
CRONICILE  ANIVERSARII

Gala Uniriștilor 

Cu ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de
existență și educație, în cadrul săptămânii dedicată
acestui eveniment cu adevărat important, Colegiul
Național „Unirea” a găzduit două gale speciale, o Gală
a uniriștilor și o Gală jubiliară. 

În cadrul acestora, uniriști „mai vechi” sau
„mai noi” au fost recompensați pentru devotamentul
și dragostea față de liceul care le-a demonstrat că fie-
care gând poate deveni realitate, la rândul lor evo-
când în modul caracteristic ce a reprezentat pentru
fiecare deviza „Unirea face puterea”. 

Astfel, ziua de vineri a fost marcată, pe lângă
mult așteptata lansare a Revistei Noastre și a culegerii
„Amintiri despre Unirea”, de Gala Uniriștilor, eveni-
ment prezentat de către domnul director Cornel
Noană, alături de absolvenții Liana Pătraș și Dragoș
Dragomir, în Aula „Mihai Eminescu”. Gala a avut ca
scop principal reunirea generațiilor de profesori și
elevi deopotrivă, uniți cu toții prin aceleași emoții și
speranțe față de o lume în care educația și cultura se
află pe primul loc. În cadrul acestei prime gale, a avult
loc premierea pe rând a foștilor elevi, deveniți profe-
sori, a partenerilor și sponsorilor care au contribuit la
realizarea acestor manifestări de celebrare a spiritului
unirist, deja consacrat. De asemenea, au fost oferite
și distincții „pe diverse motive” absolvenților mai
recenți, care au ieșit din anonimat. 

Pe rând, conform programului, se cuvenea să
menționăm cuvintele deosebite rostite la adresa ve-
chiului liceu și a profesorilor care încă își exercită pro-
fesia cu pasiune, emoțiile cu care acestea au fost
rostite și îndemnurile sau încurajările sincere adresate
actualilor elevi. Astfel, domnul profesor Vasile Lefter,
coordonator al centrului hispanic înființat la CNU,
privește liceul ca pe o cetate, la peretele căreia, dacă
vei pune urechea să asculți vocile de dincolo, „vei auzi
glasul generațiilor trecute, chemarea generațiilor vii-
toare, care tot timpul vor mai mult”; aceste cuvinte
reflectă performanța care este cultivată cu atenție în
sufletele elevilor. 

Un moment important în cadrul Galei
Uniriștilor l-au reprezentat și mulțumirile aduse de
către întregul colectiv al liceului, profesori și elevi,
reprezentați prin vocea domnului director Cornel
Noană celor care au contribuit la renovarea și reîm-
prospătarea clădirii, acum monument istoric. Reabili-
tarea liceului s-a realizat cu ajutorul unui proiect
european, care însă  nu a fost de ajuns, fiind nevoie și
de susținerea altor persoane, în majoritate uniriști.
Unul dintre aceștia, Vlad Vlăsceanu, mărturisește cu
emoție și nostalgie: „Este atât de frumos să spui
<Mândru că sunt unirist!> și este cu atât mai frumos
când astăzi, la aproape 6 ani, fiul meu îmi spune <Tati,
eu când mă fac mare, vreau să merg la Unirea.>”.

La categoria „diplome pe diverse motive”, lista
este foarte lungă și reunește pionierii în informatică
de la CNU, olimpicii premiați la olimpiadele
internaționale care au adus faimă nu doar județului
Vrancea, cât întregii țări, oameni care prin profesia pe
care și-au ales-o contribuie la promovarea culturii și
educației în România sau în străinătate. 

Fiecare dintre ei a omagiat cu emoție profeso-
rii îndrumători, fără de care liceul nu ar fi fost atât de
valoros, încurajând, de asemenea, actualii elevi să își
urmeze mereu visurile. „Mai apropiat de elevii care
sunt acum la CNU decât de absolvenții CNU, o să vă
rog pe dumneavoastră domnilor profesori să le
acordați cel puțin tot atât de multă încredere și sprijin
ca să ajungă cel puțin la fel de valoroși oameni peste
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atâția ani cât sărbătorim noi aici.”- astfel s-a exprimat
Mihai Cojocaru, adresându-se domnilor profesori.

Gala de vineri s-a încheiat prin premierea tu-
turor cadrelor didactice actuale ale Colegiului
Național „Unirea”, în număr de cincizeci și opt de oa-
meni pasionați întru totul de profesie și copiii care îi
înconjoară zi de zi. Și pentru că la CNU elevii și profe-
sorii învață unii de la alții și se respectă reciproc, me-
sajul domnului director Cornel Noană adresat elevilor
a reflectat în tocmai această valoare uniristă: „Dacă
nu ne ridicăm sau dacă nu ne-am ridicat câteodată la
înălțimea așteptărilor voaste, vă rog să ne scuzați. Să
știți că am încercat!”.
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