Stimați invitați, Stimați profesori,
Dragi elevi și părinți,
A participa la Sărbătoarea Centenarului Colegiului Național ”Anastasescu”, Roșiorii de Vede, reprezintă
pentru mine o mare onoare.
Aceasta pentru că este vorba despre sărbătoarea de astăzi, ZIUA ȘCOLII, sărbătoarea mea,
sărbătoarea noastră a tuturor: elevi, profesori, părinți, comunitate locală, este un eveniment, este o celebrare
a valorilor şi a reuşitelor. A reuşitelor acestei şcoli, de ieri, dar şi de astăzi.
În acest an unic pentru Colegiul Național “Anastasescu”, 2019, îi omagiem în primul rând pe cei care,
acum o sută de ani, au reușit înființarea primului Gimnaziu comunal, care si-a deschis porțile oficial în ziua de
11 noiembrie 1919, devenit apoi Liceul ”Niculache și Ionel Anastasescu”, și mai târziu Liceul Anastasescu.
Astfel, ne întoarcem privirea cu admirație, respect și mândrie spre trecut. ADMIRAȚIE pentru dascălii
acestei școli, de ieri și de astăzi, RESPECT pentru munca depusă de ei de-a lungul celor 100 de ani, pentru
rezultatele obținute, pentru zecile de generații care au contribuit la prestigiul școlii, MÎNDRIE pentru că avem un
astfel de trecut, dar și că aparținem prezentului.
A fi elev la ,,Anastasescu”, ”anastasist”, este o cinste , dar și o responsabilitate: cinstea de a fi printre cei
buni, responsabilitatea de a fi la înălțimea exigențelor și de a duce mai departe bunul nume al liceului nostru. Nu
mă îndoiesc că timp de 100 de ani, toți am dorit lucrul acesta. În liceul nostru au învățat, și mai mulți dintre
părinții și bunicii noștri, este, în unele familii, o tradiție pe care vrem s-o ducem mai departe.
Ziua unei şcoli rămâne pentru toţi un prilej de afirmare a renumelui, a performanţei.
Am văzut ce înseamnă performanţa aici, în acest colegiu, prin asumarea tradiţiei şi, când spun acest lucru,
mă gândesc la faptul că ȘCOALA numită Colegiul Național ”Anastasescu” are o tradiţie, este recunoscută. Când
vorbim de Colegiul Național ”Anastasescu”, vorbim despre statornicie, dar şi despre credinţa în reuşită, vorbim
de făurirea unui prestigiu, Colegiul Naţional ”Anastasescu” s-a aflat şi se află în acest spaţiu al misiunii asumate
şi dovedite de şcoala românească, deoarece la acest colegiu s-a construit şi se construieşte cu responsabilitate un
destin, destinul acestei şcoli, cu ajutorul dumneavoastră, minunaţi dascăli şi cu ei, dragii mei colegi.
ȘCOALA este cea care ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Ea, martorul tăcut al atâtor generații, urmărește
an de an chipurile întâi timide, copilăroase, mai târziu curioase, încrezătoare, și apoi, mature ale elevilor.
De 100 de ani, Școala parcurge, cu fiecare elev, drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum
ne-am angajat împreună, elevi și profesori.
În această școală, noi elevii, de ieri și de astăzi, am aflat lucruri noi, ne-am lărgit orizontul, am dobândit
noi deprinderi, am învățat să învățăm, să descoperim lumea din jurul nostru, dar și să privim în noi înșine, pentru
a descoperi ce vrem de la viață, și cum anume putem să dobândim lucrurile dorite. Am înțeles un adevăr cunoscut,
spus de Seneca, devenit viziunea școlii, și anume că trebuie să învățăm nu atât pentru școală, cât mai ales pentru
noi, pentru viață: NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.
Se spune că cei mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt cei petrecuţi în liceu. Şi dacă tot sunt numiţi “cei mai
frumoşi ani” trebuiesc trăiţi din plin. Dar pentru a-i trăi din plin, a trebuit să învăţăm să vorbim limba liceului.
Liceul ne-a oferit șansa de a visa, de a da frâu liber fanteziilor, de a ne revolta spre a deveni spirite libere
în măsură să clădească viitorul. Ne-a dat oportunitatea de a ne bucura şi a visa alături de profesori şi colegi, şi
aceşti ani au fost exact aşa cum mi-am imaginat şi dorit!
Viaţa omului este preţioasă când urmăreşte un ideal. Consider că acest colegiu urmăreşte şi îndeplineşte
practic idealurile elevilor, îndeplineşte visurile dascălilor şi întăreşte siguranţa părinţilor de a-şi aduce copiii la
acest colegiu.
Vă mulțumim, stimați dascăli, că timp de 100 de ani, ați sădit în sufletele copiilor încrederea și respectul pentru
valorile umane fundamentale, iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea, că neați ajutat să ne realizăm idealurile, sub semnul culturii, sub semnul ştiinţei, şi, mai ales, sub semnul valorii!
LA MULȚI ANI, ”ANASTASESCU”, LA MULȚI ANI ”ANASTASIȘTI”! LA CÂT MAI MULȚI ANI DE
EXISTENȚĂ!
Alexandra Ștefan-clasa a XII-a B

