
Stimată doamnă directoare, stimată și dragă doamnă dirigintă, stimați profesori, iubiți părinți, dragi 

colegi, 

Câte emoții poate să aducă apropierea unui sfârșit de an școlar, mai ales când, despărțindu-

ne de acest moment, ne vom numi absolvenți? Anii de liceu, de o frumusețe incontestabilă, rămân 

unici în viața fiecăruia pentru că sunt anii primelor sentimente, răzvrătiri sau neliniști. Pe parcursul 

acestor ani ne-au unit momentele în care sărbătoream aniversarea colegilor, surprizele, emoțiile 

dinaintea tezelor sau a testelor, clipele frumoase , dar și momentele mai dificile. 

În 4 ani am realizat că singurul lucru pe care putem oricând să-l dăm, dar să-l şi ţinem în 

acelaşi timp este cuvântul nostru şi le mulţumim pe această cale colegilor de clasă, alături de care 

am înţeles că „fiecare greutate pe care am întâmpinat-o ne-a oferit şansa de a evolua prin 

înţelegerea ei”.  In clasele a IX a şi a X a, paşii ne-au fost îndrumaţi de domnul profesor Codruț 

Ilinca, căruia îi mulţumim pentru toate glumele şi absenţele motivate. Sperăm că este mândru de 

noi şi că, peste ani, îşi va aduce aminte de “fata tatei”, de colegul glumeț, de colega mereu cu 

ochii în telefon, dar mai ales de familia XII C la a cărei formare a contribuit neclintit. 

Vrem să îi mulţumim doamnei diriginte, Mihaela Bucătaru, de la care am învăţat, nu glumă, 

matematică, de la care am înţeles care este diferenţa dintre o bară verticală şi una orizontală şi  

care ne-a demonstrat că adevărata cale spre succes este cunoaşterea propriilor limite, chiar dacă 

nu sunt definite, dar ar fi bine să tindă spre infinit. 

Le mulţumim profesorilor, care ne-au sădit în suflet mândria şi onoarea de a fi absolvent de 

Racoviță, iar în gând calităţile necesare acestei reuşite: cunoaşterea, rigoarea, disciplina, 

demnitatea, respectul, curajul, puterea de muncă, de învăţare şi de înţelegere, corectitudinea.  

Sunt convinsă că noi, cu toţii vom şti să profităm de avantajele şi de oportunităţile pe care titlul de 

absolvent de Racoviță ni le va aduce. Cu siguranță vom aborda viaţa cu seriozitate şi încredere în 

forţele proprii, aşa cum am fost obişnuiţi în anii de liceu.  

Nu în ultimul rând le mulţumim părinţilor pentru suport, pentru ca nu ne-au lăsat să facem 

mereu ceea ce am vrut, pentru dragostea lor necondiţionată şi sperăm, că peste 4, 5 sau 6 ani, în 

alte amfiteatre să fiţi la fel de mândri de noi ca şi acum.  

Cei mai frumoşi ani ai copilăriei s-au dus, urmează viaţa „cu alţi pedanţi profesori, cu 

examene grele”, cu suişuri şi coborâşuri , dar pentru a reuşi va trebui să aflăm singuri rezultatul 

ecuaţiei vieţii.  

Așa cum personalitatea ce a dat nume liceului nostru, Emil Racoviță a fost un celebru savant 

cercetător, fondator al biospeologiei, și noi, absolvenții purtăm amprenta acestui mare om și superb 

aventurier al cunoașterii. Asemenea lui ne vom aventura pe imensele oceane ale vieții și ale 

cunoașterii, o călătorie spectaculoasă care nu va înceta niciodată, deoarece cunoașterea este un 

proces fără sfârșit ce ne definește ca ființe umane. 

Ne dorim să ne regăsim peste 10 ani şi să nu ne ajungă timpul să ne povestim realizările, iar 

profesorii să ne primească cu entuziasmul şi mândria cu care părăsim noi astăzi liceul. 

Şi dacă toate poveştile încep cu “a fost odată” , într-o clipă de răgaz din viaţă o să ne 

amintim că „au fost odată nişte copii minunaţi care învăţau şi nu prea jocul vieţii”.  

 

                                                       Vă mulțumim!!!!! 


