
Paul Vacariu sau cum ajunge Sibiul in Argentina
Vine din Tocile, comuna Sadu din judetul Sibiu, urmeaza in prezent cursurile specializarii de
matematica-informatica a Colegiului National "Gheorghe Lazar" si se conduce dupa principiul potrivit
caruia totul este posibil daca exista vointa si determinare. Aceasta idee i-a adus o serie de reusite scolare
si a atras mandria si admiratia in randul cunostintelor si cadrelor didactice.
  
  O minte exacta
  
  Socializare, rabdare si inteligenta. Acestea ar fi trasaturile care creioneaza portretul lui Paul. Ceea ce il
caracterizeaza cel mai mult, insa, este exactitatea. Ratiunea l-a introdus in lumea stiintelor, care i-a adus
numeroase participari la concursuri si olimpiade. Primul sau pas in aceasta sfera l-a facut in clasa a IV-a,
atunci cand a inceput sa mearga la olimpiadele de matematica. De altfel, si-a marcat ciclul gimnazial prin
astfel de participari la nivel local si judetean. in clasa a VIII-a a plusat si si-a incercat norocul la
Olimpiada de Fizica, ajungand la faza judeteana. Dezamagirea i-a fost mare atunci cand a vazut ca se afla
primul sub linia de calificare la etapa nationala, insa acest lucru nu l-a descurajat. Din contra. L-a motivat
sa descopere tainele fizicii in anii ce au urmat. Astfel, in clasa a IX-a, Paul a participat din nou la
olimpiada, de data aceasta ajungand la faza nationala reusind sa obtina o mentiune. Tot atunci, baiatul a
participat si la Olimpiada de Ştiinte pentru juniori, primind mentiune. Apetitul " stiintific " i s-a accentuat
cu aceasta ocazie, astfel ca anul urmator a participat la Olimpiada de Ştiinte ale Pamantului, o combinatie
de discipline (fizica, chimie, biologie si georgrafie), adaugand "colectiei" sale o mentiune nationala. " Am
participat din dorinta de a avea o viata diversa. Am vrut sa incerc cate ceva din fiecare ", marturiseste
Paul. 
  
  "Drumul" spre Buenos Aires
  
  Anul scolar care tocmai s-a incheiat a insemnat pentru tanar izbanda internationala. Cea de a doua
participare la Olimpiada pentru Ştiintele Pamantului, care a avut loc la Braila, i-a adus tot o mentiune, dar
l-a trimis in etapa internationala a competitiei, care se va desfasura la Buenos Aires. La acest concurs
Romania va trimite in octombrie patru " alesi " ai exactitatii, printre care se numara si Paul. El va
reprezenta cu onoare Sibiul. Ceilalti trei tineri premianti sunt din Cluj, Iasi si Bucuresti si au fost selectati
in ordinea punctajului, respectand totodata conditia ca tinerii sa nu fi mai ajuns pana atunci la faza
internationala si ca, pana la aceasta etapa, sa nu fi implinit 18 ani.
  
  Motiv de mandrie
  
  Ce face Paul astazi? Se pregateste din rasputeri pentru etapa internationala din Argentina, ce va avea loc
intre 8-18 octombrie. El a fost in Bucuresti intre 18-30 iunie, pentru a se pune la punct cu probele practice
cu care se va confrunta acolo, trecand cu succes si probele de baraj privind selectionarea lotului pentru
olimpiada. " Am fost la Muzeul de Geologie, la Observatorul Astronomic, la Institutul Hidrologic de la
Baneasa si am facut pregatire cu profesori universitari din Bucuresti ", povesteste Paul.
  
  Pasiunea lui pentru stiintele exacte poate fi considerata innascuta, parintii lui avand si ei o pregatire in
acest domeniu. Asta, dar si ambitia si perseverenta, i-au construit lui Paul un viitor frumos, cu o imagine
demna de apreciat. Apropiatii si profesorii sunt foarte mandri de reusitele tanarului, care face parte dintre
putinii elevi care ajung sa se califice la o etapa internationala. Smaranda Zaharie, Simona Pop, Traian
Todoran, Radu Velica si Adriana Pasca sunt doar cateva dintre cadrele didactice care i-au sprijinit si,
totodata, usurat munca in invatarea Ştiintelor Pamantului. De altfel, nici prietenii nu il considera mai
prejos. " Din punct de vedere moral, Paul este un om cu suflet nobil, foarte amabil, atent si intotdeauna
stie sa se faca placut. Eu, personal, l-am apreciat pentru bunatatea cu care trateaza oamenii si pentru
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gandirea lui rationala. El a fost cel care m-a invatat ca nu exista probleme, ci doar solutii. in ceea ce
priveste realizarile lui pe plan scolar, noi, prietenii, consideram ca e de admirat ca un baiat de varsta lui sa
se poata mandri cu o adevarata colectie de diplome si medalii. Este un om minunat! ", il caracterizeaza
Simona, una dintre prietenele tanarului.
  
  "E placut sa stiu cat mai multe"
  
  Nu doar prietenii, familia sau profesorii lui Paul isi arata aprecierea fata de calitatile deosebite ale
tanarului, ci si organizatii precum Clubul Rotary, care i-a oferit lui Paul o vacanta de doua saptamani in
Danemarca si 10.000 de lei, pe care, spune el, ii va pastra pentru "zile negre" sau pentru facultate. in
acest sens, el isi doreste ca, dupa terminarea liceului, sa urmeze cursurile Facultatii de Medicina " Iuliu
Hatieganu " din Cluj, unde va fi admis fara probleme, pentru ca are locul asigurat datorita premiilor
nationale si internationale castigate.
  
  Şi daca se gandeste cineva ca Paul este pasionat doar de stiintele exacte, lucrurile nu stau chiar asa,
pentru ca tanarul mai este interesat si de lectura, studiul chitarei si de limba germana. Toate acestea fac
din baiat un om deosebit, care reprezinta un model pentru tinerii din ziua de astazi. " imi place
diversitatea. E placut sa stiu cat mai multe din toate. De altfel, stiu limba engleza, dar as vrea sa ma
perfectionez si in franceza, sa invat spaniola si, poate, japoneza ", spune Paul. Toate acestea tin insa de
viitor, pentru ca acum tanarul priveste spre Argentina, locul in care, speram cu totii, Paul va demonstra ca
avem toate motivele sa fim mandri de tara noastra. 
  
  Andra MARINESCU
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