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CUPRINS
Noiembrie, Luna toleranței
Pentru că în luna noiembrie, școala noastră 
sărbătorește toleranța, echipa GenesisMag s-a 
alăturat acestei campanii care promovează 
respectul, acceptarea și libertatea fiecăruia de a se 
exprima. 

The Kiss 
Sandra Popescu a ales să descifreze una dintre 
cele mai cunoscute opere artistice ale lui Klimt - 
Sărutul.

Lucrările elevilor 
Emanuela Hozoc și Sandra Popescu redau, prin 
culori și tușe, impresiile și viziunea lor asupra 
conceptelor toleranței și intoleranței.

Invictus - Eroii de lângă noi
Invitații Liceului Genesis College le vorbesc elevilor 
despre curaj, demnitate și puterea de a o lua de la 
capăt. 

Mașina Timpului
Lunile finalului de an, noiembrie și decembrie, se 
înscriu în istorie printr-o sumedenie de brevete, 
inovații și descoperiri științifice care au influențat 
parcursul omenirii.

Basme reinventate
Trei basme reinventate și povestite de Augustus 
Melnicenco și David Iștoc, Andrei Begu, Ștefania 
Lopată și Tudor Florea.

Recomandări de lectură
Dintre propunerile Smarandei Nistor se numără 
operele unor maeștri ai umorului precum P.G. 
Wodehouse, romane de suspans și aventură (Carlos 
Luis Zafron), dar și memorii (Neagu Djuvara), SF-uri 
(A.E. van Vogt) și multe altele.

Cartea lunii
Bianca Donici, din clasa a VIII-a A, le recomandă 
elevilor un roman devenit celebru - Băiatul 
cu pijamale în dungi, de John Boyne. Este o 
carte despre prietenie și inocență în timpul 
Holocaustului, o lectură potrivită pentru toate 
generațiile, de la copii la bunici. 

Destinații în antiteză
Rubrică realizată în această ediție de Andrada 
Bocan (clasa a VI-a A), cuprinde două propuneri 
captivante, pornind de la ideea toleranței: Canada, 
una dintre cele mai tolerante țări din lume, și 
Afghanistan, o țară zguduită de războaie și cu o 
îndelungată istorie a dominațiilor străine. Lucrare realizată de Sandra Popescu, clasa a XI-a B



Pentru că în luna noiembrie, școala 
noastră sărbătorește toleranța, echipa 
GenesisMag se alătură acestei 

campanii care promovează respectul, 
acceptarea și până la urmă, libertatea 
fiecăruia de a se exprima și de a se comporta 
conform propriei personalități, neîngrădit 
de diferendele etnice, culturale etc.

Considerăm esențială această libertate 
și atâta timp cât ea nu încalcă „libertatea 
celorlalți” (cum spunea și John Stuart Mill), 
ea trebuie să existe. Vreau să subliniez 
acest aspect, fiindcă nimeni, nici școala, 
nici nimeni altcineva, nu ne învață să 
tolerăm abuzuri sau încălcări ale valorilor 

morale. Fie că vorbim de niște norme 
universale, cum ar fi legile țării, fie că vorbim 
de regulamentul școlii, fie că vorbim de niște 
aspecte individuale ale fiecăruia dintre noi, 
ele nu trebuie încălcate sau lezate, atâta timp 
cât nu încalcă sau lezează la rândul lor.

Dragi elevi, cunoașteți campaniile anti 
bullying ale școlii noastre. Sunt exemplul 
perfect pentru ceea ce am scris aici. Pe 
de-o parte, ne îndeamnă să ne tolerăm 
unii pe alții, să ne acceptăm și deci să nu 
devenim agresori, indiferent de situație, iar 
pe de altă parte, ne învață să nu tolerăm 
bullying-ul dacă acesta, din păcate, se 
întâmplă, fiindcă, o atitudine pasivă, la un 

Luna Toleranței 
Autor: Duță Maximilian, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A
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asemenea comportament, nu face decât 
să-l încurajeze, provocând, încă o dată un 
groaznic sentiment de neputință victimelor.

 Pentru a putea deveni niște adulți 
responsabili, integrați în societate și 
participanți activi la funcționarea și 
îmbunătățirea acesteia, este necesar să 
deprindem, încă de mici, anumite principii 
pe care aplicându-le, putem ajunge la ținta 
propusă, iar pe care dacă nu le aplicăm, 
riscăm să fim noi înșine excluși de societate, 

nefiind capabili să ne integrăm în ea. 
 
Știu toate glumele care se fac pe tema 
aceasta, și sunt în deplină cunoștință de 
cauză de caracterul mai puțin formal al 
acestui articol, dar știu, totodată, că mesajul 
pe care mi l-am propus să-l transmit a 
ajuns unde trebuie. Venind de la un elev, 
de la o echipă de elevi, subliniez un adevăr 
pe care, în spatele râsetelor și al copilăriilor 
specifice nouă, l-am conștientizat, sau 
urmează să-l conștientizăm cu toții.

Autor: Andrada Bocan, clasa a VI-a A Lucrare colectivă: elevii clasei a XI-a B

Lucrare colectivă: elevii clasei a VIII-a A Lucrare colectivă: elevii clasei a VII-a B
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The Kiss

Autor: Sandra Popescu, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Klimt is one of the most recognizable 
artists in the world, due to his 
unique way of using materials such 

as gold and the decorative style which 
allowed him to be present in museums, 
but also in our daily routine from cups to 
keychains. However, during his time his 
time, this wasn’t always the case. He fought 
the conformism taught in art schools and 
was the one to bring modernity to Vienna. 
His signature use of gold is rooted in his 
upbringing, his father working in the 
extraction of gold, thus Klimt had the 
familiarity of the material and knew all its 
secrets.

I chose one of Klimt’s most recognisable 
artworks, “The Kiss”, for its apocalyptic 
atmosphere that grounds the feeling of 
love and flusters of kissing in an ocean of 
deeper emotion such as desperation and 
cravings. It is speculated that the muse for 
the painted woman was his best friend, 
Emilie Floge, an ahead of her time redhead. 
Regardless of that, the elements of nature 
shift into a golden aura that protects the 
two lovers and unites them, their bodies 
being twisted in order to fit like two pieces 
of a puzzle, thus forming a sense of unity. 

 The kiss also looks desperate, even 
hungry, revealing a needines of touch 

and closeness as if the world was ending. 
For me this is the portrayal of a last kiss 
between two people who love each other 
greatly, a last goodbye and being so hard to 
let go. 

Given his affinity for a decorative style, 
he was very attentive with his details, 
revealing great symbolic baggage. The 
rectangular shapes on the man’s robe 
represent the element of masculinity and 
the contrasting note they have when put 
near to the female sensibility and the 
femininity of nature in all its roundness. 

The more circular shapes have always 
been associated with the curves in the 
female body, here are in an open dialog 
with the lover, being integrated. This is 
one of the most sensual works of art, but 
also one of the saddest and bitter ones, 
marking a difficult end, one that may not 
stand against the grave world, forcing 
them to retreat. 
The Kiss (detail)
Artist: Gustav Klimt
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The Kiss (in German Der Kuss),  
1907-1908, Vienna, Austria
Artist: Gustav Klimt
Period: Golden phase
Size: 180 x 180 cm

Their last kiss is on the verge of a cliff 
that has bloomed under their love, whilst 

the woman is on the edge, putting enough 
resistance in her legs in order to keep both 
of them in that sense of serenity.
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Lucrarea lunii noiembrie
Autor: Ema Hozoc, clasa a XI-a B
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Lucrarea lunii decembrie
Autor: Sandra Popescu, clasa a XI-a B
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Emanuela Hozoc, clasa a XI-a B

Lucrările 
elevilor
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Emanuela Hozoc, clasa a XI-a B

Lucrările 
elevilor
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Sandra Popescu, clasa a XI-a B

Lucrările 
elevilor
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Sandra Popescu, clasa a XI-a B

Lucrările 
elevilor
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Emanuela Hozoc, clasa a XI-a B

Lucrările 
elevilor



În vremuri dominate de satisfacerea unor 
capricii și de apetitul pentru plăceri de 
moment, avem nevoie de perenitate, de 
modele adevărate, de oameni care să ne 
inspire parcursul și pe care să-i luăm drept 
exemplu. Eroii sunt printre noi, trebuie 
doar să-i căutăm și să le acordăm respectul 
cuvenit. 
Veteranii din Asociația Invictus sunt câțiva 
dintre acești campioni ai curajului. Răniți 
în teatrele de operațiuni din Afghanistan, 
acești oameni au dovedit că sunt de 
neînvins. Alegerea numelui asociației, din 
limba latină, este cât se poate de inspirată. Ea 
oglindește atitudinea lor de învingători, de 
oameni imposibil de doborât de problemele 
care le-au apărut în cale. 
Poetul englez William Ernest Henley, 
inspirat de propria tragedie (i s-a amputat 
un picior pe când avea doar 16 ani), dedica 
poemul Invictus tuturor celor care luptă 
împotriva adversităților. Versurile sale au 
fost, mai apoi, citate deseori de personalități 
precum Nelson Mandela, Winston Churchill 
sau Barack Obama. Pe măsură ce traversăm 
aceste vremuri dificile, să ținem cont de 
puterea acestei poezii. Să ieșim cu bine din 
confruntările vieții, transformându-le în 
schimbări pozitive.   

Nu mai contează cât de aspru-i drumul,
Ce liste de pedepse vin mereu,
Eu, azi, al sorții mele sunt stăpânul – 
Sunt căpitanul sufletului meu. 
(Traducere de Leonard Neculae)

Membrii Asociației Invictus România ne-au 
onorat cu prezența, în cadrul evenimentelor 
organizate de Genesis College în Luna 
Toleranței. Le-am adresat câteva întrebări 
suplimentare pentru a-i cunoaște și mai 
bine. Vă invităm să-i descoperiți, mai jos, 
și să le urmați exemplul. Aproape toți vor 
participa la Jocurile Invictus de la Haga, 
din 2022. Tuturor, organizația Invictus le-a 
oferit un plus de motivație și încrederea că 
își pot depăși de fiecare dată limitele. 

Ce v-a determinat să alegeți cariera militară?
Ați participat la teatrele de operațiuni din 
Afghanistan, ce v-a impresionat acolo?
Ați fost rănit, cum ați perceput această 
experiență?
Ce v-a motivat să mergeți înainte, care au fost 
cele mai importante lecții pe care le-ați învățat?
Ce le recomandați elevilor noștri?

Maistru militar Popa Valentin
Încă din scoala generală am fost fascinat 
de uniforma militară și de respectul pe care 
aceasta îl impune. De pe atunci mi-am dat 
seama că asta vreau să fac, iar ceea ce a 
urmat a fost firesc: lucrez în sistemul militar 
din anul 2006, iar din 2010 sunt operator al 
Forțelor pentru Operații Speciale (FOS).
Am participat în TO Afganistan de trei ori, 
în baze diferite. Am fost impresionat de 
organizarea la nivel tactic, desfășurarea de 
forțe. Am avut ocazia să practic ceea ce am 
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învățat și, nu în ultimul rând, am descoperit 
cultura afgană.
Cu toate că am fost expus pericolului în 
nenumărate rânduri, am avut norocul să nu 
fiu rănit. Accidentul meu a avut loc la nivel 
național în 2017, în timpul unui exercițiu 
militar ce ne pregătea pentru o misiune 
internațională pe mare. Experiența a fost 
una destul de dură, ajungând să fiu încadrat 
în gradul I de handicap. Mă deplasez cu 
ajutorul unui scaun rulant.  Am reușit cu 
multă muncă să depășesc momentul, să îmi 
trasez alte priorități în viață, să îmi găsesc 
motivația de a începe practic de la zero.
Principala  mea motivație a fost familia și 
dorința de a nu renunța. Am învățat să mă 
bucur din nou de lucrurile simple, să pun 
viața personală pe primul plan.
Le recomand elevilor să rămână  mereu 
conectați cu realitatea, să încerce tot 
timpul să facă diferența între lucrurile 
care contează cu adevărat pentru ei, să își 
găsească o pasiune, iar apoi să facă tot ce 
pot pentru a-și îndeplini visul.

Caporal Ciolan-Uță Valentin
Sunt militar din anul 2009 și  am ales 
această meserie deoarece îmi place să fiu 
disciplinat, ordonat și un bun camarad.
Am participat în anul 2015 la misiunea 
Resolute Suport din Afganistan. Aici am 
întâlnit o altfel de lume...o lume a războiului. 
Eram pregătit pentru așa ceva, am fost 
instruit pentru asta și nu mi-a fost greu să 
mă integrez.
Am fost rănit și am suferit răni multiple. 

Am stat în spital aproape trei 
luni și am trecut prin clipe grele, 
am avut mai multe intervenții 
chirurgicale. Dar având un 
psihic și un corp puternice, 
datorită faptului că am practicat 
judo de mic copil, am reușit să 
mă recuperez mai repede decât 
preconizau medicii.

Motivația de a merge mai departe am 
găsit-o în primul rând în familia mea.
Copiilor le transmit să încerce să facă cât 
mai mult sport, pentru că îi va ajuta să se 
dezvolte, atât fizic cât și psihic.

Plutonier adjutant principal (rezervă) 
Mănăilă Eugen
Cariera mea militară s-a întins pe durata 
a 30 de ani (1989-2019). Am debutat ca 
militar în termen la o unitate de cercetare 
parașutiști, în perioada revoluției din 1989. 
Ulterior, am luat decizia de a mă angaja 
în armată. Cred că a contat și influență 
familiei, tatăl meu a fost ofițer de pompieri, 
iar fratele ofițer de parașutiști. Mi-a plăcut 
ceea ce făceam, așa că tot ceea ce era foarte 
greu s-a transformat în 
ceva motivant.
În Afganistan m-au 
impresionat sărăcia 
populației, practicile 
medievale îndreptate 
spre femei, în special 
interzicerea dreptului 
la educație. 
Experiența în sine a 
fost traumatizantă, 
atât fizic cât mai ales 
psihic. După orice 
eveniment neplăcut, există un moment în 
care îți pui o serie de întrebări existențiale 
și  conștientizezi că, indiferent de faptul că 
familia, prietenii și camarazii sunt alături de 
tine, singurul care poate schimba ceva ești 
doar tu. Aceasta este cea mai importantă 
lecție. 
Le recomand tinerilor să-și pună niște 
întrebări simple și să răspundă sincer la ele: 
„ce-mi place să fac?”, „unde mă văd peste 5 
ani, dar peste 15?”, „care sunt cu adevărat 
prietenii mei?”, „care sunt modelele mele și 
cum au reușit în viață?” etc. 
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Plutonier adjutant Matei Irinel
Am 20 de ani de carieră militară și am 
fost rănit în Afganistan. Am ales să lucrez 

în marea familie a Armatei României 
deoarece de mic copil am visat la o carieră 
în uniformă. Îmi plac disciplina, ordinea și 
instrucția de front.
După ce am fost rănit, m-am aflat sub 
influența medicamentelor calmante 
și tratamentelor psihotrope, astfel că 
viața mea a luat o întorsătură radicală. 
Medicamentele sunt nelipsite din viața 
mea, iar din punct de vedere al motricității 
și efortului fizic, corpul meu funcționează la 
50% din capacitatea sa.
Familia mea m-a inspirat să fiu determinat, 
mi-a dat puterea de a merge înainte, dar au 

contat și voința și determinarea mea de a 
crea un viitor. Nu în ultimul rând, suportul 
a venit și de la colegii mei de arme, am 
încercat mereu să-mi reiau activitatea 
printre ei.
Le recomand tinerilor din ziua de azi să 
aleagă un mod de viață sănătos, să practice 
sport de câte ori au ocazia! 

Locotenent Oprea Florin
Am ales cariera militară de la o vârstă 
fragedă, deoarece mi-a plăcut întotdeauna 
disciplina și am dorit să reprezint țara la cel 
mai înalt nivel.
Am fost în misiune în perioada 2016-2017 și 
am rămas profund impresionat de condițiile 
mizere în care trăia populația locală.
Am fost rănit, dar asta nu m-a împiedicat să 
muncesc din greu să îmi revin și să termin 
misiunea cu bine. Din fericire, am fost 
norocos și am reușit să depășesc aproape 
în totalitate traumele suferite.
M-a ajutat în primul rând familia, atât cea 
de acasă, cât și cea din misiune. Am învățat 
că totul depinde de cum alegi să privești 
experiențele mai puțin plăcute și că totul se 
obține doar prin multă muncă.
Le recomand elevilor să rămână concentrați 
pe ceea ce și-au propus și să nu renunțe 
niciodată, pentru că prin muncă și dăruire, 
totul poate fi realizat.

Plutonier adjutant (rezervă) Ilovan Angel
Am fost atras de cariera militară de la bun 
început, de când eram copil, tatăl meu a 
lucrat și el în sistemul militar și mi-am 
dorit să-i urmez exemplul.
Am participat la două misiuni în Afgansitan, 
prima în 2009 și a doua în 2010, când am 
fost rănit. Ce m-a impresionat? Doar simplul 
fapt că trebuie să ne bucurăm de ceea ce 
ne-a oferit Dumnezeu și să ne mulțumim cu 
ceea ce avem... o țară plină de amărăciune, 
sărăcie, tristetețe, teamă.
Am fost rănit în anul 2010, pe 23 noiembrie. 
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Acel accident m-a făcut să percep viața 
cu alți ochi. Am învățat că trebuie să ne 
bucurăm de fiecare moment al vieții, să 
apreciem  viața, să ne umplem sufletele cu 
bucurii și să trecem peste tot și toate, chiar 
dacă este greu...
Motivația... mi-am dat seama, chiar atunci, 

în momentul impactului, întins 
pe jos, sub un morman de pietre, 
că ÎMI DORESC SĂ TRAIESC. 
Poate că înainte iubirea mea 
față de Dumnezeu nu era atât de 
puternică, dar din acel moment 
nu este seară în care să nu-i 
mulțumesc. Pe de altă parte, 
nu trebuie să ai un astfel de 
incident ca să îți dai seama că 
trebui să fii recunoscător pentru 
fiecare minut din  viața ta!

Întodeauna să te trezești cu zâmbetul pe 
buze... O nouă zi, multe oportunități, stai 
aproape de oamenii care îți pun zâmbetul 
pe buze!

Caporal Cănuci 
Marius
Am luat decizia de a 
mă înrola în armată 
în anul 2009, după 
ce am vizitat o bază 
americană din SUA. 

Am rămas impresionat și am decis ca la 
întoarcerea mea în țară să îmi servesc 
patria. Am fost rănit în Afganistan, în 2014.
M-a impresionat în mod deosebit durerea 
provocata de război în rândul copiilor.
Momentul rănirii a reprezentat o noua 
șansă la viață și totodată o alță viziune 
asupra acesteia. Cea mai mare motivație a 
fost însăși trauma prin care am trecut. Am 

realizat că trebuie să 
duc o altfel de viață, 
având ca motto 
“smile and keep the 
dream alive”.

Le-aș recomanda să viseze frumos și să 
facă mult sport.

Plutonier major Romila Eduard Vlad
Am ales cariera militară pentru stabilitatea 
serviciului și disciplina militară. Am 
participat la trei misiuni, una în Irak și două 
în Afganistan, și m-au impresionat sărăcia 
și modul de viață al oamenilor din aceste 
țări.  
Motivatia principală cred că este familia, 
care este principalul factor pentru a reuși în 
viață, iar cea mai importantă lecție este să 
ai grijă de tine și de apropiații tăi.  
Elevilor de la Genesis le recomand să își 
urmeze visul pe care și l-au propus și să 
aibă grijă de sănătatea lor, care este cea mai 
importantă.         

Plutonier adjutant principal (rezervă) 
Bolovan Florin
Am ales cariera militara, având în familie 
un exemplu de urmat. 
Am fost impresionat de condițiile grele de 
viață ale  comunității afgane. Incidentul 
prin care am trecut a fost o experiență dură, 
care și-a pus amprenta asupra vieții mele. 
Familia este cea care m-a  motivat sa merg 
înainte, învățând că oricât de anevoios 
este drumul în viață, trebuie să ne ridicăm 
de jos de fiecare dată și să mergem mai 
departe. M-am înscris în echipa de tir cu 
arcul compound, fiind unul dintre puținele 
sporturi pe care le pot practica. Am găsit în 
acesta o nouă pasiune. 

Plutonier adjutant (rezervă) Boc Florin
Am ales cariera militară pentru că am 
văzut în ea oportunitatea de a servi țara, de 
a participa la misiuni internaționale, plus 
beneficiul de a avea un serviciu stabil și o 
stabilitate socială.
Am participat în trei teatre de operații: 
Kosovo, Irak și Afganistan. Am fost 
impresionat de suferința oamenilor, de cât 
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de greu le este să ducă o viață  normală. 
M-a impresionat faptul că am participat 
la aceste misiuni pentru a ajuta oameni 
suferinzi.
Din nefericire, m-am îmbolnăvit în ultima 
misiune de o boala  foarte gravă. Această 
luptă de supraviețuire, pe care am dus-o din 
momentul îmbolnăvirii până în momentul 
acceptării bolii și a trăi cu ea, a durat ceva 

vreme. Toată această experiență mi-a 
schimbat viața radical, și acum o privesc 
diferit.
Am fost motivat de ideea de a lupta pentru 
fetița mea, pentru a trăi, și tot timpul am 
sperat că mă voi face bine. Am învățat 
foarte multe lecții din trăirile mele, iar cea 
mai importantă este să oferim pace și iubire. 
Vreau să încerc să fiu bun și să nu fac rău 
nimănui, și îl rog pe bunul Dumnezeu să fie 
mereu alături de mine.
Le recomand elevilor dumneavoastră să nu 
renunțe  să facă sport, pentru că acest lucru 
îi va ajuta să se elibereze de stări negative 
și să gândească pozitiv. Și să nu renunțe 
la scoală, pentru că școala e singura 
oportunitate de a reuși în viață.

Plutonier major Taifas Marius-Bertoni
Sunt în serviciul militar din anul 2006. Fiind 
pasionat de istorie și înțelegând eroismul și 
sacrificiul militarilor români în războaiele 
purtate pentru unirea tuturor provinciilor 
istorice într-un stat unitar și independent, 
mi-am dorit să fac parte din această 
structură de o importanță deosebită. 

În 2009 am participat la misiune din 
Afganistan. Pe 20 noiembrie, ora 16:00, în 
timpul desfășurării activităților specifice, 
a avut loc un atac insurgent cu rachetă 
asupra bazei militare, mai precis a câmpului 
românesc, în urma căruia am fost rănit, 
alături de alți doi colegi. Eu am fost grav rănit 
la piciorul stâng și cap, iar pe restul corpului 
am fost afectat de schije și pietre sărite din 
asfalt. Am fost evacuat în spitalul militar din 
Kandahar de către o echipă americană, unde 
am fost supus unei intervenții chirurgicale. 
Am suferit în urma atacului dublă fractură de 
tibie și peroneu, arteră femurală secționată, 
traumatism craniocerebral, secționarea 
nervului sciatic și multiple răni produse de 
schije pe abdomen și spate. Au încercat să 
reconstruiască artera cu un bypass, iar pe 
picior au montat un fixator extern. 
A doua zi am fost transportat în Germania, 
pentru intervenții de specialitate. A urmat 
o perioadă cu opt intervenții chirurgicale, 
iar în ianuarie 2010 am fost repatriat, și am 
început un proces de recuperare la Spitalul 
Militar Central, unde am fost încadrat în 
gradul II de invaliditate. După incident, am 
fost încadrat pe o funcție neluptătoare, în 
Biroul Sprijin Misiuni Permanente și TO din 
cadrul Brigăzii 122 Logistice Muntenia, unde 
m-am ocupat până în anul 2019 de sprijinul 
logistic al militarilor români ce încadrau 
funcții în T.O., misiunile permanente ale 
Romaniei la NATO, UE, ONU și OSCE. 
În momentele grele m-au ajutat credința 
în Dumnezeu, sprijinul familiei și al 
ministerului, dar și dorința de a reveni în 

sistem, pentru că 
simțeam că nu am 
oferit suficient.Îmi 
doresc ca tinerii 
să cultive spiritul 
civic, patriotismul 
și iubirea de țară și 
de semeni. 
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Caporal Neagu Marcel
Am intrat în armată în anul 2002, iar 
motivația am primit-o de la tatăl meu, 
militar de carieră. Am fost rănit în teatrul 
de operațiuni din Afghanistan, în 2016. 
M-au impresionat în mod deosebit copiii de 
acolo, și modul în care sunt tratați.
În momentul incidentului, m-am rugat să 
fiu tare și să lupt, să am posibilitatea să îmi 
țin în brațe copilul nenăscut, iar acest lucru 
m-a întărit. Principala mea motivație este 
fiica mea, iar cea mai importantă lecție este 
să nu renunți pentru nimic și să îți impui că 
încă poți, pe orice plan.

Plutonier adjutant principal (rezervă) 
Toma Mihai
Am decis să aleg cariera militară în urma 
experienței de militar în termen. Mi-am 
satisfăcut stagiul militar (1989 - 1990) la 
o unitate de parașutiști din Caracal. Cu 
această unitate am participat la toate 
evenimentele importante ce au avut loc 

pe timpul Revoluției și după (Timișoara, 
București, Tg. Mures). 

M-au impresionat sărăcia în care sunt 
nevoiți să trăiască afganii, corupția care îi 
condamnă la o viață mizerabilă și plină de 
pericole. Pe de altă parte, Afganistanul are o 
frumusețe aparte, pe care nu o pot descrie, 
dar care mie mi-a plăcut foarte mult. 
În 2011, am avut parte în Afganistan de un 
eveniment nefericit, care mi-a schimbat 
viața. A trebuit să pun parașuta în cui și să-
mi schimb stilul de viață. Am trecut foarte 
greu peste această perioadă. 

Dorința ca familia și în special copiii să 
nu simtă efectele evenimentului, m-au 
determinat să fac tot posibilul pentru a trăi 
o viață normală. Am realizat că este greu, 
dar nu imposibil. 
Le recomand celor mai tineri să-și urmeze 
visul,  oricât de greu ar părea acesta, și să 
aibă încredere în ei.
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Invenții care 
au schimbat 
lumea
 

Lunile finalului de an, noiembrie și decembrie, se 
înscriu în istorie printr-o sumedenie de brevete, 
inovații și descoperiri științifice care au influențat 
parcursul omenirii. De la primul vehicul auto patentat 
de Henry Ford în 1901, la inima artificială inventată de 
Robert Jarvik și brevetată în 1979, și până la mașina 
de spălat (Mildred Lord, 1864) sau faimosul telescop 
al lui Galileo Galilei, ultimele luni din an sunt bogate 
în evenimente care au marcat evoluția umanității, 
au ușurat munca oamenilor și au încântat sufletele 
multor generații de copii și tineri.
 

2 noiembrie (1955) – Au fost 
înregistrate drepturile de 
autor ale primului Muppet 
- Kermit the Frog, de către 
Jim Henson. Prototipul 
celebrului personaj a fost 
creat dintr-o haină veche 
de-a mamei lui Jim, iar 

pentru ochi creatorul a folosit jumătățile 
unor mingi de ping pong. 
Kermit este una dintre cele mai cunoscute 
păpuși din lume, care are propria sa 
“biografie” de ficțiune, mii de frați și surori, 
o parteneră la fel de faimoasă – Miss Piggy, 
numeroase apariții în filme și seriale, 
propria amprentă pe Hollywood Walk of 
Fame și chiar o ediție specială de timbre.

5 noiembrie (1901) – Henry 
Ford a primit patentul pentru 
un vehicul auto. Chiar 
dacă nu a fost inventatorul 
automobilului, Ford a 

industrializat procesul de producție și a 
reușit să-și vadă visul cu ochii, făcând din 
automobil un mijloc de transport convenabil 
și eficient.

6 noiembrie (1928) – 
Colonelul Jacob Schick a 
brevetat primul aparat de 
ras electric. 
 
12 noiembrie (1940) – Au fost înregistrate 
drepturile de autor ale personajului de benzi 
desenate Batman. Supereroul din producțiile 
DC Comics este Bruce Wayne, un milionar 
filantropist din Gotham City. Personajul a 
apărut în sute de ediții de 
benzi desenate și zeci de 
filme. Anul viitor se va 
lansa pe ecrane o nouă 
producție cinematografică, 
The Batman, cu Robert 
Pattinson în rolul principal. 
 
13 noiembrie (1979) – 
Robert Jarvik a primit 
patentul pentru o inimă 
artificială. Primul implant 
al inimii Jarvik-7 se 
realiza cu succes câțiva 
ani mai târziu, în 1982.  

16 noiembrie (1977) – 
Stephen Spielberg a 
înregistrat drepturile de 
autor ale cunos-cutului său 
film SF “Întâlnire de gradul 
trei”. 

20 noiembrie (1923) – 
Garrett Morgan a brevetat 
primul semafor. Fiul unor 
foști sclavi de culoare 
din Kentucky, Garrett 
nu a absolvit decât șase 
clase, dar a muncit și a 
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făcut experimente toată viața sa. Tot el a 
inventat și masca de gaze, pe care a testat-o 

într-o acțiune de salvare a 
unor muncitori prinși sub 
dărâmăturile unui tunel.  

27 noiembrie (1894) - Mildred 
Lord a inventat mașina 
de spălat. Aparatul a fost 
dezvoltat permanent de 
atunci încoace, devenind 
unul dintre ajutoarele 
cele mai de încredere din 
gospodăriile oamenilor.   

1 decembrie (1948) – A fost brevetat 
Scrabble, unul dintre cele mai îndrăgite 
jocuri de construcție de cuvinte din lume. 
Jocul se comercializează în prezent în 121 

de țări și este disponibil 
în peste 30 de limbi. Se 
estimează că o treime 
dintre americani și o 
jumătate dintre britanici 
dețin acasă un set de 
Scrabble. Și în România 
există o Federație 
Națională de Scrabble, 

cu cluburi locale în 20 de orașe, care 
organizează numeroase competiții pentru 
tineret și seniori.

3 decembrie (1621) – Galileo Galilei și-a 
definitivat invenția 
care l-a făcut faimos – 
telescopul. Cu ajutorul 
său, fizicianul italian 
a putut privi în detaliu 
Luna, a descoperit cei 
patru sateliți ai lui Jupiter 
și a văzut petele solare. 
Pentru descoperirea sa, 
Galilei a fost judecat de 
Inchiziție pentru erezie, 
apoi condamnat să-și 

petreacă restul vieții în 
arest la domiciliu. 

9 decembrie (1924) – 
Au fost înregistrate 
drepturile de autor ale 
gumei de mestecat Wrigley’s.

12 decembrie (1980) – Cu ajutorul Computer 
Software Act, au fost 
definite programele 
de calculator și s-a 
clarificat protecția 
asupra programelor 
software. Acestea 
au fost, începând 
din acel moment, 
considerate invenții, prin urmare puteau fi 
brevetate. 

21 decembrie (1937) – Studioul Walt Disney 
înregistrează drepturile de autor ale poveștii 
animate Albă ca Zăpada și cei șapte pitici.

29 decembrie (1823) – Inventatorul scoțian 
Charles Macintosh brevetează primul 
material impermeabil. 
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Recomandări 
de lectură 
pentru liceu 
Decembrie 2021
 
de Smaranda Nistor

 
Nori grei deasupra castelului Blandings”, P. 
G. Wodehouse (Editura Polirom)

De la maestrul necontestat 
al umorului englezesc, P. G. 
Wodehouse, o poveste despre 
un manuscris scandalos, pe 
care toată lumea încearcă să-l 
fure, și despre obsesia lui Lord 
Emsworth, stăpânul castelului 
Blandings, că vecinul Parsloe 
vrea să-i otrăvească purceaua 
campioană. Aristocrați bătrâni 

cu o tinerețe zurbagie, mame și mătuși 
autoritare, fete năbădăioase și băieți care 
se îndrăgostesc de cine nu trebuie. O lume 
doar aparent desuetă. Doar hainele s-au 
schimbat, obiceiurile sunt aceleași. 

„Îngerul contabil”, Dumitru (Puși) 
Dinulescu (Editura Cartea Românească) 

Cel mai trăznit roman al anilor 
optzeci, scris de filologul, 
dramaturgul, regizorul de film 
și criticul de teatru Dumitru 
Dinulescu. Povestea începe în 
rai, unde Albert Einstein este 
Dumnezeu, iar Max Planck şi 
Niels Bohr sunt adjuncţii săi, 
care se ceartă întruna, evident 

pe teme de fizică. Pe urmă acțiunea se mută 
și în iad, unde ajung şi oameni, şi marţieni, 

pe urmă la Paris, la Roma, la Bucureşti, 
pe Marte, și se vor întâmpla milioane de 
chestii neașteptate – cu aluzii mai mult 
sau mai puțin evidente la Pirandello, Kafka, 
Caragiale, Musil, Camus, Gogol, Swift și 
mulți alții.

„Umbra vântului”, 
Carlos Ruiz Zafon  
(Editura Polirom)
Un roman în clasicul stil 
gotic, plin de suspans 
și scene fantastice, cu 
personaje obsedante 
pe care ai vrea să le 
întâlnești măcar o 
singură dată, măcar 
pentru câteva minute, în viața reală. 
„Încă îmi amintesc dimineața aceea când 
tata m-a dus pentru prima oară să vizitez 
Cimitirul Cărților Uitate. Se cerneau primele 
zile ale verii lui 1945 și umblam pe străzile 
unei Barcelone prinse sub ceruri de cenușă 
și sub un soare abur”. 

„Soră lume”, Ana Blandiana (Editura 
Humanitas)
Un portret subiectiv (dar altfel ce haz ar 
mai avea?) al lumii din afara României, 
văzută cu ochii uneia dintre cele mai 
celebre și mai apreciate poete și scriitoare 
contemporane, Ana Blandiana. Autoarea 
spune: „Această carte va fi, chiar dacă cele 
mai multe din episoadele ei se petrec într-
un trecut recent, una a prezentului, o carte 
de proză cu personaje 
cărora li se întâmplă tot 
felul de lucruri, care trec 
prin pățanii, accidente, 
peripeții...”. 
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Recomandări 
de lectură 
pentru liceu 
Decembrie 2021
 
de Smaranda Nistor

 
„Neortodox”, Deborah Feldman (Editura Trei)
Cartea de la care a pornit serialul cu același 

nume de pe canalul Netflix, redă 
povestea de viață a autoarei, 
născută într-o comunitate de 
evrei ultrareligioși numită 
Satmar  – după Satu Mare, 
orașul din România unde a 
s-a născut Joel Teitelbaum, 
fondatorul comunității, emigrat 
în America. Crescută în lumea 

izolată a hasidicilor Satmar din Brooklyn, 
Deborah Feldman a evadat din capcana unei 
lumi despre care spune că pune mai mult preț 
pe suferință și discreție, decât pe libertatea 
individuală. Și a decis să-și spună povestea, 
într-o carte scrisă cu talent și vioiciune. 

„Un secol cu Neagu Djuvara”, Dialog 
între Neagu Djuvara și George Rădulescu 
(Editura Adevărul)
Andrei Pleșu spune: „Povestea vieții lui Neagu 
Djuvara are verva sălbatică a unui peisaj 

luxuriant. Nu e suficient să spui 
că a trecut prin multe. A trecut 
prin tot. Război și Universitate, 
aventură și savantlâc, exil și 
repatriere, Europa și Africa, 
diplomație, filozofia istoriei, 
spionaj, jurnalism, Sorbona, 
Niamey și București.” O carte 
care-ți deschide pofta să citești 

„Memoriile” lui Neagu Djuvara.

„Lumea non-A”, A. E. van Vogt (Editura 
Cristian)
Prezentarea din Wikipedia a clasicului roman 
SF scris de clasicul autor de SF-uri A. E. van 
Vogt (deși nu el a inventat genul, ci Jules 
Verne, scrie atît de bine, încît ar fi meritat 
să-l inventeze) începe așa: „În viitor, Mașina 
Jocurilor controlează evoluția omenirii, 
având grijă să împiedice ajungerea în poziții 
cheie a unor persoane 
cu înclinații dictatoriale. 
Ea organizează un joc 
ai cărui câștigători au 
dreptul să emigreze pe 
Venus. Gilbert Gosseyn, 
a cărui soție a murit de 
curând, participă și el la 
joc, având convingerea 
că va reuși să îl câștige.” 
Nu, nu din romanul lui van Vogt s-au inspirat 
autorii lui „Squid Game”. Dar dilemele morale 
sunt cam aceleași.

„Bunul-simț ca paradox”, Alexandru 
Paleologu (Editura Vitruviu)
O colecție de eseuri splendid scrise, care te 
îndeamnă să te gândești de două ori până să 
deschizi gura o dată – dacă îți pasă cum te văd 
oamenii din jur. „Inteligență normală. Care e 
criteriul normalității în 
materie de inteligență? 
Statistica? În tot cazul, 
când spunem despre 
o inteligență că este 
excepțională, e clar că 
o raportăm la o medie 
statistică față de care 
tranșează. Dar atunci 
normală ar fi prostia, sau, 
ca să nu fim prea pesimiști și mizantropi, 
o bună mediocritate, acel gesunder 
Menschenverstand capabil să înțeleagă 
destul de bine ce s-a mai înțeles deja, dar mai 
puțin și altceva”.
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 „Băiatul cu pijamale în dungi” 
scrisă de John Boyne, este o carte despre 
prietenia care îmbracă forma inocenței. 
Cei doi copii, Bruno și Shmuel, se întâlnesc 
pe neașteptate, aceștia trăind pe diferite 
părți ale aceleași lumi. 

 Din această operă reiese atât tema 
prieteniei, cât și a copilăriei, care pentru 
mine, este cea mai importantă, dovedind 
că întâmplările relatate nu s-ar fi putut 
petrece dacă protagoniștii ar fi fost doi 
bărbați, în locul a doi băieți.

Acțiunea are loc în timpul  celui de-Al Doilea 
Război Mondial, în timpul Holocaustului - 
politica nazistă de exterminare a evreilor. 
Totul începe cu Bruno, fiul unui ofițer 
nazist, care îl zărește pe un copilaș evreu, 
îmbrăcat în pijamale cu dungi,  aflat de 
cealaltă parte a unui gard înalt. Îl întâlnește 
pe Shmuel și o curiozitate arzătoare de a 
știi cât mai multe despre acesta se naște. 

Shmuel și Bruno sunt două caractere extrem 
de diferite, as putea spune chiar diametral-
opuse, unul fiind dornic să exploreze și să 
vadă lucruri noi, iar celălat temându-se  de 
viața pe care ar putea să o aibă alături de 
amicul său. Un lucru pe care aceștia îl au 
în comun, rămâne totuși, nevoia prezenței 
unui prieten. Merită să îți lași lacrimile să 
curgă șiroaie peste rândurile tulburătoare 

care se află în această carte. O dovadă a 
toleranței, a sincerității și a inocenței pe 
care le are un copil, descrisă într-un mod 
unic, pe înțelesul tuturor. 

Vârsta 12+
Lectura plăcută!

Cartea lunii
Autor: Bianca Donici, clasa a VIII-a A
Text editat de: Maximilian Duță, 
clasa a XI-a B

revista elevilor genesis  college



Topicul destinației 
de luna asta este 
toleranța. 
Cea mai tolerantă țară: Canada

De-a lungul anilor, țările au devenit din ce 
în ce mai puțin primitoare către Imigranți 
și s-a făcut un studiu unde s-a aflat că țara 
Canada, este cea mai primitoare.

Top 5 lucruri pe care le poți 
vizita în Canada:
Turnul CN - A fost cel mai mare turn din 
lume, întrecut acum câțiva ani de Burj 
Kalifa.

Royal Ontario museum - Royal Montario 
museum este un muzeu despre artă, 
cultură și istorie naturală.

Parcul național Banff - Este cel mai vechi 
parc național, creat în 1885.

Podul suspendat Capilano- Este un pod 
suspendat deasupra râului Capilano. Nu 
recomand dacă vă este frică de înălțimi.

Acvariul lui Ripley din Canada- Este 
un acvariu public din Canada. Are 5.7 
milioane de litri de animale de marină și 
are habitate de peste tot din lume.

FUN FACTS: 
Canada este a doua cea mai mare țară din 
lume.

Canada are cea mai lungă coastă.
Animalul național al Canadei este 
castorul.
Cea mai mică temperatură înregistrată în 
Canada a fost -63 de grade C

De ce este Canada cea mai tolerantă țară 
din lume?

Canada este cea mai tolerantă țară din 
cauza poziției Geografice. Pentru că nu au 
la fel de mulți Imigranți și este mai ușor să 
fie “toleranți”.

Destinații 
în antiteză
Autor: Andrada Bocan, clasa a VI-a A
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A
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