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Am venit la școala pe care de peste șase dece-
nii am îndrăgit-o, în care am învățat carte, sub îndru-
marea unor dascăli de înalt profesionalism. Am rămas
credincios Liceului „Unirea”, istoriei lui de un secol și
jumătate, instituție cu un prestigiu deosebit la scară
națională.

Am iubit și voi iubi și respecta gloria pe care
CNU a avut-o și o păstrează cu demnitate. Urări de
bine slujitorilor liceului nostru.

Constantin Bușe

Cursurile în clădirea aceasta le-am urmat chiar
din clasa a V-a. Datorită unor profesori cu multă dra-
goste de elevi și cu multă dăruire, am îndrăgit scrisul
și pictura. Nu întâmplător sunt acum autoarea a șapte
volume de poezie/proză și a multor expoziții de grafică
și pictură în țară și străinătate. Am executat prima co-
pertă a seriei a doua „Revista Noastră”. Am publicat
aici grafică și poezie. Absolventă a promoției 1973,
am fost membră a Orchestrei de Estradă a Liceului
„Unirea”, sub bagheta dirijorului Mihai Hanagic. 

Doresc acestei unități de învățământ, Colegiul
Național „Unirea”, cum se numește astăzi, mulți ani și
multe realizări.

Rodica Șoricău Soreanu

Cu mare plăcere regăsesc școala în care am
fost educat de profesori minunați timp de 8 ani (din
clasa a V-a până în clasa a XII-a). Au fost ani foarte
frumoși în care profesorii noștri au reușit să ne for-
meze.

Am avut șansa de a fi reuniți într-o clasă spe-
cială de chimie. Doamna dirigintă Nagler, împreună
cu ceilalți profesori, a reușit să ne șlefuiască atât de
bine, încât toți membrii acestei clase am reușit cu brio
în viață.

Tot respectul pentru această școală!
Sper ca în continuare să atragă profesori de

calitate care să educe generațiile prezente și viitoare.
Câțiva din profesorii noștri de care ne face plăcere să
ne amintim: d-na prof. Maiorov Cecilia, domnii profe-
sori Davidescu, Chifan, Tudorache, doamnele profe-
soare Mavrodin și toți ceilalți.

Cu mult drag pentru această școală,
Jean Călinescu

Dinu Maiorov

Cartea de onoare
Sunt ani de-atunci!
Dar mă întreb dacă voi fi fost vreodată plecat

din acest liceu sau am fost doar un mesager al profe-
sorilor mei de atunci?! Nu știu să răspund. Oricare ar
fi răspunsul, le-am fost și le voi fi mereu recunoscător.
La ceas aniversar urez:

- Profesorilor – trăinicia credinței în ceea ce
fac; roadele sigur vor veni;

- Elevilor – speranța că orice investiție în pro-
pria formare va produce beneficiile așteptate, pentru
ei și pentru țară; 

- Școlii – ideile cultivate să treacă de ziduri, eli-
minând limite; eliminarea unei limite ne va duce la
alta, dar cu speranța și credința că nicio limită nu tre-
buie să fie veșnică.

22 ianuarie 2015
Gheorghe Moldoveanu

Promoția 1955

N-am putut să scriu „nicio amintire de la Uni-
rea” pentru carte. Cea mai puternică amintire a mea
de la CNU este profund tristă, răscolitoare. Am văzut
puterea unei comunități atunci când a fost popas de
ultim drum pentru una dintre uniristele care ar fi putut
schimba lumea. Pentru modul în care v-ați legat
atunci, pentru sentimentul că fac parte dintr-un grup,
pentru toate momentele faine – vă mulțumesc! Nu
sunt cuvinte să vă mulțumesc!

Cu dragoste,
Ioana Alexandru

Promoția 2010

Regăsesc un paradox al marilor colegii, mem-
bre ale Alianței Colegiilor Centenare: deși mă aflu într-
o școală „venerabilă” (150 de ani), totuși sunt surprins
de avalanșa noutăților: clădirea are o față nouă, iar
elevii și profesorii freamătă cu o vioiciune pentru care
îi invidiez, ca această sărbătoare să rămână frumoasă
și vie în amintirea participanților. 

Cu respect,
Cazacu George,
Președinte A.C.C.

E incredibil să vezi după 65 de ani școala în
care am trecut într-o epocă importantă a vieții și în
care am făcut primii pași în muzică și care m-a
influențat în deciziile de alegere a compoziției, care
m-a dirijat în carieră, în viață. Am fost prezent și în
2001, când am sărbătorit „jubileul” clasei noastre, o
inițiativă reușită, și sunt bucuros la vârsta mea să am
ocazia de a fi prezent la evenimentul împlinirii a 150
de ani de la înființarea școlii.

Aryeh Levanon (Leon Veisman)
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După ce am asistat ca elev la centenarul Liceu-

lui „Unirea”, vin acum cu emoție la sărbătorirea a 150
de ani ai Colegiului Național Unirea. Sentimentul
continuității de sens, al identității în timp, este
copleșitor. Uniriștii au o datorie față de instituția lor,
care a depășit atâtea cumpene de vreme. Ei o vor
duce mai departe, către un renume și mai strălucit.

Ioan Pânzaru

Plăcut impresionat de ținuta academică a eve-
nimentului desfășurat astăzi, la Colegiul Național
„Unirea” din Focșani, cu prilejul împlinirii a 150 de ani
de existență a acestei importante instituții de
învățământ, felicităm din toată inima și asigurăm de
prețuirea noastră pe toți dascălii și ostenitorii Colegiu-
lui, care trudesc „cu timp și fără timp” la formarea de
adevărate caractere românești. 

Îi îndemnăm, totodată, să depună eforturi
susținute ca școala care a format atâtea personalități
marcante ale vieții publice și culturale românești să-
și păstreze locul de cinste, pe care l-a avut, îl are și îl
merită.

Fie ca tinerii elevi de astăzi să prețuiască tre-
cutul, să conștientizeze cu responsabilitate dificultățile
prezentului și să scruteze zările viitorului, cu speranță
și credință în Dumnezeu, hrănindu-se duhovnicește din
împlinirile acestui popor măreț.

ÎPS Ciprian al Buzăului și Vrancei

La ceas aniversar, mă bucur să fiu alături de
distinsul corp didactic, de elevii și invitații dumnea-
voastră. Sunt plăcut impresionat de evoluția școlii și
de multele generații care au făcut cinste școlii,
județului și țării.

Convins fiind că investiția în educație este o
investiție în identitatea națională a poporului român,
îmi manifest convingerea că împreună vom putea con-
strui un viitor mai bun școlii naționale.

La mulți ani, Unirea! La mulți ani, uniriști!
Gabiel-Liviu Ispas
Secretar de stat

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Onorat de a participa la jubileul de 150 de ani
ai Colegiului Național „Unirea”, am găsit aici o atmos-
feră entuziastă, adică „impregnată de dumnezeire”.

Liceul a fost înființat în împrejurarea istorică a
ceea ce se numește „Mica Unire”, dar, de-a lungul unui
secol și jumătate (și, desigur, și de-acum înainte), per-
sonalul didactic și administrativ, împreună cu
promoțiile de elevi, și-a asumat numele școlii lor ca pe
un semn de destin. Și au creat, cu toții, o emulație per-
petuă către Marea Unire, către unirea absolută; în
funcția sa educațională, Liceul a integrat, astfel, și
ceea ce am numit în una dintre conferințele mele idea-
lul apocatastazic al poporului român.

Felicit pe organizatori pentru excelenta orga-
nizare a ceremoniilor. Veritabil maestru de ceremonii,
domnul director Cornel Noană, a pus în joc exactitate
profesională (!) și harismă inefabilă.

Sunt mândru să mă știu „unirist” (o mândrie
smerită) și doresc acestui locaș de învățământ, printre
cele mai vechi și mai prestigioase din țară:

Vivat, crescat, floreat!
Gloria in excelsis Deo!

Gheorghiță Geană
absolvent 1960
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