AMINTIRI PLACUTE DESPRE LICEUL ROMAN VODA, cum se numea în anii 50, actual Colegiu
naţional Roman Vodă
Fost elev, promoţia 1955 – 1959
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Profesorii noştri, pe care îi vedeam ca nişte
modele de viaţă şi de carieră pentru noi. De
exemplu:
profesorul Ovidio Rusu, de istorie si
director adjunct, era considerat arbitrul
eleganţei masculine, noi fiind liceu de băieţi
şi model de comportare demnă, specialist
erudit si om de treabă, participant activ la
toate revederile seriei noastre;
profesorul Alexandru Cojocaru + de
matematică – model de exigenţă
profesională, care ne obliga, prin modul
cum proceda, să învaţăm, să ne însuşim
cunoştinţele de baza ale frumoaselor discipline ale matematicii, bază a celorlalte discipline, personal
având şansa să acced si la olimpiada de matematică pe regiunea Bacău;
profesorul diriginte Pavel Boţoc +, un părinte pentru noi elevii din clasa a VIII -a B, până într-a XI –a;
profesorul Mihai Poenaru + de ştiinţe naturale (biologie), care ne-a sădit dragostea pentru lumea vie, de
universul plantelor şi animalelor, pentru care am desenat cu plăcere planşele mari color, înalte de doi
metri cu muşchii omului, cu sistemul nervos şi cu sitemul sanguin etc., pe atunci laboratorul de biologie
neavand material didactic;
profesoara Paula Dâm (Gălăţeanu) + de astronomie, de care eram îndrăgostiţi noi toţi colegii, ea fiind
tânără stagiară, tocmai venită din Universitatea de la Iaşi,
profesoara Elena Teodorescu, tânăra directoare a Licelui de băieţi Roman Vodă,
şi alţi profesori …
Clădirea liceului, realizată într-o arhitectură sobră, frumoasă, demnă de un colegiu centenar, cu spaţii
mari şi coridoare generoase, luminoasă, deschisă către noi elevii,
Ambientul placut al orasului, cu parcul şi al centrului civil cu scuarul din faţa liceului,
Oportunitatile pentru educatie física si sport, sala de sport nouă, stadionul, dar în mod special grija
părintească a profesorului de sport Gheorghe Cojocaru, dar şi a antrenorului Constantinescu Nehoiu,
care ştia să recruteze, împreună cu profesorul Cojocaru, la orele de sport din liceu, candidaţi pentru
atletismul de performanţă. Începând din clasa a IX am fost recrutat pentru 110 m. garduri şi disc, dar mam oprit la suliţă, având peste 1,80 m. înălţime, unde am ajuns campion pe regiunea Bacau, participand
in doi ani consecutivi şi la campionatele naţionale şcolare, la Bucureşti, Cluj şi Constanţa.
M-am indragostit de astronomie, mai ales ca in 1957 a fost lansat primal satelit artificial al
pământului, am participat la Concursurile ``cine stie – castiga`` pe aceasta temă, organizate de Casa de
cultură Roman, in localul Cinematografului 23 August.
Am inhalat cu nesaţ îndrumările profesorilor de desen, la care aveam talent, motiv pentru care am
ajuns arhitect;
Am participat la expoziţiile de pictură şi am câştigat un premiu, cu o lucrare reprezentând debarcarea
omului cu o rachetă pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn, lucrare care a mers şi la Bucureşti,
Iubim Liceul Roman Vodă, motiv pentru care am iniţiat toate revederile periodice ale colegilor de
promoţie, care întâlniri s-au realizat, în ultimile decenii şi împreună cu fetele de la Liceul de fete,











Venim la Roman, ca să ne reîncărcăm bateriile, pe meleagurile visurilor nostre, ale primelor prietenii
cu fetele, pe care le admiram, când ieşeau în oraş, defilând prin faţa ferestrelor liceului nostru de băieţi,
după care ieşeam şi noi, ca să ne întâlnim în parc!
Iubim parcul Romanului, pe aleile căruia am înfiripat primele prietenii cu fetele, am scris primele
poezii şi s-au pus la cale primele planuri de carieră, în discuţii aprinse, care ne însufleţeau!
Cum să nu iubeşti Romanul, unde-ţi ai rădăcinile, dar mai ales Leceul, actual Colegiu Naţional Roman
Vodă, ar fi o mare greşeală!
Absolvenţii Liceului Roman Vodă se revedeau în Bucureşti, de două ori pe an, începând de prin anii
1948, iarna la restaurantul-hotel Bulevard, din centru, vis a vis de Casa Armatei, iar vara la restaurantul
Pescăruş sau Bordei, de pe malul lacului Herăstrău, unde ocupau toată sala, aşezându-se pe serii la mese.
De aceste prime întâlniri se ocupau în anii 50 – 70 fraţii ing. Petrovici, oameni erudiţi şi comunicativi.
La un microfon central, foştii elevi depănau amintiri sau glume şi întâmplări hazlii din timpul liceului.
De remarcat că, în Bucureşti, tradiţia întâlnirilor anuale era doar a Leceelor Roman Vodă şi Gojdu din
Oradea. Frumos obicei, care era şi practic, întrucât se faceau şi diverse comisioane între colegii care
plecau la Roman. De sărbători, seria noastră, cei din Bucureşti, ne mai întâlneam şi la Caru cu Bere,
local vechi, monument istoric, unde nu o data am fost sponsorizaţi de diverşi sentimentali galantoni,
care, văzându-ne cum strângeam mărunţişul pe sub masă, ne trimeteau chelnerul cu 7-8 halbe achitate.
Din seria noastră de circa 68 de elevi, în două clase, aproape 60 au urmat o facultate, iar vreo patru
au făcut şcoli tehnice de maiştri de 4 ani. Era o explozie de energie în liceu, o întrecere permanentă, o
competiţie frumoasă. Fireşte că noi, seria de absolveţi din 1959 ne revedem şi acum, după aniversarea a
50 de ani de la absolvire, un doar la cinci ani, ci în fiecare an, la Roman, iar cei din Bucureşti, la câteva
luni, la Casa Universitarilor, la o masă de prânz, la care vine şi câte un coleg de serie de la Craiova ori
de la Braşov, care insistă să-i anunţăm.
Cei care am scris cărţi, le-am lansat la biblioteca municipală din Roman, dar am depus câte un
exemplar şi la Colegial Roman Vodă sau la Muzeul Colegiului, frumoasa vilă- locuinţă a lui Calistrat
Hogaş, muzeu amenajat şi gestionat ejemplar de către erudita profesoară Cornelia JORA.
Cei care urmaţi acest colegiu acum, în mileniul trei, ţineţi steagul sus, ca să fiţi demni de profesorii
si predecesorii voştri, să vă realizaţi ca oameni şi în profesie, aşa după cum meritaţi!

LA MULŢI ANI FERICIŢI COLEGIULUI NAŢIONAL ROMAN – VODĂ, profesorilor şi elevilor
săi, cu prilejul aniversării a 139 de ani de la întemeiere!
La bună revedere, pe la anul, să sărbătorim împreună 140 de ani!
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