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Elevii colegiului au participat la o nouă 
serie de lecții de istorie care s-a desfășurat în 
cadrul proiectului „Amintiți-vă de război, 
apreciați-vă libertatea”, derulat în cadrul 
Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
2014-2020, în parteneriat cu Agenția de 
Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri 
Vidin. Proiectul a fost inițiat de Patronatul Local 
al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) 
Calafat și are ca obiectiv general crearea și 
promovarea unui produs turistic reprezentativ 
prin aducerea la viață a atmosferei istorice  din 
timpul „Războiului de Independență de la 1877-
1878”, țintă ce a avut ca eveniment de vârf 
reconstituirea unor secvențe de luptă. Proiectul 
are finanțare europeană și se desfășoară pe 
parcursul a 23 de luni.

Activitatea a debutat la Calafat, în zilele de 
30 și 31 martie. Plini de entuziasm, 28 de elevi ai 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  M i l i t a r  , , T u d o r 
Vladimirescu” au participat la Atelierele de 
informare a tinerilor despre evenimentele 
istorice din Vidin și Calafat în perioada 1877 – 
1878 și la pregătirea unei reconstrucții a unor 
secvențe de luptă specifice acelei perioade.

Atelierele au avut ca teme ,,Situația 
evenimentelor din zona Vidin-Calafat la 1877-
1878”, ,,Eliberarea orașului Vidin de către 
trupele române la 1877-1878”, ,,Reconstrucția 
istorică a unor scene de luptă – informare, 
pregătire,  organizare” și  , ,Prezentarea 
uniformelor și armelor utilizate la 1877-1878”.

Elevii participanți au fost: Ispas Cristian-
Florin, Neagoe Robert-Adrian, Potcoveanu 
Robert-Cristian, Firu Vlăduț-Marian, Călușaru 
Victor-Mihai, Iliescu Andrei, Leoveanu Nelu-
Constantin, Migiu Silviu-Ioan-Răzvan, Iliaș 
Răzvan-Marian, Măciuceanu Alexandru 
–Nicolae, Achim Valentin, Chițimia Emil, 
Diaconu Alexandru, Ene Eduard Marian, 
Mihăescu Robert, Pop Raul, Popescu Claudiu, 
Stănculescu Ionuț, Roșca Alexandra, Bunică 
Maria, Dumitrescu Sorana, Cioboată Simona, 
Niță Alex-Petruț, Pantiș Ștefan-Andrei, Zamfir 
Radu-Teodor, Ciobănescu Cătălin-Ionuț, 
Danciu Vlad și Giurgea Vasile-Damian.

Deosebit de încântați de informațiile pe 
care le-au primit, vladimireștii au așteptat cu 

nerăbdare etapa următoare a proiectului, 
desfășurată în zilele de 6 și 7 aprilie la Drobeta-
Turnu Severin. Cei douăzeci de elevi participanți 
au fost: Adrian Anghel, Paul Ciocan, Ionică 
Vlădulescu, Laurențiu Untariu, Adrian Nedelcu, 
Mihai Stănciugelu, Robert Păsărică, Ilie 
Ciumală, Marius Dobrițoiu, Marius Dumitrescu, 
Robert Fechete, Lucian Mitrică, Cristian 
Popescu, Silviu Sfetcu, Ilie Costescu, Dănuț 
Neagoe, Constantin Guiu, Andrei Papură, 
Lucian Ureche și Ștefan Pătru.

Cea de-a treia ediție a Atelierelor s-a 
desfășurat la Corabia, iar printre elevii 
participanți s-au numărat Elena - Alexandra 
Botea, Alexandru - Irinel Bușcă, Silviu -
Constantin Chelu, Ionuț Cocea, Radu - Alin 
Covlea, Maria - Teodora Curea, Valentin - 
Sebastian Dancăr, Andrei - Robi Dinu, Roxana - 

Andreea Ghinea, Ionuț Hurtupan, Patricia - 
Ionela Măceșanu, Nicoleta - Florentina Mataraș, 
Cornelia Niță, Andrea - Maria Oprică, Nicoleta - 
Crina Rădoi, Silviu Beleuzu, Ilie - Lucian 
Stănescu, Andra - Maria Stănică, Rareș Țurcanu 
și Florina - Ilieana Zaharia.

Activitățile proiectului au culminat în 
perioada 07 – 09 mai, la Calafat. Orașul de la 
Dunăre s-a transformat pentru trei zile în câmp 
de luptă. Sute de artileriști, cavaleri, vânători cu 
arme de război au reușit să readucă la viață scene 
din Războiul de Independență. S-a recreat o 
tabără militară cu elemente specifice din 
perioada de război și au avut loc evenimente 
stradale, în cadrul cărora atmosfera istorică a 
fost creată cu uniforme de epocă. De asemenea, 
elevii au participat la o defilare cu torțe, la 
reconstituirea unor secvențe de luptă specifice 

acelei perioade, realizate sub coordonarea lui 
Claudiu Vulpan, la parada militară și la 
ceremonia de depunere de coroane de flori la 
Monumentul Războiul de Independență din 
Calafat.

Alături de elevi din liceele calafetene, 
membrii Asociației ,,Tradiții Ostășești” și 
membrii Asociației ,,Bdintsi” din Vidin și Sofia, 
pandurii s-au bucurat de aceste adevărate lecții 
de istorie care au ca scop să popularizeze în 
rândul lor cele trei evenimente istorice, să le 
trezească interesul pentru studiu și pasiunea 
pentru cunoașterea istoriei.

Prin intermediul fotografiilor, putem 
retrăi momentele extraordinare ale căror 
protagoniști au fost elevii vladimirești la Calafat.
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Într-o zi de primăvăratică joi, foarte de 
dimineață, treizeci dintre cei mai talentați elevi ai 
colegiului nostru au pornit la drum spre o nouă 
provocare, Atelierele de creație. Mai emoționați 
decât în edițiile precedente, după zile întregi de 
repetiții intense, am plecat în această aventură 
pentru a ne expune talentele și cu dorința de a 
cunoaște locuri și oameni noi. Deși drumul a fost 
unul foarte lung, nu l-am simțit deloc, deoarece am 
fost însoțiți de cel mai îndrăgit personaj al acestei 
aventuri, Trixie. Nu știți cine-i Trixie? Unicornul 
de pluș roz cu sclipici al Iuliei, care a fost atât 
jucărie, cât și pernă, ba chiar și marionetă pentru 
colegii noștri de la teatru.

Prima zi a atelierelor a debutat cu festivitatea 
de deschidere, fiind urmată de repartizarea 
elevilor pe ateliere: cenaclu, arte, artă dramatică, 
dans și muzică. În prima parte a zilei, elevii s-au 
cunoscut și au început să facă schimb de 
experiență, au învățat mișcări de dans, compoziții 
muzicale noi, și-au recitat creațiile sau și-au expus 
capodoperele plastice în cadrul unei expoziții. În 
partea a doua a zilei, a urmat spectacolul gazdelor 
și al colegilor noștri de la Breaza.

A doua zi a atelierelor a fost cea mai 
emoționantă și plină de suspans pentru noi. Încă 
de la sosire, am fost anunțați că vom încheia 
spectacolul atelierelor din acest an. Nu este ușor să 
fii cel care sparge gheața, dar nici să fii ultimul la 
rând parcă nu-i mai bine. Emoțiile au început să ne 
cuprindă când vedeam prestația colegilor din 
celelalte colegii militare. Eram nerăbdători să 
urcăm pe scenă și, tocmai de aceea, spectacolul 
nostru a fost plin de momente neașteptate atât în 
culise, cât și pe scenă.

În sfârșit, a sosit și clipa așteptată! Patricia 
Spătaru și Flavius Feștilă au deschis momentul 
nostru cu un street dance și au reușit imediat să 
anime atmosfera. Au urmat alte două perechi de 
dansatori, Ella Stănescu și Alin Robu, Nicoleta 
Rădoi și Narcis Diaconu, care ne-au purtat de pe 

culmile pasionalului tango, până la grațiosul vals. 
A continuat Ionel Marciuc, prezentatorul nostru, 
cu un moment de beatbox, un element unic al 
atelierelor de anul acesta. În tot acest timp, Ella era 
în culise încercând să îmbrace costumul popular. 
Momentele au fost scurte, furtunos aplaudate… iar 
drept urmare, Ella nu a apucat să se pregătească 
pentru intrarea în scenă. Am oprit muzica și l-am 
rugat pe Ionel să tragă de timp. Suspansul 
publicului deja crescuse, însă Ella s-a descurcat 
rapid. Ceea ce a urmat a fost cu totul impresionat 
pentru spectatori: o suită de dansuri oltenești și 
dansul Călușului. Sala s-a ridicat în picioare de la 
primii pași de dans, iar atunci când Lucian Mitrică 
a intrat în scenă, curgeau ropote de aplauze. 
Punctul culminant al spectacolului l-au constituit 
momentul de pantomimă și imnul Olteniei. Deși la 
început sceneta părea un pic ambiguă, în cele din 
urmă, toată lumea râdea cu lacrimi. Secvența 
paharelor de apă a fost cea mai apreciată, chiar 
dacă toți cei din primul rând s-au speriat când 
actorii au coborât cu apa în gură. Sala era iarăși în 
picioare. La final, am cântat cu toții imnul Olteniei, 
acompaniați de cei prezenți. Foștii noștri colegi, 
care acum sunt la Constanța, au venit lângă scenă 
și au intonat imnul cu mâna la piept. Aveam 
lacrimi în ochi, dar cu toții radiam de fericire.

Dar asta nu este tot! Când credeam că totul s-
a încheiat, conform programului și al tuturor 
repetițiilor…  atât noi, cât și spectatorii am avut 
parte de o surpriză. Marian Pascu, unul dintre cei 
mai talentați actori, a luat microfonul și a început 
un moment de stand-up bazat pe improvizație și 
comunicare cu publicul. Sala era iarăși cu 
zâmbetul pe buze, parcă toți și-ar fi dorit ca 
momentul nostru să nu se sfârșească.

Aceasta a fost povestea atelierelor de creație 
de anul acesta și le așteptăm cu drag pe cele de anul 
viitor. În numele pandurilor participanți la 
atelierele de creație, v-am împărtășit din emoțiile 
trăite acolo și semnez, 

FUSEI AICI, FĂCUI ASTA!

An de an, elevii de la colegiile militare din țară se întâlnesc pentru un schimb inedit de 
experiență în domeniul artelor: teatru, dans, muzică, pictură și literatură. Atelierele de creație 
literar-artistică sunt organizate de Statul Major al Forțelor Terestre și sunt menite să încurajeze 
dialogul cultural și să promoveze valorile autentice în rândul elevilor militari. Programul 
manifestării include, în afara activităților pe ateliere, spectacole susținute de liceenii colegiilor 
naționale militare de la Câmpulung Moldovenesc, Alba Iulia, Craiova, Breaza și Constanța.

În perioada 28-31 martie 2019, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung 
Moldovenesc a fost gazda Atelierelor de creație literar artistică, ediția a XV-a.

povestea Atelierelor de creaţie literar-artistică de la 
Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” 

Câmpulung Moldovenesc

Alina DUINEA, clasa a XII-a A
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Jurnal de competiție
Astăzi, 21 martie 2019, am pornit în marea 

aventură pe care o așteptam încă de la începutul 
drumului nostru, etapa națională a competiției First 
Tech Challenge - Romania. Odată ajunși la destinație, 
la Sala Polivalentă din București, am aflat că am fost 
repartizați în Divizia Coandă. Ulterior, ne-am montat 
standul, care îl prezintă pe Andros în universul lui 
propriu. Sperăm ca această competiție să fie prosperă 
și plină de succes!

22 martie - Prima zi a competiției BRD First 
Tech Challenge a adus pentru noi o serie de dificultăți 
pe care, din fericire, am reușit să le depășim cu 
succes. Astfel, ziua a început promițător în momentul 
în care am ajuns la Sala Polivalentă. Se putea zări 
entuziasm, fericire, spirit de echipă, determinare 
generală pentru colaborare, spriijin reciproc şi 
necondiţionat. 

Am reușit să socializăm și să ne facem prieteni 
noi. Atmosfera era efervescentă, de maximă 
concentrare, de responsabilitate şi profesionalism în 
domeniul creării de roboţi. Emoțiile au început în 
jurul orei 12.00, când ne pregăteam să intrăm în 
„Judge room 4” pentru a ne prezenta atât echipa, cât și 
pe prietenul nostru, Andros. Am intrat puțin sfioși, dar 
încrezători în forțele proprii, fiind pregătiți să 
culegem rezultatele unei munci îndelungate. Totul a 
decurs bine, exact așa cum ne așteptam! Obiectiv 1. 
Bifat!

Urma „Robot inspection”. Colegii noștri din 
echipa de asamblare, programare și proiectare 3D au 
mers să realizeze aceasta etapă. Noi, ceilalți, stăteam 
în tribună așteptând ca pe tabelă să zărim verdele, ce 
urma să prezinte rezultatul „passed”, și astfel, să ne 
pregătim pentru ultima probă. Dar ce credeți? 
Lucrurile au luat o întorsătură puțin neașteptată, 
atunci când pe tabelă am zărit roșu ceea ce consemna 
„failed”. Inițial, noi, cei din tribuna nu am înțeles de 
ce, iar când am ajuns la stand, colegii noștri ne-au 
ajutat să ne relaxăm, spunându-ne că sunt doar mici 

În perioada 24-26 mai 2019, elevii 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  M i l i t a r  „ T u d o r 
Vladimirescu” au participat la o nouă și inedită 
activitate în cadrul parteneriatului educațional 
UNITATE ÎN DIVERSITATE PRIN FOLCLOR, 
OBICEIURI, TRADIȚII, desfășurată la Colegiul 
Național Militar ,,Dimitrie Cantemir” din 
Breaza.

Scopul parteneriatului inițiat și desfășurat 
de către cele cinci colegii naționale militare din 
țară este acela de a trezi curiozitatea, de a 
dezvolta interesul elevilor față de valorile 
culturii naționale și de a experimenta bucuria de 
a fi împreună, în contextul ideii de unitate în 
diversitate. Proiectul readuce în actualitate 
mult i tudinea  de  e lemente  din  zestrea 
universului folcloric, tipic zonei de proveniență: 
momente  cruciale  din viața  omului  ș i 
evenimente de peste an, cu tot ce implică 
tradiția, portul popular, câmpurile lexicale 
specifice realităților lingvistice.

Tradițiile, muzica, dansul și voia bună au 
fost cuvintele cheie ale activității. Elevii 
participanți de la fiecare liceu militar au 
prezentat un program variat, menit să reflecte 
obiceiurile și tradițiile zonei pe care o 
reprezentau. În cadrul întâlnirii desfășurate sub 
forma unei șezători, elevii de la Colegiul 
Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” au 
prezentat două scenete, cântece și dansuri din 
zona Olteniei. Evenimentul a fost completat și de 
alte activități care au pus accentul pe cultură, 
t r a d i ț i i ,  c o m u n i c a r e  ș i  î m p ă r t ă ș i r e a 
experiențelor. 

Marciuc Ionel, elev în clasa a X-a D, 
participant la acest proiect, descrie cu încântare 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului și 
impresiile colegilor prin mărturisirea pe care ne-
a făcut-o la cald: ,,Ce înseamnă oare tradițiile? 
Vineri 24 mai, noi, cincisprezece panduri ai 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  M i l i t a r  , , T u d o r 
Vladimirescu”, am făcut primii pași, timizi, pe 
platoul Colegiului Național Militar ,,Dimitrie 
Cantemir”, alături de colegi de la celelalte licee 
militare. Ne-am adunat ghidați de același ideal - 
promovarea valorilor culturale și tradiționale 
fiecărei zone a minunatei Românii. În sala de 
festivități a Primariei Breaza am prezentat, pe 
rând, câte un program de scenete și dansuri care 
au redat obiceiurile și tradițiile din Ardeal, 
Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia. Am 
reușit să transmitem publicului voia noastră 
bună printr-o mostră din clasicul ,,fusei aici, 
făcui asta”, iar ca răspuns am primit ropote 
energice de aplauze și zâmbete călduroase, pline 
de admirație. Pe 26 mai, ne-am luat cu greu 
rămas bun de la ceilalți colegi, după vizitele la 
Muzeul Memorial ,,Nicolae Grigorescu” și la 
,,Castelul Iulia Hașdeu”. Revenind la întrebarea 
pusă la început, după aceste zile petrecute la 
Breaza pot spune că am găsit un răspuns. 
Tradițiile unui popor reprezintă jertfa, 
sacrificiul și iubirea generațiilor anterioare 
pentru tot ce înseamnă idealul unui neam.” 
(Ionel Marciuc)
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probleme tehnice, pe care le vor remedia cu ușurință. 
După acest incident, Andros a fost trimis la proba de 
„Field inspection” care, bineințeles, nu i-a pus nicio 
problemă. S-a mișcat liber, păstrând cadența către 
reușită, și implicit spre meciurile de calificare. 
Obiectiv 2. Bifat! 

Mai rămăsese de făcut doar inspecția robotului. 
Ne-am ținut emoțiile în frâu de data aceasta, știind că 
băieții fac o treabă fantastică. Și chiar așa a fost! După 
doar câteva minute, în dreptul echipei RO073 
„Robocadet” puteam zări doar verde, rezultat „passed”.

Obiectiv 3. Bifat!
Am știut astfel, că susținerea, munca în echipă, 

curajul, ambiția și perseverența sunt doar câteva 
dintre elementele care alcătuiesc sufletele echipei 
noastre de panduri. Cât despre despre Andros, pot să 
vă spun că e fericit că se află aici, alături de mulți 
prieteni, și este nerabdător să își cunoască aliații și să 
joace în meciurile de mâine. Până atunci, keep your 
eyes on! ~ Robocadet.

Astăzi, 23 martie, echipa noastră a ajuns la 
punctul culminant al fazei naționale din călătoria 
numită First Tech Challenge: meciurile de calificare. 
Primul nostru meci a fost mult așteptat și, după cum vă 
puteți da seama, eram cu toții entuziasmați și plini de 
energia glasurilor ce-și susțineau favoriții. Am 
întâmpinat totuși probleme în ceea ce privea 
„autonomia” robotului, iar roțile Mechanum au refuzat 
să funcționeze așa cum ne doream. Acesta a fost un 
semnal de alarmă pentru noi. Problemele trebuiau 
remediate urgent. Dar Andros nu s-a lăsat descurajat! 

În ciuda înfrângerii din primul meci, ne-am 
gândit cu toții de ce ne aflăm aici, la faptul că vrem să 
ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Astfel, am câștigat 
următoarele două meciuri cu un Andros susținut din 
tribune de niște suflete cu ochi și glasuri ce licăreau de 
speranță. Colegul nostru, Andrei, a oferit pe această 
temă și un interviu, în care a prezentat marea familie 
ROBOCADET și pe micul nostru prieten robotizat, 
Andros. Mâine vor continua meciurile de calificare, 
vor avea loc semifinalele și marea finală. Fiți alături 
de noi în continuare și urați-ne succes!

24 martie a fost ultima zi a sezonului 2018-
2019 al competitiei BRD First Tech Challenge. Ce 
toate celelalte zile de competiție, aceasta a început 
spontan. Am ajuns la stand plini de entuziasm, gata sa 
jucam si ultimele meciuri. Așa cum v-am spus, 
sâmbătă jucasem 4 meciuri dintre care câștigasem 2. 
Astăzi, în schimb era o zi plină de surprize, urmând să 
jucam alte două meciuri. Qualification 68, primul 
dintre ele, ne-a adus „o tonă” de emoții. Deși, la 
început, Alianța noastră părea în dezavantaj, Andros 
s-a mobilizat și a reușit să adune puncte datorită 
autonomiei perfecte, parcării și colectării de 
minerale. La finalul tuturor celor 90 meciuri de 

calificare, Echipa RO073 se clasa pe locul 34 în 
clasamentul general din 120 echipe participante. Am 
așteptat cu nerăbdare semnifinalele și finalele, dar 
până a ajunge la ele, am avut parte de o surpriză mai 
mult decât plăcută. Am avut onoarea de a-l cunoaște 
pe președintele First Tech Challenge, domnul Don 
Bossi. Acesta ne-a vizitat standul, curios sa afle 
noutăți despre un colegiu militar iar noi, în semn de 
recunoștință, i-am oferit o insignă. 

După jucarea finalei, a urmat ceremonia de 
premiere. Dincolo de „competiție”, noi eram toți 
prieteni, gata să ne ajutam, să ne încurajăm, să 
păstram zâmbete și să adunăm amintiri. Înainte de a 
începe decernarea premiilor, ne-am adunat cu toții în 
fața scenei și am început să dansăm asemenea unor 
adolescenți liberi, fără să ne îngrijorăm de nimic. 
Toata lumea cânta și dansa. Poate cel mai 
impresionant moment a fost acela când toți strigam 
„România”. Am demonstrat ca nu eram doar niște 
adolescenți pasionați de roboti, ci și de crearea unor 
idealuri, care trăiau din plin momentul, fiind 
recunoscători pentru norocul de a fi romani. Plutea în 
aer fericire, patriotism, unitate și dragoste. A fost 
finalul impresionant al zilei. 

Echipa Robocadet, alături de Andros, speră că a 
reușit să vă aducă și la Craiova puțin din emoția și 
frumusețea acestei competiții. 

ROBOCADET și Andros au o întrebare 
pentru voi: ce credeți că înseamnă First?

Încă din prima zi de când am sosit la București, 
mai exact, la Sala Polivalentă și am început să ne 
pregătim standul, simțeam cu toții acea energie 
imposibil de redat în cuvinte. Voiam ca totul să 

înceapă mai repede, în aceeași măsură în care ne 
temeam de necunoscutul viitorului apropiat. 

Inspecțiile prin care a trecut robotul nostru și 
meciurile de calificare au reprezentat un ocean de 
trăiri intense pe care navigam alături de visele 
noastre. Totul s-a transformat într-o minunată 
amintire și experiență, de la emoții și lacrimi ce 
stăteau gata să se verse pe obrajii noștri îmbujorați, la 
zâmbete sincere și strigăte puternice de bucurie, dans 
și voie bună.

Este adevărat că nu am câștigat toate meciurile 
jucate, dar ne-am clasat pe locul 34 din 120 de echipe 
din țară și străinătate. Cel mai important este faptul că 
am câștigat mulți prieteni noi care ne-au susținut și pe 
care i-am susținut pe parcursul acestor zile 
memorabile.

Cea mai frumoasă energie simțită vreodată de 
noi își găsește originea în ultima zi a First Tech 
Challenge Romania. Înainte de festivitatea de 
premiere, muzica răsuna pretutindeni, iar toți oamenii 
dansau și se bucurau împreună, fie că erau 
învingători, fie că nu. În tribune se puteau observa 
mesajele echipelor care ilustrau gândurile tinerilor 
față de această competiție: "Robotica unește 
România!" sau "Mamă, am ajuns la națională!"

Această competiție înseamnă atât de multe: 
emoție, fericire, suspans, lacrimi, zâmbete; nu este 
neapărat vorba despre cine câștigă, ci despre ce trăim 
împreună. Conchizând, First înseamnă prietenie, 
muncă în echipă și voie bună, trăiri ghidate de același 
ideal, dragoste pentru robotică și pentru viitor, căci, 
până la urmă, viitorul suntem noi!

Vă așteptăm alături de noi și în sezonul 
următor!

Ionel MARCIUC, clasa a X -a D
Maria BOIU, clasa a XI -a A

Mihaela DRĂGOI, clasa a XI-a A
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Efortul susținut și dorința de a reprezenta cu 
cinste colegiul au dus la obținerea unor rezultate 
sportive remarcabile și în acest an școlar. 
Perseverența, determinarea, dorința de a-și depăși 
limitele i-au însuflețit pe sportivii noștri la toate 
competițiile la care au participat.

Astfel, la Campionatul Mondial de Karate 
WSF, elevul Răzvan Roşiu, din clasa a X – a D, a 
obținut trei premii III. Tot un premiu III a obținut și 
Alexandru Gabriel Bercea din clasa a IX-a A. La 
Campionatul National de Karate WSF, Răzvan 
Roşiu a reușit să obțină un premiu I, două pemii II și 
un premiu III, iar eleva Alexandru Gabriel Bercea s-a 
clasat pe locul al II-lea la kumite WKF și pe locul al 
III-lea la kumite shobu.

Cupa Masibo Open Karate Baru i-a adus lui 
Răzvan Roșiu trei premii III la U21 kumite, juniori 
kumite și echipe kumite.

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale a 
Sportului Școlar a adus sportivilor noștri numeroase 
premii și mențiuni la pentatlon, cros, fotbal, tenis de 
masă, volei, handbal și șah.

La Concursul județean de badminton 
”Fluturașul de aur”, elevul Paraschivescu Ștefan, 
din clasa a XI-a D s-a clasat pe local I.

Etapa zonală a Olimpiadei Naționale a 
Sportului Școlar ne-a adus un premiu I pentru echipa 
de pentatlon masculin: Alexandru Riza din clasa a XI- 
a C, Ștefan Paraschivescu din clasa a XI-a D, Florin 
Cosacu din clasa a IX-a E, Adrian Cocor şi Narcis 
Diaconu, ambii din clasa a XI-a B. La aceeași 
competiție a obținut mențiune echipa de fotbal 
masculin: Armando Beșliu, Flavius Caravan din clasa 
a X-a A, Eduard Pițur, din clasa a X-a B, Ionuț Bâltac, 
X E, Vlad Băluță, XI D, Gianluca Ioța, Adrian 
Gherghinescu, Ionuț Olteanu, clasa a XI-a E, Dragoș 
Stoian, XI C, Alex Dragomirescu, clasa a XI-a A.

VIAŢA ȘCOLII
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Etapa națională Olimpiada Naționala a 
Sportului Școlar a încununat eforturile sportivilor 
noștri cu premiul al III-lea pentru echipa masculină 
de pentatlon. Tot la pentatlon, proba individuală, Riza 
Alexandru a obținut locul al II-lea, iar Cocor Adrian, 
locul al III-lea. La cros masculin, Riza Alexandru s-a 
clasat pe locul al IV-lea.

Campionatul militar de orientare, cros, şah 
şi minifotbal a fost o nouă provocare pentru colegii 
noștri, Riza Alexandru clasându-se pe locul al II-lea 
la cros, iar echipa de fotbal obținând locul al III-lea.

La Olimpiadei de vară a sportului militar 
liceal, sportivii vladimirești au obținut numeroase 
premii:

LOCUL I – proba de 200m – Narcis Diaconu
LOCUL I – proba de aruncarea greutății – 

Rădoi Robert
LOCUL I – proba de 400m și proba de 800 m – 

Riza Alexandru
LOCUL I – tenis de masa masculin – Casangiu 

Cosmin
LOCUL al II-lea – proba de 100 m – Sima 

Alexandru
LOCUL al II-lea – proba de stafetă 4x400 m – 

echipa formată din Florin Cosacu, Adrian Cocor, 
Narcis Diaconu şi Alexandru Riza

LOCUL al II-lea – echipa de tenis formată din 
Fuiorea Ambra si Casangiu Cosmin

LOCUL al III-lea – proba de saritura in lungime 
cu elan – Grecu Bianca

LOCUL al III-lea – proba de ștafetă 4x100 m - 
Florin Cosacu, Robert Mihăescu, Andrei Constantin 
şi Alexandru

LOCUL al III-lea – echipa de handbal 
masculin: Cosmin Hintea, Octavian Ivan, Petruţ 
Boalbeş, David Rotaru, Cosmin Olaru, Eduard Ene, 
Boruz Marius, Adrian Cocor, Sebastian Alb, Ionuţ 
Vişinoiu şi Valentin Iacobescu.

Toate aceste rezultate remarcabile au fost 
posibile doar cu o mentalitate de învingător.

Atletismul reprezintă baza fiecărui sport. 
Aparent pare un sport simplu, comparativ cu altele, dar 
fiind un sport individual este mai dificil , toate 
presiunile, succesele, eșecurile și emoțiile fiind 
resimțite de un singur sportiv. Acest lucru face 
atletismul mai complicat, dar și mai frumos. Cel mai 
dificil din punctul meu de vedere este să treci peste 
dificultățile care iți apar în cale. Sunt și sportiv al 
echipei de volei, iar atunci când mă aflu într-o 
competiție nu mă gândesc niciodată că joc împotriva 
unui adversar, ci că sunt în competiție cu mine însumi. 
Din punctul meu de vedere, cea mai grea lecție pe care 
am învățat-o în sport a fost eșecul. Diferența dintre un 
campion și un sportiv este tăria de caracter și puterea 
de a te ridica după un eșec, încercând și mai mult să te 
ridici. Eu am reușit!
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Elevii Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” au încheiat un an școlar 2018-2019 extrem 

de rodnic. Eforturile tuturor au fost încununate de rezultate deosebite obținute la numeroase concursuri 
și olimpiade școlare și extrașcolare.

La etapele județene ale olimpiadelor școlare s-au 
obținut opt premii I (Olimpiada de Religie, Olimpiada 
de Meșteșuguri Artistice Tradiționale, Olimpiada de 
Istorie), şase premii II (O.L.L.R.: Secţiunea B – 
Lectura ca abilitate de viaţă, Olimpiada de Religie, 
Olimpiada de Geografie, Olimpiada de Discipline 
socio-umane), nouă premii III (O.L.L.R.: Secţiunea B 
– Lectura ca abilitate de viaţă, Olimpiada de Religie, 
Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și 
gândire creativă „Tinerii dezbat”, Olimpiada de limba 
engleză, Olimpiada de Geografie) douăzeci şi una de 
mențiuni (Olimpiada de Tehnologia Informației, 
O.L.L.R.: Secţiunea B – Lectura ca abilitate de viaţă, 
Olimpiada de Religie, Olimpiada de Geografie, 
Olimpiada de Istorie). 

De asemenea, etapa națională a olimpiadelor 
școlare a adus elevilor colegiului numeroase premii. 
La  Olimpiada Naţională de Meșteșuguri Artistice 
Tradiționale, elevele Duinea Alina Rebeca (XI A) şi 
Pihotovschi Adela (XII A) au obţinut două premii III. 
Menţiuni au fost obţinute de către Pîrvoi Dana (XII A) 
– Olimpiada Națională de Limba și Literatura romȃnǎ 
şi Stanciu Robert (X A) – Olimpiada Naţională de 
Religie. Olimpiada Naţională de Geografie a adus 
două Premii Speciale, prin elevii Mocanu Octavian 
(IX E) şi Vîrtopeanu George Cristian (IX C). Cu 
deosebită mândrie, trebuie să amintim faptul că 
pandurii care au obţinut aceste rezultate meritorii au 
fost premiaţi în cadrul Ceremoniei Festive a Burselor 
Olimpia, ocupând astfel un loc de frunte în elita 
învăţământului doljean.

Disciplinele pentru care s-a muncit sunt diverse, 
semn că elevii noştri sunt receptivi la tot ce se studiază, 
dar nu putem omite faptul că ei participă cu entuziasm 
și la numeroase concursuri științifice și culturale, care 
au adus colegiului sute de premii şi menţiuni, precum şi 
douăsprezece calificări la etapele naționale.

Prenume NUME, clasa a XX -a Y

u vom uita niciodată ziua de Nmiercuri, 12 iunie 2019, 
când, conform tradiției, a 

avut loc ultimul apel al promoției 2019, ce 
poartă denumirea onorifică “Nicolae 
Bălcescu 200”. 

Pentru noi, absolvenții celei de-a 85-a 
promoții a colegiului, bătuse gongul Ultimului 
apel din viața de licean, al despărțirii de cei mai 
frumoși ani.

Ora 20.30. Curtea colegiului devenise 
aproape neîncăpătoare pentru sutele de colegi, 
părinți, cadre didactice și militare. Cu fiecare 
secundă, bătăile inimilor noastre se întețeau, 
emoțiile ne cuprindeau ca-ntr-un vârtej de 
nestăvilit. Sute de perechi de ochi ațintite asupra 
noastră. Pentru câteva clipe, gândurile ne-au 
purtat înapoi în timp, la prima noastră 
festivitate. Același tumult de sentimente ne 
copleșea și atunci. Erau emoțiile începutului 
unei noi etape, al celei mai frumoase etape din 
viața noastră. Au trecut trei ani...Când? Iată-ne 
acum la final...

Ora 21.oo. Primele acorduri ale melodiei 
Only time ne-au făcut să tresărim. Da, Only 
time! Timpul care ne fusese cel mai mare 
dușman pe parcursul celor trei ani, și mai ales în 
ultimele luni, timpul care ne doream altădată să 
trecă mai repede...Ne-a ascultat! A trecut mult 
prea repede... Sunt ultimele noastre momente 
alături de colegi... ultimele noastre zile în 
colegiu. Timp, oprește-te! Dă-ne un răgaz! 

Am intrat în pas de marș, cu torțe aprinse, 
într-un careu format din elevii claselor mai mici. 
Pe rând, fiecare și-a auzit strigat pentru ultima 
dată numele la apelul de seară. Fiecare dintre noi 
a găsit puterea să învingă nodul care i se 
instalase stăruitor, în gât, și să strige, mândru, 
”ABSOLVENT!”.  Adio,  adolescență!  Se 
terminase...
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Ne-am ridicat privirile pentru câteva 
secunde și am văzut ochi scăldați în lacrimi de 
mândrie, de emoție, de bucurie și tristețe. Nu ne-
am mai putut stăpâni. Am dat frâu liber tuturor 
sentimentelor noastre. Lacrimi, îmbrățișări, 
urări, încurajări, chiote de bucurie, ridicări în 
aer...și un imens dor pe care îl vom purta multă 
vreme în sufletele noastre...Un tablou pe care nu 
îl vom uita niciodată! O poveste pe care nu o vom 
uita niciodată! Povestea familiei noastre, a 
sufletelor ce au vibrat în cadență la Colegiul 
Național Militar ”Tudor Vladimirescu”.

Pășim acum dincolo de pragul 
adolescenței și lăsăm în urmă amintiri și 
prietenii de neuitat. O nouă generație a 
colegiului, promoția 85-a a liceului 
militar craiovean și a doua promoție 
după reînființare, este pregătită să 
înfrunte viața.

Balul Absolventilor

20
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La revedere adolescenţă !
Elevii	absolvenți,	cadrele	didactice	și	militare	au	trăit	bucuria	și	emoția	

Balului	Absolvenților	Promotiei	2019	vineri,	14	iunie	2019,	la	Cercul	Militar.

Absolvenții	promoției	”Centenarul	Marii	Uniri”	au	aşteptat	entuziaşti	şi	nerăbdători	gongul	care	a	
deschis	ultimul	lor	bal	din	viața	de	elev	la	colegiul	militar,	balul	de	absolvire.	Eleganța,	grația,	
bucuria,	entuziasmul	au	fost	cuvintele	de	ordine	ale	evenimentului.	Toate	acestea,	scăldate	în	
lacrimi	de	emoție.	O	emoție	fără	precedent,	Emoția	depănării	de	amintiri	trăite	împreună,	Emoția	
despărțirii	de	oameni	dragi,	de	prieteni,	de	colegi.

Drumurile noastre s-au întâlnit atunci când 
fiecare dintre noi avea nevoie să se descopere, să 
construiască, să învețe puterea visului frumos, să 
caute răspunsuri la întrebări nerostite. Toate, pentru 
ca apoi să înțeleagă farmecul acestor ani minunați de 
liceu în care, cu ajutorul dumneavoastră, ne-am 
pregătit aripile pentru zborul maturității. Nimic nu ar 
fi fost posibil fără dăruirea cu care ne-ați învățat să 
trăim cu demnitate, cu generozitate, cu noblețe, să 
hrănim mereu în inimă sinceritatea, dreptatea, 
iubirea. Ne-ați plămădit sufletele, ne-ați deschis 
mințile, ne-ați fost dascăli, mentori, prieteni, părinți, 
ne-ați fost "acasă".

Pentru toate acestea, pentru înalta dumnea-
voastră ținută morală si profesională,  vă rugăm să 
primiți prinosul nostru de recunoștință și apreciere.

Timpul e necruțător. Ne poartă pe aripile sale, 
ne îmbată cu emoții puternice, cu bucurie, cu 
entuziasm, cu dezamăgire și mâhnire, cu speranță. Și 
ajungi să te privești în oglindă, să observi ce urme a 

lăsat asupra ta, cât de departe te-a adus. Cei ce se 
privesc în oglindă suntem astăzi noi, vladimireștii. 
Cum a trecut totul atât de repede? Cum de am ajuns 
atât de apropiați? Cum să vină acum clipa despărțirii?

Credem despre noi că suntem mai mult decât 
colegi de clasă. Ne-a fost insuflată această idee încă 
de când am trecut pentru prima dată de poarta 
colegiului. Ne-ați primit în brațele dumneavoastră și 
în sufletele dumneavoastră calde. Și din necunoscuți 
cu un ideal comun, am ajuns ceva mai mult. Suntem, 
astăzi, o familie.

Ceea ce suntem astăzi se datorează tuturor celor 
ce ne sunt astăzi alături: doamnele diriginte ne-au fost 
balsam pentru suflet și confidente, toți profesorii ne-
au fost călăuze în drumul cunoașterii, iar cadrele 
militare ne-au insuflat calitățile unui militar adevărat. 
Pentru tot efortul pe care l-ați depus pentru noi, pentru 
căldura cu care ne-ați tratat și pentru încrederea pe 
care o aveți în noi, vă mulțumim și vă asigurăm de 
recunoștința și stima pe care vi le purtăm.

,
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VIAŢA ȘCOLII
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VIAŢA ȘCOLII

E amuzant și totuși tragic să privim retrospectiv 
anii de liceu. Cine a spus că sunt cei mai frumoși a 
avut dreptate. Vă aduceți aminte prima zi? Era cald și 
noi eram adunați în fața unei porți albastre, de pe o 
stradă dintr-un oraș pe care mulți dintre noi nici măcar 
nu îl cunoșteau. Urma să ieșim din strânsoarea mâinii 
părinților și să facem un pas mare spre maturizare. 
Emoțiile ne năpădeau, ca și acum. De atunci, timpul a 
început să zboare, iar noi, împreună cu el. Prima ieșire 
împreună în oraș, prima festivitate, prima defilare, cu 
berete strâmbe și cravată nearanjată, primele lecții de 
pregătire militară, primele responsabilități adevărate, 
primele ore, primul contact cu profesorii, primul bal 
al bobocilor, primele amintiri împreună...

Începutul a fost greu și nu ne sfiim să 
recunoaștem. Dar împreună am reușit să trecem 
peste. Unde o pereche de ochi lăcrima de dor, de 
deznădejde, o pereche de mâini apărea să șteargă 
lacrimile, să cuprindă în brațe. Când a fost cel mai 
greu, am fost mereu împreună, când a fost cel mai 
plăcut, am zâmbit mereu împreună. Mereu împreună. 
La bine, la greu. Luptăm împreună. Și tot împreună, 
reușim.

Stimați profesori, îi recunoașteți pe elevii de 
acum trei ani? Vă amintiți de ei? Ei cu siguranță își 
amintesc de grija pe care le-ați purtat-o, de dăruirea 
cu care le-ați luminat drumul, de sacrificiile pe care 
le-ați făcut de dragul lor. Știm că nu v-a fost ușor, că 
uneori v-am dezamăgit, că n-am fost mereu atât de 
sus pe cât v-ați fi dorit. Știm că v-ați făcut griji pentru 
noi. Sunteți parte din familia noastră, din marea 
familie 12B și vă mulțumim din adâncul sufletului că 
ne-ați fost și ne sunteți alături!

Stimate cadre militare, îi recunoașteți pe elevii 
de acum trei ani, pe cei ce nu reușeau să meargă în 
cadență, să-și facă patul perfect? Sunt chiar aici! Au 
învățat să respecte un program și pe oricine îmbracă 
haina militară. Au învățat să fie ordonați și 
responsabili. Au învățat să fie adevărați militari 
datorită dumneavoastră. Vă mulțumim pentru 
exigență, pentru susținere, pentru că ați fost mereu 
lângă noi.

Dragi doamne diriginte, ați fost ocrotitoarele 
noastre, confidentele nostre. Atenția și grija, lumina și 
încrederea, dragostea pentru familia noastră v-au 
asigurat, în sufletele noastre, un loc special. Vă 
mulțumim pentru tot și vă promitem că nu vă vom 
dezamăgi!

              Bianca ANTOFIE, clasa a XII-a B

Se spune că timpul trece. De fapt, clipele trec în 
ore, săptămâni, luni, semestre şi ani... Anii de liceu 
sunt, poate, cei mai frumoşi ani din viaţa noastră, 
pentru că amintirea lor rămâne, peste timp, vie, 
proaspătă, tânără. Aşa cum şi suntem atunci când 
absolvim  liceul. 

Absolvirea liceului este atât o încununare, cât 
şi un început de drum în spirala devenirii personale şi 
profesionale.

Urez absolvenţilor clasei a XII-a A, promoţia 
2019, să fie încrezători în viitor, să trăiască frumos şi 
să-şi împlinească visele în realitate.

Calde felicitări!
Profesor diriginte,

Daniela Maria POPA

Într-un îndepărtat septembrie, eram întâmpinată 
de noii mei elevi: clasa X-a B. Era un nou început 
pentru mine. Urma să le fiu dirigintă. Am început, 
atunci, să îi descopăr altfel: cine sunt, ce planuri de 
viaţă au...Am descoperit tineri cu un suflet frumos, 
tineri curajoşi, generoși şi, mai ales, încrezători în 
steaua lor. O stea pe care fiecare m-a primit în felul lui.  
Şi pentru acest lucru îi mulţumesc fiecăruia. 

În inima tuturor oamenilor, ca și în inima mea, 
încap mai multe iubiri: una v-am dăruit-o vouă, 
dragii mei, şi mă bucur că aţi respectat acest dar. Am 
încredere că pentru unii va însemna o fereastră, iar 
pentru alţii o grădină.  Ne despărţim în curând. Vă 
aşteaptă steaua voastră. Am încredere că va fi o stea 
norocoasă.

Cercetați, învățați, depășiți-vă limitele! Cu cât 
veţi şti mai multe, cu atât veţi  fi mai înalţi și veți putea 
privi mai departe. 

Rămâneți tineri, curați, generoși, optimiști! 
Păstrați-vă spiritul treaz și inima larg deschisă! Și, 
înainte de toate, fiți Oameni și Dăruiți! Sfințiți 
locurile prin care treceți! 

Cu dragoste,
Camelia Tobă
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