24 IANUARIE
ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
ZIUA COLEGIULUI NAȚIONAL
,,ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Onoarea de a purta numele domnitorului Unirii ne hrănește spiritul și
setea de cunoaștere, ne motivează efortul de a duce mai departe valorile,
precum patriotismul, înțelegerea , toleranța , iubirea de sine.
Știm cu toții că DRUMUL UNIRII a fost dramatic , entuziast și palpitant.
ALEXANDRU IOAN CUZA , ales în fruntea moldovenilor și muntenilor a
rămas cu drag și pentru totdeauna în sufletele românilor de pretutindeni.
Zămislit de firea poporului român , CUZA a implinit, la domnie , idealurile
poporului român.
Astăzi ,el este idolul neamului românesc, simbolul UNIRII
ROMÂNILOR, pilda ridicării ȚĂRII: duh, vlagă , tărie! .
,,UNIȚI ÎN TOATE,, ar spune bravul domnitor și ar fi mândru văzând că,
domnește peste bătrânele meleaguri românești patriotismul și iubirea de semeni.
Cu dragoste și cu mândrie să ne plecăm astăzi capetele în fața operei
politice al întâiului domnitor al românilor ALEXANDRU IOAN CUZA.
- CUM ERA ALEXANDRU IOAN CUZA ?
,,Noul domnitor , cu fața sa plăcută , aspectul său tineresc, expresia calmă și
hotărâtă a fizionomiei sale , încânta mulțimea care privea sărbătorește și se
îmbulzea în urma sa....Colonelul Cuza are ....una din calitățile cele mai rare și în
consecință cea mai prețioasă , sinceritatea. Am găsit la el de asemenea bunul
simț și modestia. Ar fi omul pe care îl cere situația sa nouă...un om cinstit , plin
de dragoste pentru țara sa , foarte hotărât să pună în practică Unirea și ideile sale
de reformă și de progres,, ( Beclard – Consulul francez la București 1859)
,, Era un om simpatic și inteligent , având replica promptă și ascuțită,,
,, I se cunoștea firea dezinteresată , nu se folosise niciodată de slujbe pentru a
face ca alții avere,, ( Dinu C. Giurescu , despre Cuza)
,,.....el e în adevăr Voievodul , după vechea datină a lui Ștefan cel Mare . În
el se încorporează nația cu nevoile cele mai adânci și aspirațiile cele mai înalte.,,
( Nicolae Iorga , despre Cuza )
Imaginea domnitorului Unirii să rămână o permanentă nădejde
pentru noi cei de azi ca să ne putem avea ca NEAM și ca ȚARĂ dar și
pentru cei de mâine , să fim purtătorii însemnelor de DEMNITATE ,
DREPTATE și BUNĂSTARE.
Ca instituție școlară ce purtăm numele ilustrului DOMN , avem
misiunea să împlinim prin buna pregătire a tinerilor noștri , prin educația
lor , idealurile de democrație , progres și cunoaștere.
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