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PRONATURA – Ediţia 2010
Reluată după o întrerupere de patru ani, acţiunea ecologică, sportivă şi turistică expediţia
PRONATURA din această vară, a însemnat parcurgerea pe biciclete a 102 km cu plecare şi sosire
în Sibiu şi activităţi sportiv-turistice în fiecare din cele cinci zile din program. Beneficiarii
eforturilor noastre au fost 45 de copii şi tineri, în majoritate de la Colegiul Naţional „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu. Cei 31 de copii de 10-14 ani se adaugă celor 300 care au participat cel puţin o dată
la ediţiile precedente.
Am ales rutele mai îndepărtate de asfaltul şoselelor denivelate şi aglomerate de maşini şi cu
şoferi care ne claxonează şi ne pun viaţa în pericol. Am trecut prin locuri unde, incredibil, un număr
mare dintre participanţi, toţi sibieni, nu au fost niciodată, pe dealul Guşteriţei de unde se deschide o
privelişte panoramică a oraşului nostru. Am trecut peste dealuri, pajişti şi prin pâraie, pe drumuri de
căruţe, prin poligonul de la Daia, acum în paragină, prin Nou, sat situat într-un peisaj pitoresc. Din
Corneţel am părăsit din nou asfaltul şi am ajuns în Nucet, sat aproape părăsit şi am descoperit că
drumul judeţean 104 G până la Săcădate, trecut astfel în hărţile rutiere, a devenit un drum de căruţe
desfundat parcurs greu cu o maşină de teren şi cu un şofer iscusit. Ne-am întâlnit cu oamenii
locurilor care ne îmbiau să ne dea apă şi admirativ exclamau: „Uite că sunt şi copii mai mici!
(văzându-l pe Christian, cel mai tânăr participant, cum pedalează). Bravo lor!”.
În aval de sistemul hidroenergetic de la Avrig am descoperit drumuri accesibile cu
bicicletele, locuri de campare şi cursul vechi al Oltului, propice aplicaţiilor nautice. Malurile
Oltului sunt pline de pungi şi, mai ales, pet-uri. Curăţirea zonei de campare şi a împrejurimilor a
avut ca rezultat concret: zece saci de gunoaie, dar şi un efect educativ. Copiii vor ştii cum să
procedeze în asemenea situaţii şi nu numai. Considerăm că vor reveni în aceste locuri cu prieteni
sau cu familia şi vor proceda la fel: depoluăm locul de campare şi la plecare nu lăsăm nimic din
resturile menajere. Pescarii care ne-au urmat în aceste locuri, surprinşi că au găsit un loc mai curat,
vor cugeta un pic şi sperăm să-i fi influenţat, măcar pe unii să nu-şi mai abandoneze ambalajele şi
treptat, treptat sperăm intr-o îmbunătăţire a comportamentului concetăţenilor noştri.
Fiecare activitate a contribuit la lărgirea orizontului de cunoaştere a mediului înconjurător, la
formarea unor deprinderi şi cunoştinţe practice, dar, în primul rând, la dezvoltarea spiritului de
solidaritate acţionând în grup, întrucât nucleul de bază al expediţiei l-a reprezentat echipa, iar cele
12 echipe şi organizatorii a avut obiective comune.
Colaboratorii noştri Felician Groza (Mont X Ride) şi Radu Zaharie (Inter Pares) i-au iniţiat
pe copii şi tineri în tehnica utilizării caiacele şi canoele pe cursul vechi al Oltului. Apoi, împreună
cu ceilalţi adulţi prezenţi, le-am organizat o întrecere pe echipe în canoe şi individuală în caiac. În
jurnalul expediţiei, referitor la activităţile pe apă, Ştefana Muşat a consemnat: „A fost în totalitate
distractiv şi foarte educativ reprezentând o experienţă de neuitat”.
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În apropiere de sistemul hidroenergetic de la Racoviţa, a avut loc proba de orientare
sportivă, după o instruire prealabilă în ce priveşte folosirea hărţii, a busolei şi în mod special,
stabilirea direcţiei de deplasare după unghiul de marş. Ambele activităţi au fost coordonate de prof.
Mircea Nan, dedicat promovării orientării sportive în rândul copiilor şi tinerilor. Ioana Crăciun a
scris în jurnal: „Echipa a fost mai unită ca niciodată atunci când am fost nevoite să parcurgem un
traseu doar cu ajutorul hărţii şi a busolei.”
Sub îndrumarea salvatorilor montani Dumitru Boeraş şi Virgil Grosaru am parcurs traseul
turistic de pe culmea Moaşa până la fosta cabană Suru unde a fost amenajat un refugiu cu
posibilităţi de cazare la prici (10 locuri). Am coborât pe lângă cascadele de pe valea Moaşa iar la
capătul drumului forestier am avut o plăcută surpriză. Am trecut valea pe tiroliană prin grija
prietenilor noştri Cristi Petre, Ovidiu Blăjan şi Matei Radu. În jurnalul echipei condusă de Cristina
Sim a fost consemnat: „Bianca şi Ana au spus că tiroliana a fost cea mai tare experienţă din viaţa
lor”. Întrecerea cronometrată pe biciclete (2,1 km) s-a adăugat activităţilor sportive. S-au dovedit
cei mai buni, în 7 minnute şi 40 de secunde, echipa condusă de Radu Vasile: Cătălin Mărcuţiu,
Traian Suciu şi Alexandru Stoian. În clasamentul general locul I a fost ocupat echipa: Rareş
Arseniu, Andrei Arseniu, Flaviu Arseniu şi Tudor Şerban.
Din program nu a lipsit tradiţionalul foc de tabără unde s-au intonat cântece de munte şi s-au
spus glume. Ultima seara a fost rezervată unui program artistic inedit în care copiii şi tinerii au
intrepretat scurte scenete, parodiind aspecte ale expediţiei. Această seară plăcută o datorăm, în mare
măsură, învăţătoarelor Adriana Nan şi Viorica Boeraş care, pe lângă grija pentru distribuirea hranei,
i-au îndrumat pe copii şi din punct de vedere artistic şi ecologic.
Întoarcerea la Sibiu a efectuat-o deplasându-ne pe lângă malul stâng al Cibinului. La
Tălmaciu am trecut prin vadul râului şi am transbordat bicicletele dându-le din mână în mână. Râul,
nu prea limpede, i-a făcut pe unii să strâmbe din nas la intrare în apă. Apoi, la trecere, au sesizat că
nu este chiar aşa de rău. Aveam deja ghetele murdare şi ici pe colo pete de noroi, inevitabile
deplasării pe drumuri nemodernizate. Această încercare şi oprirea la staţia de epurare de la Şelimbăr
au contribuit foarte bine la apropierea copiilor de natură şi la realizarea dezideratului nostru: să-i
ajutăm să înţeleagă ce se întâmplă cu mediul înconjurător. Noi, sibienii suntem cel mai mare
poluator al Cibinului, care face parte din viaţa noastră fiind dependenţi de el. Explicaţiile de la staţia
de epurare au contribuit la înţelegerea a ceea ce înseamnă circuitul apei de la robinet, adusă din
Cibin şi Sadu, până la deversare tot în Cibin şi preocuparea ca acestă apă să fie cât mai curată.
Acum câţiva ani, înainte de modernizarea staţiei, trecerea prin Cibin s-ar fi făcut cu mai multă
reţinere. Pentru anul următor ne propunem să urmărim circuitul apei de la acumulare până la robinet
şi să vizităm staţia de filtrare.
Am remarcat prestaţia deosebită manifestată în coordonarea echipelor, în toate situaţiile ivite
în timpul expediţiei de către tinerii însoţitori: Ioana Crăciun, Ştefana Muşat, Adina Gaja, Cristina
Sim, Mihai Stoian şi Marc Sora. Andrei Cârceag, participant şi la expediţiile anterioare, împătimit
al muntelui şi al bicicletei, ne-a fost de mare folos în depanerea bicicletelor şi la instruirea
participanţilor în ce priveşte folosirea acestui mijloc de deplasare ecologic şi sănătos. Pe întreaga
durata a expediţiei medicii Daniel Sora şi Iancu Bogdan au fost apropiaţi de copii îngrijindu-i cu
competenţă. Prezenţa lui Fane Tulpan în expediţie a fost o mare bucurie pentru toată lumea.
Prietenul nostru Doru Sim şi colaboratorii de la Action Sport au contribuit la rezolvarea multiplelor
probleme impuse de o asemenea acţiune. La promovarea acţiuni, la pregătirea participanţilor şi la
organizafrea întrecerilor şi-a adus contribuţia prof. Claudia Drăgulescu. Tinerii colaboratorii: prof.
Olimpiu Savu, Laurenţiu Zidaru şi prof. Ioana Bugner, prin implicarea lor ne dau siguranţa ducerii
mai departe a expediţiei încă mulţi ani. Medicul Bogdan Oprea ne-a susţinut atât moral cât şi
material. Eforturile noastre au fost înţelese de primăriile din Avrig şi Racoviţa. Le mulţumesc
tuturor.
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Un gând de consideraţie şi de mulţumire am pentru Andrei Becheş, care şi-a amintit de
experienţa trăită cu ocazia expediţiilor din anii de început şi a facilitat împlicarea RAIFFEISEN
BANK S.A. la organizarea expediţiei din acest an. Le mulţumesc, de asemenea, reprezentanţilor
RAIFFEISEN BANK S.A. care au înţeles să susţină demersul nostru de a scoate pe copii şi tineri
în mijlocul naturii, de a le dezvolta spiritul de protecţie a mediului, obişnuinţa de a acţiona în grup
şi care s-au alăturat comunităţii noastre în promovarea proiectelor educaţionale, considerând că
tânăra generaţie reprezintă cel mai important capital.
Să ne întâlnim la ediţia următoare!
Prof. Dorin Nan
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