Zaprośmy osoby niepełnosprawne na ojczyste szlaki
Podczas „Świętokrzyskiego seminarium – Turystyka dla wszystkich”, które odbyło się
w dniach 21-22 kwietnia 2007 roku w Kielcach i zgromadziło ponad 40 osób – wielokrotnie
przewijał się wątek szlaków turystycznych.
Zarówno w wygłoszonych wystąpieniach (Anny Giemzy-Malickiej – „Rola turystyki
w życiu osób niepełnosprawnych”, Justyny Czachary – „Metodyka uprawiania turystyki przez
osoby z niepełnosprawnością ruchową”, Antoniego Szczucińskiego – „Osoby niewidome i
niedowidzące na turystycznych szlakach”), jak i we wprowadzeniu kol. Marii Marandy –
bardzo mocno były akcentowane kwestie informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie
różnych szlaków do aktywnej turystyki, dostępnych osobom z różnorakimi dysfunkcjami
zdrowotnymi – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Szczególnie akcentowano kwestie atrakcyjności programowej, zapewnienia warunków
bezpieczeństwa, służb przewodnickich i ratowniczych, wolontariuszy, aby każda impreza lub
udział w różnych formach turystyki kwalifikowanej stanowiły na przyszłość wzór do
naśladowania z jednej strony, a z drugiej – kształtowały potrzebę aktywności ruchowej osób
niepełnosprawnych na świeżym powietrzu.
Wątek „Zanim wyruszysz na szlak” przewijał się w bardzo ożywionej dyskusji, w
której wypowiadała się znakomita większość spośród obecnych pedagogów. M.in. p. Anna
Kołda – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 im. Karola Wojtyły
Papieża Polaka w Kielcach – stwierdziła, iż wszelkie wycieczki i wędrówki cieszą się w jej
szkole zainteresowaniem, ale na pewno można tę ze wszech miar prozdrowotną działalność
rozszerzyć, pamiętając o ubezpieczeniu uczestników.
Pięknymi spostrzeżeniami podzielił się ze wszystkimi kol. Antoni Szczuciński z
Bielska-Białej , który zakończył swą wypowiedź tak:
Coraz częściej podejmowane są szkolenia asystentów, opiekunów osób niepełnosprawnych.
Pojawiają się również zasady korzystania z pomocy tych fachowców. Poprawia się standard obiektów
turystycznych. Uzupełniają wiedzę w tym zakresie przewodnicy turystyczni. Są już liczne kroki
postawione na szlaku integracji turystycznej niewidomych i słabowidzących, ale to dopiero początek
szlaku.

Ucieszyła wszystkich zapowiedź kol. Jerzego Kapuścińskiego – czołowego
przewodnika świętokrzyskiego, Honorowego Członka PTTK – deklarującego przygotowanie
szlaku przyrodniczego dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem ciekawostek
geologicznych, nie występujących nigdzie poza Kielcami.
Uzupełnieniem seminarium była wycieczka autokarem dla młodzieży ze szkół
specjalnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej szlakami kulturowymi (Muzeum im.
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny huty w Samsonowie oraz Dąb Bartek koło
Zagnańska).
Dla części uczestników był to ich pierwszy szlak, pierwsza wycieczka.

