Pe data de 30 februarie 2020, au fost aniversați 30 de ani de când Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” își
poartă numele, elevii și profesorii sărbătorind împreună acest moment în cadrul Teatrului ”Jean Bart”.
Emanuela Moț de la clasa a XII-a B și Radu Pindic de la clasa a XII-a A au fost prezentatorii acestei
ediții a celebrării, festivitatea fiind deschisă de discursul doamnei director Camelia Ivanov. Primarul
județului, domnul Constantin Hogea, ne-a onorat cu prezența sa, transmițându-și laudele și aprecierea,
oferind în acest sens o diplomă în semn de prețuire pentru elevii și profesorii liceului pe parcursul anilor.
Evenimentul a continuat cu decernarea unor distincții, foștilor directori și profesori ai liceului invitați
în mod special, dar și actualilor profesori. Fiecare dintre ei a transmis câteva cuvinte emoționante de
mulțumire și de încurajare atât colegilor profesori, cât și tuturor elevilor.
Apoi, elevii liceului au încântat publicul cu momente artistice mult așteptate, clasele participante
punând în scenă diverse piese de teatru în cadrul concursului de talente Moisivision. Anul acesta, tematica
aleasă, ”1000 de chipuri la fel”, a oferit șansa tuturor participanților de a performa pe scena teatrului și
uimind audiența cu creativitatea lor și muncă depusă. Clasa a VI-a a prezentat o poveste înduioșătoare despre
regăsirea fericirii, ce a adus zâmbetul pe buzele publicului, incluzând minunate momente de dans și de cântec
în sceneta denumită ”Black and White”. Elevii clasei a IX-a C au amintit într-un mod spectaculos trăirile
celor din perioada comunistă în sceneta ”Revoluția măștilor”, promovându-și de asemenea propriile talente și
pasiuni, precum muzica, arta, literatura, sporul. Clasa a X-a D a pus în scenă o sensibilă reprezentare a
societății cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, cu luptele purtate în secret de fiecare dintre noi, în piesa
de teatru intitulată ”Călătorind prin societate”, și ei uimind spectatorii cu un moment dedicat dansului. Clasa
a XI-a F s-au pregătit pentru acest eveniment cu sceneta ”Radio Libertatea”, ce a evocat momentele trăite de
studenții participanți la revoluția din anul 1989, ce au luptat pentru viitorul țării în cadrul manifestațiilor din
acea vreme, creând o atmosferă ce a sensibilizat audiența. Clasa a XII-a A a încântat și anul acesta publicul
cu piesa de teatru denumită ”Catatonic”, reușind să întrunească confruntările constante, trăite de către fiecare
persoană, cauzate de presiunea adaptării în societate, într-o singură scenetă simbolică, de o adevărată
profunzime. Clasa a X-a C a prezentat problemele individuale ale fiecărei persoane într-un stil deosebit de
original, de artistic, folosindu-se de talentul lor în ceea ce constă creația poetică pentru a juca impresionanta
piesă intitulată ”Astronautul care a înghițit o lingură cu flori”. Ultima clasă participantă, clasa a X-a B, a pus
în scenă o piesă de teatru denumită ”Prin cenușa timpului”, având la bază simbolismul mai multor
evenimente de o mare profunzime istorică, transmițând mesajul asemănării tuturor oamenilor, chiar și în cele
mai neașteptate circumstanțe, abordând tematica într-o manieră artistică proprie.
Talentații elevi au uimit publicul cu momente intermediare dedicate muzicii, Emanuela Moț și AnaMaria Avram performând individual în fața publicului. De asemenea, trupa de muzică ”Scherzo” a liceului,
aflată sub coordonarea doamnei profesoare Raicu Claudia, a interpretat, ca în fiecare an, melodii deosebite.
Echipele de robotică ale școlii, Moisiliștii, dedicată elevilor de gimnaziu, și echipa River Wolves,
compusă din elevi liceeni, și-au demonstrat în fața publicului efortul depus în construcția mai multor roboți,
ce aveau ca scop îndeplinirea diferitor sarcini. Au vorbit de asemenea despre realizările lor în cadrul
concursurilor naționale, despre actualele lor proiecte și despre planurile lor.
Concursul s-a finalizat cu decernarea premiilor de către domnișoara director Ana Butuc, podiumul
fiind ocupat de elevii claselor a VI-a (locul al treilea), a XI-a F (locul al doilea) și a X-a B (locul întâi).
Evenimentul a reprezentat o oportunitate de celebrare a tuturor celor care au stat la baza construirii
prestigiului Liceului ”Grigore Moisil”, elevii putând să-și demonstreze talentele artistice în cadrul
concursului Moisivision. Am avut ocazia să sărbătorim împreună într-o manieră unică, încărcată de emoție,
această importantă aniversare a liceului.
La mulți ani, Moisil! La mulți ani, Moisiliști!

