Finala concursului - HUMANITAS - 2017
În data de 10 iunie 2017, echipa Colegiului ,,Dr Ioan Meșotă” s-a aflat pentru a treia oară în
finala concursului Humanitas în licee. În cadrul acestei competiții de cultură generală la care au
participat 33 de școli importante din 12 orașe din țară, elevii noștri au obținut locul al doilea.
Impresiile lor sunt:
,,Dacă acum un an cineva mi-ar fi recomandat să citesc jurnale de călătorie pline de date
istorice, studii antropologice, biografia lui Gaudi și cărți cu rețete de prin anii 1800, aș fi zâmbit
politicos și m-aș fi întors la cartea despre adolescență și iubire, pe care tocmai o începusem. Acum
însă, nicio carte nu mă mai sperie. Concursul Humanitas în licee mi-a dăruit o finală memorabilă, o
sacoșă plină cu cărți mai grele decât mine și ocazia să întâlnesc oameni mari, pe care îi admiram, dar
pe care nu m-am gândit niciodată că îi voi întâlni. În orele în care ne "luptam" cu cărțile și ele cu noi,
doamna profesoară Evelina Cîrciu ne susținea constant (atât psihic, cât și fizic, oferindu-ne mereu ceva
dulce drept recompensă), știa mereu să ne motiveze, chiar și după o zi lungă de școală în care tot ce ne
doream era să plecăm acasă și să ne odihnim. Am râs, am plâns, am citit pe tren, ne-am plimbat prin
București, pe jumătate bucurându-ne de ceea ce vedeam și pe jumătate simțind emoțiile finalei care
bătea la ușă: finală în care nu nu am fost totuși intimidați de galeria numeroasă pe care o aveau rivalii
noștri, cei de la Colegiul ,,Spiru Haret” din București, deoarece nici Meșotă nu s-a lăsat mai prejos.
Profesori și elevi, cărora le mulțumim pentru energia pozitivă pe care ne-au transmis-o, au venit să ne
facă galerie și ne-au ajutat să ne simțim ca și cum am fi fost acasă la Brașov. Rezultatul a fost în
favoarea celor de la Spiru, iar noi am avut doar regretul că am fost atât de aproape de biruință. Gabriel
Liiceanu, Mircea Cărtărescu, Doru Antonesi și Marius Manole au rostit cuvinte care ne-au "vindecat”;
susținătorii noștri ne-au felicitat și ne-au ajutat să ne revenim, iar doamna profesoară, căreia îi
mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, a rezumat foarte pe scurt în discursul
dumneaei esența acestei experiențe: Lectura este putere, iar bunul cel mai valoros rămâne cultura”.
,,Perioada aceasta în care m-am pregătit pentru concurs a fost una dintre cele mai de preț
perioade ale vieții mele de până acum: am acumulat atât de multe cunoștințe, m-am reîntâlnit cu mine
însămi, am căpătat încredere în forțele proprii și m-am convins că pot face tot ceea ce îmi propun, cu
îndrumarea și sprijinul persoanelor potrivite.”
Daria Anna Spătariu, clasa a X-a E
,,Concursul Humanitas a însemnat pentru mine o confruntare directă cu lectura, cu munca
intensă și cu anumite capacități pe care, deși prezente și până acum, nu am avut ocazia să le valorific.
Pe lângă câștigurile intelectuale, care nu sunt puține, acest concurs îmi va rămâne în minte și prin
numeroasele emoții pricinuite. Finala a fost de departe apogeul unui amalgam de sentimente, iar
galeria meșotistă a reușit să transforme echipa noastă într-o echipă și mai mare, victorioasă din multe
puncte de vedere.”
Denisa Maria Nedelcu, clasa a X-a E
,,Concursul Humanitas a fost o experiență despre care nu pot vorbi decât cu zâmbetul pe buze
și cu gândul la toate amintirile frumoase pe care acesta mi le-a oferit pe parcursul fiecărei etape. Ar fi
nefiresc să nu mă gândesc la momentele în care poate aș fi vrut să renunț, căci acest concurs a fost cu
adevărat o confruntare cu Noul, cu Necunoscutul, ba chiar cu mine însămi. Am învățat să mă
autodescopăr prin cărțile citite, dar și să privesc actul lecturii cu alți ochi. Rezumând: lacrimile pe care
le-am vărsat în finală au o altă justificare decât aceea la care m-am repezit să mă gândesc inițial. Ele
sunt dovada unei mari bucurii și a unei uriașe victorii: cea a lecturii unor cărți minunate, a legării unor
prietenii noi. Și am să pun această victorie în rama sufletului meu”.
Sabina Maria Stănicel, clasa a X-a E

