21-26 august 2012
Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a reunit intre 21-26 august
160 de studenti, care sub sloganul “Studentii fac valuri in Vama Veche” au participat la activitati
de cunoastere si de afirmare a spiritului studentului roman.
Dupa 15 ore luuuungi cu trenul, am ajuns in Mangalia si apoi in Vama. Piciorul meu de
ardeleanca convinsa pasea pentru prima data acolo unde Connect’r a filmat melodia care ne-a
intrat déjà in subconstient si din cauza careia nu reusim nici acum sa dormim. Aerul liber si
libertin m-a cuprins rapid, iar localitatea lui Chirila mi-a ajuns si mie direct in suflet. Inceputul a
fost promitator – o petrecere la piscina ce isi propunea sa ne introduca in atmosfera de la Club
D’or, hotelul unde am fost cazati, sa ne trezeasca din ameteala de pe tren si sa ne cunoastem mai
bine.
In urmatoarea zi, salvamarii din Baywatch ne-au predate notiuni de prim ajutor, (bine poate nu
au fost cei din Baywatch), iar seara ne-a prins la concertul Suie Paparude sau la Stuf. Eu am
preferat Stuful si chiar cred ca acolo e inima Vamei ce bate doar noaptea.
Soarele imblanzit de briza din a treia zi l-am asortat cu folk la foc de tabara seara pe plaja. Imnul
ANOSR (http://www.youtube.com/watch?v=oyyjwfBbvwM) alaturi de melodia de suflet a ANOSRistilor (http://www.youtube.com/watch?v=GhR9Fk_ZkKc) au rasunat a tinerete impreuna cu cativa
turisti prinsi de veselia noastra.
In costume informale, dar cu o atitudine serioasa, am dezbatut idei de promovare a statutului
studentului (http://www.anosr.ro/index.php/textul-statutului-studentului.html), am discutat despre
proiectele viitoare ale ANOSR-ului si s-au accentual concluziile de la Forumul din Cluj Napoca
din 5-10 august. Astfel, am discutat despre finantarea educatiei, despre fenomenul de exod al
creierelor si despre participarea studentilor la luarea deciziilor in universitati. Creativitatea ne-am
demonstrat-o cand a trebuit sa concepem un filmulet sau un colaj ce promoveaza statutul
studentului. Ziua s-a incheiat pe ritmuri de Acadou, Modern Talking, Abba la un retro party pe
cinste.
25 August a venit repede de aceea am facut baie in apa marii cu mai mult drag, am facut mai
multe poze, si am incercat sa socializam cu cat mai multi.Dupa masa, in ipostaza de actori, am
simulat intr-un flash-mob situatia trista, dar reala a multor absolventi, faptul ca unii din ei aleg
sa emigreze, dar si ca prietenia alaturi de admiratia pentru meleagurile natale ii determina sa se
intoarca. Filmul Dead Poets Society (pe care il recomand cu caldura) si petrecerea karaoke au
mai incheiat inca o seara memorabilia.
Bilantul l-am facut in 26, cand am realizat ca am petrecut o saptamana cu adevarat frumoasa, ca
am intalnit oameni deosebiti, lideri in centrele lor universitare si ca viata de student inseamna
impletirea distractiei cu asumarea de responsabilitati.
Ma bucur ca am facut parte din acest proiect si astept cu nerabdare urmatoarele! (Bianca Duse)

