
DUPĂ 20 DE ANI 

 Nostalgici după clipele petrecute alături 

de colegii de clasă, promoţia de elevi din 1993, 

absolvenţi ai clasei a VIII-a B, au iniţiat o 

întâlnire pe data de 28 decembrie 2013, dându-

şi întâlnire în aceeaşi clasă pe care au părăsit-o 

în urmă cu 20 de ani. 

 

 Întâlnirea a fost emoţionantă. Cei 

prezenţi, veniţi din toate colţurile ţării, 

Braşov, Cluj, Iaşi, Piatra Neamţ s-au 

arătat vizibil marcaţi la momentul 

reîntâlnirii cu colegi dragi ce au rămas 

în localitate, sau stabiliţi în localităţi 

învecinate, şi cu cadre didactice ce le-au 

marcat anii devenirii lor. 

Catalogul a fost strigat de d-na 

profesoară Paşcovici Elena, diriginta 

de atunci, a clasei cu 30 de elevi. La 

această invitaţie nu a lipsit doamna 

învăţătoare Viorica Buleu, care a 

reînviat momente demult uitate despre 

cei prezenţi, şi nu numai, trezindu-le 

amintiri ce le-au stârnit hazul.  

Domnii profesori de limba română şi 

de matematică, în persoana d-nei 

Mariana Artenie şi a d-nului Marin 

Popescu, au descoperit între foştii 

învăţăcei adevăraţi oameni, care au 

acum cariere importante: finanţişti, 

economişti, ingineri, oameni cu 

reuşite în afaceri şi chiar profesori.  



Mărturie a maturizării şi preţuirii pentru 

cei ce le-au călăuzit paşii în timpul cât au 

fost elevii acestei şcoli, a fost momentul în 

care cu toţii au păstrat un moment de 

reculegere pentru acei dascăli, care astăzi 

nu mai există printre ei, dar totuşi rămân în 

amintiri la fel de vii, ca odinioară. Chipuri 

dragi şi evocări ale unor întâmplări 

petrecute pe băncile şcolii, au permis ca 

tuturor profesorilor să li se aducă prinos de 

mulţumire pentru dăruirea, înţelegerea şi 

profesionalismul de care au dat dovadă. În 

numele tuturor generaţiilor de elevi, 

cadrele didactice prezente au primit 

vorbele calde şi pline de recunoştinţă ale 

adulţilor de astăzi.  

 Pe rând, elevii de atunci, s-au ridicat 

în faţa celor prezenţi şi şi-au prezentat pe 

scurt traseul devenirii lor, amintind despre 

reuşitele profesionale şi familiale, despre 

provocări şi obstacole întâmpinate şi 

depăşite. În băncile prea mici, erau aduse la 

viaţă amintiri şi păţanii ce păreau atunci de 

netrecut, dar, văzute cu ochii celor de 

astăzi, arătau adevărata distanţă în timp, 

între copiii ce au fost şi oamenii ce au 

devenit.  

 Foştii elevi s-au dovedit 

copleşiţi de emoţiile revederii şi au 

amânat cât au putut inerenta 

despărţire. La sfârşit, când ciocneau 

cupa de şampanie, curgeau 

promisiuni ale unei alte reîntâlniri, 

dar, pentru care, să nu mai aştepte 

să treacă alţi 20 de ani.  

Până atunci, urări de bine, de 

împlinire, cu sănătate pentru cei 

prezenţi şi pomeniţi în această zi de 

iarnă, care au demonstrat că 

debutul unei bune desăvârşiri în 

viaţă, este sinonim cu şcoala, cât şi 

cu dascălii ei. (prof.Daniela Ilincăi) 


