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Ultima întâlnire din anul 2017 a Cerculului Scriitorilor Ingineri din AGIR (Asociația Generală a
Inginerilor  din  România)  s-a  transformat  într-o  manifestare  consistentă  dedicată,  în  special,
sărbătorilor  de iarnă.  Aceasta a avut  loc luni  18 decembrie 2017 la  Sala AGIR din București,
bd.Dacia nr.26, sector 1. La eveniment au participat şi colaboratorii noştri de la Fundaţia
Literar-Istorică „STOIKA”.
Din prezentarea d-lui Florian Laurențiu Stoica, a rezultat că Fundația Literar-Istorică „STOIKA”, al
cărei preşedinte este, a apărut în peisajul social-cultural din România în anul 2012. Fundația are
caracter nelucrativ, de interes social, de promovare și menținere vie în memoria românilor a faptelor
înaintașilor.  Pe parcursul anilor,  Fundația s-a remarcat prin activități  diverse, de mare răsunet
național: organizarea de simpozioane, expoziții, lansări de cărți, evenimente artistice; acordare de
premii și burse pentru tinerii români care s-au distins prin acțiuni legate de păstrarea românismului;
întocmirea și/sau stimularea publicării de articole, cărți și recenzii de memorialistică vizând membrii
familiei Stoika și alte personalități care și-au adus contribuția la cultura și civilizația românească.
Fundația tipărește revista lunară „Independența Română – Independența prin cultură” (director
Florian Laurențiu Stoica, redactor șef George Stanca) care se remarcă prin articole de înaltă ținută
științifică și literară, dar și prin forma grafică deosebită. Se menționază excelenta colaborare a
Fundației „STOIKA” cu Cercul Scriitorilor Ingineri din AGIR, mulți dintre colegii noștri participând
sistematic la acțiunile organizate de aceasta.
Poeta Doina Bârcă, secretar literar al Fundației Literar-Istorice „STOIKA”, ne-a obișnuit ca anual să
aducă în mijlocul nostru copii minunați, talentați și dornici să ne prezinte, în versuri și pe note
muzicale, poezii, colinde și alte cântece care ilustrează vechile noastre datini de Crăciun.
Efortul lor ne-a încălzit sufletul și ne-a readus o fărămă de căldură și optimism, în peisajul rece și
agitat al evenimentelor cotidiene ce se desfășoară pe plan național și internațional.
Apoi, o serie de colaboratori și colaboratoare ai Fundației Literar-Istorice „STOIKA” au dat citire
unor creații cu tematici de sezon.
Printre ele s-au făcut remarcate, ca de fiecare dată, recitările talentatei actrițe Doina Ghițescu.
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