
 

 

Mesajul Preasfinţitului Iustin Sigheteanul 
La împlinirea a 50 de ani de existenţă, a Colegiului Naţional 

„Vasile Lucaciu” din Baia Mare. 
 
 Şcoala băimăreană a cunoscut în ultima jumătate de veac o evoluţie 
calitativă fără precedent. Printre unităţile de învăţământ care s-au clasat pe 
primele locuri, în ce priveşte calitatea actului educaţional, devotamentul şi 
profesionalismul dascălilor, dar şi în privinţa rezultatelor de excepţie este şi 
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. 
 Înfiin ţat în anul 1962 cu denumirea de Şcoala Medie - Nr. 3, a parcurs de-
a lungul deceniilor mai multe etape ale devenirii sale şi dacă în perioada 
regimului comunist şcolile, instituţiile, ca de altfel şi parohiile bisericii, erau 
nişte simple numere fără identitate (1,2,3), după 1990 fiecare instituţie în mod 
firesc s-a grăbit să se aşeze sub ocrotirea unui patron spiritual. Acest lucru s-a 
întâmplat şi cu şcoala pe care o sărbătorim azi la împlinirea a unei jumătăţi de 
veac, care şi-a ales prin conducerea ei în mod inspirat şi luminat, numele unui 
luminător de suflete, luptător pentru credinţa, unitatea şi demnitatea Poporului 
Român.  

Acesta este şi va rămâne pentru totdeauna slujitorul fidel al lui Dumnezeu 
şi al neamului românesc, Părintele Dr. Vasile Lucaciu, supranumit „Leul de la 
Şişeşti”, mare luptător pentru unitatea Poporului Român, mult preţuit pentru 
verticalitatea, forţa şi fidelitatea cu care susţinea cauza neamului românesc. 

Aşa precum se ştie, el aparţine bisericii Greco-Catolice al cărei slujitor a 
fost, dar istoria Bisericii Ortodoxe Române i-a închinat pagini deosebit de 
luminoase alături de un alt mare luptător şi ierarh al acestei biserici Episcopul 
Inochentie Micu Klein, mult pătimitor pentru drepturile românilor din 
Transilvania.  

Inspiraţi de lumina pilduitoare a vieţii acestui român adevărat pe care-l are 
ocrotitor Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” ostenitorii dascăli din acest colegiu 
şi învăţăceii pe care-i pregătesc, au un model vrednic de urmat care prin 
patronajul său dă strălucire şi dăinuire acestei instituţii prestigioase de 
învăţământ. 

Mulţumind conducerii Colegiului pentru invitaţia de a participa la acest 
popas aniversar important, îi felicităm cu multă preţuire şi dorim ca numele pe 
care îl poartă să devină şi să rămână un strălucit renume în aria învăţământului 
românesc. 

La mulţi ani! Şi Dumnezeu să vă ocrotească, să vă lumineze şi să vă 
binecuvinteze. 
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