LA MULŢI ANI, ROSETTI !

Ne-am regăsit pe 24 ianuarie, elevi, profesori, absolvenţi, invitaţi din
Inspectoratul şcolar, Primaria sector 2, alte instituţii şi fundaţii, într-o nouă încercare
de a măsura timpul prin faptele noastre, într-o nouă pledoarie pentru educaţie educaţia prin valori culturale, repere morale şi principii perene.
EU-ROSETTI în sărbătoare - iată au trecut deja 15 ani de când ne-am
consacrat înfăptuirii unui ritual pe care am promis să-l perpetuăm.
24 Ianuarie 1959, este data la care a luat fiinţă liceul nostru, dată la care
odată cu Centenarul Unirii Moldovei cu Ţara Românească s-a atribuit acestui liceu
numele unei importante personalităţi a vieţii politice româneşti din secolul al XIXlea, C.A.Rosetti.
Pentru noi, personalitatea lui C.A.Rosetti rămâne o frumoasă pildă de cald
patriotism, de abnegaţie, de muncă şi luptă în slujba unor înalte idealuri, un
exemplu demn de urmat.
Cu un trecut măreţ, la acest moment aniversar, 55 de ani, Liceul Teoretic
”C.A.Rosetti” continuă să rămână aşa cum s-a afirmat: una dintre cele mai bune
şcoli bucureştene prin prestigiul unor profesori excepţionali, rezultatele elevilor săi,
dovezi în timp devenite certitudini.
Mulţumim Primariei sector 2,
Domnului Primar Niculae Onţanu
pentru implicarea totală în sprijinirea şi
realizarea proiectelor pe care ni le-am
propus pe parcursul anilor şi dorim să
ne poarte aceeaşi grijă şi pe viitor.
Dorim să reuşim să ne adaptăm noilor
cerinţe, să avem puterea de a schimba
şi a ne schimba pentru a realiza o
şcoala din ce în ce mai performantă,
compatibilă şi integrabilă într-o Europa
a cunoaşterii.

Director prof. Georgeta Cicea
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SCURT ISTORIC
În Ianuarie 2014 Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” sărbătoreşte 55 de ani de existenţă.
Ne propunem să vă prezentăm câteva momente din istoria liceului nostru pe care le
considerăm reprezentative pentru a crea o imagine cât mai realistă despre ce a însemnat şi
înseamnă Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”.
Începând cu anul 1959 până în prezent au fost instruite şi educate zeci şi zeci de
generaţii de elevi care au facut şi fac cinste învăţământului românesc, devenind oameni
de ştiinţă şi cultură, artişti, profesori şi medici renumiţi.
Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” este situat într-unul dintre cele mai frumoase şi curate
cartiere ale Capitalei - Floreasca. Documentele secolelor XVI-XVII atestă faptul că acest
cartier era o parte din moşia domnească din jurul Bucureştiului. Pe această moşie trecea
vechiul drum numit „Drumul Plăcintei” care venea dinspre Tătărani (actualul Pipera) şi se
îndrepta spre Bucureşti. Stăpâna acestei moşii era strănepoata domnului Ţării Româneşti –
Radu Şerban- Ancuţa Florescu. Pe această moşie au construit boierii Floreşti biserica de
lângă drumul Plăcintei, o casă şi un parc, iar clăcaşii au făcut un mic sat numit Floreasca
(sec. XVIII). Moşia şi-a schimbat stăpânii, trecând în proprietatea familiei Cornescu şi apoi la
începutul secolului al XX-lea în cea a lui Negroponte. Treptat satul s-a transformat într-un
cartier al Bucureştiului. Dupa încheierea războiului, în 1945 parcelele rămase nevândute au
fost naţionalizate şi din 1955 s-a început construirea actualului cartier Floreasca.
Pentru copiii noului cartier s-a construit mai întâi
Şcoala generală „Emilia Irza”, însă creşterea rapidă a
populaţiei şcolare a pus problema înfiinţării unei şcoli
medii.
Iniţial a funcţionat ca Şcoala medie „C.A.
Rosetti”, înfiinţată prin hotărârea Ministerului
Învăţământului, în anul 1957 în locul Şcolii
muncitoreşti nr. 3, care este desfinţată. Ea a
funcţionat în localul fostei Şcoli pedagogice mixte nr.
3 de pe strada Popa Petre. Personalul a fost cel al
Şcolii muncitoreşti nr. 3 care devine secţie serală pe lângă şcoala medie nou înfiinţată.
Directorul noii şcoli medii a fost numit profesorul de istorie Constantin Iacomi (1958-1962).
Pentru anul 1957/1958, noua şcoală medie a funcţionat numai cu 2 clase a VIII-a. În
ianuarie 1958 au fost amenajate 6 săli de clasă,
cancelarii pentru directori şi profesori, laboratorul de
ştiinţe naturale a fost amenajat în holul de la etaj, iar
laboratorul de fizică-chimie şi sala de lucrări practice
s-au amenajat în subsolul localului. Comitetul de
părinţi al şcolii condus de Ion Georgescu, director în
Ministerul de Finanţe, precum şi profesorii şcolii au
participat la amenajarea localului. În următorul an
1958/1959 şcoala a funcţionat cu 4 clase a VIII-a
aceasta a devenit Şcoala medie nr. 34, iar la
propunerea directorului Constantin Iacomi, şcoala a
primit la 24 ianuarie 1959, când s-a organizat prima
serbare a ei, numele de Liceul „C.A. Rosetti”.
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Nu întâmplător a fost aleasă aceasta dată iar ca patron spiritual marele cărturar şi om
politic. „Spirit incandescent, aflat într-o continuă tensiune şi erupţie, poet romantic şi
vizionar politic, revoluţionar impetuos, întemeietor de instituţii, literat, om de teatru,
ziarist, economist”, aşa îl caracterizează V. Netea pe Constantin Alexandru Rosetti (18161885), fiul spătarului Alexandru Rosetti şi al Elenei Obedeanu. Face studiile primare acasă,
ca toţi fiii de boieri, apoi urmează un an de zile cursurile de la Sf. Sava, unde dovedeşte
înclinare spre istorie, literatură şi teatru.
Infrângerea Revoluţiei de la 1848 în cadrul căreia a desfăşurat o intensă activitate, îl
obligă să părăsească ţara. Ajunge în Franţa unde prin note diplomatice adresate
cabinetelor europene, solicită acţiuni concrete pentru cauza poporului român. Revine în
ţară, în 1857 şi editează ziarul liberal-radical "Românul" care a apărut timp de aproape o
jumătate de secol şi care a militat pentru reforme democratice, pentru unitatea şi
independenţa naţională. Prin activitatea sa publicistică a susţinut marile evenimente
istorice ale vremii, a favorizat formarea spiritului patriotic combativ, a contribuit la
formarea unui stil publicistic, a transformat ziaristica într-o disciplina intelectuală, a facut
din ea o forţă socială.
Este ales deputat în Adunarea ad-hoc şi în Adunarea electivă, unde va susţine
adoptarea programului unionist desăvârşit pe 24 ianuarie 1859. A fost în mai multe rânduri
ministru şi preşedinte al Camerei Deputaţilor de la tribuna căreia a avut deosebita
satisfacţie de a conduce lucrarile Adunării Naţionale care proclama independenţa de stat
pe 9 mai 1877. A făcut parte din primul guvern a lui Carol I
fiind pentru cîteva luni ministru al "Instrucţiunii publice şi
Cultelor" şi a fost de două ori primar al Capitalei.
În amintirea revoluţionarului român, Capitala i-a rezervat o
stradă, o piaţă şi un liceu care-i poartă numele. Aşa cum
Romania intrase pe calea modernizării în timpul lui Rosetti
aşa şi localul şcolii din strada Popa Petre devenise impropriu
noilor cerinţe. Se simţea nevoia unui nou sediu.
Construcţia noului local din partea de nord a cartierului
Floreasca aproape de râul Colentina, în care funcţionează şi
acum liceul, s-a făcut în timp record. Ea a început în aprilie
1959 şi s-a terminat la data 1 septembrie a aceluiaşi an. La
realizarea acestui proiect au contribuit profesorii, elevii cât şi
un număr considerabil de locuitori din cartier care împreună
au efectuat cca. 200.000 de ore de muncă voluntară.
Din septembrie 1959 liceul funcţionează în actualul local, devenind un centru de
cultură pentru cartier şi împrejurimi. Ulterior s-a construit o sala de festivităţi care astăzi
funcţionează ca sală de sport.
Încheiem acest scurt istoric dedicând lucrarea de faţă directorilor, profesorilor şi
elevilor acestei şcoli care au reuşit ca în fiecare an, în fiecare zi, să ridice tot mai mult
prestigiul Liceului Teoretic „C.A. Rosetti”.
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