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29 mai 2020
Dragi absolvenți ai promoției 2016-2020, stimați părinți,
distinși colegi profesori,
Cu gustul amar că, în acest moment special din viața voastră și a școlii, nu putem fi împreună
sub acoperișul clădirii care timp de patru ani v-a fost a doua casă, gândurile noastre se îndreaptă cu
căldură, emoție și bucurie spre voi, absolvenții promoției 2016-2020.
Ne găsim astăzi într-o situație cu care nu ne-am mai întâlnit și pe care, cu siguranță, ne-o vom
aminti mereu. Ne-am fi dorit cu toții ca acest moment să se desfășoare altfel... ca împreună să privim în
urmă cu nostalgie și înainte cu speranță, ne-am fi dorit să ne amintim cum a fost, să dați sfaturi celor
mici și, la rândul vostru, să primiți sfaturi de la cei mari, ne-am fi dorit ca părinții voștri să vă aplaude
și să fie mândri de reușita fiecăruia dintre voi! De această dată va fi altfel!
Dar... ați fost pregătiți de familiile voastre și de școală să fiți învingători, să găsiți rezolvare
pentru orice situație dificilă, căci vi s-a spus și vi s-a demonstrat că nu există problemă fără soluție.
Suntem convinși că și acum veți găsi cele mai bune căi pentru a încheia cu bine această etapă din viața
voastră!
Vă vom fi aproape cu gândul, cu sfatul și, mai ales, cu tot ceea ce v-am învățat în acești ani în
care zi de zi am trudit împreună să deveniți cei care sunteți astăzi.
Chiar dacă nu suntem fizic împreună, cu gândul și cu sufletul celebrăm cu mândrie un moment
important din viața voastră. După 4 ani de școală, adică doar vreo 150 de săptămâni, aproximativ 750
de zile și cam 4500 de ore de curs, după vreo 65 de săptămâni de vacanță, mai bine de un an, după multe,
foarte multe zile libere, date prin ordonanțe sau luate din voință proprie, iată-ne astăzi la capătul unui
drum care părea lung și greu, dar care s-a dovedit doar... greu. Greu pentru că a învăța de la cineva sau
pe cineva, în orice condiții, înseamnă efort, perseverență, ambiție, dăruire, muncă, foarte multă muncă.
Faptul că am ajuns aici este dovada că, împreună, ne-am îndeplinit fiecare, cât am putut de bine, partea
ce ne-a revenit.
Vă felicit pentru această realizare! Mă bucur că am dus la bun sfârșit proiectul pe care ni l-am
asumat în urmă cu 4 ani. Știu că vă leagă de această școală, de colegi și de profesori multe amintiri, care
peste timp, deși se vor împuțina, vor deveni din ce în ce mai prețioase. Sper ca și promoția 2020 să își
statornicească locul în marea noastră familie. Sper că vă simțiți deja legați prin fire nevăzute, dar
puternice, de acest loc al formării intelectuale și spirituale, și că veți reveni cu drag la Coandă... ca foști
elevi, ca părinți, ca bunici...
Îi felicit pe părinții absolvenților de astăzi și le doresc să-și găsească împlinirea și prin propriii
copii.
Până atunci, absolvenți ai Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, vă dorec să fiți sănătoși, cinstiți,
demni și curajoși, să treceți cu bine de examenele maturității și ale vieții, să vă împliniți cele mai de
taină dorințe, să fiți și să vă simțiți oameni întregi! Faceți-ne pe noi, profesori și părinți, mândri de ceea
ce sunteți și de ceea ce veți deveni!
Succes la examenele care urmează! Vă ținem pumnii strânși și avem deplină încredere în
capacitatea și valoarea voastră!
Gaudeamus igitur! Să ne bucuram, așadar, pentru toate câte ne sunt date!
Cu drag, în numele tuturor celor care v-au fost alături pe drumul vostru de liceeni,
prof. Crenguța Bratu

