
                                                                              
      

 

                               Îți amintești primii ani de școală? Foștii profesori i-ai mai văzut? 

                                          Ce mai știi despre colegii și prietenii din copilăria ta? 

                                           Vrei să cunoști noua generație a satului în care te-ai născut? 

 

                          Pentru a găsi raspunsuri la toate aceste întrebări și la multe altele,   participă, 

                                 duminică, 24 martie 2019, ora 11,00 la evenimentul  anual 

                                                 

    POCIOVALIȘTEA - 2019  - ”ÎNTÂLNIRE între  GENERAȚII”, editia  a II-a   
 

               organizat de  PRIMĂRIA ORAȘULUI NOVACI prin CASA DE CULTURĂ NOVACI  și  

ȘCOALA GIMNAZIALA POCIOVALIȘTEA !                     

                  Vă așteptăm să socializăm împreună într-un mediu familiar, să împărtășiți experiențele 

dumneavoastră trecute în ”cartea vieții personale”  cu colegii, prietenii de altădată, cu foștii profesori și 

actualii elevi. 

                  De ce? 

     -   Pentru că trăiți, v-ați născut, ați lucrat aici sau ați petrecut primii ani de școală în satul 

Pociovaliștea; 

– Pentru că iubiți locurile natale, iubiti locuitorii acestui sat, sunțeti un model de viață și școala 

locală șe mândrește cu foștii săi absolvenți;   

– Pentru că există cunoștințe, foști prieteni, colegi sau elevi, vecini care și-ar dori să vă revadă; 

– Pentru că ne dorim o comunitate unită în ceea ce priveste viitorul economic, cultural și 

spiritual al acestei zone, o comunitate de novăceni, unici în felul lor. 

                          Când?  - Duminică, 24 martie 2019, ora 11,00. 

                          Unde?  - La Școala Gimnazială Pociovaliștea, în sala de sport. 

  

Spicuiri din PROGRAM: 
- Pociovaliștea, parte a orașului Novaci: prezent – trecut – viitor. Despre istoria satului Pociovaliștea 

cu prof. Cristian Grecoiu, autor de monografie și reprezentant al Arhivelor Statului Gorj; Despre 

viitorul localității cu domnul Primar Dr. ing. Dumitru Leuștean; 

   - Dialog între generațiile de foști elevi și profesori ai acestei școli , întâlnire cu noua generatie; 

- Personalitati pociovăliștene: Inv. Victor Țivlea și Înv. Serghie Leuștean 

           - Activitate de socializare. Bunicile gătesc pentru nepoti. 

                    -   Program artistic prezentat de elevii Școlii Gimnaziale Pociovaliștea. 

                                                                                                                                                                                                      
              NOTĂ: Dacă aveți fotografii din anii de școlă, vă rugăm să ni le transmiteți pentru a ne 

bucura și emoționa împreună de amintirile fiecăruia. 

                        Dacă sunteți bunică și doriți să pregătiți bunătăți pentru nepoții satului, contactați-ne! 

             

                    Persoană de contact: prof. Elena Basarabă: 0784.755.105 | 0730.997.255  
 

                                Vă așteaptă cu drag toată comunitatea! 


