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REPORTER: Cât timp ai fost în liceu, la ce materie ai învăţat cu cea mai mare plăcere?
ANCA: Am învăţat cu cea mai mare plăcere la Biologie, dar, în cei 8 ani minunaţi petrecuţi în
această şcoală, cel mai intens am lucrat la matematică, pentru că „O ZI FĂRĂ MATEMATICĂ
ESTE O ZI PIERDUTĂ!” după cum spunea stimatul nostru director şi profesor de matematică,
Nicolae ILE, căruia ţin să-i mulţumesc din suflet pentru că ne-a fost întotdeauna aproape!
REPORTER: Ce activităţi ai coordonat de-a lungul celor 8 ani petrecuţi în şcoala
noastră?
ANCA: Îmi amintesc cu plăcere de activitatea la care am fost coordonator, cea de la finele anului 2007, când am
organizat alături de colegii mei, din XII E şi de cei care au fost în XII D, Miss REAL. În rest, am fost participant
direct la toate activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii. (N.R. Anca a făcut parte din Biroul Permanent al Consiliului Elevilor, în clasa a XII-a fiind vicepreşedinte).
REPORTER: Cu ce îţi plăcea cel mai mult să-ţi ocupi timpul liber?
ANCA: Nu aveam prea mult timp liber, dar când îl aveam, îmi plăcea foarte mult să cânt împreună cu fostul meu
coleg Tareq HAJAJ, alături de care activam şi la Cercul Militar, sub directa îndrumare a lui Călin VLĂDUŢ.
REPORTER: După părerea ta, care ar fi cele mai mari dificultăţi în viaţa de licean?
ANCA: Din punctul meu de vedere, cea mai mare dificultate în viaţa de licean este vârsta, pentru că în aceşti ani
apare acel moment în care viaţa te obligă să alegi cine şi ce vrei să fii: o persoană respectată sau o persoană contestată!
REPORTER: Care este lucrul de care ţi-e dor din tot ce ai trăit în liceu?
ANCA: Mi-e dor de TOT ce am trăit în liceu… de la banca în care am stat până la ultimul sunet de clopoţel care a
trezit în sufletul meu emoţii ce nu pot fi explicate în cuvinte! Mi-e dor de veşnicele divergenţe cu colegii, pe care
oricum îi iubesc; de mustrările, mai mult decât părinteşti, ale doamnei diriginte Florica HASAN; de morala sistematică a domnului director; de „colţul de gunoi” cu care o supăram pe tanti Carmen şi pe domnul profesor Dan ISPAS; de orele de Literatura Română ţinute cu multă dăruire de doamna profesoară Monica FĂŞIE; de domnul profesor Eugen CIOLAN, căruia îi mulţumesc pentru faptul că m-a susţinut şi mă susţine în continuare; de domnul
profesor Traian BOGDAN, care ne-a fost un adevărat prieten, de orele de Informatică în care domnul profesor
Manuel BERCOVICI dădea dovadă de multă îngăduinţă şi răbdare cu noi şi de toţi ceilalţi pe care nu i-am amintit,
dar care au fost mereu alături de noi. Mi-e dor de toate sentimentele care m-au încercat în decursul acestor ani de
neuitat!
REPORTER: Care a fost cea mai mare „boacănă” pe care ai făcut-o în timpul liceului?
ANCA: Când am chiulit toată clasa de la ora de matematică, crezând că avem altă oră. Ora a fost recuperată „cu
mustrările de rigoare”.
REPORTER: Cum este viaţa la facultate, spre deosebire de cea din liceu? La ce facultate eşti? Cum sunt
noii colegi?
ANCA: Sunt studentă la Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Oradea, specializarea Biologie. Viaţa de
student este frumoasă şi grea! Cât despre colegi…sunt simpatici, dar lipseşte sinceritatea de la vârsta adolescenţei.
Din fericire, lipsa de sinceritate a colegilor este compensată de unii dascăli cu adevărat devotaţi activităţii lor!
REPORTER: Dacă ai avea posibilitatea să schimbi ceva din ceea ce ai făcut până acum care ar fi acel lucru şi de ce?
ANCA: Nu cred că aş vrea să schimb ceva din ceea ce am făcut până acum pentru că, poate, nu aş şti să fac altfel!
REPORTER: Care crezi că este cheia succesului în viaţă?
ANCA: Munca şi seriozitatea!
REPORTER: Ai vrea să transmiţi ceva prin intermediul revistei?
ANCA: Profit de această ocazie pentru a mulţumi, cu toată sinceritatea, tuturor profesorilor şi personalului administrativ care, în cei 8 ani de şcoală la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”, mi-au fost o a doua familie, m-au sprijinit şi
încurajat întotdeauna, chiar şi atunci când s-a întâmplat să greşesc. Vă mulţumesc şi am să vă păstrez mereu în sufletul meu!
Celor care învaţă acum pe băncile acestei şcoli le doresc mult succes, îi sfătuiesc să-şi respecte şi să-şi
asculte dascălii şi, nu în ultimul rând, să muncească şi să lupte pentru ceea ce îşi doresc!

