La ceas aniversar
– 1946 – 2021 –

Școala noastră dragă e împodobită în straie de sărbătoare căci
împlinește 75 de ani de existență, o vârstă venerabilă, pe care o poartă cu
eleganță și cu mândrie.
De trei sferturi de veac, această școală și-a scris povestea de viață
împletind-o cu poveștile copiilor care au deprins aici bucuria cunoașterii și ale
dascălilor care le-au împărtășit din dăruirea și din știința lor.
De-a lungul timpului a purtat mai multe nume, dar ea rămâne un reper
de valoare cunoscut ca Școala 139 sau Școala „Mircea Sântimbreanu” și
dincolo de performanțele în educație ea și-a păstrat, chiar și-a sporit în timp,
tinerețea și prestigiul, datorită oamenilor mari și mici care i-au scris povestea.
Ea a devenit, în toți acești ani, o Instituție.
Aici au învățat generații, străbunici, bunici și nepoți, părinți și copii, s-au
creat legături durabile și binecuvântate între oameni.
Școala noastră nu e perfectă, dar are un farmec aparte pentru că e plină
de culoare, de bucurie și de muzică. Are suflet.
Aici, copiii deveniți adulți se întorc mereu cu dragoste, cu recunoștință
și cu emoție și generații de absolvenți păstrează peste ani legătura cu dascălii
care le-au marcat devenirea.
Aici, făurim lucruri mari și țesem planuri îndrăznețe, doar cu imaginație
și cu muncă, simțind satisfacția de a construi împreună.
Astăzi, ne aflăm într-un asemenea moment.
Se cuvine să ne amintim de scriitorul-profesor care a dăruit acestei școli
numele, o parte din viața sa și privilegiul de a intra în literatura pentru copii.
Se cuvine să ne gândim cu pioasă aducere-aminte la dascălii și la elevii
acestei școli care astăzi nu mai sunt printre noi.
Se cuvine să ne gândim cu recunoștință la toate cadrele didactice a
căror pasiune pentru profesie a adus reputație școlii noastre, să ne gândim cu
dragoste la toți absolvenții acestei școli care deseori ne-au făcut mândri prin
realizările lor remarcabile și la toți cei care ne-au fost alături și ne-au
respectat strădaniile.
Și mai ales, se cuvine să ne bucurăm că suntem împreună în acest
prezent care ne face să sperăm într-un viitor mai frumos.
La mulți ani, draga noastră Școală!

In memoriam

CRISTIAN TĂLÂNGĂ
Profesor universitar
doctor
(1954-2021)
Și-a început cariera didactică
în 1979 la Școala cu clasele IVIII nr. 139 din București, iar
din
1986
a
devenit
cercetător la Institutul de
Geografie al Academiei
Române,
apoi
lector,
conferențiar și profesor
universitar
reputat
al
Facultății de Geografie din
București.
A fost profund atașat de
valorile profesiei didactice și
de școala noastră.
Își dorea enorm să ne fie
alături la celebrarea celor 75
de ani de existență a școlii,
dar timpul nu a mai avut
răbdare cu acest mare om.

„Școala
Gimnazială
„Mircea Sântimbreanu” –
București – 75 de ani. O
instituție de prestigiu a
învățământului
românesc.
Școala
poartă
numele
scriitorului
Mircea
Sântimbreanu (profesor –
specializarea istorie – al Școlii
în perioada 1952-1960).
Școala aceasta a fost primul
meu loc de muncă. Am avut
colegi
minunați,
dedicați
profesiei de dascăl (fie că au
fost învățători sau profesori).
Pentru mulți dintre colegi a fost
și singurul loc unde și-au
desfășurat activitatea vreme de
peste 4 decenii. Eu am „trădat”
și după 7 ani de profesorat am
plecat,
dar
întotdeauna
amintesc, de câte ori am ocazia,
de Școala aceasta.
Foștii elevi au devenit
oameni de nădejde cu cariere
profesionale deosebite: medici,
magistrați, ingineri și nu în
ultimul rând profesori (câțiva au
revenit la școala unde au
descifrat taina cărților).
Și un fapt deosebit care
merită amintit: terenul pe care
se
află
școala
a
fost
proprietatea
familiei
unei
distinse Doamne Învățător,
Florica Călinescu, care vreme de
mai bine de 30 ani a pregătit
generații de elevi ai acestei
Școli.
Întreb retoric: „Nu cumva
Școala Românească este o
fărâmă din ceea ce se declară a
fi ROMÂNIA EDUCATĂ?”

