
Şi când bobocul înfloreşte....

Dintr-o lume agitată şi nebună, când fiecare încearcă să găsească metodele cele mai simple 
şi sigure pentru putere şi îmbogăţire, iată că se ridică firav, dar cu multă forţă şi siguranţă un  
boboc cu nume de sfânt, Ioana.

 Acum când tinerii aleargă după distracţii şi discoteci, acest boboc luptă cu înverşunare 
pentru a le demonstra că singurul mod de a răzbate în viaţă este totuşi cartea. Poate veţi spune că  
nu toată lumea are înclinaţii spre învăţătură. Da, este adevărat, dar fiecare vis poate fi îndeplinit.  
De aceea încearcă acest copil să-i facă pe tinerii de vârsta ei să gândească şi să spere, să muncească  
şi tot ceea ce fac să o facă din suflet şi pasiune. O societate bolnavă se poate vindeca numai prin 
muncă asiduă, dăruire şi suflete curate. Ioana vine în ajutorul lor prin culegerile de exerciţii şi  
probleme de matematică, iar pentru ca aceste studii să fie făcute cu drag, introduce şi diferite  
jocuri  distractive,  probleme  aplicative,  legate  de  acea  materie  „grea  şi  inaccesibilă”,  cum  o 
consideră cei mai mulţi. Ea încearcă să-i facă pe cei de vârsta ei să înţeleagă matematica prin 
prisma copilului şi nu a profesorului, care, în multe cazuri, nu se poate coborî la nivelul lor. 

Este uimitor şi impresionant ca la sfârşitul anului să vezi un copil cu un braţ de diplome,  
precum mireasa cu braţul plin de flori:

• Premii  I  pentru  rezultate  deosebite  la  învăţătură,  la  concursuri  de  informatică,  
matematică;

• Medalii  de  argint,  menţiuni  la  concursuri  de  informatică,  la  olimpiade  şi  alte 
concursuri  de  matematică,  premii  speciale  la  engleză  şi  la  concursuri  de  creaţie 
artistică, plastică şi literară;

• Apariţii la Rubrica Rezolvitorilor de probleme în Gazeta Matematică;
• Implicaţii în diferite proiecte şi organizatoare de simpozioane.

Şi…nu sunt toate! După cum spunea Decimo Giunio Giovenale „Mens sana in corpore 
sano”. Ioana a reuşit cu excelenţă, deja de la o vârstă fragedă, să îmbine atât perseverenţa ei în a 
ştii cât mai multe, cât şi dragostea ei pentru sport şi natură. 

Ioana îşi doreşte prin tot ceea ce face ca la sfârşitul anului, acel rând al copiilor premianţi  
să se mărească şi atunci se va înţelege că noua societate va fi mai bună, mai dreaptă şi într-adevăr 
pregătită pentru progres. 

Dragi oameni, luaţi exemplu atunci când un copil luptă pentru mai bine. Luptaţi şi voi,  
ajutaţi-l şi fiţi alături de el. 

În final, nu pot spune decât:  Bobocule, dă drumul petalelor tale să se deschidă, învinge  
ploaia şi furtuna!
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