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Nec plus ultra

Made in CNU!
S-a vorbit din nou zilele acestea de
spiritul unirist și nu doar din orgoliu și fără
acoperire. Reușim, ca de obicei aș îndrăzni
să spun, să punem o amprentă diferită, de
personalitate

peste viața culturală a urbei

noastre. Performanța obținută în vremuri mai
Unirea și de Revista Noastră trebuie cunoscută
și, mai ales, trebuie recunoscută.
Este ceea ce ne propunem noi în această

Dacă iubești

Revista

revistă – o radiografie a unei zile istorice, ceea ce faci, dacă pui

Noastră este o

sărbătorirea a 100 de ani de la apariția primului pasiune în ceea ce

poveste de succes,

număr al Revistei Noastre.

faci, nimic nu este

este un simbol cu

Să ai curaj, să fii diferit, să crezi într-un imposibil. Această

rădăcini adânci în

proiect sună a replică de film, dar cei care au atitudine s-a dovedit

fiecare dintre noi

susținut Revista Noastră și proiectele C.N. întotdeauna eficientă

– 100 de ani este o

Unirea știu cât de important a fost, în anumite și învingătoare, iar noi

vârstă care copleșește

momente, să nu renunțe și mai ales să-i facă ne-am însușit-o ca pe

– este un produs

pe cei din jur, profesori și elevii deopotrivă, să o rețetă a succesului

made in CNU!

înțeleagă că ceea ce se va vedea și ceea ce va
rămâne peste timp este valoarea.
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Echipa de proiect
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aspre sau mai blânde de Colegiul Național
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Deschiderea festivității
a mă găsi aici, în faţa

sărbători, așa cum

dumneavoastră la acest

a facut-o de fiecare

eveniment deosebit. Este

dată când am solicitat

un lucru destul de rar ca

sprijinul.
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o revistă şcolară să facă
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Cornel Noană
Directorul C. N. “Unirea”

Dragi colegi,

De asemenea,

100 de ani de la apariţia

această acţiune, a

primului număr.

beneficiat de sprijin

Suntem onoraţi

financiar și din partea

să avem alături de noi,

Academiei CISCO și

în ciuda condiţiilor meteo

Uniunea Profesorilor

neprielnice, musafiri şi

de Informatică din

din alte judeţe: domnii

România, reprezentată

profesori de la C.N.

astăzi de domnul

„Petru Rareș” din Piatra

profesor Emil Onea.

dragi elevi şi dragi cei

Neamț, colegii de la C.N.

Suntem onoraţi

care urmăriţi pe internet

„Nicolae Bălcescu” din

că iși vizitează din nou

această transmisiune.

Brăila.

liceul pe care l-a absolvit

Încep prin a vă spune

Mulțumesc în

in 1969, dl profesor

că mă aflu printre

mos special Consiliului

norocoşii care au

Local al Municipiului

avut şansa să lucreze

Focşani, domnului primar

Colegiilor Centenare,

la Colegiul Naţional

Decebal Bacinschi,

care a răspuns

„Unirea”şi mai mult decât

pentru toată susținerea

invitației noastre,

atât, am norocul de

în organizarea acestei

este reprezentată de

universitar Ioan Pînzaru.
Alianţa

domnul profesor Adrian
Costache, directorul
Colegiului ,,Sfântu
Sava” din Bucureşti.
Este alături de
noi cel care şi-a legat

o bună parte din viață
de Revista Noastră,
domnul Costică Răduc,
fotograful oficial al
revistei.
Pentru cei care
nu ştiu, sunt profesor
de matematică şi, după
cum știți, profesorii de
matematică lucrează
mai mult cu simboluri.
Din această cauză,
astăzi mă voi raporta la
ceea ce este un simbol
al Colegiului Național
„Unirea” - este vorba
despre Revista Noastră.

Nec plus ultra

La Focșani,
Unirea Principatelor
Române are o
semnificație mai
profundă, fiindcă,
aici, de veacuri, cele
două părți ale orașului
s-au dezvoltat alături,
dar aparținând altei
țări, ca un simbol al
nedreptății istorice.
De aceea, Focșaniul a
devenit Orașul Unirii.
Intelectualii focșăneni
voiau o înnoire culturală
a orașului lor, mai ales
acum când acest tratat
îi redase o notorietate
internațională
prin alegerea lui la
Conferința Marilor Puteri
de la Paris, ca sediu
al Comisiei Centrale.
Prezența Comisiei
Centrale la Focșani,
începând cu 10 mai
1859, contribuie la o
înviorare economică
și culturală a Orașului
Unirii.
În anii de după

Unire, a fost elaborată
legea pentru instrucția
publică, prin care a fost
introdus învățământul
elementar, obligatoriu și
gratuit, au fost înființate
licee, gimnazii și
institute de învățământ
superior, în special cele
două universități de la
Iași și București.
În ziua de 21
ianuarie 1863, cetățenii
notabili ai urbei Focșani
se adună în sala mare
a municipalității și
cer înființarea în
Focșani a unui liceu.
Ei erau împinși de”
râvna de a ne educa
și a cultiva fiii noștri”,
după cum mărturisesc
ziarele vremii.
Participanții la adunare
cereau membrilor
municipalității locale
”a întrebuința toate
mijloacele, rugând mai
cu deosebire pe domnul
ministru de culte și
instrucție publică ca
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serul ce are pentru
prosperarea națiunii a
lua îndeaproape vedere
dorința de a se înființa
și în orașul nostru un
liceu”. Nu au trecut însă
nici două luni și la 10
august 1865, Ministerul
Justiției, Cultelor și
Instrucțiuniii Publice
comunică primăriei
înființarea unui

gimnaziu la Focșani.
Știrea face senzație în
oraș. În sfârșit, focșănenii
își vedeau visul cu ochii.
În condiții modeste la
început, dar dătătoare
de speranțe s-au deschis
cursurile gimnaziului
Alexandru Ioan I, în
ziua de 7 ianuarie 1866.
Viitorul Liceu
Unirea, la început avea
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Istoric
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50 de elevi și un singur
profesor, Ștefan Iacob.
Profesorul preda toate
materiile și făcea și
oficiul de director. În anii
ce au urmat, numărul
elevilor și profesorilor
a crescut, fapt ce a
necesitat costurile unei
clădiri proprii pe măsura
ambiției și prestigiului
dobândit. Astfel, în anul
1900, Liceul Unirea
se va muta într-o
nouă clădire, astăzi
monument istoric.
Societatea
culturală Grigore

Alexandrescu, fondată
în 1898 ca societate
a elevilor de curs
superior, e considerată
ca fondatoare a
Revistei Noastre, dar
și a anuarului, rod al
activității complexe a
societății culturale din
anii 1919 – 1923, sub
conducerea poetului
simbolist Ion Rașcu.
Liceul avea
în același timp și o
societate științifică și
una filarmonică pe care
însă Societatea Culturala
Grigore Alexandrescu

le asimilează.
,,Eu sunt de părere
că școala nu trebuie să
aibă un caracter absolut
uman, liceul trebuie să
dea elementele unei
culturi generale și să
ajute toate predispozițiile
bune în dezvoltarea lor.
Nu cred că o școală își
înțelege bine menirea ei
când se închide cercul
unei regii cu program
oficial; școala trebuie să
pună normă și disciplină
în învățământ, dar
dacă ele ar fi atât de
rigide încât ar împiedica
un singur talent să
se ivească ar știrbii
din menirea ei”, scria
profesorul Constantin
Carnoschi, în Revista
Noastră din mai 1913.
Apărută din
inițiativa profesorului
Dimitrie Papadopol
la 15 noiembrie 1912,
Revista Noastră,
publicație a elevilor și
profesorilor din Focșani,

cunoaște trei etape,
prima de la 1912 până
la 1914, a doua sub
conducerea profesorului
Petrache Dima din 1972
până 1990 și a treia din
1990 si până in prezent.
De la început, revista
a conținut atât articole
ale profesorilor cât și
ale elevilor, a evidențiat
atât preocupări pentru
diverse discipline sau
activități de creație
civice, general culturale
și așa mai departe.
A avut intenția, ca
orice revista școlară,
să descopere și să
promoveze noi talente.
Seria întâi a

Nec plus ultra

românilor din afara
granițelor vibrează de
iubire de neam, mai ales
scoțând în evidența cel
mai strălucit nume de
creator literar pe care
l-a publicat ca tânără
speranță, e vorba de
Victor Ion Popa.
Multe lucruri
ar trebui studiate în
această primă serie a
revistei pentru a vedea
istoria mentalității
asupra învățământului,
asupra implicării școlii
și a elevilor în viața
comunității, pentru a
vedea cum ne raportăm
la oamenii de prim rang
din Vrancea de acum o
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număr, începe să
apară ideea dedicării
unui număr întreg
unei personalități.
Zece numere ale
revistei conțin articole
despre viața și opera
celor mai importanți
autori din programa
școlară și ale celor mai
strălucite nume ale
reprezentanților culturii
vrâncene. Publicarea
de articole ale
personalităților precum
Ioan Pașcu sau Șerban
Cioculescu, profesori
pentru o scurtă
perioadă la liceul Unirea,
este o altă dominată
a revistei, profesorul
Petrache Dima fiind
un neobosit cercetător
al trecutului Vrancei și
al acestui așezământ
cultural, nu numai
educațional.
Domeniul în care

nici articole din științele
exacte.
Din al treilea

seria a doua excelează
este colaborarea cu
personalități de primă
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găzduit materiale ce
azi au o netăgăduită
valoare istorică, mărturii
ale participanților
la Războiul de
Independența de la
1977, articole despre
situația oamenilor
din afara granițelor,
semnale despre cele mai
importante evenimente
internaționale, naționale
și locale, proiecte ale
liceului, dintre care
menționăm călătoria
în Italia, a devenit temă
și sursă de inspirație
pentru articole de
literatură, istorie și
arhitectură. Articole care
au în centru problemele

sută de ani și la faptele
lor.
În ianuarie
1972, se reface tradiția
Revistei Noastre.
Studiind această a doua
serie, se pot vedea liniile
lungi ale preocupărilor
ce nu se vor schimbate
până azi: debutul
unor talente poetice,
eseistice, epice, teatrale
sau jurnalistice, valoarea
atât a elevilor, cât și a
profesorilor, articole
despre evenimente
interne ale liceului, dar
și de interes național,
descoperirea foștilor
elevi ai liceului ajunși
personalități marcante,
precum Anghel Saligny,
Alfonso Oscar Saligny,
Virgil Huzum, Anton
Holban, Ion Larian
Postolache, Ion Diaconu
sau Simion Mehedinți.
De asemenea, nu lipsesc
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mărime ale vieții
culturale românești
ale vremii, profesorul
Petrache Dima
organizând încă din

primul premiu la un
concurs național, urmat
de multe altele. În
primii ani, prestigiul
liceului rămâne destul
de mare, chiar dacă,
după trecerea la profil
industrial, nu mai are
decât extrem de puțini
elevi care să publice
efectiv la revistă sau
care să ajute în vreun
fel corectarea sau
redactarea ei.

1974 întâlniri literare la
care vin scriitori, critici
literari, personalități
ale învățământului
universitar românesc
ale momentului sau
figuri proeminente
din cultura națională.
Cu acest prilej, se
citesc comunicări și
se dezbat, atât cât
permit vremurile destul
de închistate, teme
de interes cultural,iar
revista capătă o
anvergură din ce în ce
mai mare.
În 1979, obține

Seria a treia
apare începând din
1990 și până astăzi,
sub îndrumarea unui
număr destul de mare
de profesori, existând
și numere coordonate
de doi, trei sau patru
profesori. Seria a treia
este, asemănător
vremurilor, diversă ca
stil, schimbările de
format fiind destul de
frecvente, modalitățile
de tratare grafică sunt
și ele diferite, tot la fel
și temele, și tipurile de
articole. Personalitățile

îndrumătorilor și ale
elevilor creează alte și
alte dominante stilistice
și de preocupări, de
la literatura japoneză
până la cea latină și de
la informatică la teorie
pura. Ceea ce este sigur
este că elevii sunt mult
mai prezenți în revistă ,
decât în seria a doua, iar
cu timpul , performanța
lor e din ce în ce mai
deosebită. Revista însăși
primește foarte multe
premii ; în toată seria
a treia, aproape nu a
existat concurs la care
să se prezinte fără a
lua Marele Premiu sau

Premiul întâi.
Din anul 2009,
fiecare număr are o
parte tematica. La prima
secțiune, materialele
trimise trebuie să aibă
un concept unitar,
ales în așa fel încât să
permită abordări din
unghiuri și discipline
dintre cele mai diverse.
Conceptele de fereastră,
stil, echilibru și timp,
au oferit, în ultimele
5 numere, șansa ca
articolele de fizică,
psihologie, istorie,
literatură comparată,
morală, filosofie , arte
plastice sau religie să
Nec plus ultra

noastră în Dicționarul
General al Literaturii
mai sunt și astăzi sau
au palmaresul revistei
Colegiului Național
Unirea?
La 100 de ani de
la prima apariție, cea
mai celebră publicație
școlară din Vrancea
și una din cele mai
longevive din țară,
continuă să apară, să
se înnoiască, să lupte

debutanți în Revista
Noastră au fost invitați
să publice și în alte
reviste de această dată
cu răspândire națională.
Fără să ne stăpânim
un fior de mândrie , ne
întrebăm: oare câte din
multele reviste, care
la sfârsitul secolului al
XIX- lea, și începutul
secolului al XX –lea
se intitulau „Revista
Noastră”, pomenite
alături de publicația

pentru afirmarea unor
valori ale neamului
românesc, în ciuda
greutăților pe care le-a
întâmpinat și încă le
mai întâmpină. Ea este
un magnet pentru
elevi, pentru absolvenți
și pentru profesori
deopotrivă.
În lungile discuții
despre articole, în zilele
de corectură ce parcă
nu se mai termină, în
momentele de revelație,
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când se nasc ideile
inspirate, în festivitățile
de premiere și în fața
articolelor, materialelor
filmate care vorbesc
de scuccesele uniriștilor
scriitori, Revista
Noastră clădește o
comunitate de suflet.
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prezinte spectaculoase
abordări. De asemenea,
articolele despre
reușitele Colegiului
Național Unirea , despre
proiecte didactice de
anvergură, despre
tradiții și pagini de
istorie ale Colegiului, au
locul lor considerabil în
noul format.
Ultimii ani au
adus si un fenomen
deosebit : elevii
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Dialoguri...

prof Mircea Dinutz - coordonator Revista Noastră
Eu am avut și am emoții

E cunoscut faptul că un

încă de când am vorbit cu doamna

scriitor nu se impune imediat. Sunt

profesoară Daniela Plăiașu și am

zeci, sute de cazuri, când aceștia au

hotărât, am făcut un pact, să vin la

fost confirmați mai degrabă după ce

această întâlnire. După patru ani,

au murit.
Încă

o

data,

vă

spun

mă face fericit, pentru că eu am fost,

că e minunat să mă aflu în fața

probabil, cel mai fericit om, când

dumneavoastră.

aveam în față elevii.
Am lucrat și eu un timp la

Vă urez succes din toată
inima și să o țineți tot așa!

Revista Noastră. O revistă se face
greu, o revistă nu se face de unul

Felicitări pentru ceea ce ați

singur, nici măcar o revistă nereușită.

făcut!

Cu atât mai mult, o revistă bună se

prof. Mircea Dinutz

face cu eforturi care sunt foarte greu
de evaluat de pe margine. Eu am fost
norocos, pentru că am beneficiat de

prof Romulus Buzățelu - coordonator Revista Noastră

ajutorul colegilor întotdeauna și nu
țin minte să mă fi refuzat cineva.
Unele numere de care m-am
ocupat eu au ieșit mai bine, altele mai

puțin bine. Important a fost însă, cu
totul altceva. Am asigurat împreună
existența acestei reviste, care merita
și merită o soartă mai bună. Trebuie
să mai amintesc încă un lucru: la
revistă au trecut mulți elevi care
astăzi sunt valori naționale. Unii sunt
scriitori, nu neapărat de anvergură
națională, dar sunt scriitori în toată
puterea cuvântului: Virgil Panait,
Florinel Agafiței, Ioan Ovidiu Denciu.
Au publicat multe articole în paginile
revistei.
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Cele două materiale pe care
le-am realizat, respectiv antologia
în format print și CD-ul, vin să
ilustreze, mai mult ca niciodată,
acest spirit unirist. Spiritul unirist
l-am simţit în aceste zile lucrând,
într- un timp record, la realizarea
celor doua materiale, în primul
rând de la colegii mei, profesorii
din CN Unirea, în al doilea rând
de la elevii nostri. Toţi aceşti elevi
sunt majoritatea în sală şi merită

aplauzele noastre. Numele lor sunt
trecute la finalul antologiei, pentru
că, prin efortul lor, au scris o pagină
de istorie. Şi în al treilea rând, acest
spirit unirist se vede şi la absolveţii
Colegiului Național Unirea.
Această antologie a aparut
în trei zile, de aceea mulţumim încă
o dată domnului Victor Postolache,
absolvent al CN Unirea, și
tipografiei ATEC care a făcut posibilă
apariţia acestui material. N-aş vrea
să îl uit pe domnul inginer Dan
Roşioru care, asemenea tuturor pe
care i-am amintit, a muncit contra
cronometru, astfel încât, astăzi,
să vă putem oferi acest material
impresionant, nu numai prin
dimensiunile sale, ci și prin valoarea
conținutului său. Mai amintesc
faptul că tot dl inginer Dan Roșioru
a realizat și administrează site-ul

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

m-am întors acasă. Ceea ce pe mine

Revistei Noastre.
Vă mulţumesc!
11

Dialoguri...

prof Daniel Plăiașu - coordonator Revista Noastră
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Mai întâi vă voi
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fi toate conceptele din

de la UNIREA”, apoi

director Cornel Noană şi

spune câteva cuvinte

ultimii 5 ani puse într-o

rubrica “ CNU în lume “-

care a fost realizat de dl

despre ultimele numere

singură frază. Acest

care priveşte atât vieţile

prof. Romulus Buzăţelu

pe care le -am coordonat

concept este menit să fie

absolvenţilor, carierele

împreună cu catedra de

o invitaţie pentru multe

lor, cât şi proiecte care

informatică și cu doamnă

discipline care pot trata,

depăşesc graniţele liceului,

Monica Chiriţa. A fost un

ca şi literatura comparată

rezultate la nivel naţional.

efort deosebit, pentru

şi aşa mai departe, ceea

Am încheiat întotdeauna

că au scanat pagină cu

ce propunem noi. Uneori

fie cu medalion, fie

pagină toate revistele

îmi vine mie ideea, alteori

cu interviuri foarte

din 1912 si până astăzi.

o primesc cu mare drag

importante. Consider că

Întreaga colecție poate

de la altcineva. Important

în felul acesta am câştigat

fi acum citită în format

este să fie un concept

puţină viaţă modernă şi

electronic pe site-ul

care să-l inspire atât pe cel

am câştigat un public mai

liceului.

care vrea să ne prezinte,

mare.

Totuşi, pentru a

eu, pentru că, după cum

de exemplu, un fenomen

se ştie, am schimbat

optic, ca o fereastră,

câteva lucruri și despre

să-şi spună cuvântul şi

structura. Am considerat

interpretat în fizică şi în

numărul acesta omagial

anume suportul de hârtie.

că prima secţiune trebuie

mitologie, sau pentru cel

care a fost ideea domnului

Atunci am gândit această

să fie dedicată unui

care vrea să ne prezinte

concept. Conceptele au

o modalitate sau un stil

fost făcute în legătură cu

de a gândi economia

acest moment de 100 de

mondială din perspectiva

ani.

modernităţii sau a gândirii
Întâi am avut

Vă voi spune acum

sărbători, trebuia şi tradiţia

laterale. Este o invitaţie,

conceptul fereastra apoi

dar este şi o provocare de

stil, apoi echilibru, apoi

fiecare dată.

timp, iar numărul care

Aceasta e prima

este programat pentru

secţiune. Am gândit că

2013 sau, mă rog, cele

revista trebuia să aiba

două numere într-unul

o secţiune de premii,

singur, se vor construi

pentru că noi trebuie

pe conceptul mutaţie.

să evidențiem toate

Cu alte cuvinte, revista

rezultatele obținute

este o fereastră, ea are

de elevii noștri. De

un stil, iar aceștia sunt

asemenea, am păstrat

factorii de echilibru și

rubricile care sunt

o marcă a timpului. Să

principala noastră menire:

sperăm că după 100

debutul, confirmările. Am

de ani se stabileşte şi

avut un timp şi sper să

o mutaţie. Cam aşa ar

reînvie rubrica “Amintiri

Nec plus ultra

antologie care s-a ordonat

de: doamna Janet Popoiu,

sub dominaţie străină,

Italia, alături profesorii şi

pe un singur criteriu şi

de Maria Zgăbârdici, de

şi se preocupau şi de

aceste articole au apărut

anume performanța.

domnişoara Crina Capotă,

soarta Turciei şi de soarta

presărate de-a lungul

Performanța celui

de domnul profesor

provinciilor româneşti

anilor în numerele revistei,

care a dat interviul, a

Mircea Dinutz care, de

care încă nu erau la patria

pentru a face o fixare a

celui căruia i se dedica

asemenea, a parcurs

mumă. De asemenea

tuturor elementelor.

medalionul, performanța

toate materialele pe care

vreau să spun că orgoliul

celui care a scris

le-a condus la un moment

nostru de postmodernişti,

m-a întărit în convingerea

materialul, prin urmare,

dat şi care ne-a dat

în ceea ce priveşte

că toate criticile care au

nivelul foarte înalt de

propunerile sale, domnul

proiectele şcolare, ar

fost aduse revistei, că ar

calitate. În final, s-au

profesor Toader Aioanei,

trebui să se mai informeze

colabora şi cu profesori

adunat doar 300 de

doamna Cristina Chiriac,

pentru că există, cel

si cu personalităţi din

pagini. Dacă interveneau

cu voia dumneavoastră şi

puţin în seria întâi,

afară liceului, sunt

si alte criterii, am fi

eu.

proiectul numit “Italia”

neîntemeiate, pentru că

care este superior oricărui

aşa a început revista şi aşa

de elevi care au coordonat

proiect modern. În acea

trebuie să continue.

mai mulţi colegi pentru

excursie, copiii, cu bani

acest proiectul care este

a face prima corectură,

de la revistă, au plecat în

o revistă şcolară şi care se

trebuia, a asigura toate

Italia, au scris apoi despre

întinde pe 100 de ani ne

materialele și a asigura

certifică valoarea noastră

şi un tempo al acestei

ca liceu, ne dă un trecut

activităţi. Le mulţumesc

adevărat, de calitate, ne

tuturor pentru implicare

dă un prezent de calitate

și seriozitate. Mulţumesc

şi un viitor pe măsură.

în mod special Icăi

Pentru mine a fost o

Dumbravă care a facut

experiență deosebită,

corectura întregului

fiindcă a trebuit să citesc

material. Ea este elevă

tot ce s-a publicat în toate

la clasa a XI- a F, profil

numerele, ca să pot, la

filologie.

voluminos .
Această carte,

Am avut un grup

rândul meu, să ştiu ce

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

avut un număr foarte

De asemenea

Aş vrea încă trei

trebuia să le cer colegilor

lucruri să vă spun. Ce

cu care am lucrat în

am simţit eu citind mai

echipă.

ales seria întâi: oamenii
Acest proiect are

de atunci nu se sfiau să

toată catedra de română

aibă la clasă demersuri

mobilizată, pentru că a

patriotice. Şi vă spun

trebuit să culegem toate

că am plâns citind acele

materialele încă o data.

materiale în care elevii

Fiecare profesor din

liceului vorbeau despre

catedră, adică vorbesc

românii din zonele aflate

Proiect realizat de clasa a 9-a C - CNU
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prof Gheorghe Zaharia - coordonator Revista Noastră

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

De când am păşit

14

intelectualii din Focșani

Este o marcă aceasta, să

ne supăram , uneori, că se

pe holurile acestui liceu,

treceau pe-acolo, prin

mă ierte invitaţii, care

terminau problemele de

m-au cuprins emoţiile,

urmare și noi, elevii din

n-au avut onoarea să fie

rezolvat.

întotdeauna mă cuprind

clasele mai mari, dar și

absolvenţi ai acestui liceu,

şi nu sunt mereu pozitive.

profesorii cu care aveam

sau prilejul să ocolească

cariera tot aici, cu elevii

În această sală, elev fiind,

grijă să nu ne întâlnim.

uşa cancelariei pe la sala

de la “Unirea”, cu elevi de

mă simţeam cel mai bine,

Rostul vremii şi

de sport, pentru că la uşa

care sunt mândru acum,

al vremurilor s-a realizat

cancelariei stătea celebrul

dar mai ales de ultimele

în această sală. Observ

director Attila, “biciul lui

promoţii, care fac mândria

că un singur lucru nu

Dumnezeu”, care avea

facultăţilor unde se duc.

s-a schimbat: elevii. Îi

toate atributele poreclei,

privesc întotdeauna cu

minus “Dumnezeu”.

invidie pe colegii mei,

Când am dat

profesori în acest liceu,

admiterea la facultate,

pentru că au şansa, în

foarte mulţi candidaţi,

vremuri fără etichetă, să

puţine locuri, Unirea era

aibă elevii buni, ceea

ca o etichetă:

ce este un noroc unic.

- De unde vii?

Dumneavoastră sunteţi

– De la Liceul “Unirea”

pentru că era o ruină,

vârfurile şcolilor de unde

–La loc, ai luat examenul.”

după război, și ne jucam

veniţi. Imaginaţi-vă cum

de-a ascunselea. Aici,

sunt şcolile care strâng

eram eu elev, Revista

în nişte încăperi, mai şi

cozile elevilor. Mă uit de pe

Noastră nu mai apărea.

fumam; trebuia să avem

margine, uneori implicat.

Apărea, însă revista de

grijă să nu umblăm pe

Ani de zile, la liceul acesta,

matematică și fizică, care

alături că dădeam peste

nu s-a pierdut de către

avea în încheiere pagina

profesorii noştri dragi.

niciun elev examenul de

rezolvitorilor, iar dintre

În apropiere, era o

bacalaureat şi asta spune

aceștia, mai mult de

cârciumă “La pui de urs”

ceva: există un “spirit” al

jumătate erau “unirişti”. Era

care desfăşura o ”intensă

acestui liceu, un “spirit”

o adevărată întrecere să

activitate culturală”. Toți

care se cheamă “unirist”.

apari la această rubrică și

Mi-am încheiat

Nu-i adevărat
că nu se mai învaţă,
argumentele sunt de faţă.

În perioada când

Nec plus ultra

Dialoguri...

Sunt onorat că
particip la o asemenea
festivitate. Sigur, în
vremurile moderne, toate
aceste comunicări se duc
spre informal și e bine
pentru că este cel mai bun
mod de comunicare dintre
oamenii inteligenți.

Vreau să
rememorez câteva lucruri
din seria a II-a Revistei
Noastre. Eu am participat
în calitate de colaborator
cu fotografii, cum a spus
colegul meu, domnul
Profesor Cornel Noană.
Acolo mi-am făcut școala
în domeniul fotografiei,
cu ajutorul domnului
Răduc, care deținea un
laborator foarte bun. Nu
numai atât, am colaborat
și cu câteva articole. Dar
cel mai mult am colaborat
la corectura șpalturilor,
un lucru pe care acum
nu-l mai aveți: șpalturile
tipografice, scoase cu
litere de plumb, pe care
învățasem să fac semne și
să corectez punctuația sau
literele care lipseau. Dura
foarte mult, în schimb,
editarea revistei. Eu sunt
impresionat că această
lucrare a apărut în 3 zile.

Nu era posibil așa ceva
pe vremea respectivă,
din două motive: era
circuitul tipografic era
foarte complicat și
presupunea formarea
literelor de plumb,
corectarea șpalturilor și
după aceea finalul. După
aceea, împachetarea
revistei, tăierea. Și acolo
participau și elevii, toți
elevii, începând din 1972,
de când a început seria
a doua și până când s-a
terminat
Și aș vrea să vă
mai spun un lucru pe care
sigur nu-l cunoașteți, cei
tineri. A funcționat în
vremea aceea, cenzura
ideologică. Și exista
un cenzor al revistei,
desemnat de oficialități,
care ținea uneori și câte o
lună, poate chiar mai mult,
revista la el in birou, până
își dădea acordul să apară.
Au fost și niște cenzori mai
luminați care se făceau că
citesc, dar având încredere
în redactorul -șef, dădeau
drumul la materiale. Vă
dați seama cât de greu
era și cât stres era pentru
a edita un număr din
revistă?!.
Un alt lucru
important, zic eu , era
comunicarea. Ca elev
am reușit să comunic
cu personalități mari ale
culturii românești, și nu
numai eu. Poate eu mai
mult, pentru că eram un
privilegiat, tatăl meu fiind
redactorul-șef, Mergând
în excursii și participând la
realizarea reportajelor. În
vremea aceea, era un lucru
mare să se comunice așa
de bine și asa de apropriat

Proiect realizat de clasa a 9-a C - CNU

între profesori – elevi –
personalități culturale.
Și aș vrea să mai aduc în
amintire un lucru foarte
important - înregistrarea
la UNESCO. Revista
Noastră e înregistrată
la UNESCO din 1980.
S-a datorat această
înregistrare anvergurii
sale. Era difuzată în țară,
în mai multe licee și, de
asemenea, și în străinătate.
Așa a ajuns să fie
cunoscută și la UNESCO.
S-a apreciat spiritul
acela despre care vorbea
domnul profesor Zaharia,
prezent în revistă și atunci.
Și datorită faptului că a
avut această deschidere
europeană și chiar
mondială, a fost cunoscută
și în Japonia.
Îmi amintesc un
episod, pe care iarăși,
puțini îl știu, dar pe care îl
găsiți în paginile revistei
vechi. A venit o delegație
de ziariști japonezi care,
din cele cinci zile, cât a
stat în România, o zi a stat
la Focșani, să vadă “Revista
Noastră “. Pentru ei era un
fenomen și fenomenul
avea următoarele
componente: deschiderea
, capacitatatea de a apărea
într-o epocă și într-o
societate ca aceea, să

publice niște lucruri de un
anumit nivel de curaj.
În urma vizitei, a
apărut un articol foarte
frumos despre acest
eveniment cultural și in
Japonia.
Sigur, eu am vrut
să punctez câteva lucruri
pe care nu le-au spus
antevorbitorii mei. Cel mai
important lucru, cred că
l-a spus domnul profesor
Zaharia: se vede în sală,
viitorul nostru, elevii care
au lumina aceea uniristă.
Și eu am fost elev unirist,
profesor unirist, părinte
de copil unirist și așa mai
departe. Deci sunt lipit
bine de acest spirit, zic
eu, foarte puternic la oraactuală.
Doresc viață lungă
Revistei noastre care a
progresat, așa cum spune
colega mea, fiind implicați
mai mulți elevi decât în
seriile anterioare.
Mulțumesc pentru
materialul publicat în
ultimul număr al revistei
și vă doresc să fiți foarte
apropiați și de domnul
director și de profesorii
care coordonează “Revista
Noastră” în continuare.
Mulțumesc ! “

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

prof Tiberiu Dima - director Școala ‘‘Ion Basgan“ - Focșani
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prof Adrian Costache - director C.N. “Sf. Sava” - București
centru , adică în Bucureşti,

„ Adolescenţa”. Să ştiţi

forma voastră mentală, o

limba română, de aceea

am auzit de revista

că şi noi ne consideram

să ne dăm seama că citind

voi începe intervenția mea

voastră prin anul 1970,

curajoşi pe vremea aceea.

ceea ce scrie profesorul

citindu-vă câteva rânduri:

într-un context pe care

Nu mai ştiu dacă eram,

X în revistă, eu dialoghez

l-am şi explicat doamnei

nu am posibilitatea să

cu profesorul mai mult ca

profesoare, într-un context

compar. Este interesant că

niciodată şi mai liber decât

oarecum subversiv, aş

în zona aceasta a vârstelor

oricând.

putea spune. Exagerez

şcolare, exista o libertate

un pic, dar luaţi la figurat

naturală pe care nimeni,

vă invidiez că aţi reuşit o

termenul. Mi se spunea

nici o societate, oricât de

asemenea performanţă,

într-o discuţie că există la

totalitară ar fi fost ea, nu o

poate şi noi vom fi reuşit

Focşani o revistă, care nu

putea controla. Existau şi

într-un număr sau două.

ştiu cum reuşeşte să treacă

atunci zone de libertate.

Preluând ceea ce a spus o

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

Sunt profesor de

peste fel de fel de cenzuri

De asemenea,

Nu pot decât să

colegă de-a voastră, încerc

“Din nopţi albastre de

şi publică lucruri extrem

revista reuşeşte atingerea

să parafrazez: Asumaţi-vă,

dantelă/ Tresari, miros

de interesante. Sigur, voi

unui ideal. Ea este expresia

pentru că, asumând ceea

de soare brun”, asta îmi

nu ştiţi şi va fi greu ca

unei alchimii formidabile.

ce este aici, dobândiţi

place, “miros de soare

încă multă vreme noi să

Cum se face o revistă

acea identitate de care şi

brun”, “ Şi aştepţi în unde

vă convingem de ceea

şcolară? Dacă e şcolară,

colega voastră vorbea la

paralele,/ Răspunsul ei

ce era în anii 70. Dacă

zice cineva, fă-o, domnule,

un moment dat şi pe care,

de rămas bun, / Cu fluturi

expediem lucrurile nu o să

cu elevi, pentru că elevii

la vârsta adolescenţei, noi

împăiaţi în păr,” şi această

întelegeţi mare lucru. Sunt

nu sunt într-un deşert;

nu am avut-o.

perspectivă îmi place.

două lumi absolut diferite.

elevii sunt în comunicare şi

“Dezbracă-te cenuşă, /

Mental vorbind, formaţia

în existenţă cu profesorii.

Ascultă-ţi prizonieru-n văl”,

voastră mentală este alta

Dacă discutăm despre

vă urez pe mai departe

stau o clipă să mă gândesc

decât a noastră.

comunicare şi despre

succes!

la “prizonier în văl”, să fac o

Noi scoteam

Vă mulţumesc şi

barierele de comunicare

reprezentare , să văd dacă

pe vremea aceea la

dintre noi, cu forma

reuşesc.” Timpi descompuşi

„Sfântul Sava” revista

noastră mentala şi voi, cu

cenuşa.”
De fapt, eu
descopăr aici nişte lucruri,
nu o să vă spun lucruri
extraordinare. Primul
lucru pe care-l spun este
că, noi fiind acolo, mai
departe de voi, undeva în
16
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Dialoguri...

Oana Bogzaru - studentă la UNATC

Mă uitam prin antologie

Când am revenit astăzi

şi nu îmi mai recunoşteam

în liceu, după puțin timp, doar

textele. Dacă era numele meu

jumătate de an, cu tot cu vacanță,

pe pagină acolo presupun că

m-am gândit la Mitul Eternei

sunt ale mele, dar nu mai ştiu

Reîntoarcerii. Intradevăr, sună

când am scris şi ce gândem.

foarte pompos, dar de fiecare

Întotdeauna

bâlbâi

dată ne reîntoarcem. Simțim

când mă aflu în această sala

nevoia să revenim la ceva: fie

asta şi trebuie să ţin câte un

că sunt persoane, fie că sunt

discurs mai ales că acum se

simboluri, fie că sunt, nu știu,

află în sală câţiva profesori care mi-au influenţat major

reviste, ne reîntoarcem pentru că vrem să ne asigurăm de

parcursul meu intelectual şi vă mulţumesc că m-aţi

ceva, pentru că vrem să confirmăm ceva, pentru că avem

chemat şi că mă onoraţi cu această invitaţie.

nevoie de niște confirmări, de niște standarde.

mă

Când am debutat în 2007 n-am venit la lansarea

Pentru mine revista a fost un standard și a rămas

revistei şi am fost mustrată într-un fel foarte delicat.

un standard pe care îmi este greu să-l întânlesc chiar și

Nu înţelegeam cât de important este să fii prezent la

acum, fiind la facultate. Eu vreau să vorbesc mai mult

activităţi de genul acesta. Le consideram festiviste şi

pentru elevi, pentru că domnii profesori deja sunt domni

inutile. Acum inţeleg mult mai bine şi înţeleg şi nevoia

profesori. Ei sunt ascultați mereu. Dar în calitate de fostă

de a exista suporturi materiale care să fie mărturie

elevă aici, vă spun vouă să munciți, să citiți, să scrieți la

peste timp a ceea ce s-a întâmplat, pentru că într-un

revistă, să profitați de ceea ce aveți, pentru că vă spun cu

fel revistele, ca şi teatrul, au cumva o natură trecătoare.

cea mai mare sinceritate: nu veți mai avea această ocazie

Revista Noastră nu o are. Este solidă si puternică

și veți vrea atunci când vreți să citiți o carte să știți unde să

şi vreau sa îi urez, pentru că nu sunt la fel de sigură

o căutați, cum să o citiți, cum să citiți ceea ce scriu ceilalți

ca antevorbitorii mei de viitorul ei maiestuos, să îşi

și nu veți mai avea ocazia. Este unica voastră ocazie! Chiar

găsească în continuare oameni dedicaţi şi ambiţioşi care

este singura!

să caute, număr de număr, o prospeţime a revistei.

Urez un viitor cât mai frumos revistei, pentru că o
merită și o meritați și voi.

Dialoguri...
Felicitări contribuitorilor,
susţinătorilor şi cititorilor Revistei
Noastre pentru aniversarea aceasta
extraodinară! O instituşie rară
şi nobilă împlineşte anul acesta
0.1 milenii - dacă îmi permiteţi o
reformulare de care aproape că nu
sunt sigură, având în vedere timpul
care a trecut de la ultima oră de
matematică pe care am avut-o cu
dumneavoastră!
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Monica Olaru - lector specializarea de Literatură
comparată Universitatea din Chicago

Deşi sunt tentată să angajez
un spion pentru a intra în arhivele
Revistei Noastre pentru a extrage
fară urmă “poemele” pe care leam publicat în paginile ei prin
mijlocul anilor 90, am sentimentele
cele mai calde pentru această
operă uniristă facută din intelect,
imaginaţie şi dragoste. Revista
Noastră a fost mereu oglinda în
care idealurile liceului nostru s-au
reflectat şi întipărit de-a lungul
generaţiilor, idealuri care au format

mii de oameni acum răspândiţi
prin colţurile lumii. În contactul
cu această lume diversă, am putut
confirma un adevăr pe care doar îl
bănuiam înainte de absolvire: a fi
elev la Unirea este un privilegiu, o
onoare, un noroc. Şi a rămâne cititor
al Revistei Noastre este, pentru foştii
şi eternii unirişti un fel de a atinge
în continuare sufletul acelui loc
minunat. Felicitări, şi multă dragoste
dintr-o bibliotecă a Universităţii
Chicago!

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

Ioana Alexandru - studentă la UNATC
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Interviuri

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

Interviu cu domnul
prof. Adrian Costache,
director CN “Sf. Sava“
din Bucureşti
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vă aduce satisfacţie?

că învăţarea de tip formalizat,

A.C.: Pentru mine, da, mare

partea artificială a învăţării, trebuie

satisfacţie.

continuu redusă.

R: Mai este necesar studiul

R: Ştim că sunteţi autorul a

limbii române într-o ţară care

mai multor lucrări orientate

este afectată de procesul de

către elevii din învăţământul

globalizare, care renunţă la

preuniversitar. Consideraţi

tradiţii şi obiceiuri şi îşi îngroapă

că prin acestea aţi contribuit

istoria?

la reformarea sistemului de

A.C.: Aş comenta puţin întrebarea

învăţământ preuniversitar?

voastră: cred că întrebarea voastră

A.C.: Dacă mi se iartă lipsa de

este foarte dură. Nu cred că lucrurile

modestie, convingerea mea intimă

se întâmplă chiar atât de dramatic

este că, într-un fel am încercat

pe cât le propune întrebarea. Eu

şi, parţial, am reuşit o anumită

R: La o primă răsfoire a numărului

mă uit în jur şi vorbesc mai degrabă

schimbare a modelului de învăţare:

aniversar al Revistei Noastre, ce

de un fel de criză de moment

ar fi vorba de o ameliorare a

impresie v-a lăsat aceasta?

care va fi depăşită. În fond, toate

vechiului model de învăţare, nu

A.C.: Aş spune că sunt chiar

aceste probleme (globalizare,

neapărat de o schimbare categorică,

impresionat pentru modul în care

identitate) pot găsi o soluţie chiar

model pe care îl numesc modelul

revista reuşeşte o simbioză între

prin generaţia voastră, în măsura în

academic şi care, explicat fiind,

contribuţii ale foştilor elevi, ale

care veţi reuşi, la un moment dat,

înseamnă de fapt un mod de

actualilor elevi şi ale profesorilor.

să consideraţi că în cultura voastră

învăţare de tip comunicare indirectă

R: Consideraţi că revistele

trecutul trebuie să-şi facă loc.

şi neechilibrată, profesorul transmite

culturale mai pot avea în ziua

R: Ce sfat aţi dori să le daţi atât

mesajul, iar elevul nu face altceva

de azi cititori fideli, în special în

elevilor, cât şi profesorilor care

decât să îl reţină, el fiind, în mai mică

rândul elevilor?

vor contribui, de acum încolo, la

măsură, un participant.

A.C.: Asta este deja o problemă,

realizarea celorlalte numere ale

R: Care a fost motivul trecerii

dar din punctul meu de vedere,

Revistei Noastre?

dumneavoastră de la editarea

bătălia nu poate fi considerată

A.C.: În ceea ce priveşte condiţia

de manuale şi atlase şcolare la

pierdută. Cred că modul acesta

de elev şi de profesor, dacă îmi

beletristică?

de comunicare, apropo de deviza

pot permite să dau un sfat, acesta

A.C.: Aici vorbim de o poveste

sărbătorii voastre, trebuie conservat,

ar fi formulat cam aşa: e nevoie

care este mai degrabă personală,

nu în sensul de conservare cu

atât pentru noi, profesorii, cât şi

de ideea de identitate individuală

trimitere la ideea de muzeu,

pentru voi, elevii, să descoperim

de fiinţă în această lume, şi atunci,

conservat pur şi simplu ca un mod

că învăţarea în şcoală este un lucru

pentru mine, deşi iubesc teribil

uman, eficient de a comunica, însoţit

care nu poate fi înlocuit cu nimic.

profesia de dascăl (de aceea n-am

de reflexivitate.

Pe de altă parte, să descoperim

plecat niciodată să lucrez la o revistă,

R: Este profesia de dascăl una care

Nec plus ultra

Atelierul de debate
de exemplu), trecerea la literatură nu face altceva decât
să îmi ofere posibilitatea experimentării propriului eu.
R: Ce ne puteţi spune, în câteva cuvinte, despre
ultima dumneavoastră carte, “Trilogia de la Sf. Sava”?
A.C.: Aici luaţi lucrurile puţin anecdotic: liceul de lângă

Interviu cu doamna
prof. Maria Zgăbârdici,
coordonatorul atelierului
“Debate“

noi, C.N. ”Gheorghe Lazăr”, are un fost elev care a scris
romane despre liceul ”Gheorghe Lazăr”, e vorba, între
tot atâta valoare istorică, culturală şi educaţională şi
m-am mirat că, cu excepţia unei nuvele din sec. al XIXlea scrisă de un scriitor obscur, nimic nu s-a scris în zona
beletristică despre Sf. Sava. şi stând la Sf. Sava mai mult
de 30 de ani, mi s-a părut că, într-o formă sau alta, îmi
încununez o şedere în această şcoală şi în această lume,
în fond, scriind această trilogie.
R: În final, mulţumindu-vă pentru amabilitatea de
a ne acorda acest interviu, vă rugam să adresaţi un
mesaj profesorilor şi elevilor de la C.N. ”Unirea”.
A.C.: Aş vrea să am acum, în momentul în care puneţi
această intrebare, o reprezentare, să-i văd pe elevii de
aici cu revista deschisă, reflectând pe marginea ei. M-aş
bucura să se întâmple acest lucru, fiindcă ”salvarea”
noastră ca oameni, în ziua de azi, constă în implicare şi
reflecţie, deşi ştiţi foarte bine că avem atât de puţin timp
şi unii şi alţii.

Care sunt coordonatorii acestui atelier de debate
și care este tema atelierului?
,,Coordonatorul sunt eu, Maria Zgăbârdici, profesor de
limba și literatura română, coordonatorul clubului de
debate din 2002.
Tema dezbaterii e legată de rețelele de socializare
și comunicarea eficientă, mai exact, am intitulat-o
“Rețelele de socializare diminuează comunicarea
eficientă”.
Care sunt beneficiile acestei dezbateri pentru
elevii care au participat?
,,Atât actualii cât și foștii elevi cred că pot spune că in
primul rând, au învățat și încă mai învață să se exprime
curajos, corect, coerent și argumentat (lucru foarte,
foarte important), în al doilea rând, au aflat lucruri
noi. Atunci când au timp să facă research și cred că
au posibilitatea să-și susțină un punct de vedere. Este
cel mai important să ai curajul de a vorbi în public și,
nu în ultimul rând, este foarte important să lucrezi în
echipă.”
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altele , de ”Cişmigiu & Comp”. ”Sf. Sava” are cel puţin

Pentru cei care vor să vină la acest club de debate,
ce activități se desfășoară ?
,,Activitățile sunt diverse și unice în același timp!
Principala noastră activitate este aceea de a susține
meciuri de dezbateri. Aceste meciuri sunt pregătite,
Proiect realizat de clasa a 9-a C - CNU
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,,Mi-au fost expuse motivele pe care doamna Maria
Zgăbârdici vi le-a spus deja și pentru că eram foarte
conștientă că o să am nevoie de ele în viitor, mai ales
la facultate. De aceea, am ales să fac debate.”
,,E amuzant și ne-am distrat în timp ce am învățat să
lucrăm în echipă” a adăugat Ioana Alexandrescu.

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

Activitatea este asa cum v-ati fi așteptat?

20

facem și exerciții de comunicare, învățăm cum
să construim argumente, dar cred că cele mai
spectaculoase momente sunt acelea în care jucăm
propriu-zis meciuri de debate.”

Mulțumim! Acum avem alte trei întrebări pentru
cei care au participat la acest atelier!
Persoane intervievate:
Oana Bogzaru
Ioana Alexandrescu
De ce ati ales să participați la acest atelier?

-A fost o adevărată surpriză să facem debate cu
domnul Noană!
Dacă tot spuneți că vă plac proiectele cu domnul
Noană, pe viitor veți mai participa la activități cu
dumnealui?

-Nu numai cu domnul Noană, sunt și concursuri
superbe la care alegem să participăm!
-Îmi permit să intervin, domnul Noană își dorește foarte
mult să participe la activitățile noastre că de mai bine
de 2 luni ne tot spune că vrea să facă o dezbatere la
care să participe și dumnealui, mai ales că a mai trecut
prin experiența asta acum vreo 4 ani. Este haios să ne
aducem aminte
că echipa condusă
de domnul Noană
susținea că e mai
bine să citești, iar
echipa condusă
de
doamna
profesoară
Plăiașu că e mai
bine să lucrezi la
matematică, ținând cont că elevii din grupa domnului
Noană erau de la mate-info, iar cei din grupa doamnei
Plăiașu de la filologie! A adăugat doamna Maria
Zgăbârdici.
Nec plus ultra

Atelierul de presă
dl. Gherasim a dus greul finalizării proiectului, fiindcă
Atelierul de presă a avut delicata misiune de a
realiza o revistă online în care să se consemneze întregul

design-ul revistei îi aparține în totalitate.
A fost o activitate antrenantă care ne-a dovedit

eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de la apariția

că putem lucra eficient într-o echipă. Ne-a introdus în

primului număr al Revistei Noastre.

atmosfera tensionată a unei redacții, unde se lucrează
contra cronometru și ne-a pus în ipostaza unor mici

După prima parte a zilei, în care s-a desfășurat
simpozionul interjudețean, ne-am adunat în atelierul
de presă care ne-a antrenat într-o muncă de echipă
deosebit de intensă.

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

jurnaliști în căutare de material și de idei pentru articole.

Am avut și un invitat special, este vorba de Arina
Ciocâldău, fostă elevă a Colegiului Național Unirea, care
ne-a ”vândut” câteva trucuri despre modul în care se
realizează o publicație online.
De asemenea, în toată munca noastră am
fost susținuți de dna profesoară Janet Popoiu și de
dl profesor Daniel Gherasim. Trebuie să spunem că

Proiect realizat de clasa a 9-a C - CNU

21

ŞTIAŢI CĂ...
- Biblioteca din incinta Colegiului Naţional Unirea

- Alin George Moldoveanu a fost elev al Colegiului

deţine rarităţi bibliografice, salvate eroic în 1945? Unele

Naţional Unirea? Este un sportiv tirist de performanţă. A

dintre ele sunt: „Operele Complete” ale lui Voltaire;

câştigat numeroase medalii la concursuri internaţionale.

„Dicţionarul in 4 limbi”; „Histoire du Bas-Empire”;

În 2012 a ridicat România în picioare când a devenit

„Cronicele României”; „Elemente de Matematică” etc.

campion olimpic la Jocurile Olimpice din Anglia.

- În anii ocupaţiei germane din Primul Război Mondial,

- Tudor Leu a fost elev al Colegiului Naţional Unirea?

liceul este transformat în spital, şcoala încetându-şi

Olimpic internaţional la informatică; în 1998 a

activitatea?

fost premiat cu medalia de argint la Olimpiada
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Internaţională de Informatică, în Portugalia; în 1999 a
- Din 1977 până în 1990, datorită dorinţei puternice de

câştigat medalia de bronz la Olimpiada Balcanică de

industrializare şi tehnicizare, liceul a decăzut şi a fost

Informatică, în Macedonia.

transformat din liceu teoretic în liceu industrial ?
- Marin Radu a fost elev al Colegiului Naţional Unirea?
- În anul 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a luat

În 2005, la Olimpiada Internaţională de Informatică, în

decizia de a atribui liceului, datorită rezultatelor la

Nowy Sacy, Polonia a fost premiat cu medalia de bronz.

olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, la
examenele naţionale, numele de: „Colegiul National

- Benea Andrei a fost un elev al Colegiului Naţional

Unirea”?

Unirea? În 2002, la Olimpiada Balcanică de Informatică,
din Serbia a fost premiat cu medalia de bronz.

- Celebrul actor Cornel Coman a studiat la Liceul Unirea?
Acesta s-a născut la 14 iunie 1936, în comuna Vizantea-

- Andrei Iuga a fost un elev al Colegiului Naţional Unirea?

Livezi, judeţul Vrancea. După terminarea liceului, a

În 2002, la concursul Internaţional Pluridisciplinar

absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică

Iakutsk din Rusia a fost premiat cu medalia de aur. În

din Bucureşti, făcându-şi debutul in cinematografie cu

2002, la Olimpiada Balcanică de Matematica din Turcia a

filmul: „Dimineţile unui băiat cuminte”

fost premiat cu medalia de bronz.

- Poetul Dan Botta face o parte din studiile liceale la

- Florin Gheţu a fost elev al Colegiului Naţional Unirea?

Colegiul Naţional Unirea? Născut la 26 septembrie 1907,

În 2000, la concursul Internaţional Pluridisciplinar, din

a fost un poet, eseist şi traducător român din perioada

Rusia a fost premiat cu medalia de aur; În 1999, a fost

interbelică. Publică numeroase opere ca: „Eulalii”;

premiat cu medalia de argint la Olimpiada Balcanică de

„Comedia Fantasmelor” etc. În 1956 a dat o excepţională

Informatică.

traducere a „Baladelor villoneşti”, prefaţată de Tudor
Arghezi.

- Ioana Alexandru a fost elevă a Colegiului Naţional
Unirea? În 2007, la concursul de Limba şi Literatura

- Theodor Istrate a studiat la Colegiul Naţional Unirea?

Română a fost premiată cu menţiune.

Olimpic naţional la fizică şi astronomie a absolvit
Colegiul Naţional Unirea, în prezent fiind student la
Oxford, aprofunzând noţiunile ingineriei electrice.
Articol realizat de Gabriela Ilie
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Nec plus ultra

Alexandru N. Mariana Adina

Dumitrache N. Raluca

Patrunjel I. Andreea

Bejan I. Monica

Giurgea G. Andreea

Savin D. Andreea Elena

Borja E. Anca

Joghiu O. Angelo-Eduard

Serea I. Alin George

Busila V. Madalina Lavinia

Lepadatu T. Gabriela Anca

Statache G. Viorel Cristian

Buzatu I. Ana Iuliana

Manole D. Oana Madalina

Struna G. Irina

Cernat F. Catalin

Mihalache G. Irina

Suliman C. Anca

Cherechesu A. Andrei Ionut

Mocanu M. Adriana

Tazlauanu C. Bianca

Cioca I. Ana Maria

Moldoveanu P. Daniel

Tudose C. Cosmin Dragos

Cocirlea M. Dragos

Neata M. Georgiana Elena

Criseru C. Roxana Marcela

Palade M. Eugen Bogdan

Proiect realizat de clasa a 9-a C - CNU

“REVISTA NOASTRĂ“ - 100 DE ANI (1912 - 2012)

Coordonatori:
prof. Janet Popoiu
prof. Daniel Gherasim

Realizatori:
elevii clasei a 9-a C

23

