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Primii pași, primele încercări
și SKV în perioada 1880-1945
De mii de ani, pe lângă oamenii care se deplasau per pedes în scop
lucrativ, militar sau de pelerinaj au apărut persoane care o făceau pentru
simpla cunoaștere a unor locuri.
Așa a apărut drumeția, acum recunoscută ca fiind cea mai veche,
răspândită, sănătoasă, accesibilă și ecolgică formă de turism.

Nu e de mirare ca la ”Sibiu, capitala Marelui Principat al Transilvaniei”
apare sub forma unui ”calendar” – de fapt o carte în toată regula - primul
ghid turistic din România – editor Martin Hochmeister, 1790, care
prezintă pe larg organizarea social-administrativă, orașul, împrejurimi,
monumente, hanuri, cafenele, distracții, biblioteci, biserici, magazine,
ateliere, farmacii, medici, spitale, teatru, muzică, ziare, loto, traseul
poștei și poștalioanelor, bacșișul, cursurile de schimb ...”și multe locuri
frumoase și peisaje care ar interesa un călător”. Cartea a fost recent
reeditată în germană și română, la Sibiu.
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Prezența unor ”vizitatori” pe meleagurile românești incepe să fie
documentată de prin secolul al XIII-lea și reciproc apar numele unor
călători plecați de aici și ajunși în locuri depărtate: Grigore Țamblac,
Nicolaus Olahus, Petru Cercel, Andrei Pinxner, Georg Schuller, Nicolae
Milescu Spătaru, Dimitrie Cantemir, care au umblat prin lume să vadă
și să se instruiască.
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O figură aparte a vremurilor trecute face ciobanul autodidact
Badea Cârțan care la 3 ianuarie 1896 pornește - zicem noi astăzi într-o
adevărată ”drumeție de lungă distanță” - străbătând pe jos Transilvania și
continuând pe traseul Seghedin, Budapesta, Viena, Innsbruck traversând
Alpii Italieni, Câmpia Padului, Munții Apenini, Pisa, Livorno și ajunge
după 43 de zile de marș la Roma, pe care o vizitează pe îndelete timp de
patru săptămâni. Continuă apoi spre sud până la Napoli și prin Bologna,
Padova ajunge la Veneția de unde ia trenul spre casă.
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Dintre toate, zona montană a exercitat o atracție specială datorită
necunoscutului învăluit în mister și dificultăților de acces. Pornit spre
cuceriri de tot felul, la început cu teamă și respect apoi cu îndârjire și cu
tot curajul, omul a început rând pe rând să-i cucerească înățimile. Prima
ascensiune documentată datează din 1336 când Francesco Petrarca,
poet și istoric, escaladează Mont Ventoux (1912m) din Provence. Munții
Alpi exercită o atracție specială și vârfurile lor ”cad” unul după altul. O
româncă de viță nobilă, Elena Ghica, cunoscută în Europa ca scriitoarea
Dora d’Istria este prima femeie care face în 1855 o ascensiune pe Vârful
Mönch (4107m) din Alpi și a treia în 1860 pe Mont Blanc (4810m).
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În Carpații noștri Ceahlăul (1907m) este muntele pe care au urcat
personalități moldave ale vremii: Dimitrie Cantemir – 1711, Veniamin
Costache, mitropolit – 1809, Mihai Sturza, voievodul Moldovei – 1835,
Gheorghe Asachi – 1838, Vasile Alecsandri – 1844. Bucegii în schimb
sunt escaladati de la nord sau de la sud, după obârșia fiecăruia: in 1834
un grup de 40 de brasoveni urcă la Omu si coboară pe Valea Gaura iar
în 1842 este consemnată excursia lui Radu și Al. Golescu însoțiți de N.
Kretzulescu, urmați în 1845 de Cezar Bolliac și Nicolae Grigorescu. Un
grup stabil, un prim pas spre ”asociere” autointitulat în glumă ”trinitatea
vremelnică” va fi format din pictorul Nicolae Grigorescu, chimistul
Alfred Bernath și botanistul Dimitrie Grecescu, care împreună dar
fiecare atent la preocupările sale vor colinda cele mai frumoase locuri
din țară între 1869 și 1881.
Numărul amatorilor crește și, în bună tradiție englezească, sfârșesc
prin a se organiza. Așa apare la Londra în 1857 ”Alpine Club”. Apoi
rând pe rând: Austria -1862 ”Österreichscher Alpenverein”, Elveția -1863
”Schweizerischer Alpenverein” și Italia ”Club Alpino Italiano”, Germania
– 1869 ”Deutscher Alpenverein”, Franța – 1874 ”Club Alpine Français”....
În pas cu vremea, câțiva prieteni, poposind în ziua de 22 septembrie
1872 pe Vârful La Om din Piatra Craiului plănuiesc înființarea unei
Asociații Alpine care să se ocupe de ”lărgirea cunoștințelor despre Alpii
Transilvăneni și răspândirea lor, facilizarea accesibilității, pregătirea
mijloacelor necesare numărului tot crescând de vizitatori ai munților
noștrii și de a le fi de ajutor cu sfat și cu faptă”, așa cum a apărut doi ani
mai târziu în Statutul care a stat la baza înregistrării oficiale la data de
23.08.1873. Este vorba de ”Siebenbürgische Alpenverein in Kronstadt”

Cu toate că Transilvania era situată la periferia imperiului, prezența
sașilor și legăturile economice, culturale cu lumea germană și austriacă
permitea acestei provincii să evolueze sincron cu centrul. Așa se explică
apariția ideii înființării unei asociații montane (SAV) la doar doi ani
după cea germană și constituirea celei care mai apoi va dăinuii îndelung
și va deveni una dintre cele mai vechi asociații montane din lume în
funcțiune:

Siebenbürgischer Karpatenverein
SKV
Asociația Carpatină Ardeleană
Ideea înființării SKV a pornit de la Dr. Carl Wolf (1849-1929), o
personalitate a sașilor care de-a lungul vieții a avut numeroase ințiative
prin care a contribuit la progresul societății ardelene.
In vreme ce SAV, odată înființat a rămas un grup restrâns, de prieteni
care organizau excursii între ei, SKV a fost concepută ca o asociație cu
sediul la Sibiu, dezvoltată la nivelul întregii regiuni a Carpaților ardeleni,
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prescurtat SAV, respectiv ”Asociația Alpină Ardeleană la Brașov”. De la
bun început s-a pus problema pregătirii unor ghizi montani, evaluarea
calității potecilor și măsuri pentru îmbunătățirea lor, condițiile fizice și
de
echipament
cerute
participanților la ture și chiar
construcția unei cabane, intenții
care se vor materializa ceva mai
târziu în altă configurație.
Singurul Anuar care s-a păstrat,
cel din 1874 menționează 58 de
membri care au efectuat excursii
în munții Făgăraș, Ciucaș și
Postăvaru, două dintre ele de
mai multe zile. Printre membrii
asociației apar deja nume pe
care istoria le va păstra la loc de
cinste: Carl Bömches, Gheorghe
Dima, Eduard Zaminer, Ioan
Meșiotă, Iosif Pușcariu. Este
prima entitate juridică care prin
modul de înființare, organizare,
numărul de membri și activitate
poate fi considerată ASOCIAȚIE
cu caracter turistic apărută pe
teritoriul României, chiar dacă are caracter local și își va înceta activitatea
autonom câțiva ani mai târziu devenind Secțiunea Brașov a nou
înființatei și dinamicei Asociații SKV cu sediul la Sibiu.
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cu numeroase secțiuni locale și cu planuri ambițioase. A beneficiat în
primii ani de sfaturi - ”consultanță” cum spunem acum - din partea
DOeAv – Asociația Alpină Germano-Austriacă.
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Adunarea Generală de Constituire a
Asociației SKV a avut loc la Sibiu la 28
noiembrie 1880, dată la care asociația
număra 498 membri.
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Conform statutului a fost de
la început o asociație deschisă,
apolitică, menită să acționeze în
folosul societății, a tuturor iubitorilor
de natură și ai munților:
• Cap. I. Scopul asociaţiei:
Scopul
SKV
este
de
a
face
accesibili
Carpaţii
transilvăneni
şi
zonele
adiacente,
de a-i explora ştiinţific şi de
a
publica cunoştiinţele dobândite, de a uşura atingerea punctelor
interesante şi în general să animeze şi să răspândească interesul
pentru aceşti munţi..... Asociaţia se va abţine de la orice
participare la chestiuni politice.
• Cap. II Mijloacele: Mijloacele pentru atingerea scopului sunt
în primul rând: editarea de publicaţii, conferinţe ştiinţifice,
excursii în comun, întruniri, înbunătăţirea drumurilor şi
întreţinerea lor, construirea de adăposturi, crearea de semne
de orientare şi punerea la punct a sistemului de ghizi, crearea
sistemului de salvare în munţi, protecţia florei alpine şi a
monumentelor naturii...
• Cap. III Membrii: Membru poate deveni orice persoană
neprihănită....
• Cap. IV. Fiecare membru trebuie să ajute la promovarea
ţelurilor de interes comun ale asociaţiei.
În 1881, SKV avea
deja 817 membri cuprinși
în 8 secțiuni teritoriale:
Sibiu,
Făgăraș-CincuAgnita,
Sighișoara,
Reghin, Bistrița, Orăștie,
Sebeș și Brașov (prin
desființarea voluntară a
SAV și preluarea celor 74
de membri și a bunurilor
sale), la care s-au adăugat
în următorii ani Valea

Jiului (1885), Mediaș (1906), Cernăuți/Bucovina (1921), București
(1922), Lupeni (1924), Banat (1935), Viena (1881-1919) și succesiv două
Secțiuni Academice (1904-1910, 1912-1914). Pe parcursul existenței
sale, SKV a atins un maxim de 6500 membri, o dezvoltare comparabilă
cu alte regiuni ale Europei raportat la populația de atunci.
Sediul SKV, fixat prin statut, a fost tot timpul la Sibiu. Conducerea
Asociației a fost asigurată în calitate de președinți de către Dr. Karl
Conradt (1880-1889), Dr. Wilhelm Bruckner (1889-1901), Dr. Gustav
Lindner (1901-1909), Josef Konnerth (1909-1914), Ernst Lüdecke
(1914-1919, Dr. Friedrich Kepp (1919-1941) și Fritz Gött (1941-1945).

Asociația SKV număra în rândul membrilor săi pe Dr. Karl Wolf, Dr.
Albert Bielz, Robert Gutt, Julius Römer, Dr. Karl Conradt, Emil Sigerius,
Josef Konnerth, Dr. Wilhelm Bruckner și numeroase alte personalități
ale societății săsești. Caracterul deschis al asociației, pe lângă prevederile
statutare, este dovedit de faptul că i s-au alăturat încă înainte de unirea
Transilvaniei cu România Take Ionescu, ministru în guvernul României
(membru fondator), fiicele și nepoții lui Ion C. Brătianu, fost primministru al României și numeroși alți intelectuali români din Regatul
României și Transilvania precum Mihai Haret, Ion Pillat, Simion
Mehedinți, Gheorghe Dima, Tiberiu Brediceanu, Acad. Emil Racoviță,
Dr. Ioan Meșotă, Iacob Pușcariu, Bucura Dumbravă, Al. Tzigara
Samurcaș, Prof. Dan Rădulescu... Primăriile din Sibiu, Brașov, Mediaș,
Reghin și Sighișoara au sprijinit Asociația și acțiunile ei în calitate de
membri fondatori.
Dr. CARL WOLFF (1849-1929)
– a făcut studii universitare la Sibiu,
Cluj, Budapesta, Viena și Heidelberg,
devenind licențiat în drept, economie și
filosofie. A fondat în 1872 la Sibiu ziarul
Siebenbürgischer-Deutsches Tagesblatt
și în perioada 1881-1887 a fost ales
deputat în Parlamentul din Budapesta
unde alături de colegii sași și români a
luptat împotriva maghiarizării școlilor
din Ardeal. In plan social și economic
a fost un vizionar contribuind prin
ideile și acțiunile sale la propășirea
sașilor și implicit a Transilvaniei.
A inițiat înființarea Asociației Carpatine

Dr. Carl Wolf
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Asociația SKV a apărut după modelul celor din Alpi, în mediul
german/săsesc din Transilvania. Membrii au fost preponderent orășeni,
dar și persoane cu gospodării în satele din jur. Au fost membri persoane
individuale sau grupuri din Praga, Munchen, Leipzig, Manheim, Viena,
Cernăuți, Budapesta și multe alte localități.
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Ardelene / Siebenbürgischer Karpatenverein, după modelul Clubului
Alpin Germano-Austriac, fiind cel care a prezentat statutul și obiectivele
acesteia cu prilejul Adunării Generale de constituire, activitatea căreia a
fost condusă mai departe în calitate de președinte de către Carl Conradt.
Din 1885 devine director al băncii Hermannstädter Allgemeine Sparkasse
și înființează în 1892 societatea pe acțiuni care a inițiat și construit prima
hidrocentrală din România la Sadu (1896), investiție care a dat imediat
posibilitatea electrificării orașului și introducerii tramvaiului electric pe
șine la Sibiu, unul dintre primele din Europa (1905). A introdus reforme
economice în sprijinul întreprinderilor, fermierilor și asociațiilor săsești,
pentru dezvoltarea locală și stoparea emigrărilor. Tot lui îi revine și meritul
canalizării Sibiului, construcția Băii Populare și amenajarea zonei Sub
Arini ca parc de agrement.

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

Cabanele SKV

10

De la bun început
construirea de ”case de
adăpost” s-a impus ca
prioritate și a devenit,
după cum o va dovedi
trecerea
timpului,
o
muncă de Sisif. La sfârșitul
lui 1881 asociația avea deja
un adăpost pe Măgura
primit de la primăria
Cabana SKV Godeanu 1881 SKV
din Cisnădie și alte patru
construite în grabă: Poiana Tomii, Negoi, Piatra Craiului și Godeanu la
care în 1882 s-au adăugat Harghita, Mălăiești, Ineu, Breaza. Nici una nu
a rezistat până la 1900 fiind distruse de furtuni, foc sau vandali. Primele
construcții aveau una sau două încăperi și erau alcătuite din trunchiuri
de copac cu rosturi umplute cu pământ și mușchi și acoperite cu șindrilă.
Până la Primul Război Mondial au fost construite 41 de cabane
în munții Făgăraș, Cindrel, Lotru, Godeanu, Piatra Craiului, Bistriței,
Postăvaru, Parâng dintre care 17 au ars, 13 au fost distruse, 2 au fost
cedate si 9 au supraviețuit fiind mai târziu renovate sau complet refăcute.
Intre acestea se numără o clădire de la 1883 integrată acum sub forma
”corpului vechi” in cabana Postăvaru și două clădiri cu anexe care au
constituit nucleul Stațiunii Păltiniș.
Construcțiile inițiale de la Păltiniș și cele realizate după Primul Război
Mondial au fost mult mai trainice și confortabile, au servit multe zeci de
ani ”fără reparații” susținând turismul montan românesc și rămânând pe
viață în sufletul celor care le-au trecut pragul: Prejba, Bărcaciu, Parâng,
Mălăiești, Postăvaru, Bâlea Cascadă, Bâlea Lac, Bolboci, Urlea, Colibița,

In Anuarul SKV din 1931 arh. Ernst Connert a publicat un studiu
intitulat Dezvoltarea turismului în Munții Făgăraș prin sistemul de
cabane SKV. In mod vizionar, lucrarea pornea deja de la premize
”ecologice” exprimate simplu: ”o dezvoltare prea mare ar fi mai rea decât
preapuținul existent astăzi” și ”să nu ducem în munți scandal de cârciumă
și pretenții hoteliere”. Era preconizată realizarea unui sistem de cabane și
adăposturi bazat pe rețeaua de poteci existentă care să asigure atât
accesul la creastă pe văile principale cât și parcugerea crestei pe porțiuni
sau continuu între Turnu Roșu și Piatra Craiului. Sistemul urma să fie
alcătuit din cabane de
apropiere pe văi la
altiudini
între
1300-1600m, cabane de
altitudine sub creastă la
aproximativ 2000 m,
preponderent pe malul
lacurilor și refugii de
creastă sau în imediata
apropiere. De remarcat
că refugiile urmau să se
Cabana SKV Vistea Mare 1887
afle câte două, la est si
vest, în grija personalului de la cabana de altitudine cea mai apropiată
(întreținere, aprovizionare cu lemne, pază). Refugiile urmau să fie
construite din piatră locală și beton izolate la interior și să asigure un
confort minimal. Cabanele urmau să fie construite din elemente
modulare din lemn, prefabricate jos. Clădirea era concepută să poată fi
extinsă, pentru a crește capacitatea de cazare pe măsura necesităților,
prin mansardare și în a doua fază prin adăugarea unei aripi laterale
pentru care proiectul inițial asigura deja capabilități. Realizarea și
gestionarea cabanelor urma să cadă în sarcina Secțiunilor SKV Sibiu,
Făgăraș, Mediaș, Sighișoara și Brașov. La fel îngrijirea rețelei de poteci,
asigurarea disciplinei și educația turiștilor. In anii care i-au mai rămas
SKV a reușit să construiască în Munții Făgărașului cabanele Negoiu III,
Balea Lac II, Valea Sâmbetei și Urlea II.
Construcția, amenajarea și marcarea potecilor
Inițial drumeția folosea potecile locuitorilor zonei și cel mai adesea
pe cele ale ciobanilor. Dar aceștia, în mersul lor nu au grija priveliștilor și
nici nu-și precupețesc efortul pentru a ajunge mai de-a dreptul și mai
repede la locul unde au treabă, care nu totdeauna coincide cu țelul unui
turist. Așa ca SKV a început să construiască adevărate poteci pentru
drumeție conduse prin locurile cele mai frumoase și cu serpentine
trasate cu măiestrie, pentru asigurarea unui mers lesnicios cu locuri de
popas spre cabane și puncte de interes. Așa s-au adunat peste 1000 de
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Șurianu, Vârfu cu Dor, Valea Sâmbetei, Plaiu Foii, Diham, Curmătura,
Negoi, Păltiniș.
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kilometri de poteci în Carpați: drumul de la Glăjărie pe la cascada
Șerbota la Negoiu (1890) și Poteca Zmeului pe Șerbota spre Vârful
Negoiu (1896), drumul la cabana Prejba (1893-1895), drumul din Valea
Mălăiești, drumul la cabana
Bâlea
Cascadă
(1904)
continuat cu poteca pe
Vânătoarea lui Buteanu și
în paralel cu cea care ajunge
deasupra cascadei, poteca
prin Cheile Cibinului,
drumul spre Lacul Călțun
prin Strunga Doamnei
(Bucura
Dumbravă),
Drumul lui Deubel de la
cabana Mălăiești peste
Bucșoiu la Vârful Omu și
Loc de popas în Postăvaru
cel pe La Lanțuri în Piatra
Craiului, drumul ”albastru” din Poiana Brașov la Cabana Julius Römer
din Postăvaru și multe altele.

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

La început marcajele erau simple dungi roșii sau albastre, după cum
apar prezentate deja în 1898 în ”Ghidul pentru excursii în munții din
împrejurimile Brașovului” editat de Dr. Edward Mysz.
Asemenea lucrări de amenajare în locuri sălbatice nu treceau
neobservate:
Lucian
Blaga
povestește în cartea copilăriei
sale ”Hronicul și cântecul
vârstelor” cum aflat într-o
excursie cu tatăl său în 1903
...”ajungeam în sfârșit în calea,
unde semnele de ulei roșii și
albastre, puse pe brazi de
Asociația Carpatină ne călăuzeau
spre Șurian. Acum nu mai era
nevoie să luăm pădurile de-a
curmezișul”...Iar Mihail Sebastian
pomenește adesea de potecile
din Postăvaru în romanul
”Accidentul” a cărui acțiune se
petrece în iarna 1934-1935:... ”de
la SKV cobora un drum regulat cu
pantă ușoară și bine marcat cu
albastru și alb”...
Canionul 7 Scări
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Felul, forma și culorile
marcajelor au făcut obiectul multor analize și reglementări la care
SKV si-a adus aportul, mai intens în perioada 1934-1937 în cadrul

Consilieratului pentru Turism și apoi al noului înființat ONT care i-a
luat locul, stabilindu-se până la urmă modelele actuale pe fond alb.
Ghizi montani și persoane de încredere

Persoanele de încredere recomandate de către SKV, trecute în
anuar cu nume si adresă, erau localnici
de la baza traseelor, oameni cu oarecare
stare, care știau câteva limbi și se ofereau
voluntar să acorde informații și sprijin
drumeților în caz de nevoie.
Anuarul SKV din 1910 menționează
41 de ghizi români, germani și maghiari
care vorbesc majoritatea 2-3 limbi cum
au fost Constantin Bele și Vasile Astezan
(secțiunea Bistrița), Johann Roth, Ioan
Pop, George Chicu, Nicolae Bunea,
Anton Mack (secțiunea Sibiu), Dumitru
Oancea, Nicolae Lupșor, Ioan Funariu,
Mihai Foca, Gheorghe Pop, Ioan Gravu
(secțiunea Făgăraș), Iosif Bocza, Petru
Condrean, Michael Zabor (secțiunea
Petroșani) Ioan Minea, Peter Depner,
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Pentru
dezvoltarea
drumeției în condiții de
siguranță SKV a pregătit și
creat o rețea de ghizi și
persoane de încredere dintre
localnicii satelor și orașelor de
la începutul traseelor din
munții Țibleș, Rodnei, Bistriței,
Parâng, Retezat, Cindrel,
Lotru, Făgăraș, Piatra Craiului,
Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare
Cabana SKV Prejba I, 1887
și Ciucaș. Aceste persoane au
fost instruite, unele și în
domeniul asigurării primului ajutor, fiind dotate cu o geantă cuprinzând
inventarul specific la timpul respectiv. De exemplu, în 1891 au fost
organizate ture montane de recunoaștere și instruire pe trasele SibiuPetroșani și Negoiu-Zărnești. In 1904 are loc la Făgăraș un curs pentru
instruirea ghizilor la care au participat 17 persoane dintre care au
absolvit 15. Cursul, organizat după modelul DOeAv a inclus măsuri de
prim ajutor și transportul accidentaților, comportamentul în natură,
ocrotirea faunei și florei. Fiecare absolvent a primit o trusă medicală,
busolă, coardă și un baston de munte. Incepând din anul 1904 ghizii SKV
beneficiau de asigurare socială și asigurare în caz de accidente.

Cabana SKV Urlea I 1927
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Simon Andras, Dumitru Langas și trei membri ai familiei Stănilă
(secțiunea Brașov).
Familia Stănilă a dat patru generații de ghizi și cabanieri între 1882
și 1982: Ioan Stănilă senior, ghid și primul cabanier la Mălăiești a avut
împreună cu Maria trei
copii: Ion Stănilă junior,
Gheorghe și Alexe, toți
devenind
ghizi
sau
cabanieri. După 28 de ani
de serviciu credincios,
seniorul moare în 1910 pe
munte, pe vreme de ceață,
trupul fiindu-i găsit și
recuperat de fiul său care
preia cabana. Acesta
Cabana SKV Bărcaciu 1922
moare în Primul Război
Mondial iar soția duce mai
departe cabana până în 1938, munca fiind preluată de fiul ei Gheorghe
până în 1952. Fratele său, Ion va fi cabanier la Omu iar fiul lui Gheorghe
va duce mai departe tradiția la Vârfu cu Dor și apoi la Poiana Izvoarelor,
împlinind suta de ani. Trei dintre ghizii SKV și-au pierdut viața în timpul
serviciului: Mihăilă Pop, Ilie Roman și Sava Drăghiciu.
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Drumeția
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Scopul principal al SKV a fost promovarea drumeției iar amenajarea
de poteci și case de adăpost a apărut ca o necesitate pentru îndeplinirea
lui. Cât despre drumețiile
la oarecare distanță de
domiciliu la vremea
aceea - erau adevărate
”expediții”. De la orașul
de reședință se pornea
cu căruța plină cu bagaje
– haine de vreme rea,
cele necesare înnoptării,
alimente, băutură, veselă.
Ajunși la satele de sub
munte se tocmeau ghizi
Cabana SKV Plaiu Foii 1930
și cai cu conducători care
să preia grosul sarcinilor.
Tarifele erau cunoscute, fiind cele din Anuar dar nimeni nu scăpa fără
”tocmeală” și ”aldămaș”. În lipsa unei vize, greu de obținut, dacă se
alegea totuși un traseu de creastă care pe alocuri, dată fiind configurația
terenului, trecea și dincolo de graniță plus neșansa de a întâlni grăniceri
români neînțelegători, trebuia făcută cale întoarsă. După 1918 situația
s-a îmbunătățit: granițele au dispărut, cabanele s-au înmulțit, potecile

erau tot mai bune și mai multe iar SKV a obținut de la CFR reduceri de
preț la transport de până la 50% pentru membri. Principalele secțiuni
organizau câte 3-4 excursii lunar cu câte 20-25 de persoane.
Schiul

Anuarul
1897
publică o înflăcărată
invitație la practicarea
schiului ca sport de
masă. In 1905 la Brașov
și în 1911 la Sibiu se
înființează
Asociații
de Schi (KSV respectiv
HSV), conducerea și
majoritatea membrilor
Lecție de schi la Sâmbăta
fiind în același timp și
membri SKV, motiv
pentru care au existat și investiții realizate împreună: un teren de 3,5 ha
cu trambulinele pentru sărituri și cabana Höhenheim din Poiana Brașov
respectiv cabana Prejba din munții Lotrului. In lipsa instalațiilor de
transport pe cablu se urca pe pârtie pas cu pas iar cei mai întreprinzători
practicau schiul ”de tură” care ia din nou amploare acum. Incepând din
iarna 1911/1912 toți cabanierii SKV erau obligați să învețe să schieze.
De atunci încoace schiul va rămâne principala formă de agrement sau
activitate sportivă de iarnă pentru numeroși membri SKV.
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Acest sport a fost
adus în Ardeal la scurt
timp după introducerea
schiului alpin în Alpi.
La 1892 ”pe străzile
Brașovului schiorii erau
ceva obișnuit” iar în
1893 patru ofițeri din
Sibiu, toți membri SKV,
organizați de Andreas
Lecție de schi la Bâlea Lac
Berger, efectuează o
tură pe schiuri pornind
din Munții Cibinului de la locul numit ”la Duși”, până la Petrila, peste
vârful Frumoasa (2156m), distanță aeriană 113 km. Expediția a durat trei
zile, între care una cu viscol. A fost prima traversare pe schiuri din
Europa la peste 2000 de metri, depășind turele de la Heimgarten din
1890 (1790m) si Stuhleck 1892 (1783m). De menționat că dintre toți
participanții, doar Berger avea oarecare antrenament pe schiuri, ceilalți
luând abia cu acel prilej contact cu noul sport, dar având experiență de
patinatori. Berger va reface tura în 1894 și 1895 cu 16 respectiv 5
coechipieri în două zile.

15

Salvarea în munți
Preocupări pentru integritatea persoanei și salvare în caz de accident
au fost enunțate încă de la înființarea SKV iar primul pas a fost făcut prin
pregătirea ghizilor. Un eveniment tragic petrecut la 1 mai 1919 – moartea
accidentală a unui tânăr sighișorean în Postăvaru - a determinat
înființarea câteva zile mai târziu, pe 9 mai, a primului Centru de Salvare
Alpină / Alpine Rettungsstelle la Brașov. Autoritățile orașului au apreciat
inițiativa, au recunoscut
caracterul de utilitate publică
al noului serviciu și au acordat
sprijin Centrului. In 1925 este
înființat un Centru similar la
Sibiu. Echipele de salvatori
erau alcătuite din alpiniști
temerari cu multă experiență
care activau pe bază de
voluntariat. Asemenea servicii
Cabana SKV Șurianu II 1930
au apărut apoi și în cadrul
altor
asociații:
Clubul
Drumeților (1924), Clubul Alpin Român (1936). Din păcate, în perioada
respectivă, timpul de reacție de la constatarea unui accident/sau a unei
dispariții la alarmare, alcătuirea echipei și ajungerea la locul de
intervenție era foarte lung și de cele mai multe ori acțiunea devenea
căutarea și recuperarea unui cadavru.
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Ocrotirea naturii
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Asociația număra în rândul membrilor săi numeroase persoane cu
solidă pregătire și preocupări pentru natură care, în special în perioada
de început, au contribuit prin publicarea cercetărilor lor la cunoașterea
și identificarea florei și faunei din regiune. Așa au fost Franz Fronius care
în primul anuar SKV publică un documentat articol ”Caracteristicile
florei din Transilvania”. In anuarul din 1883 Florian Porcius, unul dintre
creatorii terminologie botanice românești, membru al Academiei
Române, publică un studiu asupra florei din munții Rodnei, rezultat a
numeroase excursii de documentare. Primul președinte al secțiunii
Brașov a SKV, prof. Julius Römer – botanist, face studii îndelungate
asupra florei alpine din Transilvania, ocupându-se în special de floarea
de colț și bujorul de munte pentru acesta din urmă găsind particularități
locale specifice, în legătură cu care a publicat cinci articole. De asemenea
publică studii despre ”Flora din Masivul Postăvaru”, ”Flora Țării Bârsei”,
”Bogăția de plante a Bucegilor”. Tot SKV se ocupă și de editarea albumului
”Flora alpină din Sudcarpați” realizat de Dr. Karl Ungar, la Sibiu în 1913.
Grijulie față de protecția naturii SKV se afiliază în 1908 la ”Asociația
pentru ocrotirea și îngrijirea plantelor alpine” cu sediul la Bamberg/
Germania. Prima acțiune în această calitate sunt demersuri față de

autorități pentru ocrotirea florei alpine în baza unei liste cuprinzând
plantele care necesită protecție și în primul rând cele considerate
”monumente ale naturii”.
Necesitatea protecției naturii, a cabanelor și a potecilor de vandalism
a condus un grup de turiști experimentați la crearea în 1909 la Brașov a
unui serviciu specializat: Paza Carpaților (Karpatenwacht) transformată
cinci ani mai târziu în Paza montană (Bergwacht) pentru ...”a pretinde
excursioniștilor disciplină și
ordine la preumblările în
munți și la cabane, a păzi
tezaurul de neînlocuit pe care
il constituie flora alpină”...
Noii membri ai Asociației
erau îndrumați să adopte o
conduită corectă în timpul
excursiilor și erau instruiți
cum să procedeze încât
Cabana SKV Bâlea Cascadă I 1883
trecerea lor prin natură să nu
lase urme sub formă de gunoi sau distrugeri.
Incă de la înființare SKV a devenit, prin anuarele sale, o platformă
pentru promovarea progresului înregistrat în domeniul speologiei. Prin
lucrarea sa ”Contribuție la cunoașterea peșterilor din Transilvania”
editată în 1884 E.A. Bielz, vicepreședinte SKV, aduce în atenție
acest subiect. Următoarele
anuare conțin rapoarte ale unor
expediții cu până la zece
participanți în diferite peșteri
din munții Perșani, Piatra
Craiului, Bucegi care au drept
scop cartarea și studierea lor din
punct de vedere geologic,
mineralogic și zoologic. In 1926
se înființează la Brașov, în cadrul
SKV o ”Companie a peșterilor”
care sub îndrumarea lui Emil
Teutsch cercetează peșterile din
împrejurimi și trezește interesul
profesorului Dr. Georg Kyrle de
la Universitatea din Viena,
Coborâre în Avenul Vlădușca
întemeietorul
speologiei
teoretice, pe care il invită la
Brașov pentru a ține prelegeri și cu care vizitează printre altele avenul
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Speologie
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din Vlădușca. Interesul pentru asemenea activități crește și în 1929
Alfred Prox înființează tot aici ”Asociația voluntară a cercetătorilor de
peșteri brașoveni”. Prox și colaboratorii săi stabilesc în 1930 recordul de
adâncime la explorarea unui aven (Grind/Piatra Craiului), cartografiază
în total 90 de peșteri și, sub diferite forme de organizare, își vor continua
activitatea și în zilele noastre.
Cabane, stațiuni turistice și ...filatelie
Identificând locuri cu mare potențial turistic și construind acolo
primele cabane, SKV a pus bazele câtorva stațiuni:
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Hohe Rinne – stațiunea Păltiniș - cea mai veche și înaltă stațiune
montană din România. Numele german sub care a fost cunoscută la
început provine de la un izvor/șipot aflat în apropierea locului. Ideea a
apărut cu ocazia unei conferințe SKV în 1885 când medicul Julius Pidner
von Steinburg a vorbit despre influența benefică a climatului de altitudine
asupra sănătății și a sugerat înființarea unui ”loc de cură, unde atât
persoanele suferinde cât și turiștii iubitori de munte sa-și poată căuta
liniștea și sănătatea”. Hotărârea de principiu a fost luată la 27 martie de
Dr. Carl Wolff, Dr. Iohann Preda, Wilhelm Copony, Dr. Ioan Moga și
Samuel Fleischer. Dr. Carl Conradt, primul președinte SKV a îmbrățișat
ideea și după analiza mai multor locații (Bâlea Cascadă, Bistra, Crinț,
Șanta, Valea Sadului, Prejba, Poiana Neamțului, Păliniș) și tratative
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Cabanele Stațiunii Păltiniș după 1894

îndelungate, alegerea s-a oprit asupra unei zone montane între vârfurile
Oncești și Păltiniș. Terenul aparținea comunei Cristian de la care în 1891
s-a obținut dreptul de administrare gratuită pentru 50 de ani a 35 de
hectare de teren și a construcțiilor care vor fi edificate. Pădurarul șef
Gustav Conrad a proiectat clădirile și întreg ansamblu iar Robert Gutt,
primul președinte al secțiunii Sibiu a preluat coordonarea lucrărilor care
au fost realizate de o echipă de dulgheri din Rășinari condusă de Șerban
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Cruciat. Cu tot incendiul de pădure care a afectat zona, în iunie 1894
aveau să fie inaugurate primele trei clădiri de cură cu anexele aferente iar
în 1896 locația avea să fie recunoscută oficial ca stațiune montană de
odihnă și tratament. Investițiile SKV din această etapă au fost evaluate la
echivalentul a 100 kg aur, mare parte din credite fiind girate cu averea
personală a președintelui asociației. Construcția a inclus și drumul de
acces prin Cristian la care s-a renunțat în 1902 (spre supărarea obștei
care spera să beneficieze în trecere de vilegieaturiștii Păltinișului) după
terminarea unei căi mai scurte, prin Rășinari. In acest fel durata
transportului de la și la Sibiu cu trăsura s-a redus la 5 respectiv 3 ore.
Apar automobilele dar...circulația celor private pe traseul Rășinari –
Păltiniș va fi interzis din 1908 până în 1920 pentru a nu deranja turiștii
cu zgomotul și fumul produs. In 1904 este instalată o legătură telefonică
cu Sibiul. Până la primul război mondial funcționarea a avut un caracter
sezonier (iunie-mijlocul lui septembrie). In locul turiștilor războiul a
adus răniți pentru convalescență și militari pentru cursuri de schi și
pregătire în teren muntos în condiții de iarnă. Cu prilejul luptelor din
jurul Sibiului de la sfârșitul lui 1916 stațiunea a fost devastată. Schiorii au
apărut la Păltiniș în sezonul 1912-1913 prevestind viitoarea vocație a
stațiunii - sporturile de iarnă. In 1919, chiar înainte de înregistrarea
oficială a activității SKV în cadrul statului român (25 octombrie 1923)
stațiunea își reia activitatea. In stațiune este inaugurat un serviciu poștal
local care pune în circulație vederi (începând cu 1894) și șapte ediții de
mărci poștale (1895-1910 în circulație până prin 1923) editate sub sigla
SKV, francate cu ștampile SKV, toate ajunse acum valoroase piese de
colecție. Din 1927 stațiunea funcționează întregul an, iluminatul cu
petrol este înlocuit cu becuri
electrice și este realizată
legătura cu rețeau telefonică
națională. In 1930 este
achiziționat pentru transport
un autobuz cu 10 locuri și în
1936 altul cu 18 locuri.
Numărul celor care au
beneficiat de ”cură” crește pe
măsura dezvoltării, de exemplu
Prima Casa a Turiștilor SKV Păltiniș
628 de persoane în 1904 și
1751 în 1936. Stațiunea era
alcătuită din zona de tratament (patru clădiri, acum protejate ca
monument istoric), o ”Casă a Turiștilor”, băile și popicăria pentru
relaxare și o clădire administativă. Tot în cadrul stațiunii, SKV a construit
65 km de poteci bine marcate, două terenuri de tenis și a amenajat mai
multe pârtii și o trambulină pentru schi. In apropiere au fost construite
separat dar în colaborare un sanatoriu militar și o casă a medicilor. Tot
acolo se găsea cabana Tannhof/Curtea cu Brazi, reședința de facto a SKV
la Păltiniș, în jurul căreia Dr. Gustav Lindner a creat, pentru un timp,
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prima grădină botanică alpină din Carpați. Dictatul de la Viena (30
august 1940) aduce la Sibiu Universitatea din Cluj, o parte dintre facultăți
fiind de nevoie găzduite la Păltiniș. În noiembrie 1941 expiră concesiunea
pe 50 de ani asupra terenului iar în 1942 SKV pierde licitația în favoarea
noului locatar. Cu toate greutățile vremii SKV găsește puterea să o ia de
la capăt: schimbă un teren proprietatea sa din zona Vălare cu 2,2 ha de
teren cu o pădure doborâtă de furtună de pe Oncești și din lemnul
recuperat înalță o falnică și nouă ”Casă a Turiștilor” inaugurată în 1944,
devenită după naționalizare Cabana 1 Păltiniș, actuala Cabana Nora.
SKV nu și-a propus ca Păltinișul să fie o afacere. Scopul a fost să asigure
un loc de tratament convenabil și de odihnă/recreere în principal pentru
localnici (Casa de Cură) și promovarea drumeției prin Casa Turiștilor și
numeroasele poteci din împrejurimi, loc potrivit pentru excursii și
tabere școlare. Turiștii beneficiau de serviciile unor ghizi și oameni de
încredere locali: Ioan Simion, Livius Brote, Ion Pop, Ion Grebenea, Ion
Bratu. In mod special membrii asociației beneficiau de 50% reducere la
tarife.
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Muza, George Coșbuc și continuitatea SKV. Un îndrăgit traseu de
drumeție din Păltiniș, realizat în 1904 de SKV și încorporat în 2017 de SKV
în traseul european de lungă distanță E8, e figurat pe vechile hărți ca fiind
Poteca Margareta / Gretchenweg. Numele vine de la frumoasa fiică a unui
iubitor de turism, membru fondator SKV, inițiator și sponsor al realizării
potecii. Ani mai târziu George Coșbuc a mărturisit că pentru cunoscuta
poezie și romanță de dragoste din lumea satului românesc „Numai una”
recitată, cântată și fredonată multe decenii, a fost inspirat în perioada
1887-1889 cât a stat la Sibiu de aceeași frumoasă domnișoară...săsoaică,
pe care o zărea dimineața grăbindu-se spre școală – Margareta Hertel.
Tânăra doamnă, soțul Kurt Ziegler și copii lor, Alice, Nora și Kurt vor fi la
rândul lor activi în asociația SKV. Fiica Nora și soțul ei Carl Orendi vor
continua până spre sfârșitul vieții să organizeze în spiritul SKV excursii în
împrejurimile Sibiului cu prietenii, între care și familia Șofariu.
Poiana Brașov – cea mai importantă și căutată stațiune montană
a României. Muntele Postăvaru („mons gymnicus” in documente) pe
care se află stațiunea și-a primit numele nemțesc („Schuler“) probabil pe
baza faptului că venitul din păduritul zonei revenea scolii (Schule) sau,
mai bine spus, elevilor (Schüler) liceului brașovean (scola coronensis)
întemeiat de Honterus în 1543, elevi care faceau anual o excursie în
Postavaru (exire ad montes) și „se distrau cu glume şi jocuri“. S-ar părea
că elevii liceului au fost cu adevărat primii turiști ai orașului Brasov…
În 1857 doi liceeni de la cursul superior (Eduard Gusbeth și Eduard
Copony) reușiseră să urce pe Postavar iarna, fapt excepţional pentru
vremea respectivă, comentat îndelung în ziare ca și primele urcări pe
timp de iarna în Piatra Craiului din 1883, în Bucegi 1884 și în Piatra
Mare 1890.

Secțiunea brașoveană a SKV a construit și marcat două drumuri pe
Postavaru: „Drumul roşu” de la cabana „Capra Neagra” şi „Drumul
albastru“, de pe Tampa peste Crucur. La acestea s-a adăugat in 1883
prima cabana pe Postavaru, construita in intervalul 2 aprilie 1881-7
octombrie 1883. Cabana s-a numit initial Schulerhütte – Cabana Schuler,
dupa numele sasesc al Postăvarului. Cabana a fost extinsă în 1891 (din
1885 gospodarită și păzită în timpul verii, începând cu 1906 și în timpul
iernii) care și astăzi se mai poate vedea încorporată în actuala cabană,

Cabana SKV Postăvaru 1883

În Poiana la vremea aceea nu exista nici o casă locuită permanent.
Terenurile aparțineau orașului, unor persoane particulare (Bobiţ, Lupan,
Capăţană, Toropoiu, Govna, Ristea) și Bisericii Sf. Nicolae. Se puteau
vedea ici și colo numai șuri pentru fân. Dar turismul şi schiul au animat
acest colț de natură, al cărui peisaj s-a schimbat complet într-un sfert de
secol.
Încă din 1918, seful secţiunii Braşov a SKV - dr. Gustav Philippi - a
anticipat că „în scurt timp Brașovul va fi vizitat de mult mai multă lume...
scopul asociației noastre este deschiderea munților prin amenajarea și
darea în folosință a drumurilor și prin construirea de cabane”.
A urmat punerea în practică a unui frumos proiect realizat de SKV
împreună cu KSV: în august 1924 a fost dat in funcțiune Höhenheim,
primul hotel al viitoarei stațiuni - actualul și modernizatul „Ruia“. Fațada
cu ferestrele orientate spre sud, sala de mese confortabilă și placută sunt
o mărturie a talentului constructorului (arh. A. Schuller). In apropiere
au fost construite și ulterior mărite primele trambuline pentru sărituri
cu schiurile din țară. Intreg terenul aferent hotelului și trambulinelor,
totalizând 6,7 ha a devenit proprietatea SKV și KSV în 1925 prin
cumpărare.
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fiind cel mai vechi adăpost montan in funcțiune din țară. In 1903 a
fost construit așa numitul Pavilion iar în 1907 o anexă gospodărească.
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Curând au apărut și alte clădiri în Poiana: „Turcu-Căpațână“, mai
multe case particulare, câteva vile și Cabana Cercetașilor. Pe Postavaru
s-a construit în anii ´30 cu sprijinul fabricii de avioane IAR cabana TCR
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Cabana SKV Höhenheim 1924, actualul hotel Ruia
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de lângă vârful Cristianul Mare. Două noi pârtii de coborâre erau
disponibile: așa numita pârtie de pe valea cu stâlpii de telefon (astazi
Pârtia Sulinar) pentru schiorii avansați și o pârtie familială peste Crucur
și Drester spre Poiana, prelungită apoi cu „Drumul lui Gust” până în
oraș.
In anul 1933 SKV a simțit nevoia de a avea în Postăvaru o cabană
mai mare. După planurile inginerului G. Frank au fost adăugate două
săli de mese, un bar, o garderobă pentru schiuri și o cameră pentru ceruit
schiurile. Lucrarile au fost finanțate de către Asociația SKV printr-o
campanie de donații și foarte multă muncă voluntară – zeci de mii de
cărămizi au fost urcate în rucsacuri!
O viață de munte deosebită a început să se dezvolte în această cabană,
unde pe parcursul mai multor ani „părinții Postavarului” (Morawetz,
Gust) au condus și indrumat ziua la schi, seara la activitați de cabană
mulți turiști și pasionați ai schiului care alcătuiau o mare familie. Era loc
destul pentru toți în cabană și pe pârtii. Se mergea pe jos din Poiana spre
Postavaru… unii reuseau chiar 2-3 coborâri zilnice.
In chiar anul inaugurării cabanei, a trecut pe acolo scriitorul Mihail
Sebastian, mare amator de schi, care câțiva ani mai tarziu a publicat
romanul “Accidentul” a cărui acțiune se petrece în cea mai mare parte
în Poiana Brașov-Postăvaru. Imprejurimile, stațiunea de atunci, cabana,
potecile, marcajele, pârtiile și atmosfera vremii sunt descrise cu multa

exactitate și farmec iar numele SKV este menționat în cuprinsul cărții
de zeci de ori.
Colibița – de curând devenită stațiune montană, a fost descoperită
de secțiunea Bistrița Năsăud a SKV care a cumpărat terenul și a inaugurat
în 1929, alături de câteva case de vacanță particulare, prima cabană din
zonă destinată turiștilor. Aceasta a funcționat și după naționalizare și ar
fi rămas pe malul frumosului lac de acumulare de astăzi, dacă nu ar fi
fost demolată din execes de zel odată cu biserica și satul Colibița aflate
mult mai jos, care urmau să fie și au fost ulterior acoperite de apă după
terminarea barajului.
Anuarele, hărțile, ghidurile turistice SKV și revista Drumețul

Datorită abundenței de informații
cuprinse în primul capitol, Anuarele
SKV sunt considerate cea dintâi
publicație de tip enciclopedic din România.

Anuar SKV

Până la anul 1923 inclusiv, anuarele conțineau și lista pe secțiuni a
membrilor, inclusiv ocupația: funcționari, mici întreprizători, studenți,
profesori, meseriași, medici, farmaciști, comercianți, bancheri, militari,
ingineri, directori si proprietari de mari intreprinderi, politicieni, preoți,
silvicultori, membri ai familiilor acestora și numeroase doamne și
domnișoare.
Au apărut astfel în paginile anuarelor 150 de articole cu caracter
geografic (rapoarte ale excursiilor, descrierea unor călătorii, descrieri
de trasee și obiective turistice), 25 de studii cu caracter istoric, cultural,
etnografic, 25 având ca tematică geologia (peșteri, mineralogie,
hidrologie, etc), 12 din domeniul zoologiei, 12 despre botanică, 30 cu
caracter organizatoric asupra activității asociației.
In perioada 1921-1927, pentru a face față creșterii numărului de
lucrări de interes publicabile a fost editată o revistă cu apariție bianuală
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Anuarele au fost publicațiile prin
intermediul cărora asociația își informa
membrii asupra activității anului
anterior apariției. Au fost editate 58 de
anuare care acoperă întreaga existență
a asociaței, mai puțin pentru anii
1915-1921. Fiecare volum avea două
capitole:
• articole despre flora, fauna,
geografia, geologia unei zone și
descrierea unor excursii
• informații în legătură cu
activitatea
secțiunilor
și
asociației
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– ”Der Wanderer” / ”Drumețul” care prezenta rezultatele cercetărilor
membrilor SKV sau ale unor colaboratori cu renume.
Anuarele au fost distribuite membrilor dar au fost trimise și
numeroaselor asociații din întreaga Europă cu care SKV întreținea
legături și schimburi de informații. Un abonat de vază al Anuarului a
fost pe toată durata vieții Regele Carol I.
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O inițativă practică, nemaiîntâlnită și neatinsă de atunci nici măcar
acum prin folosirea internetului, a fost încorporarea în cuprinsul
anuarelor din perioada 1904-1923 a unor pagini detașabile cuprinzând
toate informațiile valabile în anul respectiv necesare unui turist pentru
munții din toate zonele în care funcționau secțiuni SKV. Pentru fiecare
culme spre care alegeai să te îndrepți găseai:
• căile de acces și culoarea marcajelor folosite
• numele și adresele oamenilor de încredere din satele de la
poale la care te puteai adresa pentru cazare, masă, transport,
informații sau ajutor
• numele și adresa ghizilor SKV specializați pentru traseul
respectiv, nivelul de calificare (absolvent de curs, autorizat,
ajutor de ghid), abilități lingvistice, servicii suplimentare oferite
(transport cu căruța, cu cai, porter de bagaje)
• tarifele practicate de ghizi și porteri, pe zi, funcție de serviciu și
calificare
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Informatii detaliate asupra traseelor in Anuarul SKV din 1905

•

durata și tarifele pentru transport pe rute prestabilite și separat
tarife per km și oră, la cerere

•
•
•
•
•
•

casele de adăpost, altitudinea, capacitatea (număr încăperi,
locuri), servicii disponibile
detalii despre obligațiile ghidului: între altele duce gratis bagaj
client de maxim 8 kg
obligația ghizilor autorizați: dispun de pașaport valabil, harta
zonei, coardă și trusă sanitară
felul în care se decontează abaterile de la ”contract”: schimbare
traseu, durată, vreme proastă
amenzile aplicate de SKV ghizilor pentru lipsa de punctualitate
și alte abateri
informațiile oferite de săgețile și panourile indicatoare și
interpretarea culorilor folosite

La toate acestea se adăuga rugămintea ca turistul să comunice
secțiunii respective SKV eventualele deteriorări ale marcajelor și
indicatoarelor observate pe traseu.

Separat de anuare apar editate de către SKV broșuri cu descrieri ale
traseelor montane și ulterior adevărate ghiduri turistice:
• 1884 ”Fremdenführers von Hermannstadt und Umgebung” /
”Ghid pentru Sibiu și împrejurimi” reeditat in 1896 si 1902
• 1888 ”Skizzen zu den empfehlenswertensten, von Hermannstadt
ausgehenden Gebirgsausflügen” / ”Schițe pentu excursiile
montane recomandat a fi întreprinse în Sibiu”
• 1890 ”Tourenweiser” / ”Ghid de ture” și 1898 ”Wegweiser in den
Gebirgen der Umgebung von Kronstadt” / ”Ghid pentru munții
din împrejurimile Brașovului”.
• 1905 „Călăuz pentru Sibiu și împrejurimi” cu un capitol
”Excursii la munte” – editura SKV
Pe lângă informațiile asupra traseelor și punctelor de interes cititorul
primea sfaturi practice privind alimentația și îmbrăcămintea potrivită:
...”doamnele să poarte fuste lungi cu nasturi în față, încălțămite solidă,
haine de ploaie sau Havlock” (o pelerină)
In 1925, din însărcinarea conducerii SKV, Secțiunea Brașov editează
un ”Ghid al SKV” / „Wegweiser des Siebenbürgischen Karpatenvereins” în
care sunt prezentate Asociația SKV cu secțiunile sale precum și o mare
varietate de informații utile: trasee, marcaje, durata turelor, cabane și
capacitatea lor, costul înnoptărilor, servicii disponibile, etc. Din acest
moment asemenea informații nu vor mai apărea în anuare ci în acest fel
de publicații specializate.
Prin grija secțiunilor sale, SKV editează hărți foarte apreciate la
vremea lor, unele dintre ele aplicate pe pânză, practice și rezistente:
• harta munților Cindrel și a munților Șurian – 1894
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Aceste informații erau completate, actualizate și disponibile an de
an împreună cu Anuarul respectiv.
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•
•

harta turistică a Secțiunii SKV Sibiu - 1898
harta împrejurimilor casei de cură Păltiniș

-

1901

Harta SKV a Munților Făgăraș 1921

•
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•
•
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•

harta munților Cindrel (parțial și Lotru), scara 1:75.000-1912
și 1921
harta Munților Făgărașului, scara 1:75.000-1912 și 1921
harta pentru Poiana Brașov, Postăvaru și Piatra Mare
1:30.000-1913
harta munților Piatra Craiului – 1930

Muzeul Carpatin
Propunerea realizării unui muzeu de științe naturale și etnografie
al SKV i-a aparținut unui membru al asociaiei din Petroșani, Franz
Zimmermann. Ideea unui ”Muzeu Carpatin” este aprobată la nivelul
Asociației în 1888 și este desemnat un comitet de 60 de persoane să ii dea
viață. Eforturile se conjugă cu cele ale Societății Transilvănene pentru
Științe Naturale ”Siebenbürgischer Verein für Naturwiessenschaften”
înființată în 1849 la Sibiu și care dispunea deja de colecții diverse într-un
sediu neîncăpător. Cu donații, stipendii și sprijin din multe părți clădirea
este inaugurată în 1895. Este actualul Muzeu de Istorie Naturală, secție
a Muzeului Brukenthal din Sibiu. Renumitul etnolog Emil Sigerius
își donează propria colecție care număra 500 de piese între care și
numeroase articole de artă populară românească din care face parte și
”camera țărănească”, exponate care au stat la baza înființării în 1905 a
Muzeului „Asociațiunii Astra” din Sibiu, devenit cu timpul cel mai mare
complex etnografic din țară, renumit acum în întreaga lume.

Camarazii din Carpați

O influență totuși a existat: între 1886 și 1893 a avut loc între AustroUngaria și România un ”război vamal”, respectiv România a impus o
vamă uriașă produselor industriale din Imperiu. Intreprinzători, sași
din Ardeal, au înființat la sud de graniță o fabrică de stofe la Azuga,
fabrică de hârtie și întreprindere de prelucrare a lemnului la Bușteni,
fabrică de bere la Azuga. Câțiva dintre ei, consecvenți bunelor obiceiuri,
influențează, sprijină și se implică în activitățile montane din zona
noului lor domiciliu. Până la urmă, în 1891 este redactat un statut al
”Cercului Excursioniștilor” și în 1893 este înființată la inițiativa
starețului Mânăstirii Sinaia, arhimanditul Nifon ”Societatea Carpatină
Sinaia”. Până în 1912, anul disoluției sale, Societatea are realizări
remarcabile: amenajarea Peșterii Ialomiței și construirea unei case
de adăpost în apropiere, refacerea casei de adăpost de la Vârful Omu
(construită de către SKV în 1888), alta nouă în șaua Caraiman și ridicarea
unor ”pavilioane” pe Vârful cu Dor, Furnica, Piscul Câinelui și la stâna
Piscul Câinelui, împreună cu drumurile de pe Valea Jepilor, de la Gura
Dihamului la Pichetul Roșu, drumul de pe Valea Cerbului și drumul de
la Peștera Ialomiței la Vârful cu Dor.
EKE – Erdélyi Kárpát-Egyesület / Societatea Carpatină Ardeleană
a luat ființă la Cluj în 1891. De-a lungul anilor, personalități cunoscute
precum Dezső Radnóti, Dr. Antal Hermann, Vilmos Hankó, Gyula
Czárán, Jenő Cholnoky, Ernő Balogh, Sándor Tavaszy, János Bányai
sau Béla Páter au influențat spiritul EKE. Societatea a atins apogeul la
începutul secolului trecut când a avut un maxim de 6000 de membri.
In 1902 EKE a inaugurat la Cluj un muzeu, în casa în care s-a născut
regele Matei Corvin, unde caracteristicile etnografice și diversitatea artei
populare erau prezentate într-un mod unic. Datorită situației politice
din perioada interbelică, Societatea a pierdut muzeul iar în 1948 a
pierdut și celelalte bunuri rămase. După o pauză forțată de 50 de ani
EKE a fost reînființată în 1991 și are acum 18 sucursale în orașe din
toată Transilvania, toate funcționând sub egida centrului administrativ
principal din Cluj. Societatea numără în prezent aproximativ 1500 de
membri fiind cea mai mare organizație turistică din România. EKE
Vándortábor (Tabăra de corturi) este cel mai mare eveniment pe care
societatea îl organizează anual. Obiectivele EKE sunt: protejarea
mediului natural, practicarea și promovarea drumeției și ecoturismului
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Când a apărut SKV ca asociație bine întocmită, ideea plutea deja
în aer și în spațiul românesc. Exista din 1875 ”Societatea Geografilor
din România”, o asociație care cuprindea somități într-ale științelor
geografice. Dimitrie Sturdza, propunea pe când era Președinte al
Academiei Române, în 1882 crearea unui ”Club Carpatin” a cărui
misiune ar fi deocamdată a inlesni escursiunile și ascensiunile în Bucegi și
Ceahlău prin înființarea de câteva blockhaus pe vârfurile acestor munți,
asigurarea potecelor în locurile primejdioase și formarea de călăuze”.
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în general, cunoașterea, popularizarea și protejarea valorilor culturale și
etnice.
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In 1903 ia ființă ”Societatea Turiștilor din România” – STR, având
ca președinte pe Ferdinand – prințul moștenitor și reunind numeroase
personalități: Al. Tzigara Samurcaș, Grigore Antipa, I.C. Brătianu,
Traian Lalescu, Simion Mehedinți, Al. Urechia, Barbu Stirbey, Bucura
Dumbravă, Alexandru Vlahuță, Take Ionescu, Spiru și Mihai Haret...
STR a construit o cabană în Piatra Craiului și alta la poalele Negoiului,
în Argeș și a marcat trei poteci: spre Negoiu, pe Valea Jepilor și Valea
Cerbului. Funcționează efectiv 13 ani și dezvoltă secțiuni după modelul
SKV în București, Iași, Câmpulung Muscel, Turnu Severin, Ploiești și
Bacău, ajungând la un maxim de 321 membri. Colaborează cu SKV
pentru asigurarea de facilități prin reciprocitate: membri STR aveau
acces la cabanele SKV iar membri SKV se puteau deplasa la sud de
Carpați fără pașaport și primeau reduceri la transport. O realizare
notabilă este editarea Anuarelor STR în perioada 1904-1916 remarcabile
prin conținut (prezentare de trasee turistice și reportaje monografice) și
prestigiul semnăturilor. Cu timpul activitatea și numărul de membri se
reduc și fuzionează în 1931 cu TCR.
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Apare în 1920 ”Hanul Drumeților” la care se asociază Bucura
Dumbravă, Emanoil Bucuța, Mihai Haret, Simon Mehedinți, A. Tzigara
Samurcaș, Al. Urechia – o grupare cu ambiții provenită din STR care
construiește Casa Peștera, două ”hanuri ale drumeților” la Sinaia, începe
construcția unei noi cabane la Omu pe locul celei edificate în 1888 de
SKV și editează câteva cărți de referință pe teme turistice: Cartea
Munților (Bucura Dumbravă), Peștera Ialomiței, Casa Peștera, Castelul
Peleș (Mihai Haret), Anuarul Bucegilor (C.I. Ionescu). In 1925, după ce
ajunge la 1325 de membri, asociația se transformă în ”Turing Clubul
României” – TCR. In 1931 fuzionează cu
Societatea Turiștilor Români (STR) și în
1933 cu ”Frăția Munteană” fondată de
Emil Racoviță în 1920, ajungând la un
maxim de 4000 de membri cu secțiuni la
Brașov, Munții Apuseni, Bucovina, Retezat,
Maramureș, Satu Mare, Banat, Sibiu, Arad,
Vrancea, Prahova, Târnave. TCR ridică
Noua Casă Peștera, cabanele Surul,
Bărcaciu, Baleia, Pietrile, Cristianu Mare,
Băișoara și Prislop, construiește și
marchează drumuri și poteci. Intre anii 1938-1947 editează ”Calendarul
turistic TCR” și ”Enciclopedia turistică” și hărți turistice pentru Piatra
Craiului, Postăvaru și Piatra Mare, Bucegi și Gârbova, Ceahlău, Retezat,
Făgăraș.

In aceeași perioadă a funcționat și ”Asociația Drumeților din
Munții Ialomiței și României” – ADMIR, fondată în 1929 la București
și care a reunit câțiva entuziaști ai muntelui: Emilian Iliescu, Ion UdrișteOlt, Ion Ionescu-Dunăreanu, Nicolae Dimitriu, care au organizat câteva
mari excursii în munți și au construit Casa
Babele din Bucegi, Casa Radu Negru in
Piatra Craiului sub vârful La Om (prin
repararea unei cabane mai vechi a STR)
respectiv au administrat Casa Vlad Țepeș pe
versantul sudic al Făgărașilor, Casa Vlaicu
Vodă în Iezer-Păpușa zona Voina și un
refugiu mai sus, pe malul lacului Iezer.

In 1931 în cadrul TCR, opt dintre membri atrași mai mult de
abrupturile stâncoase decât de drumeție, înființează ”Gruparea Alpină”
cu care părăsesc în 1933 asociația mamă și se afiliază la ADMIR unde
editează câteva trimestre ”Buletinul Alpin”. In 1934 se desprind și de aici
preluând ”Buletinul” în cadrul unei noi asociații ”Clubului Alpin
Român” căruia îi dau naștere. Iși îndreaptă energia și timpul spre
abordarea pereților greu accesibili și escalade de iarnă, specializându-se
și îndrumând și alți amatori spre cățărare alpină. La început au fost
Gheorghe Frim, Nicolae Dimitriu, Nicolae
Comănescu, Alexandru Beldie, Vasile
Nicolau, Traian Belitoreanu, Gheorghe
Georgescu și Ion Sincan la care se adaugă
apoi Radu Țițeica, Niculae Baticu, Emilian
Cristea, Ioan Coman, Toma Boerescu..și
mulți alții care au făcut istorie în acest
sport. Fiind vorba de cățărare ca mod de
abordare a muntelui, CAR nu a depășit 100
de membri. In scurt timp, după școlarizării
în Alpi s-a trecut de la tehnică rudimentară
la tehnici și materiale moderne și noi
performanțe. CAR a construit refugiul Coștila în 1938 și Căminul Alpin
la Bușteni în 1939.
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Șase elevi de la liceul ”Mihai Viteazu”
din București înființează în 1929 ”Grupul
Alpin Brav” și sprijiniți mai apoi de câțiva profesori organizează excursii
cu prieteni și colegi. Deveniți studenți, foștii colegi transformă Grupul
în ”Clubul Carpatin Român” și își extind activitatea, la excursiile lor
participând de-a lungul timpului peste 4500 de persoane, fără nici un
accident. Au reușit, cu entuziasm și perseverență, apelând la arhitecții
Stelian Gănescu și Gaby Storck – camarazi de club și un constructor
iubitor de munte din Sinaia, cu bani adunați cu greu din cotizații, donații
și multă muncă voluntară, să contruiască pe Caraiman cabana ”Brav”
inaugurată în 1943 după șapte ani de eforturi și griji.
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Interesant și neobișnuit pentru spațiul românesc este faptul că o
serie de personalități ale vieții culturale și politice au fost membri în
mai multe asociații în acelaști timp, chiar dinainte de 1918, contribuind
ca idei și bune practici să treacă de la unii la alții: Take Ionescu, Mihai
Haret, Bucura Dumbravă, Emil Racoviță, Gen. N. Vicol, Emanoil
Bucuța, Dan Rădulescu, Alexandru Borza, Al. Tzigara Samurcaș și mulți
alții. Diferitele asociații au avut aceleași țeluri: organizarea de excursii
colective, construirea și îngrijirea de adăposturi și poteci, protecția
naturii, cercetare științifică, scrieri cu conținut turistic. Dar înainte de
toate și cea mai influentă a fost SKV ca model de organizare, număr de
membri, rezultate și longevitate. ”Cartea Munților” apărută la București
în 1920 – un minunat îndemn și o colecție de sfaturi pentru drumeție,
se încheie cu vorbele admirative ale Bucurei Dumbravă față de SKV:
”Priviți dincolo de munți, unde turismul e organizat de ani de zile într-un
spirit adevărat democratic, adică altruism si pus la îndemâna tuturora”.

30

La 1921 apar primele idei în legătură cu ”căutarea unei forme
a preocupării de stat în acest domeniu” din partea unor personalității
active în asociațiile deja existente: Emil Racoviță (Frăția Munteană),
Mihai Haret (Hanul Drumeților), generalul Vicol (Societatea de
hidrologie medicală și climatologie). Apare mai întâi un ”Serviciu al
turismului” care în 1926 își schimbă denumirea în Oficiul Național
de Turism (ONT) în cadrul Ministerului Sănătății ocupându-se doar
de stațiuni balneare iar din 1933 se vorbește despre ”Rolul industriei
turistice în economia națională a României”. In 1936 este promulgată
”Legea pentru organizarea turismului în România” care prevedea că
”Pentru organizarea, coordonarea, îndrumarea și dezvoltarea turismului
în România se înființează pe lângă Ministerul de Interne, Oficiul Național
de Turism”. Din păcate, de aici încolo, autoritățile sunt preocupate doar
de turism ca aducător direct de venituri și supra-reglementarea acestor
activități, rolul social, educativ și contribuția la sănătatea populației a
turismului activ promovat prin asociații fiind ignorat. După nici 10 ani
asociațiile vor fi desființate, patrimonul lor confiscat și exploatat până
la distrugere sau risipire, fapt unic în Europa, cu consecințe dramatice
pentru starea actuală a drumeției și climatul social din România.
Schimburi de informații și publicații
Asociația SKV a fost în legătură și a schimbat informații și
publicații cu Societatea Turiștilor din România și ulterior cu Turing
Clubul României iar pe plan extern cu aproape o sută de asociații
între care Schweizerischer Alpenklub (Elvetia), Verein Deutscher
Touristen (Germania), Magyar Turista Egyesulet (Ungaria), Norske
Touristforening (Norvegia), Touristenforoningens (Suedia), Alpine
Club (Anglia), Danske Touristforening (Danemarca), Towarzystwa
Tatrzanskiego (Polonia), Deutscher und Oestereichischer Alpenverein
(Germania-Austria), Appalachian-Mountain-Klub (USA), Club Alpino
Siciliano (Italia), Societe de touristes du Dauphine (Franța).

SKV și politica

Prin mobilizarea parţială decretată în ţară în primăvara anului 1939,
SKV a pierdut mulţi membri tineri. Prin dictatul de la Viena din august
1940 cu ruperea Ardealului de nord din teritoriul României şi acordarea lui
Ungariei, SKV pierde secţiunile Bistriţa şi Reghin. În septembrie 1940, sub
presiunea exercitată din Germania, Andreas Schmid, înflăcărat adept al
nazismului, e numit conducătorul Grupului Etnic German din România.
Prin Decretul-Lege din noiembrie 1940 al guvernului Antonescu,
Grupul Etnic German este declarat persoană juridică de drept public,
căreia îi aparţin toate persoanele de naţionalitate germană. Prin
acest act, toate organizaţiile şi instituţiile minorităţii germane din ţară
sunt subordonate forțat Grupului Etnic German – sunt «aliniate» cum
se spunea atunci. Chiar și școlile saşilor, de secole în subordinea Bisericii
Evanghelice, trec în subordinea Grupului Etnic German. SKV intenționa
ca la adunarea generală din luna august 1940 să sărbătorească 60 de ani
rodnici de existenţă. Evenimentul se amână întâi pentru noiembrie și
apoi «la dorinţa grupului etnic» pentru 16 februarie 1941. La alegerile
care erau scadente, președintele SKV în serviciu exemplar din 1919
Dr. Friedrich Kepp comunică, conform celor consemnate în procesul
verbal al ședinței, faptul că ”timpul său a expirat” și e nevoit să anunțe că
”propune pe omul dorit de conducerea grupului etnic” – Fritz Gött (fostul
preşedinte al secţiunii Braşov, de unde demisionase cu un an în urmă!).
Acesta anunță la rândul său că ”a fost însărcinat de conducerea grupului
etnic... ca ostaș i s-a pus la dispoziție și promite că va îndeplini cu toate
puterile sale îndatoririle...Culoarea democratică va dispare și va intra și în
această Societate principiul diriguitor”. Mai mult decât atât: ”Clarificarea
raportului Societății (SKV) față de grupul etnic, rezervată unui timp
ulterior, va avea ca urmare modificarea statutelor”. Acestă modificare a
Statutului care ar fi compromis Asociația nu a mai avut loc!
Chiar şi după înlocuirea președintelui asociației cu o persoană aflată
în subordinea Grupului Etnic German (februarie 1941), în cei patru
ani care au urmat, nu s-a procedat la excluderi din SKV și nu a fost
schimbat statutul, păstrând până la capăt prevederea de a nu fi o
asociaţie politică şi nici nu a fost întrodus în statut «paragraful
arian», conform căruia numai aparţinătorii rasei ariene puteau fi
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Pe parcursul existenței sale, chiar în perioade dificile și sub presiune
politică, asociația SKV a rămas consecventă ideii de a fi o organizație
deschisă din punct de vedere etnic și apolitică. Apropierea celui de
al doilea război mondial de spațiul românesc a introdus presiuni
excepționale care nu au rămas fără urmări: pentru acoperirea pierderilor
deja suferite pe diferite fronturi Hitler impune țărilor ocupate sau ”aliate”,
inclusiv României, ca bărbații de naționalitate germană să fie încorporați
în armata germană. Mai mult, ei vor fi repartizati preponderent în
formațiunile SS. Această decizie a însemnat pentru sașii ardeleni pierderi
grele pe front și repercusiuni grave după război.
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membrii ai acestei asociaţii (cum s-a întâmplat la DOeAV – asociația
montană germano-austriacă).
Odată cu declanşarea pe 22 Iunie 1941 a ofensivei Germaniei
împotriva Uniunii Sovietice cu participarea activă a României, apar
restricţii în circulaţia cu maşini la sfârşit de săptămână, și se face
rechiziţionare de camioane şi autobuze. Anuarul pentru 1940 apare în
1941. Majoritatea cabanelor sunt închise în timpul iernii și numărul
vizitatorilor scade drastic. Tineri sunt chemați pentru încorporare. Fac
ultimele excursii și își iau la revedere de la munții copilăriei. Pentru mulți
va fi adio. Anuarul din 1944 cuprinde ultimul raport de activitate și ca
un remember, lista exactă a tuturor cabanelor construite și reconstruite
până atunci de către SKV: 59.
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La 23 august 1944 are loc evenimentul care va hotărâ soarta României
pe următorii 45 de ani. Pe de o parte fericit pentru că fereşte ţara de
distrugeri prin evitarea luptelor pe teritoriul ei. Pe de altă parte, datorită
propunerii Uniunii Sovietice şi acceptului Angliei şi Statelor Unite – ţara
intră în sfera de influenţă a URSS, instaurându-se de la bun început cu
directa imixtiune a sovieticilor un aparat comunist de represiune. In
octombrie 1944 mii de cetățeni care au deținut anterior poziții oficiale
au fost internați în lagăre. Apoi, sistematic, în anii care au urmat, cea mai
mare parte a eliltei politice, culturale și economice a societății românești
ajunge, după procese sumare și condamnări rapide în închisori, în lagăre
de muncă, deportați sau strămutați cu domicilii obligatorii.
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1945-1990
Lichidarea SKV ca asociație

Jurnale ale Consiliului de Ministri
Ministerul Justitiei
Consiliul de Miniştri în şedinţa sa
de la 13 Iunie 1945,
Luând în deliberare raportul
d-lui ministru secretar de stat la
Departamentul Justiţiei Nr. 56.820
din 6 Iunie 1945;
Având în vedere dispoziţiunile
art. 9, alin. 2 si 6 din legea Nr. 11 din
1944, pentru controlul persoanelor
juridice,
Decide:
Art. I. Societatea Carpatină
Ardeleană a Turiştilor S.K.V., cu
sediul în Bucureşti, str. Dr. Obedenaru
nr. 33, cu filialele sale, se disolvă şi se
lichidează pe data prezentului jurnal.
Art. II. Patrimoniul societăţii
disolvate, se atribue Oficiului Naţional
de Turism, de pe lângă Ministerul
Propagandei, cu excepţia Casei de
odihnă Hohenheim, din PoianaBraşov, care rămâne la dispoziţia
Ministerului Muncii.
Hotararea de lichidare si dizolvare
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Prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii nr. 921 din 13 iunie 1945, în
baza Legii nr. 11 / 1944, art. 9, al.2 («fără arătare de motive»), «SKV se
dizolvă şi se lichidează pe data prezentului jurnal».
Având în vedere că toate celelalte asociaţii similare au fost desființate
abia în 1948 se poate trage concluzia că SKV a fost dizolvată din
considerente politice fără a ţine cont de meritele ei deosebite pe tărâmul
turismului în România.
Acest decret urma să lichideze SKV-ul pentru totdeauna:
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Art. III. D-l ministru al justiţiei este însărcinat cu aducerea la
îndeplinire a dispoziţiunilor acestui jurnal.
Dr. Petru Groza, L. Pătrăşcanu, M. Ralea, Pr. C. Burducea, Dr. D.
Bagdazar, Anton Alexandrescu, Ing. Tudor Ionescu, Lotar Rădăceanu, P.
Bejah, R. Zăroni, Prof. ing. Gh. Nicolau, General C. Vasiliu-Răşeanu, St.
Voitec, P. Constantinescu-Iaşi
---------------------------------------------------------------------------Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 921 din 13 iunie 1945, publicat in
Monitorul Oficial (partea I.) nr. 137 din 20 iunie 1945
Eroare: Secțiunile SKV nu au avut personalitate juridică. Sediul SKV a
fost tot timpul la Sibiu. La adresa de pe str. Obedenaru nr. 33 din București
s-a aflat doar sediul secțiunii București a SKV.
Lichidarea formală a SKV ca asociație
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Lichidarea și preluarea a fost realizată de către comisii trimise
pe teren care au întocmit inventare foarte amănunțite (până la nivel
de tacâmuri și ”cearceafuri complet
deteriorate”).
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Au fost astfel preluate în bună
stare, în funcțiune și cu tot inventarul
17 cabane cu 1.230 de locuri de cazare,
având o vechime medie de 13 ani:
Hohenheim/Ruia din Poiana Brașov,
Păltiniș, Postăvaru, Curmătura, Negoiu,
Bâlea Lac, Bâlea Cascadă, Valea
Sâmbetei, Urlea, Colibița, Șurian, Naia,
Parâng, Bolboci, Vârfu cu Dor, Diham și
Mălăiești.
Trei ani mai târziu a venit rândul
celorlalte asociații. La 11 iunie 1948, prin
HCM nr. 837 ”au fost dizolvate pentru
Acțiunea de preluare a cabanelor interese superioare de stat următoarele
asociații turistice, persoane juridice:
Asociația drumeților din munții României (ADMIR), Amicii Predealului,
Clubul Alpin Român (CAR), Clubul Carpatin Român, Dor de ducă, Hai
la drum, Piatra Craiului, România pitorească, Turing Clubul României
(TCR), Societatea Carpatină Ardeleană (EKE), Plaiuri Românești,
Brădetul, Banatul, Clubul turistic bănățean, Drumeția, Societatea de
gimnastică, sport și muzică, Vulturul Carpaților și Encian”. Ca și anterior
în cazul SKV, patrimoniul acestor asociații a fost trecut în administrarea
ONT. Dacă în 1936 ONT a fost înființat ”pentru organizarea,
coordonarea, îndrumarea și dezvoltarea turismului în România”, în 1948
”trebuia să facă din turism o armă în mâna poporului”...

Având în vedere că toate celelalte asociaţii similare au fost desființate
abia în 1948 se poate trage concluzia că SKV a fost dizolvată din
considerente politice fără a ţine cont de meritele ei deosebite pe tărâmul
turismului în România.
Simultan cu desființarea tuturor asociațiilor ia ființă Asociația
Turismului Popular (ATP) cu scopul de ”a organiza și dezvolta turismul
sub toate formele: turism general-camping, turism de munte și alpinism
tehnic”. Sindicaliștii, studenții și elevii acceptați ca membri ATP cu dosare
și recomandări solide se bucurau de înlesniri la transport, cazare, acces
la evenimente și la publicații. Pe lângă numeroșii nepricepuți și activiști
lozincarzi care s-au grăbit să-și găsească un loc comod aici s-au alăturat
noii structuri și persoane oneste și cu experiență care reprezentau
deja un nume în domeniu turistic și l-au servit cu cinste în continuare:
Valeriu Pușcariu, Emilian Iliescu, Ionel Coman, Toma Boierescu, Carol
Lehmann și multi alții.
La 5 martie 1949 prin decretul 88 atribuțiile ONT sunt preluate de
Confederația Generală a Muncii prin Secția de turism iar la 26 iunie
1949 se înființează Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport (CCFS)
de pe lângă Consiliul de Miniștri care ”are sarcina de a realiza politica
partidului și guvernului în domeniul sportului și educației fizice, cu
sprijinul activ al sindicatelor”.
Unora dintre sporturi li se acordă brusc o importanță deosebită, după
model sovietic: zborul cu si fără motor, parașutismul, radiotelegrafia,
tirul și...alpinismul. Acestea erau menite să pregătească tineretul pentru
apărarea patriei. Așa se face că alpinismul se desprinde de turismul
montan și în asociațiile sportive noi apar secții cu acest profil. Incepe
goana după performanțe, sunt atacate și cucerite toate piscurile, pereții
stâncoș și fisurile, sunt organizate concursuri și campionate. Natural,
lupta se dă între echipele militare Steaua și Dinamo iar Voința și echipele
studențești de la Știința le încurcă din când în când socotelile. In acest
domeniu presa este aproape liberă și prezintă detaliat succesele. Printre
câștigătorii și campionii despre care se scrie frecvent apar și numele
unor foști membri SKV, sau sportivi mai tineri proveniți din familiile sau
anturajul lor – o primă formă de continuitate.
Chiar dacă nu mai existau asociațiile tradiționale, cei obișnuiți cu
muntele, individual, în familie, cu prieteni sau cunoscuți, porneau la
drum cu sacul de merinde în spate, luând trenul și camioane sau tractoare
de ocazie până la poalele munților și apoi pe potecile știute spre cabanele
cunoscute, unele gospodărite încă de vechii cabanieri. Primii ani au fost
restricții și controale: cel care se încumeta trebuia să dispună de o ”Foaie
de itinerar” aprobată de sindicat, care să conțină numele responsabilului,
numărul de persoane din grup, data, traseul, mijlocul de deplasare, viza
locurilor de trecere.
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Multe schimbări – noi și mărețe realizări
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Cât despre Secția de Turism a CGM, ea ”pune accentul pe înfrățirea
muncitorilor cu țărănimea muncitoare” cu 100.000 de oameni ai muncii
care petrec săptămânal timpul liber în natură, dispunând de convenții
speciale cu CFR și RATA, vara și iarna la munte, vara la mare....plus
propagada de rigoare.
ATP este desființată în 1950. In 1955 se (re) înființează ONT Carpați,
ca întreprindere de stat pe lângă Ministerul Comerțului Exterior. In
1959 ONT Carpați preia și problemele de turism intern și implicit preia
exploatarea bazei materiale. Anterior, în 1957 apăruse Uniunea de
Cultură Fizică și Sport (UCFS) din care includea Federația Română
de Schi, Bob și Alpinism. In 1962 alpinismul trece la Comisia Centrală
de Turism-Alpinism (CCTA) care în 1967 se transformă în Federația
Română de Turism-Alpinism (FRTA) unde este cuprinsă și drumeția
montană.
In 1968 apare Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) destinat
să asigure turism de masă pentru tineri între 14 și 30 de ani, respectiv
petrecerea agreabilă a timpului liber, concedii, vacanțe, inclusiv
întregirea instrucției, educației comuniste/patriotice. După 10 ani BTT
raporta că dispune de 4000 de cercuri de turism iar la acțiunile sale au
participat 22 de milioane de tineri.
In martie 1971 apare Ministerul Turismului cu direcții de turism
internațional, intern, personal-invățământ, investiții, plan-finanțe
etc. care preia în subordine ONT Carpați-București, ONT Carpați
Litoral-Constanța, ONT Carpați-Brașov și ITHR-București, mai târziu
completate cu oficii de turism pentru fiecare județ.
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Politică și distracție. Inainte de marile sărbători (1 mai, 23 august,
7 noiembrie sau diferite congrese ale partidului) plecau pe munte pentru
câteva zile echipe de voluntari care instalau pe vârfuri, cabane sau
monumente ale naturii tot felul de plăci (din marmură, inox, aluminiu
– după profilul fiecărei întreprinderi) cu inscripții înălțătoare legate de
eveniment, în fapt motiv de chiul și distracție pe la cabane pe banii
sindicatului. Ici-colo asemenea relicve mai pot fi întâlnite.

Cabana BNR Podragu 1949

Despre cabane. Prin
acțiunile din 1945 și 1948
statul a preluat 20 de cabane
de la SKV și cel puțin 23 de
cabane de la celelalte asociații.
Au fost exploatate apoi de
administratori
indiferenți
zeci de ani până la distrugere
sau
degradare
avansată.
Emil von Bömches, cel care
s-a ocupat de construcția și
gestionarea cabanelor la SKV
Brașov își permite să adreseze

De la SKV la Salvamont
Dispariția asociațiilor montane tradiționale după război a lăsat
descoperit domeniul intervențiilor de salvare în zona alpină. Au fost
situații în care autoritățile au apelat la armată sau chiar la... elevi. Cu
câteva ore înainte de sigilarea și confiscarea magaziei de materiale a SKV
câțiva copii au recuperat de acolo cele mai importante echipamente. Leau fost de ajutor în octombrie 1946 când, în lipsa altei soluții, ONT a apelat
prin directorul de la Liceul German din Sibiu la elevii din fosta grupă
de tineret a SKV antrenată de Carl Bonfert și Toma Boierescu, pentru

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

o reclamație autorităților, semnalând proasta gospodărire a acestora.
Urmarea: la 67 de ani este trimis la închisoare pentru șase luni.
Apar și câteva cabane noi: Banca Națională construiește în 1948/49
lângă lacul Podragu, în locul unui adăpost SKV, o cabană confortabilă și
extrem de solidă – posibil un punct de sprijin în mijlocul unor locuri în
care partizanii erau prezenți și activi.
Tot atunci e înlocuită cabana SKV Bâlea Lac din 1937 cu una mult
mai mare și se construiește un hotel în 1963 la Negoiu lângă vechea
cabană. Odată cu apariția autoturismelor și extinderea rețelei de șosele
locuri tradițional ”montane” devin foarte ușor accesibile și sunt dotate
cu hoteluri confortabile: este terminat în 1950 hotelul de la Cota 1400
din Bucegi (început în 1934), se construiește la Poiana Brașov în 1951
Hotelul „Poiana” pentru Jocurile Mondiale Universitare de Iarnă (distrus
de incendiu în 1952 și refăcut în
1957 ca ”Hotelul Sport”) și în
1966 este terminată noua șosea
Brașov-Poiana. După inaugurarea
Transfăgărășanului cabana Bâlea
Cascadă e înlocuită cu un hotel
în 1972, iar pe versantul opus
apare cabana Cota 2000. In multe
zone ale țării se extinde domeniul
schiabil
și
se
introduce
transportul pe cablu: Poiana
Cabana ONT Bâlea Lac 1949
Brașov, Sinaia, Bușteni, Păltiniș,
Borșa, Vatra Dornei, Muntele
Mic, Straja. Dar nu a mai fost construită nici o cabană de munte autentică,
cu acces exclusiv pe potecă, iar cele rămăse au fost lăsate în paragină.
Publicații. Perioada anilor 60-70 e ceva mai bună pentru turismul
montan. In comerț apar echipamente specifice acceptabile calitativ și ca
preț: îmbrăcăminte, bocanci, corturi, saci de dormit, rucsaci, accesorii.
Colecția Munții Noștri editează și reeditează hărți pentru toți munții
României, inclusiv o serie în limba germană și apar cărți cuprinzând
informații despre cabane și poteci: ”Ghidul marcajelor turistice” (1958,
1973), ”Ghidul cabanelor” (1949, 1964, 1968, 1970), ”Almanah turistic” și
”Komm mit” în limba germană.
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căutarea unui turist plecat de la cabana Sâmbăta spre Moldoveanu. Sunt
cei care, unii în România și alții în Germania ulterior, au contribuit la
aparția și dezvoltarea SKV și a Secțiunii Carpați a DAV. Soarta a făcut ca
”șeful” grupului de la Sâmbăta – ”Schucki” Schuller devenit profesor – să
cadă el însuși victimă împreună cu o parte din elevii săi în avalanșa de la
Bâlea din 1977.
Chiar dacă structural și formal asociațiile tradiționale fuseseră
”lichidate”, vechii membri, camarazi de munte și tineri crescuți în
anturajul acestora au participat la început spontan, de nevoie și din spirit
civic, la acțiuni de salvare montană. Cu timpul, dezvoltarea alpinismului
sportiv și creșterea numărului de intervenții la incidente și accidente în
munți au condus în 1969 la organizarea serviciului Salvamont la nivel
național, la apariția și la dezvoltarea căruia au contribuit în mare măsură
veterani ai SKV și respectiv membri altor cluburi vechi sau apărute între
timp: Walter Gutt, Norbert Himesch, Ion Coman, Josif Schneider, Toma
Boerescu, Adolf Melzer, Aristide Stavros, Kurt Schnabel, Emil Fomino,
Liviu Miu, Dumitru Boeraș, Rolf Truetsch, Alexandru Floricioiu, Mircea
Noaghiu, Mihai Sârbu, Joos Emerich, Valentin Garner, Rick Schuller,
Sorin Mălușelu, Thomas Bross, Ion și Nicu Pivodă, Radu Bunea și mulți
alții, unii dintre ei regăsindu-se ca membri în actualul SKV.
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Schema de anuntare Salvamont Sibiu 1972
Spiritul și continuitatea SKV
Asociația și-a încetat formal existența, dar a rămas viu spiritul ei și
foștii membri, buni cunoscători ai potecilor și cabanelor, au continuat
discret – individual sau în grupuri mici, in familie, cu prieteni, cunoscuți
și colegi, cei care erau profesori cu generații de elevi, antrenorii cu sportivi
de care se ocupau, ghizii cu turiștii care le erau dați în seamă – să ducă
mai departe și să împărtășească din bunele practici și obiceiurile care
purtau nevăzută sigla SKV.

Destul de repede am aflat că o profesoară distinsă locuia în garajul
fostului său imobil ocupat acum de nomenclaturiști, cel care repara toată
ziua camionul pe care lucra acum ca șofer fusese un ilustru avocat, o
familie fericită putea fi alcătuită dintr-o săsoaică salvată de la deportare
prin căsătoria cu un român, că mulți copii de vârsta mea erau crescuți
de bunici pentru că părinții munceau într-o mină din Rusia, că existau
familii care fuseseră alungate din propria gospodărie și aveau domiciliu
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Povestea autorului: cu Petrică, copilul de peste drum, am explorat
pe rând curțile, strada, Sibiul, pădurile din împrejurimi și munții.
Reinhold, din vecini, mai mare cu câțiva ani, ne-a învățat să citim hărțile.
Vecinii – familia Orendi – cunoșteau toți munții și toate potecile din
imprejurimi și nu era duminică să nu plece în vre-o excursie, invitândune și pe noi. La bunici, într-un sat românesc la poalele Făgărașilor aveam
printre colegii de joacă pe Dite și Toma. Un prieten de familie mi-a
dăruit o hartă a munților Făgărașului, neobișnuită, pe pânză, având în
titlu și legendă nume și cuvinte greu de pronunțat. Profesorul de
geografie Ștefan Bozovici, ajutat de câțiva profesori și părinți însoțitori,
ne duceau în excursii – clase românești și germane laolaltă. Așa a am
ajuns la Sinaia pe la mormintele lui Badea Cârțan și Take Ionescu unde
ne-a vorbit altfel decât la școală, la Vârfu cu Dor, Babele, Padina, Omu,
Mălăiești. Atunci am învățat, cu mare chin, mersul cu pas măsurat și
constant, să ne
purtăm frumos la
cabane, să nu tăiem
potecile
pe
scurtături, când și
cum
să
facem
pauză, când și cum
să bem apă și să
mâncăm, să nu
lăsăm resturi în
urma noastră...să
respectăm muntele
și natura în general.
Profesorul de sport
Tabara de iarnă Prejba 1962
Horia Ștefan ne
selecta și ne însoțea în tabere de schi la Prejba sau la concursuri la Păltiniș
unde ne întâlneam cu aceiași colegi și profesori între care cel mai iubit
era Richard Schuller. Tot ei ne-au îndrumat la începutul anilor 60 spre
orientare turistică și așa am cunoscut, copil fiind, pe Heinz Dezideriu,
Buiuc, Grădinaru, Kurt Henning, Toma Boierescu, frații Schuller... Ca
student am practicat câțva ani alpinismul la Știința Brașov cu Mircea
Noaghiu întâlnind pe munte pe Mihai Sârbu, Mircea Opriș, Ionel
Coman....
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obligatoriu în alt capăt al țării, că tații unora dintre prieteni erau la
închisoare, că prin munții te poți întâlni cu partizani și nu pățești nimic...
După mai bine de cincizeci de ani, pe Petru Scântei l-am întâlnit
la o adunare generală SKV, Thomas Bross, personalitate în Salvamont
și cel care a înființat secțiunea SKV Țara Făgărașului s-a dovedit a fi
Toma de pe vremuri, Dite este acum, după patruzeci de ani de meserie
ca inginer silvic în Germania și specialist trimis pe șase din cele șapte
continente – Dietmar Gross – expert și ghid pentru pădurile virgine
din România și un valoros consilier în SKV iar Reinhold Gutt, care a
îmbrățișat meseria de specialist topograf și apoi ziarist, a fost unul dintre
cei care au contribuit la reînființarea SKV.
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O inițiativă remarcabilă este relatată într-un ziar local de limbă
germană din Sibiu în numărul din 14 mai 1971: ”Miercuri, peste 30 de
excursioniști montani s-au întâlnit în redacția ziarului Hermanstädter
Zeitung pentru a discuta cum și în ce formă se poate înființa o asociație
care să susțină mișcarea turistică din județul nostru. Această întâlnire a
avut loc la cererea unor iubitori ai munților noștri, care și-au propus să
continue bunele tradiții ale Turing-Clubului și ale Asociației Carpatine
Ardelene în interesul mișcării noastre sportive socialiste. Au fost prezenți
toți: tinerii prieteni ai drumeției, alpiniști cu experiență precum Toma
Boierescu și Siegfried Mayerbüchter, precum și Ilie Popa, directorul ONTSibiu. Echipa editorială a fost reprezentată de Alfred Hatzack și Hermann
Schobel.
Participanții la întâlnire au fost nerăbdători să stabilească sarcinile
pe care asociația le-ar putea îndeplini. Discuția a arătat că înființarea
asociației este o dorință a masei largi a populației care dorește revitalizarea
adevăratului spirit turistic, marcarea traseelor montane, construcția
de refugii, repararea potecilor și cabanelor și îngrijirea zonelor naturale
protejate prin muncă voluntară. S-a discutat care ar putea să fie numele
asociației, despre cotizații și s-a avut în vedere publicarea unui anuar în
română și germană.”
Așa a apărut asociația AMICII MUNȚILOR, care a strâns imediat
34 de adeziuni, germani și români, a fost salutată la televizor de un
tovarăș din Ministerul
Turismului și de directorul
ONT local. Asociația își
propunea să organizeze
excursii, să îngrijească fosta
cabana SKV Prejba, să
realizeze
adăposturi
montane și să se ocupe
întreținerea și extinderea
rețelei locale de poteci.
Până în 1982 numărul
membrilor a urcat la 156,
În drum spre Negoiu

Ferdinand Adler (1934-2000) A pornit pe munte cu tatăl și prietenii
săi: Carl Lehmann și Niță Mircan, apoi cu colegi de școală și prieteni:
Walter Gutt, Valentin Garner, Traian Flucuș, Tiberiu Boga. A ajuns un
foarte bun cunoscător al Pietrii Craiului datorită lui Oskar Tontsch, fost
cabanier la Curmătura și ghid cu care era vecin la Brașov. De la Lehmann,
care continua să se ocupe din proprie inițiativă de trasee a învățat cum a
proiectat SKV potecile, cum se execută marcajele, amenajările și plantarea
stâlpilor cu indicatoare și a înțeles că această activitate, abandonată după
”lichidarea” SKV, este necesară și ar trebui continuată. În 1977, la o cafea
cu prof. T. Nicolau, directorul Casei de Cultură Reduta din Brașov, pe care
tocmai il cunoscuse, discuția ajunge la starea turismului montan, neglijat
acum. Profesorul are o idee: să înființeze un cerc de turism în cadrul Casei
de Cultură unde să fie predate noțiuni de bază ale turismului montan. Cu
condiția ca de asta să se ocupe Ferdinand. După două luni asociația avea
peste 50 de membri entuziaști. La următoarea cafea discuția se îndreaptă
spre trasee, marcaje și amenajări de care din cand în când se ocupă
doar studenții. Cei doi cer sprijin de la ”Consiliul Județean” care trimite
pe Aristide Stavros, șeful local și unul dintre inițiatorii Salvamontului.
Adler devine membru Salvamont unde preia activitatea de prevenire a
accidentelor în munți, autoritățile asigură materialele necesare iar noua
asociație planifică și execută lucările prin muncă voluntară. După câteva
acțiuni reușite Stavros propune ca denumirea cercului să fie ”AMICII
SALVAMONT” iar membri primesc legitimații și insigne care să le ofere
autoritate pe teren, la cabane și în fața autorităților. După obiceiul
vremii, membrii asociației confecționează care cum pot la locul de muncă
șabloane, răngi, dibluri expansive, răngi, pitoane și multe altele. Vara se
executau lucările de marcaj și iarna acțiuni de prevenție pe pârtiile de
schi. In cazul în care se lucra în tabere în afara orașului era asigurată
decontarea transportului și diurna participanților. În acest fel în perioada
1979-1988 au fost marcate 640 km de poteci în regiunea Brașov, respectiv
75 de trasee cu 53.000 de semne, 430 de stâlpi cu 540 de săgeți și 60 de
table indicatoare, prestându-se
91.000 de ore de muncă. Anul se
încheia cu un banchet la cabana
SKV din Postăvaru.
Carl Lehmann (1894-1999) –
o viață în munți și pentru munți.
S-a născut la Bran și a copilărit prin
păduri, alături de bunicul său Karl
Lehmann pădurar și ghid montan
SKV. Căzut prizonier în primul

Carnet membru SKV Carl Lehmann
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an în care clubul contoriza 136 de excursii cu un total de 1956 participanți,
întreținerea marcajelor și refugiilor Cânaia, Zâmbru și edificarea
adăposturilor la lacul Avrig și sub vârful Cioara.
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război mondial evadează și se întoarce din Siberia pe jos. Ca un ceasornic,
plecând de acasă, din centrul Brașovului pe jos cu ”pasul Lehmann”
parcurgea fără oprire distanțe enorme indiferent de vreme și înnopta în
natură. Cunoștea ca nimeni altul Piatra Craiului, Munții Făgărașului,
Ciucaș, Piatra Mare, Postăvaru și Bucegii. A inițiat și a participat la
construcția de drumuri montane, marcare de poteci, construcția de
cabane și adăposturi (Grind, Mălăiești, Curmătura, Poiana Teslei, Peștera
de Gheață, Vârful Ascuțit), cele 7 Scări din Piatra Mare și elaborarea de
hărți turistice montane în cadrul SKV și în colaborare cu alte cluburi
montane. Cu prietenul său Niță Mircan a construit refugiul SKV din
Sulinar. A fost alpinist cu numeroase trasee dificile la activ singur sau în
echipă cu cei mai buni alpiniști ai vremii (Piatra Craiului, Ciucaș, Bucegi)
ghid montan profesionist din 1936, instructor de schi, excelent camarad și
fotograf pasionat de la care au rămas mii de imagini artistice sau devenite
document cu trecerea vremii. Un traseu din Piatra Craiului, două refugii
și o stradă din Brașov îi poartă azi numele. A fost ales membru de onoare
al Secției Carpați din Clubul Alpin German în 1989 și al Clubului Alpin
Român în 1990.
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Ideile în acțiune. In lipsa SKV ”lichidată” deja, profesori inimoși,
veterani sau persoane care au cunoscut spiritul asociaței, au introdus în
unele școli din Sibiu, Mediaș, Brașov, Sighișoara, Sebeș, Cisnădie,
Prejmer obiceiul excursiilor cu elevii, pornind progresiv din imediata
apropiere a localității către regiuni tot mai îndepărtate din țară.
Datorită
prof.
Gustav Servatius
s-a păstrat programul aplicat la
Mediaș în perioada 1960-1985 și
filozofia care a
stat la baza întocmirii
sale.
Grup de elevi spre tabara de iarna Prejba 1962
Excursiile
cu
școala, ca acțiune
pedagogică în timpul liber rămăseseră singura cale prin care copiii
puteau fi scutiți de presiunea ideologică a vremii deprinzând în schimb
comportamentul în natură și societate prin propria experiență, sub
îndrumarea unor profesori și a unor părinți dedicați. S-a procedat sistematic și s-au întocmit ”nemțește” programe pentru toți elevii, așa încât
în timpul trecerii lor prin școală să ajungă să cunoască și să se confrunte,
ca cetățeni și turiști, etapizat și progresiv, după capacitatea de asimilare
și înțelegere, cu cât mai multe locuri și situații. La început de an fiecare

diriginte stabilea, împreună cu profesorii de specialitate, programul clasei, în concordanță cu programul general al școlii și responsabilitățile pe
profesori și pe elevi. Excursiile scurte durau cel mult o zi iar excursiile
din vacanța de primăvară 6-8 zile. In plus, in vacanța de iarnă aveau loc
tabere de schi la Poiana Brașov, Măgura, Clăbucet, Prejba, Parâng,
Gurghiu. ”Marea călătorie școlară” era prevăzută să dureze 10-18 zile.
Clasa a III-a:
Excursii: Grevel, Cetate (scurte) și Eleștee, Târnava (medii)
Călătoria cu școala: Sibiu și Dumbrava Sibiului
Clasa a IV-a:
Excursii: Dealurile Ighișului, Câmpul de Sus (scurte) și Băile de la
Bazna, Păncea, Dârlos (medii)
Călătoria cu școala: Turnu Roșu, Valea Sadului, Păltiniș
Clasa a V-a:
Excursii: Dealul Chiciurii, Legheș, pădurea Dumbrăvii (scurte) și
Moșna, Bratei, Buzd (medii)
Călătoria cu școala: Munții Cibinului (Fântânele), Ocna Sibiului

Clasa a VII-a:
Excursii: Huzla Baznei, Gura Câmpului, barajul Dârlos (scurte) și
Ațel – Buzd – Dealul Înalt – Bazna (medii)
Călătoria cu școala: Vlăhița-Harghita; Brașov-Poiana Brașov
Clasa a VIII-a:
Excursii: Dealul Târnava, Dealul Chiesler (scurte) și Biertan-Dupuș;
Valea Viilor-Axente Sever (medii)
Călătoria cu școala: Cluj-Cheile Turzii-Peștera Scărișoara-Deva
Hunedoara; sau Brașov-Bran-Râșnov-Piatra Craiului; sau SinaiaBucegi-Bușteni-Predeal
Clasa a IX-a:
Excursii: Vodiș-Ațel; Șeica Mică-Șeica Mare (scurte) și Tură cu
bicicleta: Sighișoara-Sânmartin-Cheile Turzii
Călătoria cu școala: Cluj-Baia Mare-Munții Gutâi-Sighet-călătorie
cu pluta-Vatra Dornei; sau Munții Retezat
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Clasa a VI-a:
Excursii: Somârt, dealuri din împrejurimi (scurte) și Ighișu Nou,
Cheile Copșei, dealul Târnava (medii)
Călătoria cu școala: Munții Făgărașului (Or. Victoria-cabana
Podragu-Viștea Mare)
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Clasa a X-a:
Excursii scurte: Valchid-Biertan-Fetea, Ighișu Nou-Motiș-Valea
Viilor
Tură cu bicicleta: Cetatea de Baltă-Șona-Valea Lungă-Copșa Mică;
Biertan-Richiș-Moșna sau Sighișoara-Rupea-Cața-Racoș-FăgărașAgnita sau Agnita-Sâmbăta-Viștea-Chirpăr-Agnita
Călătoria cu școala: Oradea-Beiuș-Padeș-Ponor-Topesdorf;
Timișoara-Reșița-Oravița-Cheile Nerei-Cazane-Orșova-Craiova;
Ploiești-Bacău-Piatra Neamț-Cheile Bicazului-Sf. Gheorghe-Brașov
Clasa a XI-a:
Excursii scurte: Jidvei-Valea Lungă; Micăsasa-Tapu-Șeica Mică;
Mona-Pelișor-Fettendorfer Berge-Sighișoara
Excursii:
Sebeș-Râpa
Roșie-Petrești;
Orăștie-Grădiștea/
Sarmizegetusa și împrejurimi; Odorheiul Secuiesc-Peștera Almaș
Călătoria cu școala: București-Galați-Măcin-Delta Dunării-LitoralConstanța
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Clasa a XII-a:
Călătoria
cu
școala:
București-Iași-Bucovina-MânăstirileMaramureș-Bistrița Năsăud

44

Profesorii care predau atât la clase
germane cât și la clase românești,
colegii și directorii care apreciau
ideea, familii mixte și prieteni au
facilitat extinderea unor programe
asemănătoare în numeroase alte
școli. Modul de viață promovat de
SKV care răspunde nevoii de mișcare
în aer liber și natură, coexistență
în grup, socializare, a fost adaptat
le vremea respectivă prin inițiative
individuale la nivelul școlii pentru
a asigura legătura între colegi, între
profesori, prietenie între profesori și
elevi, încredere reciprocă, șansa de a
cunoaște și de a dobândi experiențe.
Practic a fost vorba de învățământ
Popas
non-formal, aplicat practic, cu succes
și pe scară largă într-o vreme în care
politicul și ideologia controlau strict viața socială și privată.
În 1974 un grup de elevi din Mediaș având în frunte pe Peter și
Christian Hermann au construit, din lemnele rămase după o avalanșă,
o cabană pe Valea Doamnei din Munții Făgăraș. Alături, grupul de
entuziaști mărit între timp, a ridicat în 1979 o cabană mai mare, pe o

fundație din piatră. Cu ajutorul lui Toma Boierescu cabana a fost înscrisă
la Ocolul Silvic drept refugiu Salvamont, a fost îngrijită de medieșeni și
este folosită și astăzi.
Actualele condiții sunt mult mai bune decât atunci: 56 de weekenduri de câte două zile anual plus sărbători, săptămâni pentru școala altfel,
condiții de transport și cazare confortabile. Și există, iată, un model care
a fost aplicat cu bune rezultate timp de 25 de ani. Oare ce ne lipsește?

Prof. Ștefan Bozovici (1905-1964) a rămas în memoria multor
generații de elevi din Sibiu ca fiind persoana care le-a insuflat dragostea
pentru natură și drumeție. Pe lângă interesantele ore de geografie organiza
numeroase excursii tematice locale și prin întrega țară pentru elevii săi
și era co-organizator împreună cu colegii de la clasele germane pentru
excursiile montane de vară și taberele de iarnă la cabane. A făcut parte
din Consiliul de Conducere al Societății de Științe Naturale și Geografie
din România, a publicat frecvent în revista „Natura” și a contribuit la
elaborarea „Monografiei Geografice a României“. A murit accidentat
în timpul unei excursii școlare iar inima sa e înmormântată pe vârful
Măgura de lângă Sibiu.
ASALTUL CARPAȚILOR. Apariția acestei inițiative și vâlva
stârnită nu fac decât să
confirme că la începutul
anilor 70 societatea
resimțea lipsa asociațiilor
care își asumaseră până
atunci
dezvoltarea
drumeței,
educația
tineretului și îngrijirea
potecilor. Modul de lucru
adoptat a fost cel clasic:
Tabara de la Marșul Victoriei 23 august 1974
program, coordonatori,
echipe de teren, resurse.
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Prof. Gustav Servatius (1922-2009) a fost profesor de geografie și a
predat în aproape toate școlile din Mediaș unde s-a dedicat trup și suflet
meseriei și elevilor săi formând numeroși discipoli, fiind recompensat
cu titlul de ”Profesor Emerit”. A publicat numeroase articole cu teme
pedagogice și lucrări științifice susținând zeci de conferințe anual. A condus
Filiala Societății de Geografie a României (1965-1984), a făcut parte din
prezidiul Societății Geografice Române și a fost redactor al revistelor
”Natura” și ”Terra”. A fost membru SKV până la desființarea sa în 1945,
iar după stabilirea sa în Germania (1985) a activat în Secțiunea Carpați
din DAV fiind apreciat cu titul de membru de onoare și a contribuit la
reînființarea SKV în 1996. In 1992 a elaborat un foarte documentat ghid
pentru Transilvania editat la prestigioasa editură Wort und Welt din
Innsbruck.
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Singura diferență a fost amploarea acțiunii, implicarea politicului,
originea resurselor, adoptarea unui ton revoluționar si raportarea
triumfalistă a rezultatelor. ”La realizarea practică în teren a lucărilor de
marcaj s-au angajat voluntar 1.289 de echipaje ”Cutezătorii”, câteva zeci
de echipaje locale ”Asaltul Carpaților” și tabere de muncă patriotică
cuprinzând aproape 19.000 de pionieri, uteciști și comandanțiinstructori... Acționând într-un domeniu nou pentru ei – cel al marcajelor
turistice montane –... români, maghiari, germani și de alte naționalități,
în strânsă unitate, au reușit să încheie lucrările de refacere și sistematizare
a marcajelor vechi pe 334 de trasee turistice, în lungime totală de 4.702
km și să deschidă alte 410 noi trasee turistice în lungime de 7.128 km”.
Pentru un număr considerabil de tineri a fost prima ocazie de a urca
în munți, pentru a experimenta viața în natură, camaraderia și drumeția.
In locurile în care au existat și s-au implicat persoane cu experiență,
rezultatele sub raport educațional și practic, în teren, au meritat efortul.
Este cazul celor care făcuseră parte din vechile asociații sau mai tinerii
lor urmași. Sibiul a fost una dintre regiunile în care au fost obținute
rezultate foarte bune și durabile. Nu e de mirare că întâlnim printre
coordonatori oameni pasionați și calificați, nume cunoscute în lumea
montană, ”români, germani, maghiari”: Al. Constantinescu, Reinhold
Gutt, Liviu Miu, E. Scheiner, D. Boeraș, A. Melzer, Iuliu Teves...
(Registrul Actiunilor Asaltul Carpatilor Sibiu 1975)
Rezultatul a fost sintetizat într-o carte de 200 de pagini cu descrierea
impecabilă a traseelor și marcajelor plus o anexa cu 52 de hărți la care a
lucrat o echipă din care se remarca profesionistul și marele iubitor al
muntelui Nae Popescu. Din păcate, multe din ”echipajele” participante
au fost mai mult entuziaste decât riguroase și au raportat ca fiind bine
întocmite lucrări superficiale, neterminate sau nici măcar începute, pe
care hârtia îngăduitoare le-a preluat și le-a făcut publice ca mari realizări.
Anii 80 au adus înrăutățirea condițiilor de viață pentru majoritatea
populației. Raționalizarea hranei, a apei calde, a căldurii și combustibililor
a fost însoțită de muncă suplimentară în singura zi liberă a săptămânii:
duminica. Cabanele
aveau și ele dificultăți
cu
aprovizionarea.
Grijile cotidiene și
lipsurile au redus
disponibilitatea
pentru excursii. O
Eră începută cu mari
prefaceri urma să fie
măturată de valul
unor noi schimbări.
Festivitate de premiere
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SKV devine SK. Mulți dintre sașii stabiliți în Germania de-a lungul
timpului, după război, aveau nostalgia munților și excursiilor între
prietenii. Dorind sa-și păstreze identitatea transilvană în noua patrie, cu
gândul la SKV, au înființat /
reînființat în 1986 Asociația
Alpină
Transilvăneană
(Siebenbürgischer
Alpenverein - SAV). Ideea a
apărut în Tabăra de schi
transilvăneană pentru tineret
de pe Hochkönig din Austria,
organizată de brașoveanul
Helmut Volkmer. Ca și pe
vremuri, au considerat că noul
SAV are nevoie de o cabană ca loc de întâlnire pentru montaniarzii din
Ardeal. Nereușind să obțină fonduri pentru o cabană proprie au
considerat că cea mai bună variantă ar fi afilierea, ca secțiune, la Clubul
Alpin German (Deutscher Alpeverein - DAV). Demersurile au avut
succes și astfel a apărut în 1988 Secțiunea Carpați a Clubului Alpin
German (Sektion Karpaten e.V. des DAV) cu sediul în München,
înregistrată la registrul asociațiilor sub nr. 2505/07.08.88.
Câteva cuvinte despre DAV. Foto 10 SK a devenit una dintre cele 172
de secțiuni ale DAV din Bavaria, respectiv una dintre cele 357 de secțiuni
din Germania (stadiu 2019). Cu peste 1,3 milioane de membri este cea
mai mare asociației montană din lume fiind înființată în 1869. Oferă
membrilor
numeroase
avantaje: înnoptări la preț
redus (40-50% din prețul
standard) la cele 321 de cabane
DAV și la alte câteva sute ale
cluburilor partenere din Alpi.
DAV dă tonul în privința
strategiei de dezvoltare a
Alpilor: nu se mai construiesc

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

SK - Secțiunea Carpați din Clubul
Alpin German
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cabane noi dar cele existente sunt modernizate sub raportul eficienței
energetice și tratării deșeurilor. Cabanele alpine sunt destinate să asigure
găzduire în condiții decente și ecologic celor care aleg să practice drumeția
și alpinismul ca mod de petrecere a timpului liber activ și sănătos. Aceste
cabane sunt administrate de regulă fără profit, existența lor fiind
importantă social. Atât cabanele cât și potecile sunt întreținute prin
munca voluntară a zeci de mii de membri. DAV asigură membrilor variate
asigurări convenabile (pentru accidentare, de drept și de judecată, pentru
incapacitate de muncă, etc) și oferă un vast program de instruire/calificare
pentru activități de vară, iarnă și escaladă. Protecția mediului este o
temă de bază în cadrul tuturor programelor și acțiunilor inițate de DAV.
In plus, DAV editează și distribuie gratuit, de 6 ori pe an, tuturor membrilor
cotizanți, revista ”Panorama” care tratează aspecte de siguranță ale
echipamentelor, idei privind trasee și ture de drumeție, informații asupra
diferitelor discipline sportive montane.
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Sektion Karpaten a fost fondată în tradiția Siebenbürgischer
Karpatenverein SKV, 1880-1945 și a Siebenbürgischer Alpenverein
Kronstadt, SAV, 1873-1880.
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§ 2 Scopul asociației
• Scopul asociației este de a lărgi cunoașterea munților înalți,
de a promova alpinismul și preumblatul în munți, mai ales
la tineret, de a ocroti și de a păstra frumusețea și caracterul
originar al munților și de a întării prin acestea dragostea față
de patrie.
• Mijloacele pentru a atinge scopul sunt în mod deosebit:
grija pentru dobândirea cunoașterilor alpine, formarea
alpinistică, promovarea activităților alpine, a schiatului alpin,
a preumblatului în munți a tineretului, formarea ghizilor
montani, oraganizarea salvării montane, apărarea naturii,
lărgirea cunoștințelor despre patrie și natură, îngrijirea
cabanelor, construcția de drumuri în munți, întreținerea lor,
organizarea de excursii colective în munți, organizarea de
conferințe, promovarea activităților scriitoricești, științifice și
artistice în domeniul alpin.
• Secția este atât politic cât și confesional nelegată. Urmărirea de
țeluri politice e interzisă.
Dacă de nevoie, în calitate de deschizător de drumuri în Carpați,
scopul SKV era de a accesa munții prin construirea de cabane și poteci,
publicații despre flora și fauna lor și editarea de ghiduri turistice, în zona
Alpilor aceste deziderate sunt deja pe deplin rezolvate. Și atunci, Sektion
Karpaten și-a propus să ofere membrilor posibilitatea de a regăsi în
noul mediu camaraderia, cordialitata și sociabilitatea sașilor, practicând
relaxare activă în natură cu provocare la eforturi deosebite, participând

Președinți ai Sektion Karpaten din DAV au fost Dr. Helmuth
Roth (1988-1992), Dr. H.C. Hans Bergel (1993-1997), Klaus Zerelles
(1998-2002), Manfred Kravatzky (2003-2009) și Reinhold Kraus (din
2010).
Urmând tradiția SKV și în cadrul SK au fost înființate Grupe
Teritoriale (Gebietsgruppen - GG) coordonate de conducători de grupă
a căror organizare a evoluat în timp. Din 2012 situația este următoarea:
GG Alpingruppe Adonis cu Reihnold Krauss, GG Freiburg cu Manfred
Kravatzky, GG West cu Julius Orbok și GG München cu Petra Maurer
și Hans Werner. Conducătorii grupelor sunt persoanele de contact
pentru membrii din zonă, organizează activități, ajută la împrumutarea
echipamentelor, contribuie la dezvoltarea asociaței și ajută prezidiul la
îmbunătățirea funcționării asociației. Lunar, la nivelul grupelor, au loc
”întâlniri colegiale” la câte un local (Stammtisch) la care participă între
15-40 de membri cu scopul de a discuta despre turele care au avut loc, a
pune la cale ture noi și a se simți bine.
Asociația a pornit în 1988 cu 30 de membri având în program:
drumeții, ture cu bicicleta, schi și ture în
Alpi la peste 3000 metri care presupun si
traversarea unor ghețari. In 2020 s-a ajuns la
730 de membri și o ofertă bogată de
discipline: drumeție, alpinism, ture de
altitudine, trekking, ture de mare altitudine,
ture de escaladă, cățărare pe stâncă, pe
gheață, cățărare în sală, schi de tură,
freeriding, mountainbike, ture cu bicicleta,
crosuri montane, datul cu săniuța, crosuri de orientare turistică.
Asociația dispune de numeroși instructori specializați pe diferite
domenii în cadrul cursurilor DAV: Reinhold Krauss, Hans Werner, Mihai
Păunescu, Cosmina Ștefan, Andrei Ștefan, Florin Zalum și Sergii
Gorlesky-alpinism, Egon Kirshner-cățărare, Martin Reuter, Hans
Werner Thois și Hans Istok-alpinism pe schiuri, Michael Kraus-ture de
altitudine, Martin Reuter și Hans Hügel-mountainbike, Julius Orbokdrumeție. Un mare aport la această diversificare și-a adus afilierea la
Sektion Karpaten în 1995 a Grupei Alpine Adonis (conducător Reinhold
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la întreținerea potecilor, cabanelor și protecția naturii. Consecventă
tradiției SKV noua SK din DAV este deschisă și a primit/primește în
rândurile sale persoane de orice vârstă, oameni de munte începători sau
experimentați, iubitori ai muntelui de orice naționalitate care susțin
interesele asociației. Sektion Karpaten pune la dispoziția membrilor
conducători de ture bine pregătiți, un bogat program de ture gratuite
și școlarizare, susținerea financiară a tineratului, informații asupra
activității secțiunii prin anuar, pagina de internet și foaia volantă ”Der
Berggeist” (Spiritul munților).
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Kraus) care înființată în 1985 a funcționat până în 1990 la Mediaș și și-a
reluat activitatea în Germania în 1992.
Activități în cadrul Sektion Karpaten
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Calificări / instruiri interne – asigură formarea în cadrul Sektion
Karpaten a conducătorilor de ture și instructori de specialitate (ghizii
montani). Și-au dobândit calificarea în cadrul SK de-a lungul timpului:
Günter Volkmer, Ilse și Johann Salmen, Johannes Kravatzky, Gert Bayer,
Dietmar Czoppelt, Otto-Heinz Leonhardt, Gustav Servatius, Günter
Weiss, Richard Schuller, Kurt Bayer, Konrad Stamm, Harald
Meschendörfer, Manfred Kravatzky, Ernst Prediger, Uta si Bela Biro,
Walli si Erich Dietrich, Andrea Patschanda, Sigrid Mitterer, Bernd Kelp,
Grete și Kraus Horst, Stean Kovacs, Heinz Fleps, Kraus Simonis, Klaus
Gündich, Tatiana și
Vladimir
Nogaller,
Wieland Wolf, Carmen
Heiser,
Hans-Georg
Richter,
Renate
Kirschner, Ulf Schaser,
Gottfried
Schuffert,
Nelu Manta și Doris
Müller. Periodic au loc
instructaje mergând
până la 200 de
Cursul de Salvare din avalanșă
participanți.
Martin
Reuter este cel care a
organizat și dezvoltat instruirea în cadrul SK și a inițiat întâlnirile anuale
ale conducătorilor de ture. Secțunea pune la dispoziție echipamentul
necesar pentru instructori și cursanți. De exemplu, din 2011 Hans
Werner, instructor de alpinism, oferă în medie 5 cursuri anual: tehnică
alpină, tehnici de siguranță, de orientare, în legătură cu materialele și
echipamentele folosite, ocrotirea naturii, meteorologie. Din 2018 la
turele conduse și la instructaje & școlarizări se percepe o taxă de 10 E.
Copiii și tineretul ocupă un loc important în preocupările
asociației cu toate greutățile provocate de distanță – membrii SK
au domiciliul pe întreg teritoriul german. Din acest motiv nu a putut
fi înființată o grupă pentru tineret – activitățile se reduc la câteva
întâlniri anual. In compensație au fost luate măsuri interne pentru
sprijinirea financiară a tineretului. Copiii până la 10 ani primesc un
sprijin de 15 E pentru participarea la o acțiune iar tinerii între 10 și 27
de ani primesc 20 E pentru o înnoptare în cadrul unei acțiuni și dispun
de echipament gratuit. Pentru copii toate instruirile sunt gratuite.
Săptămânile de schi organizate în diferite locații din Austria și Elveția
atrag 50-90 de participanți. În plus, de Paști, începând din 1992 asociația
organizează o tabără de schi în Elveția, la o cabană cu 40 de locuri. Pe

lângă bucuria de a schia copiii au aici parte de o atmosferă plăcută,
voioasă cu petreceri de tot felul – viață socială și spirit de colectivitate.
Organizatori: Bernd Kelp, Otto-Heinz Leonhardt, Ursula Joustras.
Săptămânile de escaladă organizate începând din 1998 în preajma lacului
Garda și Como în nordul Italiei și mai nou la Arco au avut ca instructori
pe Andrea Patschanda, Grete și Horst Kraus, Bernd Kelp și Cosmina
Ștefan. Asemenea ieșiri la sfârșit de săptămână au loc și pe valea Dunării
la inițiativa lui Wieland Wolf, Renate și Egon Kirschner.
Ture și succese alpine.
Schiul de tură are cele mai numeroase participări, cu peste 100 de
persoane anual în cadrul a 9 ieșiri.
Drumeția există 10 oferte anual care atrag aproximativ 90 de
persoane. Una sau două ture au loc în munții Carpați, pe traseele de
creastă din Făgăraș sau în Bucegi, Retezat sau Ciucaș.

Escalada pe mai multe
lungimi de coardă se face
în munții Wetterstein, pe
Zimba, in Dolomiți, pe
Wilden Kaiser și Karwendel.
Membri SK au escaladat
pereți alpini ca de exemplu
Stüdlgrat care urcă pe
Großglockner (3798 m) - cel
mai înalt vârf austriac, pe
Hintergrat pe Ortler (3905 Cățărare pe gheață în Kolm Saigurn, 2019
m), creasta Zimba (2645 m),
peretele estic pe Watzmann
(1800 m) sau vârful Nelion (5189 m) pe Mount Kenia. Pentru cățărare
pe gheață s-a urcat în Hohen Tauern, Kolm Saigurn, Matrei, Maltatal,
Pitztal și Stubaier Tal. Trasee de până la gradul W14+ au fost parcurse
pe ”Gläserne Madonna”. Cei mai experimentați cățărători sunt Renate
și Egon Kirschner, Grete și Horst Kraus, Michael Kraus, Emma Maurer,
Reinhold Kraus, Dagmar Götz, Klaus Gündisch, Cosmina și Andrei
Ștefan, Mihai Păunescu, Florin Zalum, Vladimir Nogaller, Wieland Wolf.
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Escalada în forma alpină
se practică în zona lacului
Garda în Italia, în Fränkische
Schweiz,
Schwäbische
Alp și pe valea Dunării cu
participarea a cca 70 de
persoane. La asta se adaugă
alte 100 de persoane care aleg
să practice acest sport la sală.
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Turele de altitudine fac parte din categoria disciplinelor alpine
dificile și presupun trasee spre cele mai înalte piscuri de regulă peste
ghețari. Din această
categorie membri SK au
cucerit multe dintre cele
mai înalte piscuri din
Alpii francezi, elevețieni,
austrieci și italieni, unele
dintre ele și pe schiuri:
Mont Blanc (4810m),
Dufour (4634 m), Dom
(4545 m), Piz Bernina
(4049 m), Piz Palü (3901
m), Großglockner (3798
m), Wildspitze (3770 m).
Bucurie pe Piz Palü 3901 m, 2017
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Crosurile montane, concursurile de orientare turistică și ciclismul
montan atrag un număr redus de participanți dar performanțele sunt
deosebite: Miguel Angel Garzon și Mihai Păunescu, cei mai buni
alergători de munte participă la competiții pe distanțe de 100 km cu
atingerea unor altitudini de până la 5000 m. Cicliștii montani au participat
la numeroase traversări transalp și multe ture montane. La competiția de
orientare turistică de 24 ore participă o echipă de șase orientariști, se
organizează concursuri în păduri și orașe în zona Stuttgart și München.
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Alpinismul de înălțime – expediții este accesibil doar celor foarte
experimentați și ambițioși. Alpiniștii de la Sektion Karpaten au escaladat
munții cei mai înalți de pe cinci continente: Alpi, Carpați și Caucaz
(Europa), Pamir, Kota Kinabalu, Karakum și Himalaia (Asia), Mount
Kenia, Kilimanjaro (Africa), Alaska Range (America de Nord) și Anzi
(America de Sud). Au fost cucerite vârfurile Mont Blanc (4810 m), Elbrus
(5642 m), Kilimanjaro (5895 m), Pequeno Alpamayo (5370 m),
Tschimtarga (5498 m), Pastore Peak (6209 m), Illiniza Sur (5263 m),
Norte (5116 m), Ancohuma (6427 m), Huayna Potosi (6088 m), Cabeza
del Condor (5648 m), Island Peak (6189 m), Ama Dablam (6812 m),
Chimborazo (6268 m), Aconcagua (6962 m), Vârful Lenin (7134 m), Kan
Tengri (7010 m), Tian Shan și Cho Oyu (8201 m unde a fost atinsa
altitudinea de 7900 m). O expediție specială, cu durata de trei săptămâni,
la care au participat 17 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani
(vârsta medie 55 ani) a cuprins urcări repetate la înălțimi de peste 3600
și 4000 metri culminând cu escaladarea vârfului Tschimtarga (5489 m) și
a prilejuit contact cu populația și cultura locală. La aceste performanțe
au contribuit: Rüdiger Galz, Karin și Egin Scheiner, Klaus Simonis, Klaus
Gündisch, Reinhold Kraus, Hans Werner, Tatiana și Vladimir Nogaller,
Petra Maurer, Annemarie Schiel și Dagmar Götz. La acestea se adaugă

realizările deosebite ale lui Ulf Schaser care ani de-a rândul în turele
sale a cumulat până la 80.000 m diferență de nivel pe an, Klaus Petzak
obișnuit cu ture solitare cum ar fi Vârful Lenin, Mont Blanc pe schiuri și
Denali 6190 m în
Alasca împreună cu
un prieten, Erich
Bonfert
cu
șase
expediții în Himalaia
și tehnic dificilul Ama
Dablam din Karakum
și Reinhold Kraus
care a fost foarte
aproape de a cuceri
Cho Oyu (8200 m)
urcând totuși până la
altitudinea de 7900 m.
Cho Oyu 8200 m, 2007

În cadrul Secției Carpați au fost organizate și efectuate mai multe
expediții. Relatarea ce urmează constituie un exemplu al unei astfel de
întreprinderi și aparține lui Reinhold Kraus. Este vorba de escaladarea
celui mai înalt munte din Ecuador, Chimborazo, 6228 m: ”Organizarea
i-a aparținut lui Klaus Gündisch. 11 participanți au urcat timp de
două săptămâni pe diferite piscuri iar cei mai tenace l-au cucerit pe
cel mai înalt. Ca la toate escaladările de înălțime a avut loc mai întâi
o aclimatizare pentru adaptarea organismului la altitudine. Regula
generală este să nu se înnopteze succesiv la diferențe de nivel mai mari
de 500 m. În cazul unei tabere de bază se urcă în intervale regulate la
înălțimi tot mai mari cu întoarcere la tabăra la bază. Punctul nostru de
plecare a fost Quito (2900 m), capitala situată la cea mai mare altitudine
din lume. Am început cu vulcanul Pasachoa, 4200 m. Ne-a încântat
vegetația abundentă și foarte variată in funcție de altitudine. A urmat
apoi piscul Rucu Pichincha, 4794 m, muntele capitalei.
Punctul de plecare pentru vârful următor a fost cabana Nuevos
Horizontes situată la 4740 m. Acolo am ajuns cu un vehicul off-road plus
un marș de 3 ore. De aici, ziua următoare Petra Maurer și Dagmar Götz au
urcat – cu toată vremea urâtă, ploaie, vânt, frig – pe Illiniza Norte, 5248
m. Un vârf în parte cu porțiuni tehnic pretențioase. Femei curajoase! Pe
Illiniza Sur, 5263 m, unul din cele mai dificile piscuri din Ecuador, au
urcat Hans Werner, Klaus Gündisch și Reinhold Kraus. Erau de învins 800
m diferență de nivel, pe versanți abrupți de 50° și 70° cu zăpadă și gheață.
S-a mers la coardă, la porțiunile mai expuse ne-am asigurat reciproc. A
fost necesară experiență alpină și experiență la mersul cu colțari. Am fost
conduși de Jaime, un ghid ecuadorean recunoscut pe plan internațional,
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Escaladarea pe Chimborazo, 6221 m - un exemplu de alpinism de înălțime.
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care urma să ne însoțească și pe celelalte piscuri. Oamenii din Ecuador
ne-au încântat cu felul lor prietenos, cu punctualitatea și sinceritatea lor,
cu încrederea lor în viitor.
Muntele următor a fost vulcanul Cayambe, 5796 m. Pe flancul de
sud al vulcanului Ecuatorul atinge cea mai mare altitudine și este unicul
loc din lume în care la această latitudine se întâlnește zăpadă. La dus și
la întors cu vehicolul off-road am rămași împotmoliți de câteva ori.
Ploaia înmuiase pământul negru și făgașele formate de trafic se
adânciseră tot mai mult. Dacă n-am fi împins mașina, ascensiunea n-ar
fi putut avea loc. Cabana la care am ajuns a fost spațioasă. La miezul
nopții, după 4 ore de somn ghizii noștri ne-au condus spre vârf, întâi
peste grohotișuri, apoi peste ghețari. Ploaia și chiciura au udat
îmbrăcămintea iar vântul rece transforma umezeala în gheață. La
altitudinea de 5400 m vântul și-a sporit intensitatea, încât abia am putut
sa ne ținem pe picioare. La toate acestea se mai adauga și ceața deasă. Era
momentul de a renunța la continuarea ascensiunii. A renunța, dacă
condițiile sunt potrivnice, e o hotărâre înțeleaptă și dă dovadă de
răspundere. Niciodată un vârf nu trbuie cucerit cu orice preț (mai ales cu
prețul vieții). Chiar și fără vârf a fost o încercare severă.
Apoi a urmat cel mai
înalt munte al Ecuadorului,
Chimborazo, 6228 m.
Fiindcă vulcanul se află
în apropierea de Ecuator,
este cel mai înalt punct
de pe glob măsurat de la
centrul Pământului. Cu un
autobuz am ajuns la cabana
Carell situată la 4850 m. La
altitudinea de 5000m pe
flancul vestic al masivului
porterii au amenajat tabăra
de corturi. Aici am savurat
liniștea, după un marș de
trei ceasuri. Era proverbiala
liniște dinaintea furtunii.
Soarele colora munții și
Pe Chimborazo 6228 m, 2015
orizontul în roșu. Eram
entuziasmat de priveliște,
chit că am mai avut zeci de ocazii de a admira apusuri de soare. Noaptea
vântul a scuturat cortul puternic. Din experiență știam că la miezul
nopții, după schimbul de temperatură între munte și șes, va înceta vântul.
La ora 1,00 Petra Maurer, Hans Werner, Klaus Gündisch și cu mine
am pornit la lumina frontalelor. După o oră ne-am pus colțarii. Timp
îndelungat am urcat abrupt pe ghețar. Porțiunile cu zăpadă și gheață cu
înclinația de 30-40 grade nu se mai terminau. Fiindcă nu se simțea bine,

Hans a abandonat și s-a întors. Klaus a venit in echipa mea de coardă.
În urma noastră Petra cu ghidul Jaime. La altitudinea de cca. 5600 m
mersul devenea tot mai anevoios. Trebuia pur și simplu să te învingi,
ceea ce costa un efort imens. În apropierea piscului, suprafața ghețarului
era acoperită cu formațiuni de gheață gen conopidă prin care poteca urca
de-a dreptul. După 7 ore de urcuș străbătusem cei 1200 m altitudine.
Ultimii 600 m au fost un chin. Mi-am pus întrebarea dacă plăcerea
justifică efortul. ”De ce mă chinui în așa hal?” La ora 8,00 Petra Maurer,
Klaus Gündisch și cu mine am ridicat brațele pe piscul Ventimilla, 6228
m și ne-am pozat cu fanionul Secției Carpați. Stăteam pe cea mai mare
ridicătură a pământului. Sub noi vârfuri fără zăpadă care umpleau tot
orizontul. M-am bucurat mai ales pentru Petra, deoarece puține femei
reușesc asemenea performanțe. Pentru coborâre ne-au trebuit 3,5 ore:
din cauza colțarilor fiecare pas trebuia bine plasat pe gheața lucioasă.
Promovarea Secțiunii Carpați a DAV
Activitatea de promovare are o contribuție importantă la dezvoltarea
asociației.

Anuarul este o altă publicație importantă care din 1990 a fost editat
anual timp de 10 ediții iar din 2001 apare la interval de doi ani. Pe rând,
redactorii anuarelor au fost: Harald Roth si Gert Kessler, Helmut Roth și
Georg Aescht, Hans Bergel, Günter Volkmer și începând din 2007 este
Manfred Kravatzky. Anuarele documentează în cuprinsul celor 200 de
pagini activitatea asociației, ture, călătorii, aspecte sociale și cuprind în
plus articole cu teme de istorie, de științe ale naturii și opere literare și
din 1996 informații despre SKV. Au rolul de a motiva alpiniștii și de a
coopta tineretul la activități alpine.
Siebenburgische Zeitung - SBZ – ziarul sașilor transilvăneni este
cel mai eficient mijloc de comunicare al sașilor din întreaga lume, mare
parte dintre ei trăind în Germania și Austria. Deoarece 85% dintre
membri SK sunt sași și majoritatea potențialilor noi membri tot sași,
acest ziar găzduiește încă din 1988, deci la scurt timp după înființarea
secțiunii, 6-8 articole pe an despre turele efectuate, interviuri și vești
din viața despre activitățile asociației. In mod special în Mediascher
Infoblatt (Foaia de informații a medieșenilor) apar din 2014 articole
semnate de Reinhold Kraus sub titlul Alpingruppe Adonis der Sektion
Karpaten. De-a lungul timpului responsabili cu publicitatea și presa
au fost: Hans Gert Kessler, Richard Schuller, Sigrid Mitterer, Manfred
Kravatzky, Petra Maurer, Heidi Negura, Reinhold Kraus și Irina
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Der Berggeist (Spiritul Munților) – este o foaie volantă cu 4-6 pagini
care începând din 1997, la inițiativa lui Manfred Kravatzky, apare de
două ori pe an și cuprinde informații despre adunarea generală, despre
întâlnirile conducătorilor de ture, programul de activități, noii membri și
informații despre SKV – partenerul nostru din România.
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Olărescu-Reuss. Kurt Bayer și Detlef Schlossere au fost responsabili cu
biblioteca și arhiva asociației.
Pagina de internet este cel mai folosit mijloc de legătură în cadrul
SK, dată fiind răspândirea teritorială mare a membrilor asociației.
Pagina configurată în 1994 de Hans-Otto Kelp pentru Grupa Alpină
Adonis a devenit ulterior pagina întregii asociații pe care a îngrijit-o
câțiva ani urmat de Grete și Horst Kraus, Hans Georg Richter, fiind
preluată din 2018 de Agnieszka Janik, Florin Zalum, Sergii Gorlevskyi
și Yury Bychkou. Pagina furnizează informații despre asociație, despre
programul, descrierea, înscrierea și rapoarte de ture, oferă posibilitatea
de a depune adeziuni, informații despre munții Carpați cu linkuri utile.
De asemenea Sektion Karpaten este activă pe portalul DAV, Facebook și
asigură comunicare pe grupe de WhatsApp.
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Sub conducerea lui Manfred Kravatzky asociația a editat în 2011
cartea ”Der Bergtoursimus in Siebenbürgen / Rumänien 1945-1990”,
care acoperă perioada dintre dizolvarea asociațiilor montane din România
și sfârșitul comunismului și vine cu informații inedite. La inițiativa SKV,
cartea tradusă de autor a apărut și în limba română sub titlul ”Turismul
montan după 1945 în Transilvania” prin grija Muzeului de Istorie a
Județului Brașov și cu sprijinul domnului Nicolae Pepene.
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Expoziții de fotografii și conferințe cu diapozitive. In fiecare an,
în minunatul orășel Dinkelsbuhl din Bavaria are loc întâlnirea sașilor
ardeleni la care participă 20-25.000 de persoane. Este o foarte bună ocazie
pentru prezentarea activității asociației către publicul larg. Pentru asta,
de-a lungul vremii Günter Volkmer, Manfred Kravatzky, Reinhold Kraus,
Renate Kirschner, Hans Werner, Petra Maurer, Herbert Horedt, Thomas
Heißer, Karin Schneider, Karin Kelp au organizat expoziții cu fotografii
unde au fost oferite flyere și anuare. In 2007 când Sibiul a fost Capitală
Culturală Europeană în parteneriat cu Luxembourg, SK împreună cu
SKV au organizat la Sibiu în holul primăriei o expoziție foto.
Parteneriat pentru cabana Gleiwitz. Neavând posibilitatea de a-și
construi sau cumpăra propria cabană, la inițiativa lui Hans Werner, în
anul 2018, SK a încheiat un parteneriat cu Secțiunea Tittmoning din

Cabana Gleiwitzer, 2018

Bavaria pentru cabana Gleiwitz (2176m) din Grupul Glockner, Austria.
Secțiunile care dețin cabane în Alpi sunt obligate să întrețină și să
marcheze potecile din jurul cabanei. În acest fel membri Secțiunii
Carpați, colaborând cu Secțunea Tittmoning, au ocazia să o ajute
participând voluntar la întreținerea potecilor din Alpi.

Pe membrii Asociației Carpatine Ardelene SKV și ai Secției Carpați
a DAV îi unesc mai mult decât rădăcinile comune ale celor două asociații
sau hobbyul comun, umblatul în munți: sunt camaraderia, prietenia,
spiritul de comunitate dincolo de toate granițele statale, indpendent de
naționalitate, în spiritul unei Europe unite în care vrem să trăim în pace și
dreptate. În plus ne unesc și respectul față de natură precum și îngrijirea
ei. La acestea vrem să ne aducem aportul, prin cunoaștrea minunatelor
bogății pe care ni le oferă munții, prin comportamentul nostru protector
față de acestea, nu să stăm îndiferenți. Noi toți trebuie să fim exemplu în
protejarea naturii pentru a feri munții de viitura plasticului, trebuie să
umblăm grijuliu cu resursele de tot felul, să plecăm din munte lăsându-l
curat. Mișcarea în natură este un mijloc probat pentru întreținerea
sănătății, atît a celei fizice cât și a celei mentale, pentru a putea face față
eforturilor pe care ni le solicită viața”.
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Reinhold Kraus, Președintele Secțiunii Carpați din Clubul Alpin
German: ”Sarcina primordială a secției noastre este a ne îngrijți ca
cele atinse până în prezent să fie păstrate și ca asociația noastră să se
dezvolte în continuare. Acestea le vom reuși numai dacă vom ține pasul
cu contemporaneitatea, dacă vom fi deschiși pentru noi discipline alpine
și pentru noi dezvoltări tehnice și dacă vom învăța de la alte asociații. Și
în domeniul personalului sunt necesare înnoiri permanente. Prezidiul și
toți membri trebuie să se îngrijească ca să se afirme personaje noi, care vin
cu idei noi, cu inițiative și cu energie, care sunt gata să se implice onorific
în viața asociației. Garanția primară ca asociația noastră să prospere
este dispoziția celor activi de a se implica cu entuziasm, bucurie și spirit
de colectivitate. Numai așa se pot menține cele notate de Hans Bergel în
anuar: ”Oferta din programul asociației – spre deosebire de alte asociații
– nu suferă de obligativitatea de a face lucruri fără plăcere.” Ne dorim
să fie cât mai mulți cei care ajung să cunoască umblatul în munți, să
savureze sportul ca recreere, să beneficieze de energia emanată de această
activitate, care contribuie la reînvigorarea personalității, premiză pentru
o viață sănătoasă, fericită și împlinită.
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Reînființarea Asociației SKV

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

Premergător reînființării Asociației SKV în România au fost
demersurile asociației Sektion Karpaten din DAV care în 1994 inițiază
o serie de contacte cu și pentru autoritățile locale și regionale de la Sibiu
menite să introducă România între țările care contează pentru zona
montană. Un an mai târziu, delegați DAV-SK și de la AKSL (Secția de
Științe Naturale a Grupului de Lucru pentru cunoașterea Ardealului)
împreună cu FDGT (Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania)
și un grup de viitori membri adoptă pe 12.03.1995 la Gundelsheim
/ Germania Declarația de Principiu prin care susțin și se angajează să
sprijine reînființarea Asociației SKV în România și definesc principiile
după care urmează să funcționeze.
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Declarație de principiu pentru Sprijinirea și Promovarea
Reînființării SKV
1.- Secția Carpați a DAV și Secția de Științe naturale a Cercului
de lucru pentru cunoașterea Transilvaniei (AKSL) susțin
reînființarea asociației SKV în Transilvania / România.
2.- Secțiile numite mai sus declară că vor sprijinii pe măsura
posibilităților lor asociația SKV care se va reînființa (sau o altă
asociație succesoare a SKV).
3.- Ca persoane de contact a Comitetului pentru reînființarea SKV
au fost propuși dr. dr. Paul Philippi/Hermannstadt (Sibiu),
dr. Wilfried Schreiber/ Klausenburg (Cluj), Reinhold Gutt /
Hermannstadt și Walter Gutt / Kronstadt (Brașov).
4.- Stabilirea datei pentru reînființarea SKV ar trebui să se întâmple
cât mai curând.
5.- Ca persoană de contact pentru toate persoanele, asociațiile
și instituțiile din Germania, Austria, Canada și Statele Unite
interesate de acest eveniment și SKV-ul reînființat a fost propus
dipl. ing. Otto-Heinz Leonhardt / München din partea Secției
Carpați a DAV.
6.- Secția Carpați și Secția de Științe Naturale a AKSL se vor strădui
să găsească instituții și autorități de stat dispuse să sprijine
activitatea în munții Carpați din România a nou înființatei
asociații SKV.

7.- Asociația reînființată SKV va fi o asociație deschisă în cadrul DFDR
(FDGR), care – continuând tradiția fostului SKV va asigura cu
prioritate posibilitățile de desfășurare culturală și socială a
minorității germane din România. Aceasta conține organizarea
de excursii comune, călătorii, cercetări științifice, promovarea
protecției naturii, a mediului înconjurător și a diversității de
specii din Carpați, în strânsă colaborare cu instituțiile de resort
din România și a forumurilor internaționale.
8.- Cele două asociații pomenite mai sus vor sprijini și sfătui SKV-ul
care se va reînființa la întocmirea statutului său.
9.- Pentru a asigura continuitatea SKV-ului reînființat și pe viitor
ar trebui acordată o atenție deosebită constituirii de grupe de
tineret.

Dr. h.c. Hans Bergel este unul dintre cei mai de seamă scriitori de
limbă germană contemporani. S-a născut la Râșnov în 1925. In tinerețe a
fost schior și atlet de performanță. A intrat de tânăr în conflict cu regimul
comunist și a executat trei condamnări la închisoare, ultima dată în 1959
în procesul lotului de scriitori germani. Din 1968 trăiește în Germania. A
tradus din operele Anei Blandiana, Bacovia, Radu Gyr și a editat peste 50
de volume care au ca temă principală Transilvania ca destin. Este Cetățean
de Onoare al orașelor Râșnov și Brașov, este primul purtător al titlului de
Scriitor al Brașovului, membru de onoare al Academiei Olimpice Române
și decorat cu Crucea de Merit a Germaniei. A fost primul președinte al
Secției Carpați din Clubul Alpin German DAV al cărui Președinte de
Onoare este în prezent. A fost unul dintre inițiatorii reînființării SKV în
1996 și este Membru de Onoare al SKV.
Urmare a acestor demersuri, un an mai târziu, are loc la Sibiu
Adunarea Generală de constituire a Asociației SKV care pornește la drum
cu 71 de membri.
La această Adunare Generală au fost aleși: Wolfgang Werner Fuchs
- președinte, Mircea Florian Nan - vicepreședinte, Andrasy Ottmar
- director executiv, Walter Gutt - reprezentant al Secțiunilor, Horst
Schuller - reprezentant al tineretului, Consiliul de Onoare: Dr. Paul
Philippi, Ion Dorin Nan, Dr. Paul Jürgen Porr.
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Semnatari: Hans Bergel, Wilfried Schreiber, Reinhold Gutt, Günther
H. Tontsch, Heinz Heltmann, Walter Gutt, Günter Volkmer, Gustav
Servatius, Otto-Heinz Leonhardt, Uwe Grün, Ute Schneider-Galtz,
Horst Eichhorn și Haino Uwe Kasper.
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Denumirea asociației și sediul: Conform statutului denumirea
asociației este: „Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor – SKV –
Siebenbürgischer Karpatenverein”. Denumirea sub formă prescurtată
„Asociația SKV” respectiv „SKV” poate fi folosită alternativ la
denumirea completă.
Sediul asociației este la Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3. Cod
poştal: 550155
Conform Art. 6. (1) Asociația este continuatoarea de drept a asociației
„Societatea Carpatină Ardeleană a Turiștilor - SKV - Siebenbürgischer
Karpatenverein”, care a fost fondată în anul 1880 la Sibiu.
Conform Art. 6. (2) Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor –
SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein își propune să redobândească,
cu respectarea legislației, valorile și bunurile materiale realizate de fosta
Asociație SKV și să le redea acestora utilitatea avută până în 1945.
Scopul asociației: Conform Art. 10. Scopul asociației este
promovarea turismului montan (excursii, drumeții, expediții, etc.), a
activităților sportive montane (schi, turism sportiv, orientare, alpinism,
snowboard etc.), realizarea de studii de cercetare și dezvoltare a
turismului în zonele montane din România (drumeție, speologie,
etnografie, ecologie etc.), organizarea și susținerea unor acțiuni de
protecție a mediului înconjurător în mod special în zonele montane.
Conform Art. 11. Scopurile asociației vor fi realizate prin acțiuni
cum sunt:
a.) practicarea organizată a turismului montan, ecologic, educativ;
b.) organizarea unor acțiuni de documentare și de cercetare;
c.) constituirea unei baze documentare și de informare turistică,
ecologică, etnografica, etc.;
d.) întreținerea traseelor, a marcajelor turistice, salubrizarea unor
zone montane, deschiderea de noi trasee montane cu acordul
organelor competente;
e.) construirea și întreținerea unor popasuri turistice, puncte de
belvedere, refugii, cabane sau a altor amenajări turistice;
f.) organizarea de conferințe, simpozioane, expoziții; sensibilizarea
opiniei publice și a tinerei generații pentru frumusețile naturii
și pentru necesitatea ocrotirii acestora, cât și pentru protejarea
mediului în general;
g.) organizarea unor cursuri de pregătire a ghizilor (călăuze) pentru
turism, care sa fie în măsură să conducă grupuri de turiști în
excursii tematice, drumeții montane, ture alpine, expediții etc.,
în condiții de securitate;
h.) organizarea unor cursuri de pregătire a custozilor pentru ariile
protejate, parcuri și rezervații naturale, monumente ale naturii;
i.) organizarea și participarea la competiții de orientare, turism
montan, schi, snowboard ș.a., aceste activități desfășurându-se
conform regulamentelor federațiilor sportive de specialitate;

j.) organizarea de tabere, expediții și alte acțiuni conform
statutului, în comun cu asociațiile și cluburile montane din țară
și din străinătate;
k.) colaborarea cu formații salvamont, asociații de ghizi montani și
monitori de schi;
l.) editarea unui anuar al SKV care să reflecte activitatea asociației,
publicații turistice literare cât și a unor cărți, broșuri, pliante,
hărți în format tipărit sau digital, filme și a altor lucrări cu
caracter de informare turistică;
m.) înființarea de agenții de turism și centre de informare turistică;
n.) organizarea unor acțiuni cu caracter umanitar.
p.) organizarea de acțiuni culturale și cu caracter interetnic;

sigla nouă

Secțiunile SKV. Problema apariției secțiunilor s-a pus de la bun
început, asociația numărând deja membri din diferite localități, fapt
care, împreună cu intenția de a urma tradiția, a condus la definirea unor
secțiuni. Numărul membrilor a variat de-a lungul timpului, nu totdeauna
crescător. Unele secțiuni pornite cu mult entuziasm au ajuns să se
limiteze la excursii între câțiva prieteni sau chiar au dispărut funcțional
(Sighișoara, Cluj, Sebeș) dar au apărut altele așa încât la momentul de
față Asociația SKV numără 504 membri organizați în cinci secțiuni locale:

Secțiunea Sibiu: 34 membri
Secțiunea Brașov: 212 membri
Secțiunea Țara Făgărașului: 198 membri
Secțiunea Piatra Craiului: 52 membri
Secțiunea București: 8 membri
Situația membrilor SKV pe grupe de vârstă
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sigla tradițională
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Au asigurat/asigură bunul mers al Asociației de-a lungul timpului:
Președinți: Wolfgang-Werner Fuchs (1996-2000), Werner Fink
(2000-2004), Hans Mantsch (2004-2005), Dr. Paul Jürgen Porr
(2005-2009), Hermann Franz Kurmes (2009-2012), Thomas
Luczay (2012-2017), Marcel Șofariu (2017-)
Vicepreședinți: Mircea Florian Nan (1996-2005), Walter Gut
(1996-2004), Rolf Truetsch (2005-2009), Petru Scântei
(2009-2012), Christel Berbec (2009-2015), Marius Miclea
(2012-2018), Thomas Bross (2015-), Ioan Bodnar (2018-)
Directori executivi: Andrasy Ottmar (1996-2005), Mircea Florian
Nan (2005-2009), Marcel Șofariu (2009-2017), Petru Scântei
(2017-)
Trezorieri: Augustin Chistinean (1996-2012), Vlad Preca
(2012-2019), Radu Tudorică (2019-)
Președintele Consiliului de Onoare: Prof. Dr. Dr. Paul Philippi
(1996-2018), Dr. Paul Porr (2019-)
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La nivelul Secțiunilor au activat/activează ca președinți:
Secțiunea SKV Sibiu: Reinhold Gutt (2001-2005), Mircea Florian
Nan (2005-2008), Radu Matei (2008-2011), Marius Miclea
(2011-)
Secțiunea SKV Brașov: Rolf Truetsch (2000-2011), Christel Berbec
(2011-)
Secțiunea SKV Piatra Craiului: Dan Cociu (2015-)
SKV Țara Făgărașului: Thomas Bross (2015-)
Secțiunea SKV București: Claudiu Roznovsky (2020-)
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Au organizat drumeții, ture, expediții, concursuri de orientare și schi:
Secțiunea Sibiu: Dorin Nan, Mircea Nan, Reinhold Gutt, Marius
Miclea, Augustin Chistinean, Daniela Dobrotă, Constanța
Mierlușcă, Anca Ursu.
Secțiunea Piatra Craiului: Dan Cociu, Victor Rechițian, Ioan
Bodnar, Ioan Bleandă, Tiberiu Ribiță, Hermann Kurmes, Vlad
Spiru, Ciprian Brânzoi, Marius Morar Bojete.
Secțiunea Brașov: Christel Berbec, Alexandru Floricioiu, Manfred
Tontsch, Rolf Truetsch, Violeta Roncea, Thomas Luczay, Matei
Buță, Claudiu Roznovsky, Sorin Roncea, Vlad Preca, Rudolf
Gerhard, Nicolae Parate, Iuliu Kosa, Camelia Hisom, Romeo
Hisom, Anca Mitrofan, Cristina Honca, Cristian Pomârleanu.
Secțiunea Țara Făgărașului: Thomas Bross, Vasile Gramadă, Radu
Bunea, Alexandru Burcă, George Cristoloveanu, Florin Gaidrag,
Gheorghe Urdea.
Au participat cu entuziasm la un număr mare de acțiuni:
Secțiunea Brașov: Gerhard Rudolf, Pavel Țicle, Nicolaie Crintea,
Natașa Colocolnicov, Dieter Ziriakus, Alexandru Nagy, Liviu

Ghițoc, Peter Luczay, Severina Feder, Louis Feder, Tiberiu
Fazakas, Ortwin Rudolf, Petru Pușcaș, Constantin Stoica,
Sebastian Popa, Teodora Aron.
Secțiunea Piatra Craiului: Dan Cociu, Victor Rechițian, Ioan
Bodnar, Ioan Bleandă, Tiberiu Ribiță, Dumitru Udrea,
Constantin Donos, Mariana Gherghel, Horia Dolhan, Costinela
Haideț, Lucian Ovidiu Jeca, Gabriela Olărescu, Mircea Noaghiu.
Secțiunea Sibiu: Dorin Nan, Mircea Nan, Anca Ursu, Serban Radu,
Adrian Coman, Liane Heitz, Werner Neustadler, Radu Zaharia,
Matei Radu.
Secțiunea Țara Făgărașului: Thomas Bross, Alexandru Burcă,
Alexandru Bihori, Ioan Dobrea, Ioan Alupoaie, Petre Mihălcioiu,
Radu Bunea, Claudiu Jurcovan, Lucian Vintilă, Vasile Grămadă.
Au coordonat editarea anuarelor la nivel de Asociație și Secțiuni:
Christel Berbec, Mircea Nan, Marcel Șofariu.
Au promovat Asociația prin acțiuni și proiecte la nivel național și
internațional: Marcel Șofariu, Ioan Bodnar, Dorin Nan, Christel Berbec,
Petru Scântei, Thomas Luczay, Thomas Bross, Dan Cociu.
Au urmat și absolvit cursul de ghizi/călăuze de drumeție SKV cu
atestat European Ramblers Association:
Secțiunea Piatra Craiului: Cociu Dan, Preca Liliana, Olărescu
Gabriela, Donos Constantin, Gherghel Mariana, Dolhan HoriaȘtefan, Ribiță Tiberiu, Marin Gabriel.
Secțiunea Brașov: Vlad Preca, Severina Feder, Iuliu Kosa,
Cornelia Floarea.
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Vernisajul expoziției SKV Sibiu – Capitală Culturală Europeană
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Întâlnire SKV Brașov, Piatra Craiului, Făgăraș și București lângă Lacul Urlea
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Au organizat excursii și tabere cu copii și tineri:
Secțiunea Sibiu: Dorin Nan, Mircea Nan, Reinhold Gutt, Șerban
Radu, Zaharia Radu.
Secțiunea Piatra Craiului: Dan Cociu, Costinela Haideț.
Secțiunea Brașov: Lothar Schullerus, Vlad Preca, Elena Ghițescu,
Matei Buță.
Secțiunea Țara Făgărașului: Viorel Socol, Gheorghe Urdea,
Thomas Bross.
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La 75 de ani de la inaugurarea cabanei Curmătura și botezarea ei
Cabana Emil von Bömches

Au promovat activitatea SKV în mass-media: Ralf Sudrigean, Dieter
Drotleff, Marcel Șofariu, Alexandru Constantinescu, Dorin Nan,
Mircea Nan.

Secțiunile SKV și promovarea drumeției
Promovarea drumeției și sporturilor montane prin activități în
grup reprezintă scopul principal al Asociației și are loc prin intermediul
Secțiunilor care organizează excursii, ture, expediții și concursuri.

Secțiunea SKV Brașov în Munții Ciucașului

adulți și tineri în Munții Apuseni și Retezat. Ocazional au loc concursuri
de orientare intern și participare ca invitați la competițiile altor asociații.
Secțiunea Brașov a organizat o excursie de două zile în 2018 la ultima
cabană construită de SKV la Păltiniș, la care au participat 40 de persoane
de la secțiunile Brașov, Făgăraș și Sibiu, cu ture pe Tomnatic și Cindrel.
Ocazional au fost organizate concursuri de orientare turistică în
Postăvaru. Cu elevi de la Honterus din clasele mici au fost organizate
ture ușoare pe Tâmpa și spre Poiana. Anual are loc un carnaval, de
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Secțiunea Brașov, care dispune în apropiere de Postăvaru, Piatra
Mare, Munții Baiului, Gârbovei, Ciucaș, Piatra Craiului, Bucegi, Făgăraș
raportează anual 40-50 de drumeții, majoritatea cu un grup de 7-15
persoane. Începând din anul 2000 organizează aproape anual tabere.
Primele, special pentru tineret au fost în Munții Făgărașului și Bucegi
6 serii pe an, apoi Lacul Roșu, Carpații Orientali, Cheile Vârghișului. Pe
lângă drumeții, taberele au inclus cursuri de escaladă, canotaj, reparația
unui refugiu și iarna schi. Din 2007 au continuat în format combinat
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obicei la cabana Julius Romer din Postăvaru. Tot în preajma cabanei
se desfășoară începând cu anul 2006 două concursuri de schi alpin:
SKV SKI Pokal (pentru copii și seniori) organizat de către secțiunea
Brașov și Cupa Primăverii de către cabana Julius Romer. În anul 2018
a fost lansată în plus o nouă formă de concursuri cu sosire la cabana
Postăvaru: SKV Uphill Winter – plecare din Poiana Brașov și SKV Uphill
Summer cu plecare din Brașov de la Pietrele lui Solomon. Membrii SKV
Brașov participă regulat ca arbitri la competițiile de schi din Postăvaru
iar la Olimpiada de Iarnă pentru Tineret din 2013 au asigurat arbitraj
la probele din Postăvaru, Predeal, Râșnov și Moieciu de Sus. În 2006
Alexandru Floricioiu, Adam Arpad și Mircea Stănilă au participat la o
tură în Himalaia zona Nanga Parbat.
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Secțiunea Sibiu activează de regulă în Munții Cindrel, Lotrului,
Făgăraș și a raportat anual 6-10 ieșiri și ture în Piatra Craiului, Retezat și
Parâng. A organizat împreună cu Salvamont un curs de prim-ajutor
pentru membri și o tabără de practică pe Valea Sadului și Prejba. Dan
Cruciat a participat în cadrul unui
grup la o tură pe Mont Blanc, după
o pregătire locală, în Retezat,
Bucegi și la școala de iarnă Everest,
cu Fane Tulpan de la Bâlea Lac.
Secțiunea organizează concursuri
de orientare locale și la cupe
precum „Cupa Reinhold Gutt/
Dezideriu Heinz” și „Cupa SKV” în
anii 2008 la care au luat parte 160
de concurenți. La „Cupa SKV
Speranțe Sibiene” la schi (anul
2009) au luat parte 90 de copii. Tot
pentru copii au avut loc două
programe: „Expedițiile Pronatura”
416 participanți pe parcursul a 9
ediții și „Prin drumeție mai aproape
Lecție de escaladă la Secțiunea SKV de natură” 14 drumeții cu 96 de
Sibiu
elevi, ghizi fiind membri SKV.
Ambele acțiuni au fost inițiate și
coordonate de Dorin Nan. Ocazional au mai fost organizate excursii cu
diferite școli din oraș și a fost acordat sprijin excursiilor Forumului
German. SKV Sibiu a contribuit la organizarea și desfășurarea
evenimentului „Sibiu Regiune Gastro Europeană” și va fi gazdă pentru
Eurorando 2021.
Țara Făgărașului e la poalele munților omonimi unde se petrec mai
toate activitățile secțiunii. Depășind rapid 150 de membri, după ce a fost
înființată în 2014, organizează cel puțin o excursie pe săptămână în
apropiere și 8-10 ture anual în Bucegi și Piatra Craiului. În plus

organizează anual începând cu 2014 Cupa SKV Țara Făgărașului pentru
seniori și copii, respectiv participă la organizarea altor două concursuri
de schi pe Valea Sâmbetei în cadrul Cupei Carpaților Meridionali și alte
două concursuri pentru copii pe pârtia de la Drăguș. În fiecare an
organizează acțiuni de refacere a
traseelor turistice de acces și de
creastă de câte 2-3 zile cu
participarea a 12-16 voluntari. În
2019 au asigurat voluntarii pentru
proiectul SKV de marcare a
traseelor de cicloturism din Țara
Făgărașului.

Secțiunea Sighișoara reînființată în 2004 cu 54 de membri a avut
câţiva ani de activitate intensa cu 6-11 drumeții și ture cu bicicleta pe
an în zona Colinelor Transilvaniei și ture mai depărtate, cum a fost cea
din Munții Călimani, după care numărul amatorilor s-a redus la câteva
persoane care se rezumă la plimbări ușoare în împrejurimi, participând
sporadic la viața asociației.
La Cluj a existat un grup de inițiativă care a contribuit la reînființare
a Asociației și care un timp a activat sistematic în zona Munții Apuseni,
după care o parte au părăsit orașul iar alți câțiva continuă sa organizeze
excursii independent.
Secțiunea București a fost înființată în 2014 și a realizat în primii
doi ani câteva ture de o zi și a participat la o tabără SKV de trei zile
lângă lacul Urlea, cu corturi, după care și-a întrerupt activitatea până la
începutul anului 2020 când s-a reorganizat anunțând 8 membri.
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Concurs de schi la Drăguș

Secțiunea Piatra Craiului
organizează 25-30 de activități anual preponderent în Piatra Craiului dar
și ture în Munții Perşani, Făgărașului și Piatra Mare. Organizează anual
cel puțin o excursie tematică
cum au fost la Geoparcul
Racoș, Cetatea Negru Vodă
din Munții Făgărașului,
Schiturile Rupestre din
Munții Buzăului și zona
Cașin/Munții
Vrancei.
A contribuit cu membri
coordonatori la acțiunile
Tură în Piatra Craiului
de re-marcare din Munții
Lotrului, Cindrel, Făgăraș și Vrancei și cu cei doi temerari care au realizat
tura Via Carpatica.
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Acțiuni ale SKV
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Întreținere marcaje și poteci. Odată cu reluarea excursiilor în
cadrul asociației apar și preocupări în legătură cu întreținerea prin
voluntariat a traseelor din aria de activitate curentă a secțiunilor în
colaborare cu formațiile locale Salvamont: Rășinari-Păltiniș, RotbavCrizbav, Tâmpa și Postăvaru.
Lucrări de anvergură în
Munții Banatului, Poiana
Ruscă,
Lotru,
Făgăraș,
Ciucaș și Postăvaru care au
însumat 1495 zile voluntariat
și 428 km de poteci pe
E3 și E8, re-marcate sau
marcate în premieră au
fost posibile prin proiectul
„Conectarea României la
rețeaua de poteci turistice
europene de lungă distanță”
cu
finanțare
elvețiană.
Cu această ocazie au fost
refăcute podețe de pe văi în
Munții Făgărașului și au fost
amenajate locuri de popas.
La alte trei acțiuni de remarcare organizate de SKV
în Cindrel, Munții Lotrului
și Făgărașului au participat
numeroși voluntari colegi
Acțiune de marcare pe valea Nerei
de la Sektion Karpaten. La
cererea primăriei Cașin SKV a marcat 60 km de potecă pe E8 în Munții
Vrancei cu sprijinul Salvamont și Jandarmeria Montană din cele patru
județe limitrofe.
Protecția Mediului. Grija față de natură și mediul înconjurător
începe pentru membri SKV de la litera statutului, de la gestul de a păstra
propriile deșeuri și a le aduna pe cele găsite în drum. Dar prima
confruntare majoră pentru asociație a fost după preluarea cabanei
Postăvaru în spatele căreia zăceau cantități imense de gunoaie adunate

Refacerea patrimoniului SKV – retrocedări și despăgubiri. În plus
față de promovarea și dezvoltarea drumeției, SKV și-a propus realizarea
și administrarea în interes public a unei rețele de „case de adăpost” pe
lanțul carpatic. La reînființarea asociației în 1996 cabanele trecuseră de
puțin timp din proprietatea statului, care le naționalizase în 1945, în
proprietatea unor societăți pe acțiuni locale sau regionale de forma
Predeal SA, Păltiniș SA, Poiana SA. Patrimoniul acestora era vizat de
afaceriști de conjunctură care, fără experiență în turism și cu atât mai
puțin în domeniul montan, se vedeau mari întreprinzători. Câțiva
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în ultimii 60 de ani pentru a căror asanare au fost necesare zeci de acțiuni
cu voluntari din Secțiunea Brașov începând din 2004. Alte acțiuni de
amploare au fost la secțiunea Sibiu în prima zi a „Munților Curați” pe un
traseu din Păltiniș şi
apoi
în
cadrul
campaniilor
anuale
„Let’s Do it Romania” pe
drumul Ocna Sibiului
către
Mândra,
pe
Tâmpa, în Postăvaru.
Asociația SKV a
luat atitudine cu succes
în
2013
împotriva
unui proiect imens
care ar fi adus pagube
iremediabile atât naturii Ecologizare la cabana Julius Romer din Postăvaru
cât și turismului în zonă
prin construcția unui parc eolian pe arealul Bătrâna – Vf. Cindrelul.
În memoriul transmis organismelor de mediu locale, regionale și
naționale au fost folosite argumentele științifice obținute de la colegii
de la Norvegian Trekking Association / DNT care au analizat impactul
șantierului și exploatării unei asemenea investiții și faptul că exact
prin zona respectivă este deja prevăzut să treacă traseul european de
drumeție de lungă distanță E8.
SKV colaborează cu WWF la campania ecologică „Râurile României,
ultima șansă” împotriva extinderii construcției de micro-hidrocentrale
pe râuri de munte, după ce s-au văzut efectele pe multe din râurile de pe
văile de nord a Făgărașilor.
Zona Rășinari – Păltiniș este una dintre cele mai afectate de „turiștii”
care caută aventuri motorizate prin păduri și munți. Mircea și Dorin Nan
de la SKV Sibiu au elaborat un proiect „Zona ecologică Rășinari” unde au
propus amenajarea și instituirea unor zone de interes pentru drumeții,
ciclism, campare și totodată reglementarea accesului cu motociclete.
Aplicarea proiectului este de mare actualitate, date fiind creșterea an de
an a numărului amatorilor și a evenimentelor care implică agrement și
sporturi cu motor pe zona montană.
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inimoși membri SKV și consiliul director de atunci au inventariat rapid
cabanele și terenurile foste ale asociației și au transmis organelor
competente cereri de retrocedare sau despăgubiri, după caz. Dacă
cererile respective ar fi fost soluționate atunci, cu totul altfel ar fi arătat
situația turismului montan românesc acum. La Brașov cabana Postăvaru
a fost singura cu noroc, fiind un obiectiv aflat în stare avansată de
degradare și nesemnificativ față de hotelurile impozante şi terenurile
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interesante imobiliar din Poiană. Cabana era gestionată de o echipă de
bucureșteni care legal nu puteau avea nici o pretenție dar au fost totuși
despăgubiți de SKV pentru bruma de „investiții” pe care o făcuseră.
Majorându-și pretențiile, au mai luat de câteva ori cabana „cu asalt”, dar
lucrurile s-au liniștit după instalarea în cabană a unui post al Jandarmeriei
Montane. La Păltiniș situația a fost cu totul alta. Hans Mantsch a greșit
pornind proces împotriva celor care tocmai își privatizaseră stațiunea,
fără să fie suficient de documentat juridic și imobiliar, pierzând fără
drept de apel, compromițând și restul acțiunilor. În această situație,
FDGT care are și calitatea de continuator al vechilor asociații ale etnicilor
germani s-a oferit să reia acțiunile și a făcut-o în ianuarie 2006, în
termenul legal, urmând ca SKV să se ocupe de toate demersurile și să fie
beneficiarul rezultatelor. Au fost transmise 49 de cereri către „Comisia
specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut
comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din
România”. A urmat o bogată corespondență pentru completarea
dosarelor. Întrucât vechea arhivă SKV a dispărut, iar accesul la arhivele
SA-urilor desființate nu au dat rezultate, a fost foarte greu sau imposibil
de găsit acte justificative. În plus, in multe cazuri, terenurile au fost
concesionate sau/și cabanele au fost demult distruse iar cererile nu au
mai avut obiect. Așa încât lista s-a redus la 15 cabane, 7 fiind în picioare

(Cabana 1 Păltiniș, Prejba, Negoiu 1, Sâmbăta, Șurianu, Bolboci și
hotelul Ruia) iar alte 8 au fost distruse între timp (Bâlea Cascadă, Bâlea
Lac, Parâng, Colibița, Mălăiești, Diham, Vârful cu Dor, Urlea) și un teren.
Alte două acțiuni sunt foarte avansate: procesul pentru cabana
Curmătura, început în anul 2015, pierdut în prima instanță pe motiv de
„acțiune civilă neîntemeiată” și aflat încă la judecarea apelului, în
condițiile în care vânzătoarea Predeal SA nu era proprietara terenului pe
care l-a vândut și fusese notificată din timp asupra existenței unei cereri
de retrocedare. Cealaltă acțiune se referă la un teren în Păltiniș, caz în
care hotărârea de retrocedare este emisă și trebuie pusă în aplicare.
Pentru restul dosarelor a fost înaintată o nouă cerere pentru rezolvare
sub formă de despăgubiri, având în vedere că în toate cazurile există noi
proprietari, unii la mâna a doua sau a treia, legali „de bună credință”.

După confiscarea patrimoniului SKV în 1945 nu s-au mai făcut
lucrări semnificative de reparații și amenajări până în 2004, când cabana
a reintrat în administrarea SKV-ului, reînființat in 1996.
Primul cabanier SKV din epoca „modernă”, a fost Mihai Sarbu,
anterior șef al Salvamontului din Sinaia. Sub coordonarea lui au început
în 2004 primele lucrări de reparații și amenajări ale cabanei. Tot
atunci, printr-un acord cu autoritățile, la cabană s-a instalat un post al
Jandarmeriei Montane, recent înființată.
Lucrările de reparații la cabană au fost reluate din 2007 de Rolf
Truetsch, la acea data cabanier, vicepreședinte SKV și președinte al
secțiunii Brașov. Atunci a început termoizolarea cabanei, înlocuirea
parțială a acoperișului și amenajarea mansardei existente.
Prin hotărârea AG a SKV din 2009, cabana a trecut în patrimoniul
Secțiunii SKV Brașov care în 2010 a renunțat în favoarea Primăriei la o
mare suprafață de teren pentru a permite extinderea și modernizarea
domeniului schiabil din Poiana Brașov.
În 2012 a devenit necesară renovarea grupului sanitar al cabanei,
singurul de utilitate publica de pe tot domeniul schiabil. Cu această
ocazie au fost reîmpărțite spațiile, s-au creat condiţii pentru extinderea
sălii de mese și reamenajarea câtorva camere mai confortabile. Tot
atunci a fost înlocuită și ultima parte a acoperișului vechi de aproape 80
de ani, peste aripa numită în mod generic „hotel”.
În 2013 a venit rândul terasei din fața cabanei. A urmat până în
2016 reparația ultimului segment de acoperiș, construit peste vechiul
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Cabana SKV „Julius Römer” din Postăvaru
Cabana SKV Julius Römer – Postăvaru este cel mai vechi adăpost
montan în funcțiune din România. La 7 octombrie 1883, a fost inaugurată
aici prima cabană ce a purtat iniţial numele „Schulerhutte” (după numele
german al masivului). Cabana a fost extinsă succesiv în anii 1891, 1903,
1907, 1935 – an în care a fost redenumită „Julius Römer”, în cinstea celui
care a fost timp de 30 de ani președinte al Secțiunii SKV Brașov.
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„Pavilion” de la 1883 și grupurile sanitare de aici iar camerele au
fost dotate cu mobilier nou. În 2017 s-a renunțat la fumoar și a fost
recompartimentat spațiul bucătăriei, modernă acum și al barului,
devenit mult mai încăpător iar în 2018 o parte din spațiul de pe terasa
inferioară a fost amenajat ca „after ski”.
Cabana a devenit între timp și sediul social al Secțiunii Brașov. Iar
cel mai important proiect de viitor legat de cabana este amenajarea
„Muzeului drumeției, schiului și salvării montane din Romania”, într-o
construcție din lemn datând de la 1883 care a fost păstrată în curtea
interioara a cabanei.
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Cabana este mai mult decât o parte din patrimoniul SKV și un loc
cu o priveliște minunată, mâncare bună și ospitalitate. Este o parte a
istoriei Brașovului și a României, pe care suntem datori să o conservăm
să o consemnăm și să o ducem mai departe. Istoria, tradiția, valorile și
însemnele SKV sunt aici păstrate, cultivate și transmise zecilor de mii de
turişti care ne calcă pragul. Cabana aceasta este locul în care se vorbește și
astăzi limba germana, unde au loc carnavaluri în perioada Fasching-ului,
unde se organizează concursuri de schi sub sigla SKV, unde pe terasă
fanfara cântă muzică săsească și se dansează dansuri germane, unde se
sărbătorește Sf. Martin.
Din 2007, cabana este în grija lui Rolf Truetsch și a familiei sale. Lor
li se datorează transformarea radicală a cabanei, în locul minunat care
este astăzi. Le mulțumim și pe această cale și le dorim sănătate și putere
de muncă.

Inițiative și Contribuții
Numeroși membri SKV au depășit condiția de participanți la acțiuni
de grup și au inițiat sau au contribuit prin efort și performanță la realizări
deosebite:

Cu colegii de la Asociația Montană din Serbia înainte de plecare în tură

iar acum gândurile noastre zboară pe te miri unde în timp ce picioarele
urmăresc ritmic poteca înnoroiată. Otto ne-a cunoscut pe internet după
ce a aflat de călătoria noastră de la un prieten din România, ne-a scris și
a dorit mult să ni se alăture câteva zile, mai ales pentru că ce făceam noi
era unul din planurile lui mărețe neîndeplinite încă.
Via Carpatica este ideea unei poteci asemănătoare conceptual cu
Via Alpina. În contextul unui proiect de cartare și punere în valoare a
potecilor de lungă distanță ce traversează și România, Marcel Șofariu
a inițiat ideea de a străbate la pas întreg arcul carpatic pentru formarea
unei imagini clare a infrastructurii și potențialului turistic din acești
munți. Propunerea s-a potrivit ca o mănușă pe spiritul meu de aventură
și dorința de a cunoaște locuri noi, așa că alături de Andrei Dumitrescu
și Ciprian Brânzoi am format o echipă care să ducă la bun sfârșit
planurile imaginate.
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Carpații ca mod de viață pentru trei luni. Plouă mărunt peste
pelerinele noastre ude în timp ce îl urmărim tăcuți pe noul nostru amic
Otto. Suntem pe potecile din Malá Fatra și mergem prin ceață de câteva
zile, am încetat să discutăm după ce am luat masa de prânz în ploaie,
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Documentarea preliminară s-a dovedit vitală, legăturile constante
cu asociațiile montane de drumeție din locurile prin care am trecut au
fost mai mult decât necesare. Traversarea României pe jos urmând lanțul
montan al Carpaților a fost o mare bucurie pentru mine, întotdeauna am
dorit să străbat distanțe lungi doar cu forțe proprii, iar a merge dintr-un
capăt în celălalt al țării în care locuiesc deja era un țel atins. Din păcate
trecerea pe acasă l-a răpit pe Ciprian care a decis că cel mai bine pentru
el este să renunțe aici, alegere pe care am respectat-o, dar nu fără regrete.
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Eugen vorbește
răstit la telefon și
puțin
supărat,
tocmai
ne-am
așezat în iarbă să
căutăm pe hartă
următorul loc de
cort, iar el stă doar
cu ochii în ecranul
telefonului
și-l
privește îngrijorat.
După câteva ore ne
anunță că e nevoit
să ajungă repede
acasă pentru a
Pe vârful Carpaților. Gerlakowsky. 2655 metri
rezolva probleme
de la serviciu. Suntem în Ucraina, iar Eugen este ajutorul nostru în
munții de aici, face traducerile acolo unde este necesar și vine cu
informații noi despre anumite zone, câteodată ne și încurcă cu ritmul lui
sau cu alte probleme ca aceea de acum.
După două luni de la plecare începe să mi se facă dor de casă,
mergem de bezmetici pe munte acoperind 30-40 de km pe zi și încep
să mă întreb de ce
facem asta, de ce
noi și de ce acum.
Trec zile la rând
în care în câmpul
nostru
vizual,
de-a dreapta și
de-a stânga, se
derulează
doar
pădure,
pădure,
pădure. Am încetat
de mult să mai
avem conversații
lungi, ne spunem
strictul
necesar
Zi după zi, din creasta-n creastă
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și în schimb mergem tăcuți, gătim, mâncăm, dormim, iar mergem
și tot așa. Polonia nu are munți înalți, dar în schimb sunt împăduriți.
Monotonia zilelor de aici a fost spartă doar de vederea crestelor
stâncoase ale munților Tatra, masivul cel mai înalt din Carpați. Pentru
atingerea vârfului Gerlachovský (2655 m) am ales să trecem în Slovacia,
țară primitoare și foarte pitorească în care ne-am simțit tare bine.
E deja octombrie și prima ninsoare a căzut peste noi iar echipamentul
nostru este același cu care am început în iulie din Serbia, și vă asigur că
acolo era foarte cald. Printre dârdâielile de peste noapte și diminețile cu
strat subțire de zăpadă, norocul ne-a surâs când am reușit să urcăm pe
Gerlachovský într-o zi senină și caldă de toamnă. De aici am impresia
că până la sfârșit avem numai coborâre. Suntem în țara care găzduiește
punctul final al călătoriei noastre, simțim asta și tacit, involuntar poate,
grăbim pasul. Din respect pentru cunoștințele lui Otto despre Carpați
decidem să vizităm și țara lui natală, așa că jumătate de zi ne-o petrecem
pe dealurile înalte ale Cehiei, lucru simplu atâta timp cât ultimele zile am
stat foarte aproape de graniță.
După trei luni în care am refuzat să mergem altfel decât pe jos,
parcurgând 2870 km, în fața noastră apar clădirile din Bratislava, se văd
bine de pe dealurile ce
înconjoară orașul, iar
noi ne simțim ca și
cum am coborî la
vechea noastră viață
după
câteva
luni
petrecute în alt ritm.
Bratislava nu este
pentru noi un simplu
oraș, vedem în el
satisfacția îndeplinirii
unui scop, este ideea
care ne-a scormonit
mintea până acum și
bucuria că am dus-o
până la capăt. Ne
distrăm pe seama
Via Carpatica. 2830 km. 7 țări. 3 luni.
lucrurilor trecute și
zâmbim satisfăcuți că am reușit ceva măreț, măreț pentru dorințele și
liniștea luptei noastre cu noi, realizările de acest fel aduc satisfacții doar
celor care le trăiesc, pentru restul sunt doar cifre, poze și povești.
text de Vlad Spiru
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La pas prin Europa. Am început să plănuiesc această aventură în
2012. Doream să călătoresc și să întâlnesc oameni aparținând altor
culturi și având tradiții
diferite. Dar sunt mai multe
modalități de a călători iar eu
am ales cea mai lentă și mai
dificilă cale: pe jos! De ce?
Sunt o fată de 20 de ani din
Oslo, capitala Norvegiei, fără
cine știe ce simț de orientare
și cunoștințe de geografie. Mă
fascina gândul că ar fi posibil
să călătoresc în acest mod
aproape 5.000 km fără
mecanisme ajutătoare, pur și
simplu cu propriul corp! Am
început să fac cercetări despre
potecile europene și curând
am găsit informații despre
traseele europene de drumeție
de lungă distanță: Trasee
pedestre peste tot în Europa,
Întâlnirea cu Ada. Ultimii pași pe șosea
în toate direcțiile!
După mai mult de un an de planificare, aveam traseul în față.
Șerpuia pe hartă, marcat cu roșu: începe în Turcia la granița cu Bulgaria,
peste Balcanii Bulgariei, prin România și Ungaria, zig-zag peste granițele
Slovaciei, Poloniei, Cehiei și apoi prin Germania, Danemarca, Suedia
și se termină în Norvegia. Am învățat multă geografie europeană cu
această ocazie!
N-am fost niciodată o persoană sportivă. Mi-au plăcut întotdeauna
natura și drumeția, dar niciodată nu am mai făcut ceva de genul acesta
singură și pentru un timp atât de îndelungat. Sunt norocoasă că trăiesc
în Norvegia: după o scurtă călătorie cu tramvaiul din Oslo, pot să umblu
pe traseele marcate din jurul capitalei și să dorm la cabanele din pădure.
Am făcut „ture de testare” ori de câte ori am avut timp. Cu un an
înainte de a pleca în această expediție, am lucrat cu copiii într-o școală
și am fost ghid la Muzeul Satului Norvegian din Oslo. Am zburat în
India unde am petrecut 3 luni studiind vedanta și filosofia yoga, am
practicat autodisciplina și gândirea pozitivă. Toate acestea urmau să-mi
fie folositoare în aventura ce mă aștepta.
Pe 19 mai 2014 eram la granița turco-bulgară. Aveam 17 kg în spate
și eram atât de entuziasmată încât simțeam că fața avea să mi se rupă
în două din cauza zâmbetului larg care se instaurase. Am trecut prin
punctul de control și în sfârșit am pornit la drum! Aceasta urma să fie
viața mea pentru un an întreg și nu aveam nici o idee ce îmi va oferi.

Cu toate că am mai fost în drumeții, abia acum am descoperit că
mersul pe asfalt este mai dificil decât cel pe solul pădurii. După două zile
a câte 16 km, a trebuit să iau câteva zile de odihnă. Umerii și șoldurile mă
dureau din cauza greutății rucsacului și aveam bășici la toate degetele
de la picioare și la călcâie. Patru unghii erau înnegrite și au căzut
ulterior și aveam mari probleme până și la coborâtul scărilor. Eram însă
determinată să continui, așa că în curând am pornit din nou la drum.
După două săptămâni am ajuns la Emona, unde începe E3.

Era început de iunie și încă nu se circulase pe traseu. Poteca era plină
de urzici și tufe de mure. Seara picioarele îmi sângerau. După încă o
săptămână traseul a devenit practicabil și marcajele vizibile. Vremea se
încălzea, așa încât era plăcut să urc la altitudini mai mari unde aerul
era mai răcoros. Am fost fericită să constat că aici, departe de asfalt,
nu mai aveam probleme cu genunchii. În urmă cu trei săptămâni, 16
km pe zi îmi păreau un adevărat maraton, dar în noile condiții, după
20, 25 și chiar 30 km nu mă mai resimțeam atât de mult. Când am atins
cel mai înalt vârf, am înțeles că voi putea să îmi ating țelul! Nu mi-aș fi
dorit să fiu nicăieri altundeva: eram înconjurată de priveliști minunate,
singură în munți, cu excepția unor turme de cai semi-sălbatici, galopând
prin peisaj. Când a venit timpul să cobor înapoi la lumea civilizată, chiar
și după 40 de zile, mi-aș fi dorit să mai pot rămâne. Dar trebuia să-mi
continui drumul și era timpul să părăsesc Bulgaria.
Nu știam aproape nimic despre România, nici măcar unde aș putea
găsi traseul. România era singura țară în care traseul E3 nu era definit.
Fără marcaje și fără informații despre poteci și drumuri forestiere, am
pornit spre nord-vest, pe marginea șoselelor. Dacă nu aș fi fost norocoasă,
așa ar fi fost tot drumul meu până în Ungaria. Dar la câteva ore după
ce am trimis un mesaj în care ceream ajutor și informații, am primit
un răspuns încurajator: „Bine ai venit! Ce putem face pentru tine? Unde
ești? Ce planuri ai?” Era de la Marcel Șofariu, de la SKV. Mi-a comunicat
că e cu o echipă cu care tocmai urmează să lucreze pe teren, căutând
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Cu prima echipă SKV de explorare pentru E3 România
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alternative pentru E3, pornind din Caransebeș spre sud. Din cauza mea
a schimbat complet planul, urmând să pornească de la sud către nord și
ne-am dat întâlnire pe 9 august, la Orșova. M-a invitat să mă alătur lor.
Am acceptat imediat, era o super oportunitate, puteam ajuta la definirea
traseului E3 în România! A fost o perioadă interesantă, distractivă,
frumoasă și obositoare! Misiunea noastră era să furnizăm informații
GPS și foto. Lucram de dimineața până seara, chiar și noaptea, iar întruna din zile am mers chiar 60 de km! Am resimțit asta în picioare, dar am
fost bucuroasă că fac ceva util, o lucrare atât de importantă.
Curând am realizat că România are multe de oferit; are multe păduri
minunate și munți! Am trecut prin canioane, de-a lungul râurilor, pe
lângă cascade și peșteri. Dar am remarcat o mare problemă: gunoiul.
M-am întristat să văd toată această
natură poluată cu sticle de plastic și
tot felul de gunoaie. Dar nu numai
natura m-a impresionat în România.
Cel mai mult îmi vor rămâne în
amintire oamenii. Chiar din prima
mea zi petrecută în această țară, am
fost invitată în casele oamenilor, am
primit un pat să dorm atunci când nu
aveam nici o altă soluție și am mâncat
mult prea mult din preparatele
care mi-a fost oferite. O asemenea
ospitalitate nu am întâlnit nicăieri
altundeva!
Mai mult decât atât, când
ritmul de înaintare al SKV pe
teren nu s-a mai potrivit cu al
meu, SKV mi-a transmis zilnic
Prin munții Tatra
informații despre traseu și m-a pus
în contact cu Jandarmeria Montană. Ei și-au asumat misiunea de a
mă escorta în condiții de siguranță, pe potecile încă nemarcate și
prin zonele puțin umblate pe care SKV le comunica cu câteva zile
înainte și au îndeplinit-o în mod strălucit. După cinci săptămâni era
timpul să plec mai departe și am știut că România o să-mi lipsească.
text de Ada Sophie Bakk Haug – Norvegia
Notă: după ziua în care a mers cu noi 60 km, Ada și-a mărit pasul
mergând uzual 35-45 km pe zi. A fost prima persoană care a străbătut
România pe E3. La părăsirea țării noastre a primit de la SKV diploma de
membră de onoare și un smartphone nou. A ajuns acasă fără probleme
de Crăciun și nu de Paști asa cum planificase inițial. Absolut tot traseul
a fost parcurs pe jos. În 2015 a revenit în România la invitația noastră,
a făcut o tură pe creasta Făgărașului cu echipa care urma să exploreze
Via Carpatica și ne-am reîntâlnit la tabăra de corturi SKV de lângă lacul
Urlea (Marcel Șofariu).
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O zi obișnuită... Patrulam pe Valea Sâmbetei într-o zi de august
împreună cu trei colegi. Urcau mulți turiști, majoritatea pentru ture de o
zi iar alții pentru traseul de creastă. Pe la ora 16 ne întâlnim cu o femeie
disperată care ne anunță că prietenul ei a încercat o escaladă și s-a
prăbușit, rămânând căzut undeva în perete. Făcea parte dintr-un grup de
trei persoane din Hamburg.
Tocmai sosiseră și colegii pentru
schimbul de a doua zi. Am cerut să
vină încă o echipă și am pornit toți
șase spre Vârful Gălășescu Mic în
zona căruia s-a întâmplat accidentul.
Am făcut un drum de două ore în 50
de minute. La bază am întâlnit cea
de a treia persoană care ne-a putut
arăta doar pe unde a început să urce
prietenul lor.
Nu răspundea nimeni apelurilor
noastre și din punctul unde ne aflam
nu aveam vizibilitate asupra peretelui.
E o zonă deosebit de periculoasă,
peretele fiind format dintr-o rocă
foarte friabilă. Ne-am legat în coardă Regrupare la coborârea în coardă
pentru etapa următoare
și am început să urcăm. La un moment
dat, mai sus de noi și lateral am auzit
gemete. Am strigat, am primit răspuns
dar nu puteam localiza. Se însera. Am coborât repede, nu vedeam pe
nimeni și am strigat accidentatului să agite ceva. A fluturat un tricou și
am îndrumat forțele din perete spre locul respectiv. Spre norocul lui era
căzut într-o alveolă. Alt noroc era ca aveam în echipă pe Lucia Lungu,
asistentă medicală cu multă experiență profesională și de munte. Turistul
avea numeroase leziuni și o tăietură
adâncă și lungă a mușchiului de la pulpă.
Am dat primul ajutor la lumina
lanternelor și legați în coardă. Coborând
până la baza peretelui ne-am ales toți cu
plăgi de la pietrele care se desprindeau la
cea mai mică atingere. A venit și echipa
de ajutor și am început coborârea
accidentatului cu targa. Până la baza
Salvamont am făcut patru ore. Acolo a
fost refăcut pansamentul victimei și am
fost la rândul nostru tratați.
Am continuat coborârea până unde
ne aștepta ambulanța. Ce se întâmplase:
urcând spre Căldarea Răcorele, la
„Elicopterul” salvator
vederea peretelui nordic al Gălășescului
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Mic, aventurierul le-a zis prietenilor că „îmi place această față, mă
ispitește să urc direct... ne întâlnim la cabană”. Cei doi n-au reușit să-l
facă să renunțe. La început cățărarea a mers bine, apoi tot mai dificilă
iar coborârea la liber, imposibilă. A renunțat la bocanci, neavând
încălțăminte potrivită și a continuat desculț până ce un colț de stâncă s-a
desprins și au căzut împreună. Noroc cu alveola înierbată care l-a oprit.
A țipat în cădere alarmându-și prietenii care s-au întors la baza peretelui
și l-au auzit strigând după ajutor.
Băiatul a rămas la fața locului și fata a fugit să ne caute. Accidentatul
și-a dat seama de gravitatea rănii, și-a aplicat o eșarfă peste ruptură, a
comunicat situația și a leșinat. În final s-a arătat foarte mirat și dezamăgit
că l-am salvat pe brațe și nu cu elicopterul.
Notă: echipa de salvare a fost formată din 16 persoane, salvamontiști
și voluntari, aproape toți membri a Secției SKV Țara Făgărașului.
text de Thomas Bross
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Vulcanul vieții mele. La 73 de ani, după 55 de ani de alpinism,
coxartroză și proteze de șold la ambele picioare, conform standardelor
urma să mă mulțumesc să privesc munții doar din balcon, să fac
ascensiuni doar cu liftul și să port doar greutăți ușoare în ambele mâini.
În loc să-mi îndrept pașii spre mânăstiri sau spre stațiuni balneare,
în iarna lui 2011 am reînceput să schiez. Și după câteva coborâri pe
Lupului, să visez la realizarea unui plan pe care nu-l mai credeam posibil:
o ascensiune pe Etna.
O carte fabuloasă mi-a fascinat copilăria: un ghid al zonei de sud a
Italiei și Siciliei în limba germană – „Handbuch für Reisende - UnterItalien und Sicilien” von K. BAEDEKER, Leipzig 1889. Mătușa mea,
Marie Closs, știindu-mă copil atras de munte, îmi povestise că grupul
lor „Floarea Reginei” plănuise prin 1911 o excursie în Sicilia pe „Muntele
de Foc”, tentativă abandonată datorită unor erupții vulcanice foarte
puternice la vremea respectivă. După Baedeker, „trebuie să faci rost de
o trăsură, cu care să pornești dis de dimineaţă din Catania spre Nicolosi
apoi să închiriezi catâri şi cel puţin un ghid iar primele zile trebuie să
le rezervi „Marșului de Apropiere”. Cât despre informațiile de azi, din
internet, toate sfârșeau prin a te da pe mâna ghizilor. Înainte de plecare
aflu că Poliția Italiană a interzis (temporar?) urcarea pe Etna. Era prea
târziu să mă mai răzgândesc. Aveam deja bilet de avion...
...Plecat de la stația finală a autocarului, de lângă telegondolă, pășesc
ritmic, sigur şi fără nici un fel de efort, ca pe vremea traversării Carpaților
Meridionali iarna la vârsta de 30 de ani, când funcționam ca o maşină
automată de bătut urme 12 din 24...Din când în când pe lângă mine
coboară schiori ca niște copii ai zăpezii radiind de bucuria libertăţii şi
beția vitezei. Ar trebui să mă odihnesc dar țâfna din mine mă îndeamnă
să merg mai departe....După un timp încep să mă dezechilibrez...pășesc
mai nesigur şi alunec tot mai des...Am ajuns în dreptul stației. Sunt la
2585 metri.

....alpinist ajuns lângă crater
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Intrarea în cabana de piatră se face printr-o uşă total neprimitoare
încastrată în blocuri de granit. Interiorul este un fel de restaurant, bar,
farmacie şi butic. Traversez un culoar
cu chiciuri, mai rău ca cele de pe la noi
şi ajung pe o terasă destul de
aglomerată. Norocos, găsesc loc la o
masă şi tacticos îmi scot din rucsac,
pâinea lioşca şi brișca apoi borcanul cu
marinată de peşte făcută de mine acasă
şi încep să-mi umplu rezervorul. După
marinată urmează o conservă de fasole
iar pentru că mi-a mai rămas ceva
pâine crăp şi un pateu de Sibiu. Către
sfârșitul mesei beau din 3 înghițituri
conținutul unei sticle de apă. Mă fac că
nu observ privirile contrariate ale celor
din jur care se holbează la mine, om
bătrân ce-și bate joc de stomac
înfundându-l cu atâtea conserve
....un bătrânel
nesănătoase. Ca să le fac pe plac închei
festinul cu o portocală – sursă majoră de vitamine. Siesta mi-am făcut-o
la lumina razelor unui Soare care se joacă de-a v-ați ascunselea cu niște
nori plumburii.
Când ies din cetatea asta rece de piatră, la vreo 50 de metri văd
parcat snowmobilul Poliţiei Montane. Oamenii legii parlamentau cu
niște turişti cărora le interziceau accesul înspre craterul Etnei. Un polițai
se uită cu indulgență la mine fără să-mi bănuiască intenţiile. Îmi fac de
lucru cu aparatul de fotografiat şi mimez câteva expuneri îndreptându-mă
spre coada unui balaur negricios de lavă. Îl ocolesc şi intru într-un vâlcel
cu zăpadă care mă ferește de „privirea ageră a poliţiei.” Nimeni nu știe
nimic despre mine. Asta sună total
aiurea raportat la legile muntelui, dar
n-am ce face. Altfel riscam să fi făcut
această călătorie doar ca să beau o
bere pe terasa barului alpin privind
spre înălțimi.
Platoul uşor concav îşi mărește
înclinația și trec unele porțiuni de
zgură care nu-mi fac probleme. După
un timp înclinația creşte și fiecare pas
înseamnă o alunecare înapoi.
Aleg să urc pe zăpadă şi continui
cu toate că înclinația se apropia de
50 de grade. Undeva pe stânga prind
o limbă de firn şi mai înclinată care
urcă înspre creastă. Solul are aici
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temperatura corpului uman, ceea ce face ca sub stratul gros de zăpada
tare să apară niște găoace periculoase. Din când în când crusta se rupe
sub greutatea mea şi mă scufund până la genunchi în fărâmături de
gheață.
Limba de zăpadă pe care urc se termină sub un contrafort înalt de
zgură. Caut alte variante şi văd că undeva în dreapta panta-și pierdea
mult din înclinație. Dar pentru asta trebuie să fac un traverseu de cel
puţin 15 metri pe o zgură sticloasă care abia aştepta să mă arunce în
hăul de dedesubt. Cu paşi adăugați săpând trepte ca pe scara iadului,
atent la fiecare mişcare, reușesc să ajung la capătul traverseului. Printre
crăpăturile de lavă țâșnesc gaze, aidoma unor fuioare de ceaţă. Grăbesc
pasul. Aproape de vârf firnul se transformă într-o crustă cu țepi. Ajung
pe creastă. Spre partea cealaltă a craterului se vede fumegând inima
vulcanului estompată de nori.
Se înserează și mărșăluiesc de 10 ore pe zăpada asta schimbătoare.
Picioarele sunt ude leoarcă.
Trebuie să mă mișc încontinuu, altfel risc să-mi înghețe picioarele.
Atent încep coborârea cu faţa la deal, bătând urme din 3 lovituri, apoi
din două. După un timp înclinația îmi permite să mă întorc cu faţa la vale
şi să cobor cu sprijin pe călcâie, cu corpul şi bețele de schi orientate mult
în jos. Cu greu am ajuns pe platoul concav. Trebuie să mă grăbesc până
nu se întunecă de tot. Coborârea înseamnă un calvar. Cobor pe bâjbâite
fiind sigur că nu mă mai paște nici un fel de pericol major.
Am în minte imaginea refugiul pe care l-am ochit azi dimineaţă. Aș
vrea să stau jos să mă odihnesc doar câteva minute. Dar ştiu că, dacă
cedez, astea vor fii ultimele. Continui să cobor împleticindu-mă. Am
ajuns şi prispa-i liberă. Crăp o portocală şi simt că-mi revin cât de cât.
Mai am un colţ de chiflă şi ceva cârnat pe care-l molfăi cu gura
uscată, după care atentez la ultimele sfărâmături de halva şi un strop
de apă aproape înghețată. Dacă o beau precis intru în şoc termic și-o
să dârdâi ca la Parkinson, dar Hipotalamusul îşi va face datoria şi va
declanşa sistemul mecanic de reîncălzire. Mai am şi o aspirină care-mi
prinde bine. Cu greu reușesc să mă descalț şi să intru în sacul de dormit.
Îmi mișc picioarele să nu-mi fie frig. Într-un târziu adorm buștean.
Dimineața vântul se chinuie să rupă pâcla de nori ce sufocă răsăritul. Mă
întorc cu faţa la soare şi pe la nouă „mă fură” somnul dulce al copilăriei,
visând că măcar azi nu mă vor trimite la şcoală. text de Mircea Noaghiu
Prin drumeție mai aproape de natură. Una dintre cele mai
reușite acțiuni întreprinse de membrii secțiunii Sibiu a fost proiectul
educațional Prin drumeție mai aproape de natură. Pornind de la tradiția
practicării drumeției, conștienți de valențele educative ale acesteia, neam hotărât să o promovăm în rândul elevilor din Sibiu, ciclul gimnazial.
Ineditul acțiunii noastre rezidă din faptul că am atras în proiect diriginții
claselor V – VII din școlile sibiene. Știind că mulți diriginți, cu dragoste
pentru munte, se feresc să își ducă elevii în drumeții montane, ne-am

propus să desfășurăm împreună pregătirea și desfășurarea deplasărilor în
mijlocul naturii. Parteneriatul încheiat cu Inspectoratul școlar județean
i-a încurajat pe diriginți să se înscrie în proiect. Pentru atingerea
scopului acțiunii, acela de a forma obișnuința de practicare a drumeției
și de încurajare a diriginților de a include această formă de petrecere
a timpului liber în portofoliul propriu, ne-am propus și am realizat
următoarele obiective: – transmiterea la orele de consiliere a noțiunilor
și cunoștințelor despre ecoturism, flora, fauna și traseele turistice din
munții Cindrel, reguli de comportament pe munte; – organizarea cu
fiecare clasă a trei drumeții în zona montană apropiată municipiului.

După perioada pregătitoare și de atragere a sprijinului părinților, din
semestrul I al anului școlar 2010-2011, cu nerăbdare am așteptat cu toții
prima drumeție. Astfel, în 21 mai 2011, am pornit pe traseele din zonă
Rășinari – Poiana Trandafirilor – Valea Argintului, cu elevii de clasa a
VI-a de la Colegiul „Gh. Lazăr”. Au urmat, în 28 mai, Umbrich Bernhard
şi Mircea Nan care, cu elevii din clasa a VI-a de la Şcoala nr. 8, au urcat
Vârful Măgura dinspre Rășinari şi au coborât în Cisnădie. Daniela
Dobrotă împreună Adrian David şi Radu Şerban i-au condus pe elevii
din Cristian pe traseele din zona Păltiniș – șaua Bătrâna. În aceeaşi zi
cu elevii din clasa a VII-a de la „Gh. Lazăr” am urcat vârful Măgura,
am coborât pe Valea Argintului şi apoi am revenit la Rășinari. Daniela
Dobrotă şi Radu Cosma au condus şi grupul de elevi de la Şcoala nr. 4,
în 4 iunie, pe traseele din zona Păltiniș – Vf. Bătrâna. În aceeaşi zonă,
în 17 septembrie, s-a deplasat şi Radu Şerban care i-a condus pe elevii
din clasa a V-a de la „Gh. Lazăr”. A doua drumeție, pentru fiecare grup,
s-a derulat astfel: clasa a VI-a de la „Gh. Lazăr” (Nan Dorin şi Gabriela
Săndulescu), în 24 septembrie în zona Păltiniş-Bătrâna; clasa a VIII-a,
tot de la „Gh. Lazăr” (Nan Dorin şi Filip Raluca), pe 1 octombrie, în
zona Sibiel – Poiana Godea – fosta cabană Fântânele – Cacova; clasa
a VII-a din Cristian (Daniela Dobrotă, Radu Cosma şi Anca Ursu)
excursie la cabana Suru din Munţii Făgăraș, în zilele de 5-6 noiembrie;
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Prof. Dorin Nan cu elevii pe vârful Măgura
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clasa a VI-a de la „Gh. Lazăr” (Constanța Mierluşcă şi Daniela Amariei),
în 5 noiembrie pe traseul Rășinari – Vf. Fraga şi retur. În primăvara lui
2012 s-a desfăşurat a treia drumeție, pe trasee diferite faţă de primele.
Grupul de la şcoala din Cristian, condus de Daniela Dobrotă şi Radu
Cosma, a parcurs, în 10 iunie, traseul: Halta Sibiel – sat Sibiel – fosta
Cabana Fântânele (punct albastru) și s-a întors pe crucea albastră prin
satul Fânânele – Halta Sibiel. Elevii din clasa a VI-a de la „Gh. Lazăr”,
conduși de Mircea Nan, tot în 10 iunie, au parcurs un traseu pe dealurile
Răşinarului, iar cu cei ajunși în clasa a VII-a am parcurs, în 12 mai,
traseul: Sibiel – Valea Cetății – Poiana Godea – fosta cabană Fântânele
– Dealul Lăpușel – Fântânele – halta Sibiel. Cu elevii clasei a VIII-a, tot
de la „Lazăr”, în 19 mai, am urcat din Păltiniș, prin poiana Găujoara, spre
zona înaltă a Munților Cindrel până pe vârful Rozdeşti (1954 m alt.).
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Drumețiile au fost pentru majoritatea covârşitoare a copiilor o
activitate plăcută şi interesantă. Cu mici excepţii, copiii au făcut faţă
efortului, ceea ce înseamnă că traseele au fost alese în concordanță cu
vârsta şi capacitățile lor fizice. S-au înscris 117 elevi şi 96 au participat la
cel puţin o drumeție. În prezenţa părinților şi a majorității participanților,
în ziua de 12 iunie 2012, ne-am desfătat cu imaginile înregistrate în timpul
drumețiilor şi am depănat amintiri. Alături de mulțumirile profesorilor
colaboratori și a părinților, am primit cea mai prețioasă recompensă a
eforturilor noastre: bucuria din ochii copiilor la aducerea aminte a celor
petrecute în timpul drumețiilor. text de Dorin Nan
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SKV – Munte și Speologie. Chiar dacă nu sunt mulți cei care se
încumetă să practice speologia, câțiva membri SKV, aparținând mai
multor generații succesive, au avut
contribuții importante la dezvoltarea
acestei discipline: E.A. Bielz realizează
inventarul peșterilor din Transilvania în
1884. De la J. Kolbe a rămas prima
documentare a explorării unui aven din
Piatra Craiului în 1900. Iar în 1920 Emil
Racoviță, devenit ulterior membru SKV
înființează la Cluj primul Institut de
Speologie din lume. În perioada
1930-1936 Alfred Prox efectuează
primele cercetări sistematice asupra
endocarstului din Piatra Craiului,
continuate între 1952-1955 de Friedrich
Thomas și Walter Gutt prin explorarea
avenului Vlădușca și avenului din
Funduri.
Sistemul subteran al Pietrii Craiului
atrage apoi numeroși alpiniști și speologi
Coborâre în aven
și astfel este descoperită în 1985 intrarea

Cu ocazia primelor cercetări Walter Gutt s-a ocupat și de acest aven
asigurând echipamente profesionale de explorare în diversele faze de
decolmatare. Pentru contribuția și în memoria sa, cel mai adânc puț
descoperit până acum a primit numele său. În cadrul echipelor care
au contribuit semnificativ la cercetările și explorările din aven se află și
doi membri SKV: încă din perioada de început Anton Zakarias (Avenul
Brașov) și în ultimii ani Alex Pologea (Silex Brașov).
Cei 35 de ani au presupus lucrări gigantice de decolmatare și
dezobstrucție și au fost explorate câteva sectoare de hornuri și puțuri
paralele. În viitor speranța este de a atinge adâncimi de minus 800 sau
chiar minus 1000 metri adâncime.
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în Avenul de sub Vârful Grind care se dovedește promițător, ajungânduse în 1986 la adâncimea de -167 m față de intrare. (Ioan Dobrescu și
Ioan Bostan de la Clubul Speologic Piatra Craiului). Cercetările sunt
continuate simultan sau succesiv de mai multe cluburi (C.S. Hades
Ploiești, C.S. „Z” Oradea, Avenul Brașov, Silex Brașov, C.S. „Speo-80”
București, „Speo-telex” Cluj, Exploratorii Reșița, Politehnica Cluj, Focul
Viu București, Styx Brașov, S.K. Sofia, C.S.A. Cluj, Montana Baia Mare),
prin eforturile cărora sunt descoperite noi sectoare și se ajunge succesiv
la adâncimi din ce în ce mai mari: în 1992, după 6 ani de săpături se
depășește marea colmatare de brecie tectonica de la -167 m și până în
1995 se ajunge la -545 m, în septembrie 2019 se depășește colmatajul de
la -550 m fiind atinsă cota -567 m şi -581 m, apoi după un nou decolmataj
în noiembrie cota ~ -655 m (un nou record national de adâncime) și
în decembrie se atinge cota de -769 m unde în acest moment un sifon
blochează trecerea. Avenul face parte din categoria celor tipic alpine, cu
puține porțiuni orizontale şi este format dintr-o succesiune de 22 puţuri
consecutive (pe parcursul principal) fără afluenți majori.
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La un concurs mountainbike în Postăvaru
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Un campion. Pe lângă drumeții și ieșirile la schi, trecând de 40
de ani, Liviu Ghițoc a început să participe la concursuri. „Competițiile
mă motivează suplimentar să mă mențin în formă și să mă mobilizez să
ies mai mult din banalul cotidian. Am căutat să am o familie sportivă:
soția a făcut alpinism de performanță la CSU Brașov (1982-1984) și
GIGCL Brașov (1988-1990) acumulând la cele două cluburi șase titluri
naționale; fiica cea mare a făcut schi la CSS Brașovia și este pasionată în
continuare de schi alpinism și mountainbike; fiica cea mică face și ea schi
de performanță la Corona Brașov, având rezultate foarte bune în sezonul
recent încheiat”.
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2013 Categoria peste 40 de ani:
Postavaru’ Night. Locul 3. Concurs de schi alpinism, vertical race
(doar urcare). Urcare pe schiuri din Poiana, pe Sulinar, Doamnei, Kanzel,
stația telecabinei vechi. 4km cu 750m diferență de nivel.
Saint George MTB Maraton. Mountainbike. Locul 2. Maraton.
Concurs de mountainbike. Start din Sf. Gheorghe, 35 km circuit, 600m
diferență de nivel pozitivă pe dealurile (munții) din zonă, inclusiv
Șugaș Băi.
MTB maraton Miercurea Ciuc. Mountainbike. Locul 6. Start din
Miercurea Ciuc, 35 km, 840m diferență de nivel prin Munții Ciucului,
Șumuleului.
Tușnad MTB Maraton. Mountainbike. Locul 5. Start și sosire la
Tușnad. 45km cu 1500m diferență de nivel prin masivul Ciomatu, trecere
și pe lângă lacul Sf. Ana.
Maratonul Piatra Craiului. Locul 2. Concurs de alergare montană.
Traseul de 41 km şi 2200m diferență de nivel pozitivă trece prin Zărnești
– Măgura - Casa Folea - La Table - Stâna din Grind - Șaua Funduri Marele Grohotiș – Spirla - Plaiu Foii – Diana - Colții Chiliilor - Zărnești.

2015 Categoria peste 50 de ani:
Maraton Bate Toaca Ceahlău. Locul 1. Alergare montană. Același
traseu ca în 2014.
Semimaraton Gravity Livezeni - Sînișor Mureș. Locul 1. Alergare
montană. 21km.
Maratonul Piatra Craiului. Alergare montană – o fasceită plantară
ca și la semimaratonul Gravity și-a spus apăsat cuvântul și a fost nevoit
să abandoneze după 60% din traseu.
2016 Categoria peste 50 de ani:
Bike 4 Mountains – Mountainbike. Locul 2. Etapa Piatra Craiului.
Traseul de 56km și 1820m diferență de nivel pozitivă: Cheile Grădiștei Fundata - Valea Urdii - Dîmbovicioara - Șirnea - Valea cu Calea Moieciu
- Măgura - Șuvoiul Bădenii - Prăpăstiile Zărneștiului - Șaua Joaca Șirnea - Cheile Grădiștei.
Transilvania Bike Trails Race – Mountainbike. Locul 6. Traseu de
78km și 1700m diferență de nivel: Saschiz - Meșendorf - Viscri - Bunești
- Criț - Saschiz. O concluzie: aproape toți participanții foloseau biciclete
cu roți de 29’ față de 26’ folosite de Liviu, ceea ce a constituit un handicap
în special pe porțiunile lungi de drum forestier, așa încât a decis să nu mai
participe la competiții. „Mă descurc foarte bine pe orice traseu cu bicicleta
mea și nu are rost să cumpăr altă bicicletă pentru câteva concursuri pe an,
mai ales la vârsta mea...merg cu mountainbike-ul în continuare, făcând și
poze. Cele spuse mai înainte nu înseamnă că nu mai activez. Merg pe schi
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2014 De-acum încolo categoria peste 50 de ani:
Maratonul Bucegilor MTB. Cursă de mountainbike in cadrul
Padinafest. Locul I. Plecare de la Padina, lacul Bolboci, Șaua Dichiului și
înapoi la Padina. 29Km cu 790m diferență de nivel.
Postăvaru’ Night. Locul 1. Concurs de schi alpinism, vertical race
(doar urcare).
Bâlea Ski Alpinism Race. Locul 2. Plecare din zona cabanei Paltinul,
Șaua Piscului Bâlii, Lacul Doamnei, Șaua Paltinului, Vf. Iezerul Caprei,
Lacul Capra, Șaua Caprei, Lacul Bâlea.
Maraton Bate Toaca – Ceahlău. Locul 3. Alergare montană. Traseu
de 29km: Durău, Cabana Fîntînele, Cascada Duruitoarea, Clăile lui
Miron, Cabana Dochia, Cabana Meteo, Durău.
RunSilvania Wildrace, Apuseni, Răchițele. Locul 3. Alergare
montană. Traseu: Poiana Șușman - Cascada Vălul Miresei - Păltiniș Pietrele Albe – Făget - Valea Seacă - Cheile Văii Stanciului - Circuitul
Grotelor - Poiana Șușman. 23Km și 1400m diferență de nivel pozitivă.
Sugas Race MTB – Locul 2. Mountain Bike. Start din Șugaș Băi
(munții Baraolt) parcurgând 30km cu 800m diferență de nivel.
Maratonul Piatra Craiului – Loc 2 ca în anul precedent, însă timp
mult mai bun (5h08’59” față de 5h52’24”, respectiv locul 56 la open
general din 630 participanți, față de 102 din 524 în 2013).
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de tură toată iarna, am mai mers și la Maratonul Piatra Craiului în afară
de concurs făcând poze de-a lungul traseului”.
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SKV Uphill. Seria de concursuri cu acest nume a pornit din dorința
de a organiza un nou tip de activitate care să promoveze muntele în
rândul sportivilor amatori. Acest concurs a fost gândit de echipa de
tineret formată din Matei Buta, Bogdan Cârnaru, George Kudor și
Claudiu Roznovszky.
Denumirea propusă iniţial a fost SKV Hike & Bike și s-a dorit a fi
un concurs de vară, care să atragă noi membri tineri în secțiune. În final
a fost aleasă denumirea SKV Uphill, pentru a putea organiza concursul
atât vara cât și iarna, însă la discipline diferite (iarna Schi de Tură iar vara
Mountain Bike)
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Cicliști la start

Prima ediție a propus un concurs de alergare montană și unul de
schi de tură, desfășurat parțial în timpul zilei dar mai ales pe timp de
noapte. Acest lucru s-a întâmplat atât din dorința de a oferi un concurs
inedit ca experientă (concurs pe timp de noapte prin pădure) cât și din
cauza condițiilor de folosire a pârtiei, care nu ne permit traversarea
domeniului schiabil decât după ora 16:00. Am început cu ediția de iarnă,
în data de 27.01.2018. Traseul ales a fost pe Drumul Albastru, unul din
cele două trasee de urcare, stabilite și marcate de SKV la începuturile
drumeției in masivul Postăvaru. Am ales ca loc de start bariera drumului
forestier care pornește din cartierul Răcădău și ajunge în Șaua Tâmpei.
Interesul pentru acest concurs a crescut an de an:
• Uphill Winter 2018: 36 participanţi (19 schi de tură + 17
alergare montană)
• Uphill Summer 2018: 36 participanţi (12 Mountain Bike + 24
alergare montană)
• Uphill Winter 2019: 117 participanţi (23 schi de tură + 94
alergare montană)

•
•

Uphill Summer 2019: 71 participanţi (17 Mountain Bike + 54
alergare montană)
Uphill Winter 2020: 136 participanţi (28 schi de tură + 108
alergare montană)

Concurenții au apreciat îndeosebi atmosfera familiară a concursului
și s-au bucurat la final de un ceai, o masa caldă și de celebrul salam de
biscuiți, toate oferite ca sponsorizare de Cabana Postavaru Julius Romer.
În organizarea acestui concurs s-au implicat mulți membri ai secțiunii
Brașov, reușind astfel să acoperim majoritatea îndatoririlor, aproape
exclusiv cu voluntari ai secțiunii. text de Claudiu Roznovszky
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Participanți și premiați la Cabana Postăvaru

Publicații și prezența media
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Publicații. Încercând să fie la înălțimea tradiției vechiului SKV în
ceea ce privește editarea anuarului, SKV a editat începând din anul 2000
până în 2014, un număr de 14 anuare distribuite membrilor din care 9
ale Secției Brașov și 5 de către asociația SKV, rolul de redactor revenind
pe rând lui Christel Berbec, Mircea Nan şi Marcel Șofariu. Mai departe
paginile de internet ale asociației (www.skv.ro) și ale secțiunilor Brașov
şi Sibiu (www.skvbrasov.ro și www.skvsibiu.ro) au reluat și continuat
misiunea pe cale on-line. Unele dintre proiecte au avut și o componentă
editorială, rezultatul fiind hărți, pliante, broșuri și cărți, tipărite în sute/
mii de exemplare, distribuite după caz centrelor de informare turistică,
membrilor asociației noastre, altor asociații și târgurilor turistice de
profil din țară și străinătate. Cele mai importante au fost: Harta de
drumeție a comunei Cristian/Brașov, Harta de drumeție pentru traseul E3
Stațiunea Semenic-Dubova, Harta Europei cu traseele de drumeție de
lungă distanță, Ghidul traseelor E3 și E8 din România, Marcajele turistice
în Europa și soluții pentru sistemul românesc actual coordonate sau
având ca autor pe Marcel Șofariu, Evaluarea infrastructurii de drumeție
din Sibiu și Păltiniș elaborată de Ioan Bodnar și Expedițiile Pronatura
1993-2011 scrisă de Dorin Ioan Nan. Manfred Kravatzky, membru SKV
și DAV-SK a coordonat volumul „Turismul montan după 1945 în
Transilvania” editat inițial în Germania și tradus ulterior în limba
română, Andrei Buta a realizat „Piatra Craiului – un ghid în imagini al
potecilor marcate” iar Mircea Dragoteanu a scris cartea „A fost odată
Hohe Rinne” – istoria Păltinișului și implicit o parte din viața SKV.
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Interviuri TV pe teren...

Prezențe media. Activitatea Asociației SKV este prezentă anual cu
zeci de articole și interviuri în media scrisă, on-line, radio și TV la nivel
național (Agerpres, ProTV, Digi 24, Radio Romania Actualități, Antena
3, Hotnews, Radio România Internațional, ştiri pe surse, ziarul lumina,
greatnews, turismul responsabil, contributors, montaniarzi, finantare.ro,
emunte, BZI, presmania, newskeeper, ziarelive, timpromanesc) și local/

regional (Radio Televiziunea Transilvania, Buna Ziua Brașov, TVFăgăraș,
MixTV, BTVReșița, M29TV, infobrasov, Sibiu100, sibiucityapp,
lapasprinbrasov, salutfagaras, monitorfg, stiri de sibiu, tribuna, bucharest
herald, radio mures, fagarasul tau, mesagerul de covasna, Banat FM,
proalpin, monitoru.express, ziarudeiasi, Radio Romania Oltenia). O
atenție constantă avem din partea publicațiilor Algemeine Deutsche
Zeitung respectiv Siebenbürgische Zeitung unde scriu despre noi și ne
asigură vizibilitate în lumea germană Ralf Sudrigean, Dieter Drotleff de
la Brașov și respectiv Klaus Philippi și Werner Fink de la Sibiu. Asociația
dispune de o pagină de internet: www.skv.ro cu informații la zi asupra
asociației, secțiunilor, proiectelor și principalelor activități.
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....și în studio

Interviu la un proiect SKV
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Proiecte
Prin realizarea de proiecte, obținute de obicei prin concurs sau
inițiate de SKV, asociația contribuie prin expertiza unor membri ai săi la
rezolvarea unor teme propuse de SKV sau obiective definite de beneficiari
(autorități locale, regionale, naționale). Este vorba de activități cu durată
de implementare de minimum șase luni.
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1993-2011 – „Expedițiile Pronatura”
Scop: Educativ – un ciclu de expediții în natură realizate cu
participarea mai multor generații de elevi, constituind un model – ofertă
pentru cadre didactice aplicabil în cadrul programului „școala altfel”.
Detalii: expedițiile au avut durata de 5-8 zile și au inclus drumeții,
ture cu bicicleta, navigare cu pluta, tabere cu corturi în Munții Făgăraș,
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Proiecte educaționale

Cindrel, Apuseni, Lotru, Căpățânei, Parâng, Piatra Craiului, valea
Cibinului și a Oltului. Au participat în total 416 de persoane, majoritatea
la mai multe din cele 15 ediții care au avut loc.
Rolul în proiect: a fost inițiat și condus de profesorul Dorin Nan,
membru SKV Secțiunea Sibiu şi alți colaboratori între care membrii SKV
Secțiunea Sibiu Mircea Nan, Reinhold Gutt, Radu Șerban, Alexandru
Constantinescu, Constanța Mierlușcă, Radu Zaharia.
Susținere: au acordat sprijin 25 de instituții, asociații, cluburi și 22
de sponsori

2010-2012 – „Prin drumeție mai aproape de natură”
Scop: Educativ – un ciclu de excursii în natură realizate cu elevi din
clasele V-VII de la școlile sibiene pentru promovarea drumeției.
Detalii: Proiectul a cuprins 14 drumeții dintre care 13 au avut loc
în munții Cindrel zonele Rășinari,
Păltiniș, vf. Cindrel, vf. Rozdești,
Fântânele și au avut durata de
o zi și o excursie de două zile
în munții Făgăraș la cabana
Suru. Cel puțin la o drumeție au
participat 96 de elevi însoțiți de
profesori diriginți.
Rolul în proiect: SKV
Secțiunea Sibiu a asigurat
organizarea și ghidajul prin
Schimb de opinii – căutarea de soluții
prof. Dorin Nan, inițiatorul
și coordonatorul proiectului
împreună cu Mircea Nan, Bernhard Umbrich, Adrian David, Constanța
Mierlușcă, Daniela Dobrotă, Ursu Anca, Radu Șerban
2011 – „Postăvaru - un model de expunere pentru ariile protejate
în România”
Scop: Educativ - realizarea unei poteci tematice în Masivul Postăvaru
cu panouri explicative și hărţi.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect având ca partener
Asociația de Ecoturism din România (AER).

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

2005-2008 – „Proiectul Carpați”
Scop: Dezvoltarea durabilă a zonei cuprinsă de Munții Carpați.
Detalii: Proiectul a fost realizat de ISF München printr-o finanțare
europeană în cadrul programului „Colaborare transnațională” cu
contribuția a 19 parteneri din țările pe teritoriul cărora se află Munții
Carpați. Proiectul a propus după modelul Via Alpina conceptul de Via
Carpatica – o rețea transnațională de cabane și trasee montane care să
traverseze întregul lanț carpatic. Pentru România proiectul a ales ca
regiune-pilot Munții Făgărașului urmând ca prin analiza situației din
teren să elaboreze un concept de turism durabil și să susțină prin expertiză,
colaborare și schimb de experiență unele inițiative locale. Analiza a
fost efectuată cu ajutorul a șase asociații din România, conceptul a fost
elaborat și prezentat. Ultimul workshop, la încheierea proiectului a avut
loc la cabana Postăvaru. Din păcate, la momentul respectiv nu au existat
inițiative autohtone care să conducă la materializarea ideilor din proiect
dar a fost primul contact al SKV cu un proiect major. Ulterior SKV a
organizat o tură exploratorie pe Via Carpatica și dezvoltă în continuare
subiectul.
Rolul în proiect: SKV a fost unul dintre partenerii locali consultați în
cadrul proiectului.
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Detalii: a fost realizat un pliant cu harta zonei, un poster forma A0 cu
harta și informații asupra florei și faunei din masiv plasat în câteva locații
pe traseu și trei plăci metalice gravate cu indicații asupra împrejurimilor,
plasate în puncte cu belvedere.
Beneficiar: Fundația pentru Parteneriat / MOL
2013 - „Promovarea turistică a Județului Brașov”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural al
judeţului Braşov.
Detalii: realizarea de prospecte, deplasarea delegaților SKV la
Congresul ERA de la Vrset/Serbia și suportarea vizitei prezidiului ERA
în România.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Beneficiar: Consiliul Judeţean Braşov
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2014 - „Promovarea turistică internaţională a Județului Brașov”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural a judeţului
Braşov şi nominalizarea Brașovului pentru organizarea Conferinței
Anuale ERA 2017.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Detalii: realizarea de pliante, deplasarea delegației SKV la Congresul
ERA de la Schöneck/Germania și vizita președintei ERA la Brașov în
vederea pregătirii Congresului ERA din 2017.
Beneficiar: Consiliul Judeţean Braşov.
2014 - „Studii, cercetări și consultanță pentru realizarea
traseului european E3 în România”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural din zona
vestică a României prin definirea segmentului românesc al traseului
european E3.
Detalii:
documentare
cu hărţi și pe teren pe un
culoar larg de 30-50 km între
Cheresig și Gura Văii prin
Munții Pădurea Craiului,
Bihorului, Metaliferi, Poiana
Ruscă, Țarcu, Semenic, Aninei,
Locvei, pentru identificarea
potecilor și drumurilor care ar
putea fi alese pentru traseul E3
din România. Întocmirea unei
baze de date.
Rolul în proiect: SKV a fost
titular de proiect.
Beneficiar:
Autoritatea
Naţională pentru Turism.
Acțiuni de promovare
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2014-2015 „Editarea unei hărți turistice a Comunei Cristian”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural al comunei Cristian
şi educativ.
Detalii: identificarea potecilor existente prin pădurea de pe teritoriul
comunei Cristian, preluarea trackurilor GPS, alegerea celor mai potrivite,
realizarea, editarea unei hărți și tipărirea unui tiraj de 1000 exemplare.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Beneficiar: Primăria Cristian.

Întâlniri de lucru în cadrul proiectelor

2015-2018 - „Conectarea României la rețeaua de poteci turistice
europene de lungă distanţă”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural al zonei
montane şi creşterea fluxului de turişti români şi străini pe potecile din
România.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect. Partener a fost asociația
elvețiană Schweizer Wanderwege.
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2015 - „Studiu privind amenajarea unei poteci cu lungime de
180 km pe traseul Dubova-Complexul Turistic Semenic, parte a
traseului european de lungă distanţă E3”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural din
zona vestică a României prin evaluarea necesarului de lucrări pentru
reabilitare şi marcare.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Detalii: Analiza detaliată a potecilor și drumurilor optime pentru
drumeție și care înlănțuite vor putea face legătura între Dubova și
Complexul turistic Semenic, identificarea punctelor de interes de
pe traseu, colectarea de date și fotografii utile pentru materiale de
promovare și pentru editarea unei hărți a segmentului respectiv din
traseul E3.
Beneficiar: Autoritatea Naţională pentru Turism.
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Detalii: Au fost parcurse și identificate poteci cu lungime totală de
2000 km, care au devenit segmentele românești ale traseelor europene
E3 și E8 dintre care au fost marcați 428 km de poteci în zona munților
Banatului, Făgărașului, Postăvarului, Cindrelului și Lotrului, acțiune care
a mobilizat 214 voluntari care au prestat 1495 zile muncă. A fost definit
un traseu pentru Via Carpatica folosind cât mai mult dintre traseele de
lungă distanță europene și a fost organizată o expediție exploratorie pe
acest traseu prin Serbia, România, Ucraina, Polonia, Slovacia, Cehia și
Austria în colaborare cu asociațiile montane din țările străbătute. A fost
editată o hartă detaliată a traseelor E3 și E8 din România sub forma unei
cărți cu 147 de pagini și alte cinci pliante promoționale diferite.
Au fost organizate 23 de workshop-uri pentru specialiști, la trei
dintre ele participând experți elvețieni. Patru persoane, între care trei
membri SKV au participat timp de o săptămână la o școlarizare în Elveția
în materie de marcaje și lucrări pentru amenajarea potecilor.
Valoarea proiectului: 268.451 CHF.
Finanțator: Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant în valoare
de 241.565 CHF din partea Elveției prin intermediul Contribuției
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă la care s-a adăugat o
co-finanțare de 26.885 CHF asigurată de SKV prin muncă voluntară şi
contribuţie financiară asigurată prin sponsorizări: Manfred Kravatzky,
VK Group, Sobis Solutions, Munții Noștri, Viessmann.
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2015 - „Panouri de informare pentru zone protejate”
Scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural pe întreg lanțul
carpatic şi promovarea proiectului „Consolidarea capacităților
Jandarmeriei Române” realizat cu fonduri elvețiene.
Rolul în proiect: SKV a realizat partea grafică pentru 50 de hărți
diferite format A0, s-a ocupat de realizarea suporților din lemn și de
livrarea panourilor în vederea montării în teren.
Detalii: Proiectul a asigurat promovarea simultană a două proiecte
finanțate cu fonduri elvețiene, panourile de promovare ale proiectului
jandarmeriei montane realizate integral de către SKV fiind montate de-a
lungul și cuprinzând informații turistice asupra E3 și E8 care fac obiectul
proiectului SKV.
Beneficiar: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
2016 - „Harta turistică E3 pe segmentul Dubova – Stațiunea
Turistică Semenic”
Scop: Promovarea patrimoniului cultural şi natural din zona vestică
a României prin editarea unei hărți detaliate a unui segment de 162 km
remarcat integral în cadrul studiului realizat de SKV în 2015 pentru
același beneficiar.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Detalii: SKV a colectat și a furnizat informațiile, a subcontractat și
coordonat editarea - tipărirea și a livrat 650 hărți.
Beneficiar: Autoritatea Naţională pentru Turism.

2019 - „Sibiul și civilizația muntelui – trecut, prezent și viitor”
Scop: Pregătirea Sibiului pentru a deveni în anul 2021 gazda celui
mai important eveniment turistic european de drumeție culturală –
Eurorando.
Rolul în proiect: SKV a fost inițiator și titular de proiect.
Detalii: proiectul a acoperit realizarea activităților prevăzute pentru
2019 în programul de pregătire pentru Eurorando: definirea traseelor de
pe raza Municipiului Sibiu și Păltiniș, editarea de materiale promoționale
în format tipărit și video, participarea delegației SKV la Congresul ERA
de la Bad Urach pentru lansarea invitațiilor, vizita la Sibiu a delegaților
din partea prezidiului ERA pentru a detalia programul Eurorando și
consultanță de specialitate.
Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
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2016 - „Cultură și Natură în Brașov”
Scop: Evidențierea modului în care cadrul natural și peisajul ca
„scenă” generează cultură, cu exemplificare romanul „Accidentul” de
Mihail Sebastian a cărui acțiune se petrece în mare parte în munții
Postăvarului și promovarea împrejurimilor Brașovului pentru Congresul
ERA din 2017.
Rolul în proiect: SKV a fost titular de proiect.
Detalii: Au fost identificate potecile străbătute și locurile în care se
desfășoară acțiunea romanului Accidentul. În colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România filiala Brașov a fost organizat un Simpozion
la cabana Postăvaru, cu participarea a 35 de persoane între care cinci
scriitori, unul
dintre ei fiind
scriitorul
și
criticul literar
M.N.
Rusu
din SUA care
a
dezbătut
tema
cărții
în
contextul
locului
de
desfășurare
a acțiunii. La Despre proiect cu studenții de la Universitatea Transilvania
cabană a fost
montată
o
reproducere a hărții Postăvaru din anul 1932.
În cadrul proiectului au fost marcate/re-marcate poteci cu o lungime
de 39 km de poteci și au fost realizate 3000 de pliante color care au fost
ulterior distribuite la Congresul ERA din Suedia în vederea promovării
celui din anul următor de la Brașov.
Beneficiar: Primăria Municipiului Brașov
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2019 - „Marcarea traseelor de cicloturism în Țara Făgărașului”
Scop: Identificarea și marcarea unei rețele extinse de trasee
de bicicletă în Țara Făgărașului, ca suport pentru diversificarea și
dezvoltarea turismului în această zonă.
Rolul în proiect: SKV este realizatorul lucrărilor în teren și colector/
integrator de date digitale.
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Detalii: SKV a marcat 577 km de drumuri asfaltate puţin circulate,
drumuri pietruite și drumuri de câmp care fac posibilă alegerea din rețea
a unei mari varietăți de rute de lungimi și grade de dificultate diferite,
inelare sau deschise.
Beneficiar: 22 primării din Țara Făgărașului
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SKV și Salvamont
Membrii SKV au contribuit la apariția și dezvoltarea activităților de
salvare montană, evoluție care a condus în 1969 la organizarea serviciului
Salvamont la nivel național. Colaborarea instituțională a continuat și
continuă atât la nivelul organizațiilor noastre cât și prin intermediul
numeroșilor membri SKV care au activat sau activează în cadrul
Salvamont Brașov, Sibiu, Victoria și Bran, unii chiar de la înființare:
Alexandru Foricioiu, Mihai Sârbu, Walter Gutt, Mircea Noaghiu,
Reinhold Gutt, Thomas Bross, Adrian David, Alexandru Constantinescu,
Emeric Joos, Mircea Nan, Erich Konrad, Liviu Miu, Hans Mantsch,
Costin Voinescu, Alexandru Nagy, Nicolae Parate, Augustin Chistinean,
Costin Morariu, Radu Bunea, Ioan Alupoaie, Lucia Lungu, Ioan Dobrea,
Sebastian Alupoaie, Raducu Bunea, Nicușor Scurtu, Alexandru Pol,
Răzvan Enache, Claudiu Jurcovan, Lucian Vintilă, Cristinel Babeș, Sorin
Mălușelu, Vlad Voicu, Gheorghe Harda, Liviu Ghinea.

Colaborări și parteneriate la nivel național. Asociația SKV are de
la reînființare statuată colaborarea cu FDGR și FDGT, colaborări care și
în fapt funcționează excelent atât la nivel central cât și cu filialele locale.
Pe măsura dezvoltării asociației s-au înmulțit și colaborările la nivel de
consultări, proiecte sau în teren. Pentru diverse proiecte am colaborat
cu primării: Primăriile Sibiu și Brașov, Făgăraș, Cristian și alte 20 de
comune din Țara Făgărașului. La fel cu Consiliile Județene din Brașov
și Sibiu. Primele proiecte de anvergură le-am pornit in colaborare cu
ANT – un compartiment de turism la nivel ministerial. SKV a susținut
prin rezultate și proiectele în curs candidatura României și sediul unui
birou al Convenției Carpatice la Brașov. Atât instituțional cât și în teren
SKV colaborează continuu cu Salvamont și Jandarmeria Montană. La
aniversarea a 50 de ani de la înființarea Salvamont, prima persoană
invitată să ia cuvântul a fost delegatul SKV care odată cu urările din
partea propriei asociații a transmis și mesajul Secțiunii Carpați a DAV.
La diferite acțiuni și în teren SKV colaborează cu Asociația Județeană
de Turism Sibiu, Amicii Salvamont, CPNT, Asociația Munții Carpați,
Ecouri Verzi, Tură în Natură, WWF, Asociația de Ecoturism din România,
ProTurism Țara Făgărașului, Asociația Proprietarilor de Păduri și Pășuni
din Munții Făgărașului, Bike Attack, Cercetașii României.

Stand SKV în Piața Mare din Sibiu

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

Prezența SKV la nivel național
și internațional
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Acțiune SKV cu Salvamont și Jandarmeria Montană pe un traseu din trei județe
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Vocația internațională a SKV era de multă vreme împlinită prin
numeroasele și strânsele legături stabilite cu peste o sută de ani în urmă
cu asociații din întreaga lume, dusă mai departe, inclusiv la propriu, prin
apariția Secțiunii Carpați în cadrul DAV. Revenea de acum asociației
înființate în 1996 la Sibiu să asigure continuitatea și în această direcție.
În 2005, în cadrul unui simpozion, Dr. Paul Jürgen Porr – în calitate
de președinte al SKV - prezenta pe scurt trecutul, prezentul și anticipa
că „dacă la origine SKV a fost o asociație predominant a sașilor, în prezent
este una predominant a românilor, în viitor să fie una predominant
europeană”.
Cu prilejul Adunării Generale SKV din aprilie 2009 apare și
este aprobată ideea afilierii SKV la European Ramblers Association
ERA (Asociația Europeană de Drumeție). Dr. Paul Jürgen Porr face
demersurile necesare și în octombrie 2010, o delegație SKV (Christel
Berbec, Rolf Truetsch și Marcel Șofariu) participă la Congresul ERA
de la Foligno/Italia. În cadrul workshop-urilor și prin discuțiile cu noii
colegi SKV află despre traseele europene de lungă distanță. Lucrând
până spre dimineață, Marcel Șofariu completează mesajul de adeziune
pe care urma să-l susțină, cu o prezentare video cu hărți și propuneri
pentru segmentele românești ale traseelor E3 și E8 ajunse deja la
granițele țării, asigurând asistența că SKV se va ocupa de continuarea
proiectului european pe teritoriul României. În aplauzele celor 100 de
delegați din 29 de țări, SKV reintră oficial în mișcarea turistică montană
internațională.

În 2011 Congresul ERA are loc în Spania, la Almeria simultan cu
Eurorando – cel mai mare eveniment de drumeție european care are loc
din 5 în 5 ani. Din partea SKV nu participă nimeni din motive financiare.

Pe stânca Preikestolen/Norvegia

După Congresul ERA din 10-13.10.2013 de la Vrseț/Serbia, SKV
preia întreg prezidiul ERA pentru o vizită în Transilvania, cu baza la
Brașov, în vederea analizării condițiilor oferite pentru viitorul Congres și
Eurorando. Este vizitat Brașovul, împrejurimile, Sighișoara și Sibiul. Au
loc discuții referitoare la Congres și Eurorando la Primăria și Consiliul
Județean Brașov și conferințe de presă. O întâlnire programată cu
ministrul turismului de atunci se va rezuma la o cafea cu un secretar
de stat.
La solicitarea asociației Wanderfreunde Hamburg din cadrul
ERA, SKV organizează în iunie 2014 vizita a 18 persoane pentru două
săptămâni în zona Brașov, Sighișoara, Sibiu, ghidarea fiind asigurată
de Christel Berbec, Peter Scântei și Andrea Rost. Președinta ERA Lis
Nielsen vizitează Brașovul pentru analiza stadiului pregătirilor pentru
Eurorando și constată mare diferență între promisiunile autorităților
și stadiul pregătirilor. SKV primește dreptul de a organiza cursuri de
călăuze cu acreditare ERA pentru drumeție la nivel de asociație. La
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Cu ocazia Adunării Generale din 28.04.2012 este validat parteneriatul
care consfințește colaborarea frățească dintre SKV și Secțiunea Carpați a
DAV. În toamnă, la Congresul ERA din Norvegia SKV înaintează oferta
pentru organizarea în România, la Brașov, a unuia dintre următoarele
congrese. După o intensă corespondență și riguroasă analiză răspunsul
este pozitiv pentru anul 2016 în același timp cu a 3-a ediție Eurorando.
SKV împreună cu DWV/Deutscher Wanderverband primesc misiunea
de a realiza un grup de lucru pentru analiza posibilitatea realizării
proiectelor ERA cu finanțări europene. Prima întâlnire de lucru are loc
la Praga în perioada 30.10-01.11.2012 iar următoarea este organizată de
către SKV în perioada 1-4.05.2013 la Cabana Postăvaru.
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Congresul ERA de la Schöneck/Germania, în septembrie 2014, SKV
și DWV prezintă rezultatele proiectului realizat în comun. Fără multe
explicații, datorită lipsei de progrese la Brașov, ERA anunță organizarea
Congresului și Eurorando 2016 în Suedia iar SKV primește organizarea
Congresului următor, cel din 2017.
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În intervalul martie 2015 – februarie 2018 SKV implementează
proiectul „Conectarea României la rețeaua de trasee turistice europene
de lungă distanță” finanțat în proporție de 90% de către guvernul
elvețian. O delegație de trei persoane din cadrul SKV (Thomas Luczay,
Marcel Șofariu și Vlad Preca) urmează o școlarizare de o săptămână la
Schweizer Wanderwege la Berna și pe drum are loc o întâlnire cu Julius
Orbok de la Sektion Karpaten la Stuttgart. În replică, doi specialiști de
la SWW vin pentru patru zile la Brașov și participă la un workshop
la cabana Postăvaru și vizite în teren. Cu finanțare din proiect SKV
organizează o expediție pe întreg lanțul carpatic pe o lungime de 2.830
km, al cărei sfârșit coincide ca timp și loc cu Congresul ERA de la
Bratislava (septembrie 2017) unde cei doi participanți întrerup călătoria
și în echipament de marș prezintă în plenul conferinței tura sub formă
de realizare surpriză a SKV. În aceeași zi SKV încheie parteneriate
pentru colaborare cu cele mai importante asociații din țările de pe lanțul
carpatic. La sfârșitul anului SKV este invitat să participe la o conferință
organizată de Alpine-Carpathian Cooperation Forum în Polonia
(Rzezsow 19-21.11.2015) unde distribuim pliante despre proiectul SKV
de pe lanțul carpatic și tura Via Carpatica.
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În perioada august-septembrie SKV a organizat o acțiune de marcare
în munții Lotrului și Făgărașului la care majoritatea participanților au
fost colegi de la Sektion Karpaten împreună cu câțiva membri SKV.
O delegație SKV (Thomas Bross și Marcel Șofariu) participă la
Congresul ERA și Eurorando din Suedia (Hassleholm / septembrie
2016) unde SKV lansează invitația și materialele promoționale pentru
Congresul din anul următor de la Brașov. Ambele evenimente prilejuiesc
contacte și legături utile pentru dezvoltarea în continuare a asociației.
Congresul ERA de la Brașov (septembrie 2017) este un succes.
Participanții și însoțitorii sunt încântați de turele organizate în
împrejurimi, de calitatea ghidajului oferit de călăuzele pregătite în
cadrul SKV și de petrecerea finală, memorabilă, de la cabana Postăvaru
încheiată spre miezul nopții.

Picnic pentru participanții la Congresul ERA de la Brașov
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Urmare a unei invitații primite direct din partea organizatorilor
Conferinței Părților din cadrul Convenției pentru Protecția și Dezvoltarea
Sustenabilă a Carpaților (Lillafured/Ungaria 10-12.10.2017) la care au
participat delegați de la cel mai înalt nivel din partea țărilor de pe lanțul
carpatic, membrii SKV (Vlad Spiru, Andrei Dumitrescu, Marcel Șofariu)
au pregătit și au prezentat tura Via Carpatica din 2015 în tandem cu un
alpinist polonez care a condus o grupă pe un parcurs asemănător cu 20
de ani înainte.

Eveniment Eurorando în Suedia
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Prezentarea Via Carpatica la Lillafured
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În timpul Congresului ERA din Luxemburg (septembrie 2018) urma
să fie aleasă locația pentru Congresul și Eurorando din 2021. Exista deja
o ofertă din partea Barcelonei/Girona. Marcel Șofariu, conducătorul
delegației SKV a avut surpriza să fie contactat pe rând de mai multe
persoane din prezidiul ERA care să ii propună să depună candidatura
din partea României, urmare a bunei organizări din 2017. S-a consultat
telefonic cu Dr. Paul Jurgen Porr asupra sprijinului pe care l-ar putea
primi din partea autorităților sibiene și urmare a răspunsului favorabil a
făcut imediat oferta care a fost primită cu aplauze din partea delegaților.
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Anul 2019 a însemnat o intensă colaborare cu colegi din diferite țări
(Germania, Serbia, Danemarca, Franța, Italia) în vederea organizării
Eurorando la Sibiu și vizite ale Președintelui ERA Boris Micic, expertului
pentru poteci Jürgen Wachowski și coordonatorul grupei pentru trasee
europene de lungă distanță Steen Koberoe Hansen. După rezolvarea cu
bine și la zi a celor prevăzute pentru 2019 în programul de pregătire
delegația SKV compusă din Marcel Șofariu, Thomas Bross, Ioan Bodnar
și Adelna Negru secondați de Ionuț Martin de la Sibiu Reisen au făcut
față cu brio ultimului examen la Bad Urach /Germania în fața prezidiului
ERA și au primit undă verde pentru lansarea invitațiilor pentru
Eurorando. Adelina Neagu a susținut o superbă prezentare pe fundalul
unui film realizat la comanda și cu ajutorul SKV de firma Foton. Toate
acestea în fața a peste 100 de delegați din 34 de țări reprezentând cele 60
de asociații membre, reuniți la cel de al 50-lea Congres ERA.

EURORANDO 2021/2022

Incertitudinile legate de evoluția coronavirusului ne-au determinat
să propunem și la Adunarea Generală ERA a fost aprobat, ca Eurorando
2021 să fie programat într-un format redus, împreună cu Conferința
Anuală ERA, pentru maxim 1000 persoane. Iar în 2022 să organizăm un
eveniment la scară cât mai mare, care să beneficieze de un interes mult
crescut după constrângerile actuale care sperăm să dispară între timp și
impresiile care ne străduim să fie cât mai bune, ale vizitatorilor din 2021.

Prima promovare Eurorando 2021 Sibiu la Conferința ERA din
Germania 2019
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Informațiile la zi asupra evenimentului 2021 vor fi centralizate la
Sibiu și prezentate la zi pe paginile de internet ale SKV, Eurorando și ERA.
Prin cele 5 proiecte realizate de SKV în 2019 și 2020 pentru Primăria
Municipiului și Consilul Județean Sibiu am evaluat infrastructura de
drumeție din zonă și am ales un număr de 20 de trasee în zona montană,
colinară și urbană pentru drumeție culturală și drumeție în natură de
diferite grade de dificultate. Traseele au fost analizate în detaliu și au
primit fișe de constatare care să stea la baza lucrărilor necesare de refacere
și marcare/remarcare. Pentru aceste trasee au fost realizate 20 de filme
de promovare cu durata între 2 și 5 minute, un film de promovare pentru
Sibiu și un film de promovare general pentru întreaga zonă care sunt
deja disponibile pe canalul de youtube SKVRomania plus promovare
pe paginile de internet www.skv.ro, www.eurorando.eu și www.eraewv-ferp.com. Se află în derulare un program de formare a minim 80
de ghizi voluntari, cu certificare europeană ERA, pentru asociație, care
vor seconda ghizii profesioniști care vor fi angajați pentru Eurorando.
Editarea acestei cărți face și ea parte din proiect.
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Colaborarea SKV
cu Secțiunea Carpați a DAV
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În 1996 Secțiunea Carpați avea deja 10 ani de când era afiliată la cea
mai mare asociație montană din lume: DAV – Clubul Alpin German. Din
această postură a urmărit cu interes și a sprijinit primii pași ai tinerei/
vechi asociații renăscute. Încă din primele ceasuri Secția Carpați sprijină
financiar tânăra asociație de repetate ori cu sume de bani necesare mai
ales în acțiunile de redobândire a patrimoniului furat de autorități în
anul 1945. Familiile Eisenburger şi Johannes Kravatzky oferă echipament
de excursii ca donație, doi tineri membri sunt invitați la o tabără în
Alpii Carintiei, persoane din conducerea SK participă la evenimentele
SKV și informații despre SKV sunt inserate regulat în publicațiile SK
iar persoane din conducerea SKV participă la evenimente ale SK. Prin
grija SK au ajuns la SKV din partea unor vechi și renumiți membri ai
asociației o valoroasă donație de cărți – anuare. Tot prin intermediul SK
cabana Postăvaru-Julius-Römer a fost dotată cu saltele noi.
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Cu timpul s-a ajuns la relații între două asociații mature, strâns
înrudite. Când Sibiul a fost capitală culturală a Europei, împreună cu

Excursie comună DAV/SK – SKV în Retezat
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Luxemburg, SK și SKV a organizat în holul Primăriei Municipiului o
expoziție foto despre munți iar în sala Oglinzilor la sediul FDGR s-a ținut
un simpozion unde SK a prezentat un referat despre relația istorică SKV
- DAV. O altă expoziție foto comună despre SKV și asociațiile succesoare
a avut loc anul următor în Germania. În 2012, strânsa colaborare dintre
prezidiile celor două asociații a condus în anul 2012 la perfectarea unui
parteneriat. În anul 2009 a avut loc o excursie comună de câteva zile în
minunatul Retezat. La tura alpină de iarnă, comemorativă, din 2013 în
Munții Cindrel, a participat o echipă mixtă SKV-SK. Din 2017 membri
SK, ca semn al legăturii cu vechea patrie, participă regulat spre bucuria
comună, la acțiuni de marcare în Carpați organizate de SKV. În 2017
la prima ediție Alpin Film Festival la Bușteni SKV a prezentat cartea
nou apărută sub redacția lui Manfred Kravatzky: „Der Bergtourismus
in Siebenbürgen 1945-1990”. Urmare a interesului vizitatorilor, SKV a
recomandat cartea directorului Muzeului de Istorie din Brașov, Nicolae
Pepene care a facilitat tipărirea ei în limba română în traducerea lui
Manfred Kravatykz, iar lansarea a avut loc in clădirea vechii primării
din Brașov, acum muzeu, în martie 2018, în cadrul celei de a doua ediții
a festivalului de film alpin. Însăşi această carte a pornit din inițiativă
comună și este o realizare comună. Colaborarea între cele două asociații
partenere și-a găsit tărâm și în strădaniile SKV în ceea ce privește
infrastructura în zona alpină, anume în faza conceptuală a construirii de
noi refugii și cabane.
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Despre oameni, animale, cabane,
poteci și...asociații
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Despre oameni: de la apariția SKV și până acum viața oamenilor a
suferit modificări semnificative. Mijloacele de transport au înlocuit în
mare parte mersul pedestru, ritmul de zi cu zi s-a accelerat, suntem bine
protejați față de mediu prin intermediul hainelor, vehiculelor și clădirilor
sofisticate, înconjurați, serviți sau mânuitori de aparate și echipamente.
Peste tot și mai tot timpul suntem agresați de sunete, imagini și felurite
substanțe. Unicul loc în care ne putem întoarce la mediul de altă dată
(acolo unde nu l-am alterat major sau distrus între timp) este natura:
câmpia largă, pădurea, dealurile și munții. Ocazia de a face mișcare
deplasându-ne cu mijloacele oferite de propriul corp, priveliștea,
liniștea, aerul curat chiar cu vânt, ploaie și soare este cea mai firească
soluție pentru refacerea forțelor fizice și reconfortare psihică. Colegii din
Franța au constatat și spun întregii lumi că „o zi de drumeție înseamnă o
săptămână de sănătate”.
In 1919 Nicolae Iorga aprecia că „SKV-ul a deschis frumusețea
munților ardeleni turismului și a introdus civilizația în regiuni sălbatice
și încă nepătrunse, sub formă de poteci și case de adăpost””. Ce a intervenit
nou de atunci? „Civilizația”, sub toate formele cotropește sistematic
natura. Lanțuri de culegători adună „la ras” fructele pădurii de sub botul
animalelor sălbatice. Tot mai mulți oameni vor să „admire” și să se vadă
în cele mai spectaculoase, înalte sau neatinse locuri în care să ajungă
cât mai confortabil și mai repede și de unde să fugă spre alte zări. Auto,
moto, drumuri, exploatări de tot felul, vile și hoteluri răzlețe, teleferice,
gunoaie, zgomot, fum, distrugeri, scandal.
Cine pregătește și educă oamenii, începând cu copiii, să nu abuzeze
de mijloacele și posibilitățile tehnice de care dispun și de cele tot mai
puternice și accesibile care apar an de an?
Animale: Invazia civilizaței sub toate formele restrânge arealul
viețuitoarelor sălbatice și reglează numărul lor prin confruntări cu
vânătorii, sau unele cu altele după legile firii. O specie doar face excepție:
ursul carpatin, suficient de puternic încât să nu aibă dușmani și protejat
prin lege de către și în fața singurei ființe mai puternică decât el, dacă e
înarmat și priceput: omul.

Cabane: Trecerea de la refugii rudimentare la case de adăpost și
cabane a fost rapidă. După 15 ani de la înființare, SKV construia deja
cabane bine întocmite și o stațiune. Fiind clădiri din lemn, cei mai mari
dușmani le-au fost oamenii și focul. Parțial situația s-a îmbunătățit după
ce cabanele au început să fie gospodărite și implicit păzite tot timpul
anului. In 1944 funcționau în România 42 cabane montane dintre care
19 erau ale SKV.
O modalitate de a proteja muntele și implicit natura este ca spațiul
de găzduire să fie spartan (dar curat). Pe placul doar a oamenilor legați
de/și care știu să respecte aceste locuri. Acest gen de construcții nu au
fost concepute pentru câștig și nici nu sunt aducătoare de profit material.
Adevăratul scop este social, prin satisfacțiile și sănătatea oferită celor
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Ajuns aici, întrebarea este ce face omul neînarmat și nepriceput la
întâlnirea cu un urs. De ce această problemă? Pentru că urșii dominanți
știu și pot să își protejeze un imens teritoriu, alungând exemplarele mai
slabe și ursoaicele cu ursuleți. Care alungați de colo-colo, de către cei
puternici deja suficient de numeroși încât să ocupe toate locurile „bune”,
ajung în preajma oamenilor. Dacă sunt stâne, acestea au câini, mai mulți
decât pe vremuri, tocmai pentru a face față urșilor. Câini care, niciodată
hrăniți suficient pentru a fi vigilenți, devin o pacoste pentru animalele
din preajmă pe care le vânează. Sau pentru turiștii și bicicliștii care
au nenorocul să treacă pe acolo. Dacă urșii dau de o șosea fac circ sau
accident. Dacă se apropie de localități constată că au de unde și ce mânca
și chiar alungați bagă repede de seamă că nu îi paște nici un pericol și
începe joaca. De obicei sunt adoptați în fondul de vânătoare, devin
fericiți asistați sociali, se distrează și se înmulțesc. Cât? Până când? Câți
sunt? Există un efectiv limită?
Victimele acestui joc fără reguli: urșii și oamenii deopotrivă.
Sunt oare fericiți urșii alungați, condamnați în lipsa dușmanilor
naturali să se înmulțească fără număr, să bântuie în căutare de hrană pe
marginea drumurilor sau hăituiți prin localități?
Sunt oare fericiți oamenii care renunță la plimbări prin pădure sau
pe munte de teamă că vor avea soarta celor atacați în propria curte sau
grădină?
Sunt oare fericiți oamenii și urșii care se accidentează reciproc pe
șoselele de mare viteză?
Ajungem să punem în aplicare năstrușnica idee a unor autorități de
a înconjura satele și cabanele cu garduri electrice?
N-ar fi oare inteligent ca omul să găsească modalități adecvate prin
care să contribuie la păstrarea unui echilibru în locul confruntării libere
la care suntem supuși?
In aceeași măsură în care venirea animalelor sălbatice/periculoase/
în zone locuite este nepotrivită și nedorită, intrarea unui puhoi de
oameni nepregătiți și needucați în mijlocul naturii excede noțiunii de
turism și este dăunătoare.
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mulți care acceptă efortul de a ajunge la ele și condițiile camaraderești de
cazare. Este filozofia care a stat la baza apariției lor și care s-a păstrat mai
peste tot. Sutele de cabane din Alpi nu ar putea supraviețui dacă nu ar
fi în posesia și administrarea unor asociații care le întrețin și le folosesc
în comun cu alte organizații similare. Sunt amplasate în locuri unice,
cu peisaje deosebite, la intersecția de trasee principale și lângă sursă de
apă. Fără o protecție legală solidă, pe care doar statul o poate asigura,
aceste cabane ar fi sortite dispariției. România este un trist exemplu.
Iresponsabil și pe mai nimic, aceste cabane au fost date pe mâna unor
persoane care au văzut în ele doar o oportunitate pentru afaceri. Puțini
sunt cei care știu cât și cum sprijinea statul aprovizionarea cabanelor și
cum acoperea salariile după ce, hapsân, le luase în proprietate. Asociațiile
fără cabane au rămas la nivelul unor grupuri fără busolă iar cabanele,
fără asociațiile mobilizatoare și formatoare de oamenei de munte, fără
cei mai de dorit și așteptați vizitatori.
Unele s-au degradat sau au ars și sunt ruine. Altele sunt ferecate sau
funcționează în circuit închis. Cele la care s-a nimerit să apară un drum
în preajmă sau au ajuns pe mâna unor investitori hotărâți au fost înlocuite
cu hoteluri/restaurant, loc de câștiguri cu petreceri și nunți. Au apărut
în schimb sumedenie de refugii, construite și reparate pe bani publici,
nepăzite și nedeservite, frecvent vandalizate, care asigură implicit
condiții mizere pentru înnoptare. Pe care acceptă să le suporte doar
marii iubitori de munte bine antrenați sau de nevoie, cei neinformați.

Fosta cabană SKV Prejba astăzi
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Cabanele care au aparținut asociațiilor montane din România și situația lor actuală
Nr. crt
1

Masiv/
munte
Baiului

2

Cabana
Piscul Câinelui

Alt.
(m)
985

Anul
1929

Istoric /
Situația
actuală a
cabanei

Proprietar
actual

8

Proprietar
Construit
de
TCR

funcțională

privat

52

ENZIAN

funcțională

MApN
privat

privat

Număr
locuri

Rențea

1250

Scărișoara

1110

1934

35

FM

1

Mălăiești III

1720

1924

48

SKV

2

Bolboci

1460

1926

47

SKV

funcțională
arsă 1998
refăcută
funcțională

3

Vârful cu Dor

1920

1936

101

SKV

arsă, ruină

4

Diham

1315

1937

91

SKV

Caraiman

2025

1937

35

GAB

Peștera

1610

1942

100

TCR

6

Babele

2206

1937

68

ADMIR

7

Refugiu Coștila

1690

1938

15

CAR

8

Căminul Alpin

9

Omu

3

Bihor

4
Bucegi

5

5

Călimani

CAR

24

TCR

820

1929

70

SKV

1750

1922

42

SGSM

6

Cindrel

Căminul
Păltiniș

1440

1944

165

SKV

Ciucaș

Ciucaș

1550

1937

30

RP

Hășmaș

Piatra
Singuratică

1550

30

EKE

13

privat

arsă, refăcută privat
circuit închis
construcție
nouă hotel
închisă
funcțional,
refugiu
circuit inchis
pt.membri
funcțională
demolată
1983
construcție
nouă hotel
funcțională
distrusă, hotel
nou
distrusă,
refăcută
distrusă,
refăcută
demolată,
hotel nou
funcțională,
anexa Salv
arsa, refăcută
demolată,
hotel nou
refăcută,
funcțională

privat
privat
privat
CAR
CAR
privat
privat
privat
privat
UAT

Suru

1490

1939

80

TCR

7

Negoi II

1546

1915

20

SKV

8

Negoi III

1546

1936

42

SKV

9

Bâlea Lac
Bâlea Cascadă
III

2044

1937

30

SKV

1234

1925

104

SKV

Bărcaciu

1550

1942

20

TCR

11

Valea Sâmbetei

1401

1936

50

SKV

12

Urlea I

1533

1927

20

SKV

13

Urlea II

1533

1935

38

SKV

950

1935

21

ADMIR

Iezer, refugiu

2135

1939

20

ADMIR

14 Lotrului

Prejba II

1734

1923

68

SKV

15 Parâng

Parâng III

1579

1922

50

SKV

arsă, dispărută -

16

Curmătura

1470

1937

43

SKV

Grind

1659

1932

16

ADMIR

Piatra Mare

1620

1930

64

EKE

funcțională privat
distrusă,
PN
acum refugiu
arsă, refăcută EKE

900

1926

80

EKE

arsă, refăcută privat

Postăvaru

1590

1935

120

SKV

Cristianu Mare

1690

1930

96

TCR

Hohenheim/
Ruia

1028

1924

46

SKV

Casa Rarău

1520

1944

55

TCR

Baleia

1450

1935

140

TCR

Pietrele

1480

1937

39

TCR

Șurianu III

1743

1934

61

SKV

funcțională
distrusă,
refăcută
funcțională,
hotel
distrusă, hotel
nou
distrusă
funcțională,
extinsă
existentă

10 Făgăraș
14

15

Iezer
Păpușa

16

17
18

Piatra
Craiului
Piatra
Mare

19
17
20

Postăvaru
18

23

43

1937

Dochia II

12

22

1939

10 Ceahlău

11

21

Colibița

925
2509

privat

RarăuGiumalău
Retezat
19 Șurianu

Voina

Bunloc

Total locuri la cabanele SKV

1214

Total locuri la cabanele altor asociații din România

1113

Total locuri la cabanele asociațiilor din România - 1945

2.327

funcțională
2020 arsă,
ruină
2020 arsă,
ruină
hotel nou
funcțional,
refugiu
ruină

privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
SALV
privat

SKV
privat
privat
privat
privat
privat
MApN
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Anul – anul construcției respectiv anul ultimei renovări înainte de
naționalizare
Numărul cabanelor montane naționalizate: 42 dintre care 19 de la
SKV și 23 de la alte asociații
Numărul de locuri la momentul naționalizării SKV = 1244 Alte
Asociații = 1113
2 cabane au revenit foștilor proprietari: Postăvaru la Asociația SKV
și Piatra Mare la Asociația EKE
14 foste cabane ale asociațiilor au fost preluate de către mediul
privat: Piscul Câinelui (TCR), Scărișoara (FM), Mălăiești III (SKV),
Bolboci (SKV), Diham (SKV), Omu (TCR), Păltiniș (SKV), Piatra
Singuratică (EKE), Suru (TCR), Bărcaciu (TCR), Valea Sâmbetei (SKV),
Curmătura (SKV), Bunloc (EKE), Pietrele (TCR)
10 foste cabane ale asociațiilor au regim de hotel sau pensiune:
Peștera (TCR), Dochia II (SGSM), Ciucaș (RP), Negoi II (SKV), Bâlea
Lac (SKV), Bâlea Cascadă (SKV), Voina (ADMIR), Cristianu Mare
(TCR), Hohenheim/Ruia (SKV), Casa Rarău (TCR)
5 foste cabane ale asociațiilor funcționează în circuit închis sau
sunt închise: Șurianu III/MApN (SKV), Rențea/MApN (ENZIAN),
Caraiman (GAB), Căminul Alpin (CAR), Babele (ADMIR)
7 foste cabane ale asociațiilor au fost demolate, distruse sau sunt
ruină: Vârful cu Dor (SKV), Colibița (SKV), Urlea I si II (SKV), Prejba II
(SKV), Parâng III (SKV), Baleia (TCR)
3 foste cabane ale asociațiilor funcționează ca stații Salvamont sau
refugii: Negoiu III (SKV), Iezer (ADMIR), Grind (ADMIR)
1 fost refugiu funcționează în continuare ca refugiu: Coștila (TCR)
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Fosta cabană Vârful cu Dor astăzi

In țările unde asociațiile au fost lăsate să-și continue opera începută
cu un secol în urmă, rezultatele sunt pe măsura interesului și eforturilor
depuse. Iubitorii de munte și natură găsesc exact ceea ce au nevoie: o
rețea de cabane coerentă, amplasate în locurile cele mai potrivite, gazde
primitoare, ambianță caramaderească, servicii de bază la prețuri decente
și liniștea pe care o caută departe de agitația orașelor.

Cabanele SKV Urlea I și II
An construcție: 1927 și 1935
Număr locuri: 20 + 38

Starea: funcțională
Proprietate: privată

Starea: ruină
Proprietate: privată
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Cabana SKV Valea Sâmbetei
An construcție: 1936
Număr locuri: 50
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Cabana SKV Păltiniș
An construcție: 1944
Număr locuri: 165
Starea: funcțională
Proprietate: privată
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Cabana SKV Prejba II
An construcție: 1923
Număr locuri: 68
Starea: ruină, după 1990
Proprietate: privată
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Cabana SKV Parâng III
An construcție: 1922
Număr locuri: 50
Starea: ruină, după 1990
Proprietate:?

Cabana SKV Curmătura
An construcție: 1937
Număr locuri: 43
Starea: funcțională
Proprietate: privată

Cabana SKV Mălăiești III
An construcție: 1924
Număr locuri: 48
Starea: distrusă după 1990
refăcută, funcțională
Proprietate: privată

Cabana SKV Postăvaru
An construcție: 1935
Număr locuri: 120
Starea: renovată de SKV
după 1990
Proprietate: SKV

Cabana SKV Höhenheim
An construcție: 1924
Număr locuri: 46
Starea: modernizată după
1990 actualmente hotel Ruia
Proprietate: privată
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Cabana SKV Diham
An construcție: 1937
Număr locuri: 91
Starea: distrusă după 1990
refăcută
Proprietate: privată
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Cabana SKV Șurianu III
An construcție: 1934
Număr locuri: 61
Starea: funcțională
Proprietate: MApN
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Cabana SKV Bolboci
An construcție: 1926
Număr locuri: 47
Starea: funcțională
Proprietate: privată
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Cabana SKV Vârful cu Dor
An construcție: 1936
Număr locuri: 101
Starea: distrusă după 1990
Proprietate: privată

Cabana SKV Colibița
An construcție: 1929
Număr locuri: 70
Starea: demolată 1983
Proprietate: -

Cabana SKV Negoiu II
An construcție: 1890
Număr locuri: 20
Starea: demolată după 1990
înlocuită cu hotel montan
Proprietate: privată

Cabana SKV Negoiu III
An construcție: 1936
Număr locuri: 46
Starea: funcțională, stație
Salvamont
anexa la actualul hotel Negoiu
Proprietate: privată

Cabana SKV Bâlea Cascadă III
An construcție: 1925
Număr locuri: 104
Starea: demolată în 1979
înlocuită cu hotel
Proprietate: privată
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Cabana SKV Bâlea Lac
An construcție: 1937
Număr locuri: 30
Starea: demolată și refăcută
după 1990
Proprietate: privată
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Poteci: De la bun început drumeția a folosit căile existente: poteci
ale ciobanilor, ale vânătorilor, drumuri forestiere. Doar configurația
terenului sau întâmplarea fac ca aceste căi, apărute din nevoi concrete,
să ofere satisfacție turiștilor: priveliști frumoase, schimbări de peisaj,
să facă ocoluri pe la punctele de interes din preajmă și unde e posibil,
să abordeze pantele progresiv, cu serpentine. In tandem cu cabanele,
SKV a început să construiască căi speciale pentru drumeție: Prejba,
Negoiu, Păltiniș, Mălăiești, Postăvaru, Bâlea, mare parte dintre ele
fiind încă în folosință. Aceeași bună treabă, inclusiv marcaje, au făcut și
celelalte câteva asociații majore din România. Toate separat și uneori în
colaborare, au construit și îngrijit toate potecile și cabanele din întreaga
țară cât timp au fost lăsate în viață. Apoi, statul care s-a făcut proprietar
și manager a lăsat totul pe mâna sindicatelor, întreprinderilor, uteciștilor
și oamenilor muncii, între care, din fericire, s-au găsit și pasionați ai
muntelui care au contribuit ca treaba să meargă cât-de cât mai departe,
un timp. Dezorganizarea de după 1990 a dus la complicațiile paradoxale
de azi.
In toată Europa și în România până în 1945 de potecile de drumeție
(amenajare, marcare, întreținere, promovare, etc) s-au ocupat și se
ocupă principalii și cei mai competenți beneficiari: membrii asociațiilor
de drumeție. O fac cu drag și cu pricepere cu condiția să dispună de
un minim sprijin necesar și respect. Munca voluntară prestată este
recompensată prin plăcerea de a lucra în natură și satisfacția de a face
responsabil o treabă social utilă. Este dublată de efectul educativ, tinerii
lucrând în colaborare colegială cu persoane experimentate. Și este cea
mai ieftină soluție. In țările în care asociațiile și-au păstrat sau și-au
reprimit continuitatea găsim o rețea coerentă de poteci bine întreținute
și marcate, care permit celor echipați și antrenați corespunzător traseului
ales, să ajungă la cabane și refugii în condiții de siguranță indiferent de
oră și de vreme.
Ce avem în schimb: drumuri forestiere sau de exploatare încropite
la repezeală dar „legal” pe traseul unor vechi și minunate poteci, act prin
care zone superbe își pierd definitiv calitatea de peisaj. Sau adevărate
„șosele turistice” construite cu mari cheltuieli până în mijlocul unor
locuri zice-se protejate, devenite imense parcări colectoare de gunoaie.
Căutători de adrenalină care se întrec în a cucerii grăbiți ultimele colțuri
cu natură virgină cu motociclete, ATV-uri și cele mai noi mașinării pe
care industria abia așteaptă să le producă și să le vândă, tot mai electrice
și chipurile...ecologice.
Nu ajută nimănui și nici societății în ansamblul ei ca oricine și
oricând, încălcând brutal autoprotecția oferită naturii de către ea însăși
prin dificultatea de a fi străbătută per pedes, să poată ajunge asistat
mecanic, oriunde, pentru a trimite în eter un selfie efemer.

Munții Alpi – leagănul drumeției montane mondiale. Alpii sunt
munții cei mai accesați din lume. Succesul celor de acolo e invidiat.
Soluțiile lor, replicate în exces, cu greșeli cu tot, se regăsesc și se extind
pretutindeni. Carpații „progresează” rapid în această direcție.
E bine de știut: DAV - Clubul Alpin German a adoptat în 2014 un
„Program pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a spațiului
alpin și sport montan ecologic” care are în vedere:
• întreruperea spiralei de creștere a turismului și păstrarea spațiilor
încă neaccesate
• dezvoltarea formelor de turism compatibile cu protecția mediului
• parteneriat cu populația locală
• păstrarea accesului liber în natură
• organizarea spațiului alpin așa încât să asigure protejarea zonelor
încă neaccesate
• prevenirea răzlețirii zonelor locuite
• interconectarea zonelor de protecție și extinderea lor
• repararea deteriorărior provocate naturii și peisajului prin măsuri
adecvate
• păstrarea agriculturii montane și a peisajului alpin de cultură
• păstrarea pădurii alpine
• limitarea construirii de drumuri forestiere și acces la stâne
• reglementarea circulaței pe căile existente
• stoparea investițiilor pentru accesare cu mijloace mecanice și
păstrarea zonelor neaccesate încă
• organizarea ecologică a zonelor pentru schiat
• organizarea de evenimente/sărbători numai în spații expres
amenajate
• limitarea turismului motorizat
• încurajarea folosirii energiilor regenerabile dar prudență față de
soluțiile eoliene și hidro
• fără cabane noi – sunt deja suficiente cele existente (peste 750)
• cabanele să fie locuri simple de adăpost, întreținute în spirit
ecologic
• întărirea rolului cabanelor ca loc de educare și instruire
• amenajarea de poteci și trasee de cățărare cu protejarea naturii
Asociații: In întreaga Europă, asociațiile montane și de drumeție sunt
o foarte importantă componentă a societății civile, atât prin numărul de
membri activi cât și prin preluarea în sarcină a majorității problemelor
specifice domeniului: gestionarea traseelor existente, crearea de trasee
noi, marcare, întreținere, administrarea de cabane și refugii, formarea
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În acest timp, departe, prin birouri, sunt elaborate noi legi si
reglementări sofisticate si contradictorii, menite să stopeze răul deja
produs, complicând în schimb orice încercare de a face o treabă bună
și simplă.

119

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV

de ghizi, organizarea de ture și evenimente, activități educaționale și
sociale, protecția mediului, promovare. Toate acestea doar cu voluntari
de la elevi până la seniori cu bogată experiență, lucrând pe proiecte
cu teme precise cu un minimum de angajați. Statul, prin organismele
sale are grijă să asigure legal, administrativ și material bune condiții de
funcționare. In schimb societatea beneficiază de formarea unor cetățeni
responsabili, altruiști, sănătoși, învățați să lucreze în echipă, obișnuiți cu
greutățile, dintre care se pot ridica liderii de care țara are nevoie.
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Formula a fost aplicată și în România până în 1945. După care, în
locul asociațiilor desființate, activitățile din domeniu au fost împărțite și
mutate de colo-colo între diferite autorități și compartimente. Cabanele
au ajuns la ONT, OJT-uri, Societăți pe Acțiuni efemere și aruncate
ca resturi la privatizarea marilor stațiuni și hoteluri. Asociațiile, care
au fost ignorate și ajutate să piardă startul la momentul zero, au fost
condamnate să rămână doar grupuri de persoane, alintate ca „iubitori
de munte”. Cu abnegație, de nevoie și printr-un artificiu de înțeles la
momentul respectiv, Salvamontul a preluat pe lângă salvare montană
și „coordonarea şi supravegherea activităţii de amenajare, întreţinere
şi reabilitare a traseelor turistice montane”. E ca și cum SMURD ar
prelua ”...întreținerea și reabilitarea șoselelor din județ”. Și totuși, cine
sunt nenumiții care fac efectiv lucrările: oameni cu suflet, de la diferite
asociații, care pe timpul lor și uneori pe banii lor, sunt bucuroși să
lucreze de dimineața până seara în natură și să facă ceva util în compania
altora asemenea lor. Finanțarea: mici proiecte, sponsorizări sau în lipsa
lor, de la autoritățile locale, cărora le-a fost transferată responsabilitatea.
Exemplu concret: la o potecă de creastă E8, cu lungime de 202 km, care
străbate șerpuind 4 județe ar trebui să participe 40 de UAT-uri care,
majoritatea, nu vor avea niciodată vreun beneficiu de pe urma turiștilor
respectivi. Intâlnirea tuturor primarilor, convingerea și realizarea
contractelor, predarea lucrărilor, decontarea și intervențiile pentru
încasarea banilor durează mai mult decât lucrarea în sine. Spre lauda sa,
pe lângă patrulare preventivă și acțiuni de salvare la orice oră, Salvamont
sprijină cu ce poate.
O privire asupra celor mari:
SWW – Asociația elvețiană pentru poteci de drumeție. Membră
ERA. Parteneriat cu SKV. Inființată în 1934. Scop: să amenajeze și să
administreze o rețea de poteci la nivel
național atractivă, sigură, marcată în mod
unitar. Promovează drumeția ca activitate
de agrement în natură care să contribuie
la îngrijirea preventivă a sănătății
populației.
Reprezintă
interesele
excursioniștilor la nivel politic. A făcut ca Elveția să fie singura țară care

dispune de o lege specială care protejază potecile. Proiectează,
sistematizează și gestionează o rețea de poteci și căi de drumeție (64.000
km total dintre care 21.000 km în zona montană) cu ajutorul unei echipe
de specialiști și 50.000 de membri voluntari din 26 de filiale cantonale.
Beneficiază de sponsorizări, sprijin financiar și angajament voluntar din
partea a numeroase persoane private și bune condiții oferite de stat.
Parteneriat cu Poșta Elvețiană. Editează pliante, hărți și revista „Wandern
CH”.

DNT – Asociația Norvegiană de Drumeție. Membră ERA.
Inființată în 1868. Iși propune să promoveze activitățile în aer liber,
simple, active, în siguranță, ecologic și să protejeze
peisajul local. Numeroase programe pentru tineri. Are
57 de filiale locale cu 260.000 de membri. Administrează
22.000 km de poteci, 7.000 km de piste de schi, 41 de
cabane deservite și 400 de refugii cu autoservire sau
fără nici un serviciu. Formează anual 600 ghizi de
drumeție pentru asociație. Se bazează preponderent
pe munca voluntarilor care prestează cca. 800.000 ore de muncă anual.
Membrii beneficiază de reducere la cazare și masă respectiv acces cu
cheie la cabanele fără servicii.
DAV – Clubul Alpin German. Inființat în 1869. In perioada
1873-1938 se unește și formează împreună cu Clubul Alpin Austriac/
ÖAV Clubul Alpin Germano-Austriac DÖAV. După anexarea Austriei în 1938
DÖAV revine la numele german DAV
(cu cabanele austriece cu tot) dar va fi
dizolvat de aliați în 1945. De data asta
cabanel DAV trec în păstrarea și
administrarea asociației austriece, reînființată între timp. Nu trece mult
și DAV primește în 1952 dreptul de a se reînființa și preia înapoi cabanele
păstrate la ÖAV. Este acum cea mai mare asociației montană din lume cu
peste 1.300.000 membri organizați în 358 de secțiuni locale. Dispune de
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SAC – Clubul Alpin Elvețian. Inființat în 1863. Promovează
activități cu caracter alpin: alpinism, cățărare,
ture alpine. Are 111 secțiuni locale cu un total de
150.000 membri. Dispune de 153 de cabane cu
9.000 de locuri. Intreține și renovează cabanele,
organizează ture și cursuri de pregătire pentru
membri. Organizează programe speciale pentru
tineri pe grupe de vârstă: 6-14 ani și 14-22 ani.
Tabere și ture la sfârșit de săptămână. Toate
activitățile se bazează pe voluntariat. Editează
revista „Die Alpen”.
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321 cabane la care membri au prioritate și reducere, la fel ca în toate
celelalte cabane din Alpi, prin parteneriat. Fiecare secțiune se ocupă de
cabane și de potecile de acces cu forțe proprii și voluntariat. Pune la
dispoziția membrilor asigurare colectivă, împrumută echipament,
organizează ture, oferă cursuri de pregătire și calificare, programe
speciale pentru copii, tineri și familii. Intocmește și pune la dispoziția
autorităților studii și strategii de dezvoltare pentru turismul montan și
zonele alpine. Editează revista „Panorama”.
ÖAV – Clubul Alpin Austriac. Inființat în 1862. In perioada 18731938 se unește și formează împreună cu DAV Clubul Alpin GermanoAustriac - DÖAV. După anexarea Austriei DÖAV devine DAV. La
dizolvarea DAV asociația austriacă
iese singură din vechea uniune
preluând cabanele care i-au
aparținut și revine la numele inițial
ÖAV, păstrând în custodie și
cabanele germane până în 1952.
Are 598.000 membri organizați în
200 de secțiuni locale care posedă 230 de cabane cu 13.000 locuri și
administrează 26.000 km de poteci de munte, de drumeție și trasee de
cățărare cu ajutorul a 22.000 de voluntari. Organizează cursuri de
instruire, formare de ghizi și ghizi pentru tineret, tabere și ture alpine.
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Și cei cu care am împărțit necazuri comune...până la un punct:

122

BTS - Asociația Turiștilor Bulgari. Membră ERA. Inființată în
1895, suferă transformări si schimbări ale numelui în perioada 1944-1990
(NFS, TTK, VKFS, BTS) și se dezvoltă: turism, orientare, alpinism. După
1990 activitatea se reduce, interesul pentru munte și natură scade,
cabanele sunt jefuite sau distruse. De la începutul
anului 2000 drumeția – recreerea activă - devine
activitate prioritară. Sunt complet marcate
traseele europene E3, E4 și E8 din Bulgaria, cu
lungime de 2150 km. A fost reluată colaborarea cu
țările din Balcani. Baza materială este renovată și
cuprinde între altele 219 cabane cu 13.062 paturi,
26 de refugii cu 283 de paturi și 13 campinguri cu
383 paturi.
MTSZ – Asociația Maghiară de
Drumeție. Membră ERA. Inființată în 1880.
Are 250 de filiale în majoritatea județelor și
orașelor mari si numără 12.000 de membri.
Are responsabilitatea întreținerii cu
voluntari a 20.000 km de trasee de drumeție.
Organizează anual numeroase evenimente

PTTK – Asociația Poloneză de
Turism și Drumeție. Membră ERA.
Provine din fuzionarea în 1950 a asociaței
PTT înființată în 1873 și PTK înființată
în 1906. Se ocupă de proiectarea și
marcarea traseelor turistice, spații de
cazare turistice, cursuri și ateliere pentru
instruire, editarea de hărți și ghiduri
turistice. Are 260 de filiale cu 61.000 de
membri care beneficiază de reduceri la
cele 77 de cabane, 60 de case turistice, 35
de pensiuni și 33 de campinguri cu 20.000 de paturi ale asociaței.
KCT – Clubul Turiștilor Cehi. Membru ERA. Inființat în 1888.
Între 1918-1938 a fost înlocuit de Clubul Turiștilor Cehoslovaci. In
timpul ocupației naziste a devenit o componentă a Consiliului de
Administrație pentru Educația Tineretului
din Boemia și Moravia (protectorat german).
KCT a fost desființat, dizolvat în 1948 iar
proprietățile sale au fost naționalizate.
Asociația a fost reînființată în 1990 și a reușit
să își recapete o mare parte din proprietăți.
Dispune de 14 cabane, între care una
construită recent. Are 14 filiale teritoriale cu
33.000 de membri. Editează din 1889 revista
„Turista”.
KST – Clubul Turiștilor Slovaci. Membru ERA. Inființat în 1990
este urmașa primeia dintre cele 17 secțiuni din regiunea Slovacă înființate
între 1881-1918 în cadrul Asociației Carpatine Maghiare din Imperiul
Habsburgic. Cei 5.000 de membri slovaci
împreună cu colegii cehi din KCT au înființat
după unirea cehilor și slovacilor în cadrul
Cehoslovaciei KCST – Clubul Turiștilor Cehi
și Slovaci. După destrămarea Cehoslovaciei în
decembrie 1992 au rezultat asociațiile de azi:
KCT și KST. In 1948 au fost naționalizate 42 de
cabane de teritoriul actual al Slovaciei care în
mare parte au fost restituite asociației KST, cu
toată metamorfoza identitară pe care a
suferit-o de-a lungul timpului. KST are 36 de filiale, 434 de grupuri locale
și peste 16.000 de membri. Editează o revistă proprie din 1921.
ERA – European Ramblers Association/Asociația Europeană de
Drumeție. Reunește 62 de asociații din 34 de țări europene cu un total
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de drumeție locale, regionale și naționale. Oferă cazare la prețuri
accesibile în cabanele proprii, aflate la punctele de plecare în drumeții.
Editează lunar o revistă pentru drumeție.
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de peste 3 milioane de membri. A fost înființată în 1969. Promovează
drumeția responsabilă pentru agrement și sănătate cu protecția mediului
înconjurător. A dezvoltat și gestionează împreună cu asociațiile membre
o rețea europeană de 12 de trasee de drumeție
de lungă distanță care străbat continentul de la
un capăt la celălalt. Organizează la intervale de
cinci ani cel mai mare eveniment de drumeție
european – Eurorando la care sunt așteptați
3.000 de participanți din partea asociațiilor
membre. După Franța/2001, Cehia/2006,
Spania/2011 și Suedia/2016, în mod
excepțional, datorită incertitudinilor legate de
coronavirus, următorul eveniment va avea loc
la Sibiu în două ediții - Eurorando 2021 și 2022
- la inițiativa SKV și cu sprijinul Primăriei
Municipiului și Consiliului Județean Sibiu.
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România – studiu de caz. Avem jumătate din suprafața totală a
Munților Carpați. Aria montană a României este de două ori mai mare
decât suprafața întregii Elveții. Cu oricâte investiții, munții noștri nu vor
deveni la fel de înalți și nici la fel de înzăpeziți precum Alpii. Copierea
modelului nu asigură replicarea rezultatelor, decât în cazul greșelilor.
A visa alte șosele înalte și hoteluri pe măsură, cu tot felul de instalații
pentru mega-distracție și ultra-sport înseamnă a muta vacarmul orașelor
și obiceiurile citadine, pe care îl întâlnim în plină acțiune vara pe litoral,
în creierul munților.
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Alpii sunt maiestuoși și din orice loc, vizitatorii, chiar și cei comozi,
trimit instant sau duc acasă fotografii impresionante și de invidiat. A
fost frumos. Efortul și cheltuiala au meritat. Sunt zeci de alte asemenea
locuri în lume. Carpații au însă „încă” și farmec. Multe locuri cu natură
intactă, peisaje fără urmă de antropizare și liniște: un atribut din ce în
ce mai valoros și greu de asigurat. Frumusețea și farmecul împreună se
întâlnesc tot mai rar. Orice intervenție/investiție brutală, cu cât mai mare
cu atât mai dăunătoare, alungă definitiv farmecul, uneori și frumusețea.
Există țări din „lumea a treia” care au un turism dezvoltat. Adică, un
aflux important de turiști străini, aduși prin intermediul unor renumite
agenții care folosesc cabane și poteci dedicate unor ture standard.
Localnicii sunt doar personalul de deservire și o parte dintre ghizi. Atât.
Nu este cazul Europei. Aici turismul de drumeție și montan contează
în cea mai mare proporție și în tot timpul anului pe turiștii autohtoni,
dintre care cei mai dedicați se implică tradițional cu drag și spor inclusiv
la îngrijirea infrastructurii. In Elveția de exemplu, la o populație de 8
milioane, drumeția este practicată regulat de către 2,7 milioane de
locuitori la care se adaugă 300.000 de turiști străini, veniturile din această
activitate fiind de 2,5 miliarde CHF anual.

1 era vorba de turismul pedestru – drumeție și nu formele „moderne”, prin care
„turistul” urcă și coboară fără efort și fără contact direct cu natura pe care de
fapt o agresează: mașini de teren, motociclete, ATV-uri
2 cuvânt folosit în sens de „asociații” în perioada respectivă
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Recurs la istorie: Despre turismul nostru. Prof. Dr. Alexandru
Borza. „Societatea de Mâine” nr. 36/37 din 9.09.1925
Este un fapt paradox și un fenomen social curios, că fiii intelectuali
orășeni ai unui popor ce trăiește în mijlocul naturii și arată atâta
preferință pentru viața muntenească ca poporul românesc, cultivă atât de
puțin turismul(1) ca intelectualii noștri.
Vorbesc aici despre orășeni și generația mai tânără....Nu face excursii
la munte intelectualul, studentul, industriașul, muncitorul nostru de la
oraș, decât foarte rar, nesistematic și nepractic. Este foarte puțin dezvoltat
la noi, ceea ce în apus se numește turism. Cauzele acestei stări de lucruri
sunt multiple:
Înainte de toate este lipsa unei îndrumări a tinerimii școlare către
turism. Profesorii de științe naturale și de geografie nu știu să deștepte
dragoste pentru munte, pentru fenomenele naturale din domeniul
geologiei, pentru plante și animale, căci înșiși n-au crescut în tradiția
cultului pentru frumosul sau chiar sublimul în natură, care este motivul
sufletesc cel mai adânc al îndemnurilor turistice. Profesorii de igienă prea
puțin arată latura igienică a turismului, care este cel mai sănătos și mai
armonios sport dacă e deprins cu pricepere. Profesorii de estetică prea
mult insistă asupra creațiunilor umane și trec cu vederea opera naturii
atât de desăvârșită din punct de vedere estetic. In sfârșit este administrația
școlară vinovată de puținul îndemn pe care il primesc elevii școalelor
noastre spre turism, căci excursiile școlare se îndreaptă astăzi exclusiv
către orașe, centre culturale și industriale ale țării....Ce mare câștig ar avea
tinerii dacă ar primi o pregătire sufletească pentru viața câmpenească
și o îndrumare tehnică în privința echipamentului, marșului, orientării,
campării, alimentării – cunoștințe ce lipsesc complet „turiștilor” noștri de
ocazie.
A doua cauză adâncă a înapoierii noastre în ale turismului ar fi spiritul
social puțin dezvoltat al intelectualului nostru. Suntem puțin sociali,
nu fondăm și nu sprijinim cu perseverență societățile(2) fondate pentru
anumite scopuri, nu ne întovărășim bucuros cu alții ci lucrăm mai bine pe
cont propriu în splendidă izolație, pătrunși de spirit egoist și megaloman,
străini de spiritul de disciplină, colaborare și subordonare. Iar turismul
este întemeiat tocmai pe virtuți și predispoziții contrarii. Turismul este un
fenomen, un sport social. Numai oamenii grupați în societăți, în tovărășii,
se pot hotărî să înfrunte greutățile și pericolele drumăritului la munte, să
împărtășască bucuriile și senzațiile plăcute ce se măresc, fiind comunicate
și altora. Numai asociații pot dispune de mijloacele materiale necesare
pentru deschiderea potecilor, crearea de adăposturi la munte, etc. condiții
esențiale pentru ca turismul să ia avânt.

125

Pilda sașilor noștri pătrunși de un spirit social foarte pronunțat,
organizați în puternica „Societate Carpatină Ardeleană” (SKV –
Siebenbürgischer Karpatenverein) este foarte elocventă în această privință.
Ințelegători ai binelui și foloaselor ce pot rezulta din întovărășirea celor
mulți, ei au fondat de vreo 45 de ani această societate montană, care a
creat o mișcare turistică remarcabilă în Carpații noștri, deschizând și
marcând drumuri, clădind case de adăpost confortabile, de care a profitat
atâta lume.
Sprijinul material și moral al Statului este al treilea element creator al
unei largi și adânci mișcări turistice. Acest sprijin nu a existat până acum
– sperăm însă de aci înainte, după ce în urma acțiunilor dlor Racoviță
și Haret(3) s-a creat un organ special al statului pentru promovarea
turismului „ONT – Oficiul Național al Turismului”. Acesta va pune la
îndemâna prietenilor munților ajutorul material, tehnic necesar, prin
intermediul societăților turistice...pentru ca turismul nostru plăpând să
ia avânt, pentru ca regiuni întregi să profite economic în urma afluenței
orășenilor noștri și a vizitatorilor străini spre munții noștri de o frumusețe
neîntrecută...
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Concluzie: constatările și speranțele de acum 95 de ani = realitățile
și speranțele de azi....sau de mâine
Din păcate, ONT-ul, apărut la inițiativa unor români eminenți,
animați de cele mai bune intenții, a ajuns peste ani călăul cabanelor
românești pe care le-a vândut pe nimic unor clienți de conjunctură.

126

”Drumul forestier” care a distrus farmecul Văii Sâmbăta 2020

În toate țările devenite socialiste după război, asociațiile au avut de
suferit dar nedreptățile au fost imediat după 1990 reparate spre binele
3 Acad. Emil Racoviță, Prof. Dr. Mihai Haret și Prof. Dr. Alexandru Borza au fost
membri SKV

Și ce este acum SKV – Asociația Carpatină Ardeleană a
Turiștilor. Membră ERA. Inființată în 1880. A colaborat cu toate
asociațiile vremii și s-a dezvoltat în pas cu ele până în 1945 când a fost
lichidată și i-au fost confiscate 19 cabane cu toate dotările. A continuat și
după desființare să influențeze pozitiv viața montană din România prin
implicarea, exemplul și inițiativele individuale ale unor foști membri.
S-a reînființat după 1990 la fel ca asociațiile similare din celelalte țări
foste socialiste. Cu toate că inițiativa a venit din partea unor membri
veterani încă în viață și urmași ai acestora și s-a angajat prin statut să
dezvolte drumeția din România, este singura asociație din Europa care
nu și-a recăpătat încă drepturile care să-i permită să facă acest lucru.
Dispune de o singură cabană și depune eforturi din 2004 să obțină prin
justiție returnare sau despăgubiri pentru cabanele confiscate, pentru a
contribui la reconstruirea unei rețele de cabane montane în România.
Are 5 secțiuni locale cu peste 500 membri. Organizează excursii,
ture, concursuri, cursuri, inițiază și realizează proiecte, marcare și
întreținere de poteci. A definit și monitorizează traseele europene E3 și
E8 din România. SKV iși asumă în continuare misiunea de a sensibiliza
autoritățile și mediul politic să sprijine asociațiile să se dezvolte așa încât
să își poată relua sarcina de a se ocupa pe scară largă de poteci, cabane,
sănătatea și educația populației pro natura, în special copii și tineret,
cu costuri minime, să contribuie la întărirea societății civile din rândul
căreia să apară lideri tineri, pregătiți şi cu experiență socială.
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întregii societăți. Nu și la noi, unde asociațiile de drumeție montană, o
importantă componentă a societății civile și implicit turismul montan
educat și organizat a rămas mult sub nivelul potențialului natural de
care dispunem și chiar al țărilor din preajmă. La fel infrastructura. Cu
puțini turiști nu poți susține infrastructura. Nu ai infrastructură – nu vin
turiști sau cei care se aventurează pleacă nemulțumiți. Iar de formarea
acestui gen de turiști la nivel național, cei mai așteptați și doriți clienți,
nu se ocupă (și nu pot să o facă) nici Ministerul Turismului (atunci
când există), nici Primăriile, Consiliile Județene, partidele politice sau
sindicate, și doar ei înșiși, prin asociațiile în care singuri se organizează
exact în acest scop.
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Autorul este recunoscător părinților săi, originari din Viștea, la
poalele munților, care i-au insuflat dragostea pentru natură și Țara
Făgărașului, lui Nora și Carl Orendi, în compania cărora a îndrăgit
drumeția în împrejurimile Sibiului, prietenilor din copilărie Petru
Scântei, Reinhold Gutt, Puiu Dragoman cu care a început ”să umble”
pe munte și la concursuri de orientare turistică, profesorilor Ștefan
Bozovici, Ștefan Horia, Schucki Schuller care au organizat tabere de
neuitat unde a învățat camaraderia și să schieze, multumește lui Mihai
Sârbu pentru desele găzduiri pe-nserat la Omu pe când umbla singur,
lui Mircea Noaghiu, antrenor sever pus pe șotii, lui Manfred Kravatzky
cu care a pregătit parteneriatul SKV-SK DAV și care are grijă să țină
caldă legătura între Asociații, veteranilor Dr. H.C. Hans Bergel și Prof.
Dr. Paul Philippi care au contribuit la reînființarea asociației așa încât
să ducem mai departe opera înaintașilor din SKV care ne-au lăsat o
fabuloasă moștenire istorică, Dr. Paul Porr care a preluat Asociația
ca președinte în momente grele, a redresat-o, a afiliat-o la ERA și la
care găsim oricând sfat și sprijin. Mulțumește de asemenea av. Florin
Albulescu pentru disponibilitatea de a ne consilia pro bono, lui Ioan
Bodnar, Dietmar Gross și Toma Bross pentru participarea la acțiuni și
camaraderie, Roxanei Niculescu și Octavian Arsene de la succesivele
forme ale autorităților pentru turism pentru ajutorul dat la început și
pe parcurs, colegilor din SKV care au participat sau participă alături
de noi la acțiuni, contabilului Lorand Szasz care ne ține minuțios
socotelile, oamenilor de afaceri sibieni Martin Müller și Werner Keul
care ne-au ajutat cu co-finanțarea unor proiecte, Editurii Foton care s-a
mobilizat entuziast și profesionist să materializăm cartea, profesoarei
Maria Anghelescu pentru minuțiozitatea cu care a citit corectând aceste
rânduri, pentru excelenta colaborare cu Serviciul de Cultură Sport și
Turism de la Primăria Sibiu, AJT Sibiu și Ionuț Martin cu echipa sa
de la Sibiu Reisen. Autorul este recunoscător soției sale Irina pentru
înțelegerea de a conviețui și susține un pensionar hiper ocupat.
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