TÂNĂRA DE EXCEPŢIE
Cu un an în urmă, Ioana Domnica Dziţac, prietena mea, elevă la Şcoala cu
clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea, publica prima ei carte: „Trepte
matematice” (pentru clasa a V-a). Demersul său m-a bucurat, m-a entuziasmat, mi-a
dat speranţă. Inteligentă, entuziastă, perseverentă, muncitoare, Ioana s-a bucurat şi se
bucură de atenta şi pertinenta îndrumare a profesorului de matematică, doamna
Dorina Szatmari. Părinţii, distinse cadre didactice universitare, îi sunt alături,
înconjurând-o cu dragoste şi preţuire, ghidându-i paşii cu înţelepciune.
În prefaţa primei sale cărţi, Ioana Dziţac scria:
“Această carte a crescut o dată cu mine. Îmi propun să scriu lucrări asemănătoare
şi pentru clasele VI-VIII. Scopul realizării acestei serii de cărţi este de a mă ajuta pe
mine şi pe alţi elevi de gimnaziu la recapitulare, în vederea susţinerii unor lucrări şi
examene viitoare.”
Şi Ioana şi-a ţinut promisiunea. Mă aflu în faţa versiunii electronice a celei de a
doua cărţi: „Trepte matematice” (pentru clasa a VI-a)”. Aceste „trepte matematice”
ne duc de data aceasta pe palierul clasei a VI-a. Cartea este structurată în cinci
capitole: aritmetică şi algebră, geometrie, probleme de sinteză, jocuri şi rebusuri
propuse de autoare, şi bineînţeles, matematica şi calculatorul. Sunt prezentate
noţiunile teoretice învăţate la şcoală, teme, exerciţii, probleme din culegeri sau
probleme şi jocuri create de autoare. Este o carte bine scrisă, clară şi închegată, o
carte utilă, mărturie a preocupărilor şi cunoştinţelor interdisciplinare ale autoarei.
Este o carte care a crescut odată cu autoarea. Ioana urcă „treptele vieţii”, sveltă,
fermecătoare, zâmbitoare, cu pasul ferm şi privirea aţintită spre idealurile sale.
Ioana iubeşte matematica, dar în CV-ul său trece la pasiuni, pe locul întâi,
învăţătura. Şi acest lucru transformă tânăra adolescentă, frumoasă, sensibilă,
inteligentă, gingaşă ca şi florile care luminează paginile cărţii, tânăra care rezolvă
probleme, participă la concursuri de matematică, dar şi de fizică, informatică, se dă
cu rolele, dansează, înoată, merge pe munte, schiază, joacă baschet, într-o tânără de
excepţie.
Ion Barbu spunea că „Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt cu
mult diferite de cele solicitate de poezie şi de arte.” Ioana are aceste puteri sufleteşti
şi speranţa este că prin cărţile sale ea va deveni un model pentru colegii de generaţie
şi le va da şi lor din energia şi forţa sa.
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