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Sărbătorile Colegiului Național „Mihai Eminescu” sunt prilejuite de omagierea celor doi patroni, 

Oltea Doamna, la 4 noiembrie, și Mihai Eminescu, la 15 ianuarie. Asemenea cursului vieții, ele 

reprezintă bucuria celebrării, un moment de bilanț al rezultatelor, ca elev, profesor, instituție, 

cadru în care se declară oficial începutul unor alte proiecte, scena pe care se prezintă activitățile 

de excepție cu protagoniștii lor, locul în care se întâlnesc sentimente  și trăiri de mare intensitate 

și care oferă spre girul Cetății ieșene tot ce reprezintă această școală. 

            Este și motivul pentru care sărbătoarea școlii vine cu  mărturii și accente ale  educației 

asumate de-a lungul celor 157 de ani de existență. Așadar, bazele școlii stau sub semnul 

Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, decretul domnesc de constituire a școlii fiind  dovada  

aplicării  Legii Instrucțiunii, care, la articolul 184, prevedea că  „în toate orașele unde sunt licee 

de băieți, se vor stabili școli secundare de fete, compuse din cinci clase”. Externatul Secundar de 

Fete  își începe cursurile în 1865 cu o singură clasă, apoi Liceul cu opt clase va purta numele 

„Școala Secundară de Fete” până în 1905.  

          În timpul mandatului Ministrului  Educației, Spiru Haret,  matematician, se adoptă 

denumirea de Școala Secundară de Fete ,,Oltea Doamna”,  în anul 1908. Numele a fost propus  

de directoarea de atunci, Tereza Strătilescu, ca un omagiu adus mamei domnitorului Ștefan cel 

Mare. 

          „ Noua” existență a școlii  are ca mărturie data de 4 noiembrie - dată sărbătorită în semn de 

respect pentru făuritorii și păstrătorii acestei școli - etalon pentru educația fetelor românce și nu 

numai. Din 1945, școala a primit denumirea  Liceul Teoretic de Fete nr. 1, iar din 1960,  Liceul 

nr 2 „Mihai Eminescu”.  Din 1990, numele școlii a fost Liceul Teoretic  „Mihai Eminescu ”, iar 

din 2008, devine Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”. 

Un cald și plin de sensibilitate gând este transmis de absolventa Liceului „Oltea Doamna” Iași  , 

doamna Toni Hulubei Macovei, clasa a  XI-a B, Promoția 1960. 

           

ÎNCHINARE 

La Probota e ceas de Închinare ! 

Bat clopotele  lin și rar 

și ici și colo câte-o lumânare 

naște luciri de taină la Altar. 

Cernite umbre fac la cruci smerite, 

prin fumul de tămâie urc litanii, 



și clipele se pierd înșiruite 

și lespezi peste veacuri spun  cazanii. 

La Probota e ceas de Închinare! 

Din codri se strecoară blândă toamna, 

lumina-și cerne falnic răsăritul 

și dintre Aștri pogoară Oltea Doamna,                                 

ce-a dat Moldovei pe Ștefan Preamăritul  

și-n inima cetății  lăcaș de înălțare 

la slova sfânt-a cărții, iubire și credință, 

ce i-a păstrat nestinsă comoara de visare, 

spre-o lume nentinată , de har și  năzuință ! 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Hulubei Macovei 

Liceul ,,Oltea Doamna,,IAȘI, 

Clasa XI-a B,Promoția 1960. 
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