mas bun de la d-na Stihi, de la dl.Pascu Õi apoi am

c|utat-o pe d-na MareÕ care foarte amabil| a Ûinut s| m|
conduc| pân| la maÕin|. 

I-am dat d-nei Stihi numele celor doi câÕtig|tori f|r| premii Õi a
r|mas c| îmi va transmite coordonatele lor. 

Am uitat îns| de revistele Vl|starul, dar odat| ajuns acas| am

vorbit cu dl.Pascu Õi mâine la 10-11 a.m. îl g|sesc la Õcoal| Õi le
voi lua. 

Cam asta ar fi.

Scuze dar am scris repede, poate cu  greÕeli, dar m-am gr|bit s|
primiÛi imediat veÕtile mele. 

Sper c| totul a ieÕit bine Õi primiÛi felicit|rile mele pentru acest

succes ce v| aparÛine.

...Õi povestite de Raluca Elena Popescu:
 

Dup| câteva zile în care m-am relaxat Õi mi-am pus în ordine

imaginile anului care a trecut, v| trimit, aÕa cum v-am promis, o

relatare mai ampla a festivit|Ûii de sfârÕit de an de la Spiru. 

10:05- Am intrat pe poarta Õcolii cu ciudatul sentiment c| nu

mai sunt boboac|. Clasa a 9-a mi se p|rea atât de departe…, în

ciuda faptului c| nu trecuse decât o zi de când nu mai avusesem

ore.La câteva clipe dup| mine a venit Õi Maria, care m-a g|sit în

mijlocul colegilor, ner|bd|tori s| m| felicite înc| o dat| pentru

premii. Impreun| cu ea am plecat s| o g|sim pe doamna MareÕ,
fiind îndrumate de dumneaei în biroul directoral, unde l-am

întâlnit pe domnul GrigoraÕ.
“Bun| dimineaÛa, noi suntem olimpicele de la faza naÛional|…”-

acestea au fost primele mele cuvinte, dup| care ne-am prezentat

amândoua. M|rturisesc, acesta a fost momentul în care am avut

cele mai mari emoÛii, înl|turate îns| repede de domnul GrigoraÕ
prin modul deosebit în care ne-a vorbit.  

Pe rând, au venit Veronica – premiat| Õi de o doamn| ce

reprezenta FundaÛia Radu Haret, Õi Diana. Dup| câteva minute

în care am mai stat de vorb|, doamna MareÕ ne-a trimis în curte,

unde ne-am reluat locurile în rândul colegilor.  

10:30- Serbarea de sfârÕit de an a început cu intonarea

“Gaudeamus Igitur”. Am aÕteptat pân| când  elevii claselor a

XII-a însoÛiÛi de diriginÛii lor au trecut pe sub “podul de flori”,

pentru ca în cele din urm| s| apar| domnul Pascu Õi doamna

MareÕ, al|turi de domnul GrigoraÕ Õi de doamna de la FundaÛia

Radu Haret. Dup| cuvintele de sfârÕit de an ale doamnei

directoare Õi ale domnului director, a urmat acordarea

premiului pentru Veronica, timp în care colegii mei deveniser|
din ce in ce mai curioÕi în privinÛa domnului GrigoraÕ. Le-am

explicat faptul c| dumnealui este reprezentantul AsociaÛiei Õi
le-am facut un rezumat al scopurilor acesteia, promiÛându-le

totodata c| vor afla mai multe ceva mai târziu – adic| peste

cateva minute, atunci când “domnul misterios” Õi-a dezv|luit

identitatea.     

 “Dragi eleve si elevi,              

 StimaÛi  profesori Õi p|rinÛi,  
Numele meu este Tudor GrigoraÕ Õi sunt absolvent al Liceului

Spiru Haret promoÛia 1965. „ Matei Popescu Baran-

reprezentantul redacÛiei Vl|starul a fost primul din seria

premiaÛilor, dup| care mi-am auzit strigat numele. R|mâne un

mister felul în care am reusit s| parcurg drumul pân| la masa

unde se înmânau premiile f|r| s| m| împiedic sau s| mi se

întâmple ceva de genul acesta. Era o senzaÛie similar| celei de

la Olimpiad|: „Dumnezeule, este vorba de mine!”. In spate,

mi-am auzit colegii aplaudând Õi încurajându-m|, iar în cele din

urm|, nu se Õtie cum, m-am v|zut faÛ| în faÛ| cu domnul

Grigora|Õ, care tocmai citea: „la ce ne putem aÕtepta de la o

dinamovist| atât de înfocat|, dac| nu la competiÛie pe toate

planurile.” Am sim Ûit c| mi se înroÕesc instantaneu obrajii, dar

nu a fost nimic faÛ| de momentul în care am fost prezentat| ca

fiind „admiratoarea lui Alexei Yagudin”.Tot ce a urmat îmi

aduc aminte aproape difuz, ca prin ceaÛ|: cineva ne facea

poze,… colegii îmi faceau semne iar eu le r|spundeam pe cât

de discret puteam,… ni se al|turau ceilalÛi premianÛi,… apoi

domnul GrigoraÕ ne-a spus c| vom mai face câteva poze de

grup.Mai uÕor de spus decât de f|cut, fiindc| atunci când m|
îndreptam spre Diana, aflat| la câÛiva metri mai departe, am

fost surprins| de toÛi colegii, care se înghesuiau s| m|
îmbr|ÛiÕeze Õi s| m| felicite. Cu greu m-am desprins din braÛele

lor, reuÕind în  cele din urm| s| ajung în locul unde se f|ceau

pozele. 

Dup| aceasta, ne-am desp|r|Ûit de domnul GrigoraÕ (pe care

între timp încercasem s|-l conving s|-mi “tr|deze” sursa care-i

comunicase am|nunte despre mine). Bineîn Ûeles c| în mintea

mea a început aproape instantaneu s| desf|Õoare filmul acelei

zile, amestecându-se cu sentimente confuze… fericire, emoÛie,

mândrie… Õi l|sându-m| aproape f|r| cuvinte.   

M|rturisesc c| a fost cel mai pl|cut moment în care mi-au

lipsit cuvintele, Õi pentru aceasta v| mulÛumesc dumneavoastr|,

membrilor AsociaÛiei, care aÛi f|cut posibil acest lucru. 

  

Cu deosebit respect,  

Raluca Elena Popescu

Din partea conducerii Colegiului NaÛional Spiru
Haret, D-na Directoare Rodica MareÕ a adresat
membrilor AsociaÛiei SH 2001 urm|toarele:

V| mulÛumesc înc| odata dumneavoastr| Õi întregii echipe care

aÛi f|cut posibil| existenÛa AsociaÛiei, un vis mai vechi al

multora dintre colegii mei. Sper|m c| împreun| s| organiz|m

în viitor multe acÛiuni educative. V| doresc s|n|tate, împliniri

Õi o vacanÛ| frumoas|.
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Indicatori economici în România

SALARIILE

Salariul net mediu în aprilie 2002:  

3,965,850 lei

În ultimele 12 luni salariul net mediu a crescut cu:        
    

31%

Salariul minim in martie: 1,750,000 lei (în creÕtere)

ÔOMAJUL

Rata de Õomaj în aprilie 2002 este de 11%

INFLATIA 

în mai : 1.9%

în ultimele 12 luni: 23.4%

RATELE DE SCHIMB: (1iulie 2002)

             1i = 33,098 lei

              1 US$ = 33,351 lei              
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Supliment cultural ...

Sculptorul Dinu R|dulescu 
absolvent promoÛia 1965 - Liceul Spiru Haret

Extras din ziarul România Liber| - 3 iunie, 2002- Jurnalul

Galeriilor prezentat de Ion Parhon:

"Ecvestra" - la "Orizont"

Sculptorul Dinu R|dulescu ne invit| acum la "Orizont" spre a-i

descifra str|daniile Õi implinirile reunite într-o ampl|
retrospectiv| cu titlul "Ecvestra". Sunt înf|ÛiÕate lucr|ri masive

în piatr|, dar Õi cai sau c|l|reÛi de mai mici dimensiuni, în bronz

Õi ghips, al|turi de care surprinde pl|cut Õi seria desenelor de o

incitant| expresivitate, prelungind mesajul poetic al acestei

expoziÛii cu valoare de eveniment. Caii l-au urm|rit

pretutindeni, printre motivele  predilecte, al|turi de cimpoieri,

muzicanÛi Õi nuduri, fapt pentru care le dedic| acum aceast|
superb| iconografie a formelor atât de armonioase Õi de

misterioase, semn al creaÛiei divine, cuprinse în vietatea cândva

foarte familiar| privirilor noastre, dar parc| tot mai rar întâlnit|
astâzi, în vremea "cailor putere". 

Lucr|rile din expoziÛie reconstituie într-o fericit| sintez| cele

dou| coordonate plastice fundamentale ale operei artistului: pe

de-o parte, formele subÛiri, scheletice, cu o suprafaÛ| vibrat|,

zgrunÛuroas|, fidele virtuÛilor modelajului, iar pe de alt| parte,

formele masive, structurate geometric, cu planuri netede,

realizate mai ales în piatr|, dezv|luind vechea pasiune Õi
iscusinÛ| a cioplitorulu i, chiar dac| aceast| metod|" a dat la

iveal| Õi admirabile creaÛii în bronz, de mici dimensiuni. 

ExpoziÛia oglindeÕte în chip edificator trecerea de la realismul

tradiÛional, ilustrat în chip str|lucit de celebrii cai de pe San

Marco, ori de nu mai puÛn celebra oper|a lui Donatello , c|re

formele geometrizate, aÕa cum sunt prefigurate ele în unele

creaÛii ale lui Marino M arini, apreciate de autor în muzeele din

Amsterdam. Ea reprezint|, totodat|, o întrupare a lucr|rii de

doctorat a lui Dinu Radulescu, intitulat| "Ecvestra în sculptura

româneasc|". Este Õtiut faptul c|, mai ales sub impulsul

concursurilor prilejuite de comenzi speciale, menite a îmbog|Ûi
estetica citadin|, "ecvestra" a însemnat un subiect viu discutat Õi
frecvent abordat de sculptorii noÕtri. 
Privit| ca un tot unitar Õi evolutiv, retrospectiva de la "Orizont"

îngem|neaz| în chip seduc|tor clasicismul Õi romantismul,

liricul Õi narativul, fragilitatea invulnerabil|, evident| cu

prec|dere la lucr|rile în  ghips, Õi robusteÛea metaforelor ivite

sub înf|ÛiÕarea unor cavaleri Õi a unor dueluri suprarealiste.

Sensibil| atât la firea apolinic|, îndr|gostit| de armoniile

clasice, cât Õi la impulsurile dionisiace ale temperamentului s|u

împ|timit în c|ut|ri înnoitoare, expoziÛia ne ofer| imaginea

profesiunii de credinÛ| a artistului Õi oglinda vie a virtuÛilor

creaÛiei sale. 

Ion Parhon

Galeria Orizont - ECVESTRA

... Õi  financiar


