
\&quot;Pronatura \&quot;, o sansa sa intelegem natura si sa ne cunoastem mai bine
Pronatura este una dintre cele mai frumoase experiente pe care le-am trait. Ca si in anii trecuti, cand eram
mai mica, si in acest an am fost foarte entuziazmata si foarte fericita de reusita acestei expeditii, si din
acest motiv am hotarat sa scriu cateva randuri despre experienta traita cu ocazia celei de-a XIV-a editii. 
  
  Organizatorii si-au adunat fortele pentru a face expeditia cat mai spectaculoasa si cat mai interesanta
pentru aceasta revenire pe care, cu totii, am asteptat-o atat de mult. Expeditia a avut loc in perioada 2-6
august 2010 si pentru a aniversa aceasta revenire, in programul din acest an, au fost incluse patru probe
speciale care au ajutat la stabilirea clasamentului general, la care s-au adaugat multe alte surprize si
distractii. Fiecare echipa a fost formata din 3 copii de 10-14 ani si un insotitor avand cel putin 15 ani sau
adult. Majoritatea participantilor sunt elevi sau absolventi ai Colegiului National " Gheorghe Lazar "
Sibiu. 
  
  Prima zi, putin plumburie datorita norilor care misunau deasupra micutilor participanti a fost asteptata cu
nerabdare. Acestia ajunsesera in fata stadionului Compa cu multa energie si cu multe forte proaspete
exact la ora stabilita, mai exact la 9. Desigur au mai existat si cativa intarziati, dar haideti sa-i iertam de
data aceasta. Plecarea a avut loc in jurul orei 10, iar elanul cu care au plecat spre crucea de pe dealul
Gusteritei parea sa-i tina plini de energie toata ziua. Peisajele extraordinare, locurile inedite departe de
lumea haotica a orasului, departe de lumea electronica si mai ales departe de lumea care a uitat ce
inseamna respectul si dragostea fata de frumusetea naturii, ii face pe copii sa se destinda, sa se elibereze,
sa fie ei insisi. Aceasta prima zi, a fost foarte dificila din punct de vedere fizic, deoarece am avut un
traseu destul de greu si lung, aproximativ 32 km (Sibiu-Nou-Rosia-Cornatel-Nucet-Sacadate-malul
Oltului, mai jos de barajul de la Avrig). Totusi, din punct de vedere psihic, a fost o zi in care s-au legat
primele si cele mai puternice prietenii, care cu siguranta vor persista si dupa aceasta expeditie. O
adevarata aventura a fost si instalarea corturilor in locul de campare, lupta cu tantarii, furnicile si mai ales
cu soparlele. Pentru a ne racori putin ni s-a dat una din putinele sanse de-a face o baie pe cursul vechi al
Oltului. 
  
  Dupa o noapte tumultoasa, in care fiecare si-a spus propia-i poveste de noapte buna, iata ca simtim
incet, incet racoarea diminetii si oboseala acumulata in prima zi. Ceata deasa, privirile somnoroase
prevesteau o zi mohorata; dar ne-am inselat. Dupa o cana fierbinte de ceai si o mancare extraordinara
adusa special pentru noi de catre firma de catering, parca totul se schimbase, soarele se instalase deasupra
cursului lin al Oltului, iar noi cu nerabdare, de la mic la mare, asteptam sosirea caiacelor si canoelor.
Dupa o instruire amanuntita de folosire a acestor " autovehicule " de apa, ne-am dat drumul rand pe rand
in aval. Aceasta provocare, cu siguranta a fost una dintre cele mai frumoase experiente traite vreodata.
Rasetele copiilor, veselia si buna dispozitie au speriat pestii, spre disperarea pescarilor care au plecat sa
caute locuri mai linistite, dupa ce au primit o lectie din partea noastra a celor mai tineri, care am depoluat
malurile Oltului, acolo unde si-au abandonat resturile menajere si peturile din care s-au delectat cu bere
sau apa minerala. Am ramas doar noi si Oltul, doar Oltul si noi. in cele din urma competitia de caiace si
canoe se apropia, prieteniile s-au lasat putin deoparte si fie ca cel mai bun sa castige. A fost o proba
destul de dificila pentru toti, care s-a terminat cu lacrimi de fericire, iar pentru cei mai mici cu lacrimi de
tristete si neputinta, dar lacrimi din care speram ca au invatat ceva. Ziua continua cu instruirea
participantilor in folosirea busolei si mai ales in ceea ce priveste un concurs de orientare sportiva si
importanta acestuia. Seara se incheie cu voie buna si cu cantece de munte la focul de tabara (" Ma dusei,
pai ma dusei sa trec la Olt,/Cu a mea, cu a mea, cu a mea Mandra cu tot, la, la, la, la, la, la, la... "). 
  
  A treia zi, cu forte proaspete inca de dimineata, am strans locul de campare, am igienizat zona si am
pornit pe biciclete pe malul drept al Oltului si apoi prin Sebesu de Sus spre Valea Moasei. Deplasarea pe
biciclete a fost ingreunata de ploaia mocaneasca care se tinea de cursul Oltului si care nu dorea sa se
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desparta de noi. intr-un final, cand ploaia se linistise, ajungem la poalele dealului impadurit dintre Podul
Olt si Talmaciu, acolo unde era programat concursul de orientare sportiva. Acest concurs a fost cu
adevarat o experienta minunata; soarele incepuse din nou sa lumineze pamantul cel ud si moale, iar
copacii mai ascundeau cate un post de control pe care, din graba sau din entuziasmul care ne stapanea, il
ratam. Cu toate ca era o proba care conta, simteam mirosul si frumusetea padurii, era un loc in care
ramaneai mereu un copil pur si inocent care se pierdea printre micutii concurenti. Dupa ce concursul s-a
sfarsit si oboseala a pus stapanire pe noi, aflam ca mai avem inca atata drum ca si pana acolo de mers. Cu
cat soarele stralucea mai tare cu atat dorinta de a ajunge si de a face o baie in apa limpede si cristalina de
munte, era tot mai mare. in cele din urma am ajuns si apoi ne-am instalat cu totii corturile. Era o seara
minunata cu un cer senin, multe stele si nelipsitul foc de tabara cu minunatele cantece (" Frumoasa-i viata
sus in munti /Cand mergi pe o carare/Putini in lume sunt ca noi//Putini in lumea mare. "). 
  
  A patra zi, o zi minunata intr-un loc extraordinar care incepe cu instruirea in ceea ce priveste mersul pe
munte si anuntarea traseului pe care il vom urma, cat si cu pregatirea rucsacului si a bocancilor pentru a
ne facilita parcursul pana la noua cabana Suru. " Batranele " poteci ne calauzeau drumul lung si greu al
muntilor Fagaras. Oboseala punea tot mai mare stapanire pe noi, la fel si ploaia pe care o resimteam tot
mai mult pe sub pelerine, pana ajungea sa ne atinga pielea. Cand deodata surpriza...Toata lumea era
fericita, oare de ce? La trecerea peste Valea Moasei ni s-a pregatit o surpriza, aceasta vale aveam sa o
trecem pe tiroliana; ce bucurie, ce mare bucurie pentru noi toti. inca o data in aceasta expeditie, unii
dintre participanti au avut ocazia sa experimenteze ceva cu totul nou, parca au invatat sa zboare. Dupa
aceasta experienta radeau nu numai cu sufletul, ci si cu corpul, fapt care l-am revazut la proba artistica.
Desi nu am avut prea mult timp la dispozitie fiecare s-a straduit sa faca ceva nemaivazut; de la cantece, la
bancuri, la scenete comice pana chiar si la pantomima. Fiecare participant a avut sansa sa se exprime asa
cum s-a simtit in acea saptamana inedita si irepetabila din viata lor. Seara continua desigur cu uscarea
corturilor dupa ce au fost inundate si sa nu uitam iarasi de nelipsitul foc de tabara si cantecele de munte
care rasunau si mai intens, mai ales ca era ultima seara din aceasta expeditie petrecuta in mijlocul naturii
departe de haosul orasului si foarte aproape de inima pamantului. 
  
  Iata ca inevitabil s-a produs si am ajuns in ultima zi a expeditiei. Dupa momente placute si unele
neplacute, cu totii eram foarte tristi de faptul ca trebuia sa ne intoarcem acasa. Dupa ultima proba,
concursul pe biciclete care a fost de-a dreptul epuizant, a avut loc festivitatea de premiere, dupa cum era
de asteptat cei mai buni au fost cei dintai, dar desigur pentru noi, toti am luat locul intai. Cand credeam ca
surprizele s-au terminat, apar altele. Am trecut vadul Cibinului asigurandu-ne cu ajutorul unei corzi, iar
cand eram foarte aproape de Sibiu ne-am oprit la statia de purificare a apei de la Şelimbar, unde am fost
asteptati cu deosebita ospitalitate. Reprezentantii societatii Apa-Canal Sibiu s-au preocupat sa ne
informeze de modul cum sunt prelucrate apele uzate pe care le deversam, noi sibienii, in canal, astfel
incat apa care reintra in Cibin sa fie cat mai curata. in cele din urma am ajuns in sfarsit acasa, epuizati,
dar totodata tristi ca aceasta expeditie s-a terminat si in acelasi timp visatori la cea de anul viitor. 
  
  Multumim pentru aceasta experienta inedita Fundatiei "Speranta " din Sibiu, Colegiului National
"Gheorghe Lazar " Sibiu, Agentiei de turism Inter Pares, S.C. Action Sport, Asociatiei "Mount X Ride ",
Asociatiei Salvatorilor Montani si sponsorului principal RAIFFEISEN BANK S.A., care a inteles sa
investeasca in pregatirea noastra pentru un trai in simbioza cu natura si intr-un spirit de solidaritate cu cei
din jurul nostru . 
  
  Adina GAJA, eleva in clasa a XII-a la Colegiul National " Gheorghe Lazar " Sibiu 
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