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Mult așteptata săptămână aniversară 150
CNU a debutat marți, 19 ianuarie 2016, cu Ziua
tradițiilor și a Sportului, reunind laolaltă, în cadrul a
diverse competiții sportive și activități cu caracter
tradițional românesc, uniriști mai noi și mai vechi, iu-
bitori atât de folclor, cât și de performanță sportivă.

Prima parte a dimineții a fost marcată de fes-
tivitatea de deschidere a manifestărilor „Unirea 150”
care a avut loc în Aula „Mihai Eminescu” a Colegiului
Național „Unirea”, susținută fiind de domnul director
Cornel Noană. În cadrul acestui moment important,
din partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea,
doamna profesor Lidia Dumbravă a transmis urările
de bine caracteristice, aprecierea și recunoașterea
performanțelor de orice natură înregistrate la CNU,
spunând cu emoție, și în calitate de profesor al Cole-
giului: „Nu pot să felicit și să spun tot ce se poate
spune pentru că este mult prea mult. Numai împreună
putem să ajungem și să ne menținem acolo unde sun-
tem. Mult succes!”.

În același registru, ziua a continuat cu deschi-
derea oficială a competițiilor sportive „Unirea 150” și
cu evocarea și premierea uniriștilor, atât profesori, cât
și elevi, care au contribuit de-a lungul timpului la
îmbogățirea palmaresului național și internațional al
sportului românesc. Trebuie menționat că în cadrul
acestui moment de mare importanță, invitat special
a fost Alin Moldoveanu, unirist campion olimpic la tir,
medaliat cu aur la Londra în 2012. 

Atmosfera a fost atent meșteșugită de vorbele
domnului director Noană, grație discursului său elo-
giator la adresa sportului în viața uniristă. „Dacă ar fi
să vorbesc despre acel „spirit unirist” și despre com-
ponentele lui, acest spirit care sălășluiește cam peste
tot, n-aș putea să omit și nimeni nu ar putea omite
sportul ca o componentă esențială a dezvoltării Liceu-
lui „Unirea” și acum și în trecut și, sunt convins, și în
viitor. Spiritul de competiție, dorința de a fi mai bun,
nu aveau cum să nu fie prezente și în activitățile spor-
tive și în competițiile desfășurate sub diverse generice
de-a lungul istoriei. Să știți că nu există nicio întâlnire
de promoție în care absolvenții să nu spună că în
generația lor nu era un coleg care să fie campion
național ba la săritura în înălțime, ba la aruncare
greutății, ba la gimnastică, ba la sporturi olimpice mai
proaspete cum ar fi tirul ș.a.m.d.” 

Astfel, CNU a oferit lumii, pe durata întregii
sale existențe, și o seamă de profesori de educație fi-
zică și antrenori, care au descoperit dragostea pentru
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Vrancea existând astăzi pe harta sportivă a lumii și da-
torită Liceului „Unirea”. O parte dintre aceste modele
au fost premiate în cadrul festivității de către domnul
director și de către domnul profesor Viorel Paizan, de
asemenea absolvent CNU, actual profesor de educație
fizică. Premierea a avut loc pe trei categorii, reunind
profesori, antrenori și manageri sportivi.

Amintim următoarele embleme ale sportului
unirist: doamna profesoară Adriana Lescovar, condu-
cătoare a lotului de gimnastică, deținătoare a multiple
medalii la campionatele naționale, europene și chiar
mondiale, care a declarat cu sinceritate și timiditate
în glas „Este o onoare pentru mine, vă mulțumesc
mult de tot. Sunt foarte emoționată, poate chiar mai
emoționată decât atunci când am primit diploma de
antrenor emerit.” și pe domnul Dumitru Zisu, antrenor
de judo, care, rememorând viața de licean, a mărtu-
risit că „Pentru mine, Liceul „Unirea” a fost un liceu
extraordinar, de vis. Pentru toată lumea, era un mare
vis, pe care eu mi l-am realizat.” Lista a continuat cu
domnul Răzvan Bucuroiu, reprezentat al familiei
Bucuroiu care a fost un important susținător financiar
al tenisului de câmp vrâncean și cu Ioan Gavrilescu,
președinte Oltchim Vâlcea, absolvent CNU. Un maes-
tru emerit al sportului, component mult timp al echi-
pei naționale a României la oină și profesor timp de
44 de ani la Unirea, de la absolvirea facultății și până
în pragul pensionării, domnul Dumitrescu Gheorghe
a fost, de asemenea, recunoscut în cadrul festivității,
declarând că „Bucuria mea este că au ieșit profesori
care fac oameni cu calități deosebite în sportul de
performanță.” Un alt multiplu medaliat la campiona-
tele naționale și internaționale este Andrei Petrea, ab-
solvent de această dată, care și-a creat notorietate în
domeniul tirului. În domeniul voleiului îl amintim pe
domnul profesor Dumitru Bostănaru, iar în cel al fot-
balului pe domnul profesor Teodor Passan, care în-
ainte de a deveni profesor, a fost component al lotului
național de juniori la ce altceva decât fotbal.

Festivitatea de premiere a sportivilor s-a în-
cheiat la un nivel înalt, am putea spune chiar la nivel
de Jocuri Olimpice, cu recunoașterea meritelor extra-
ordinare obținute de campionul olimpic unirist Alin
Moldoveanu, căruia i s-a acordat, de asemenea, și o
diplomă de excelență. Deși obișnuit cu emoțiile de pe
teren, revenirea „acasă” a marcat discursul acestuia,
în care sportivul a declarat: „Sunt deosebit de onorat.
Sunt din nou printre dvs. Din 1995 de când sunt unirist,
vreau să vă spun că inima mea este aici lângă voi și
vă urez să aveți și voi parte de succesul pe care l-am
avut eu. Și vreau să adaug ceva: am fost educat
excepțional aici.”

În urma acestei prime manifestări dedicată
dragostei pentru performanță, înțelegem astfel, con-
form spuselor domnului director,  că a fi profesor la
”Unirea”, a fi elev la „Unirea” înseamnă a avea noro-
cul să fii coleg de liceu cu diverse personalități; de la
academicieni, la profesori universitari, la profesori
deosebiți, la medaliați cu aur la diverse olimpiade
internaționale, dar și cu medaliați la Jocurile Olimpice,
adică a crește și a te dezvolta într-un mediu propice,
cu așteptări și standarde ridicate, care încurajează și
susține competiția și implicarea. 
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