DUPA 20 DE ANI...
Reuniunea promotiei 1992-1996, seria A („ generatia de aur :)))”)
Sunt putine intamplari care sa iti dea o emotie mai mare decat cea a revederii dupa ani si ani a unor
oameni dragi!!! Cand au trecut 20 de ani? Parcă ieri alergam prin curtea scolii, aveam emoții la teza, sau
pregăteam drumeții de neuitat cu cercetașii...câte amintiri! Mulțumim dascalilor noștri de la Scoala Nr. 21
(actuală Gheorghe Țițeica) pentru îndrumare si răbdare. Va îmbrățișez pe toti si astept intalnirea
urmatoare!!!

Anca Florescu Abraham
Strangeri de maini, emotii, multe emotii, bucurie, lacrimi... Ne adunam stangaci pe treptele scolii, in
incercarea de a reface imaginea ultimei fotografii impreuna - cea din vara anului 1996. Cat timp a trecut...20
de ani! Pare atat de greu de crezut cand regasim in noi aceleasi persoane, aceiasi copii de demult...
Profesorii ne trezesc sentimente apasatoare.II respectam profund pe oamenii care ne-au indrumat sa
fim noi, sa trecem usor si cu folos peste doua decenii. Ne bucura prezenta lor, entuziasmul, lumina si linistea
fruntilor lor, ne bucura ca ne privesc cu drag, cu nostalgie, cu mandrie. Da, stimati profesori,Gigiu
Maria(diriginte), Ciobanu Marioara(director), Livia Popescu, Gabriela Truta, Doina Stefanescu, Ana
Fusaru, Ion Stanisor va meritati roadele anilor in care ne-ati fost alaturi! In tot ce am urmat fiecare dintre
noi s-a regasit ceva din invataturile dumneavoastra! Va multumim pentru tot ce ne-ati invatat, va multumim
pentru cum ne-ati indrumat, va multumim pentru cum ne-ati format! Multe, foarte multe amintiri ne leaga si
multe sunt atat de vii incat putem afirma fara ezitare ca anii claselor primare si gimnaziale reprezinta baza a
ceea ce am construit apoi in cariera, societate si in viata de familie. Ne-ati pregatit pentru multe si iata, se
pare, am trecut cu bine si examenul vietii...
Multumesc tuturor colegilor care s-au luptat cu distanta si timpul pentru a spune prezent la strigarea
catalogului, multumesc profesorilor nostri isi multumesc indeosebi conducerii si personalului scolii care au
facut posibila aceasta reuniune in spatiul care ne-a lipsit atatia ani: Scoala Gimnaziala "Gheorghe Titeica"
(Scoala Nr 21)!
...cu drag si apreciere,
Anca Rodica Bunaiasu (Copca), prof. inv. primar

