
NUMER SPECJALNY

Warszawa – Grudzień 2012



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie – Paweł Idzik

2. Apel Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK – Małgorzata Ciosmak

3. Apel Przewodniczącej Rady Programowej ds osób niepełnosprawnych – Maria Maranda

4. Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dolnośląskie doświadczenia – 

Helena Bęben – Jaworska  

 

Uczestnicy  Konferencji:  (od  lewej)  Wojciech  Napiórkowski,  Maciej  Maśliński,  Dariusz 
Kużalewski, Maria Maranda, Lech Drożdżyński, Józef Partyka
Foto: Maciej Maśliński



WPROWADZWNIE

Numer  kolejnego  biuletynu  poświęcony  jest  edukacji  przyrodniczej  z  osobami 

niepełnosprawnymi. Podczas II Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników w Supraślu odbyła 

się  sesja  naukowa  zorganizowana  wspólnie  z  Radą  Programową  ds  Osób  Niepełnosprawnych. 

Głównym  celem sesji  było  zwrócenie  uwagi  na  osoby  niepełnosprawne  uprawiające  turystykę 

przyrodniczą. Koleżanka Maria Maranda i Helena Bęben – Jaworska z Rady Programowej ds Osób 

Niepełnosprawnych  ZG  PTTK  podzieliły  się  swoimi  doświadczeniami  z  uczestnikami  zlotu. 

Dlatego  Komisja  Ochrony Przyrody  ZG  PTTK  postanowiła  wydać  numer  specjalny  biuletynu 

poświęcony sesji w Supraślu.

Foto: Maciej Maśliński

APEL KOMISJI OCHRONY PRZYRODY ZG PTTK 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
To właśnie zachwyt nad pięknem ojczystej przyrody i duma ze wspaniałej przeszłości Polski 

skłoniły nas do tego, aby będąc członkami PTTK, zarażać naszym entuzjazmem innych. Wokół nas 

jest wiele pięknych zabytków, będących potwierdzeniem mistrzostwa ich budowniczych. Nie raz 

przechodzimy lub  przejeżdżamy obok miejsc  chwały naszych przodków. Również  współczesne 

dzieła cieszą nasze oczy, rozgrzewają serca i są umocnieniem w chwilach zmęczenia codziennością. 



Piękna przyroda daje wypoczynek, który jest  nam potrzebny.  Odnawia nasze siły psychiczne i  

fizyczne.

Foto: Małgorzata Ciosmak

Każdy z nas doświadczył przyjemności poznawania piękna ojczystej ziemi, nie tylko z okien 

autokarów, własnych samochodów czy na piechotę. Przyszedł czas, aby tym wszystkim co ubogaca 

podzielić się z osobami,  które z racji  ich niepełnej sprawności nie zdobędą  o własnych siłach 

szczytów Tatr, ani nie polecą motolotnią. Nawet chodzenie, dla nas tak proste jest dla nich często 

niewykonalne. Choć czasem tego nie potrafią wyrazić, czują podobnie jak i my. Ich też zachwyca 

przyroda, a okazałe zamki wprawiają w zdumienie. 

Lekarze, terapeuci i osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych potwierdzają, 

że  zabiegi  rehabilitacyjne  poparte  uprawianiem  turystyki  i  krajoznawstwa  pomniejszają 

dolegliwości  i  usprawniają  zarówno  umysł,  jak  i  sferę  fizyczną  każdego  z  nich.  Wspólnie 

uprawiana turystyka, polegająca na integracji niepełnosprawnych i osób nie mających ograniczeń 

psychofizycznych ubogaca jednych i drugich. Niepełnosprawnych w Polsce jest coraz więcej. Jest 

to  tendencja  ogólnoeuropejska.  Spotyka  się  już  nie  tylko  niesprawnych  od  urodzenia,  czy  po 

wypadkach,  ale  z  uwagi  na  starzejące  się  społeczeństwa,  początkowa  prawność  fizyczna  i 

umysłowa, ustępuje pogłębiającej się z wiekiem niesprawności.  Poważnym problemem staje się 

istnienie  barier  stanowiących przeszkodę dla  równego traktowania sprawnych i  tych z  niepełną 

sprawnością.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powinno się zmierzyć z tym problemem. 

Choć  w  wielu  regionach  oddziały  już  organizują  przedsięwzięcia  turystyczne  z  udziałem 

niepełnosprawnych, jednak społeczne potrzeby i oczekiwania są bardzo duże. Prawdą jest, że sami 



nie  damy  rady,  jednak  podejmując  współpracę  z  takimi  instytucjami,  jak  parki  narodowe  i 

krajobrazowe,  szczególnie  w  miejscach  chronionej  przyrody  możemy,  zaoferować  osobom  z 

niepełnosprawnością  swego  rodzaju  „wyprawy  po  zdrowie”.  Na  pewno  zachwycone  tymi 

miejscami będą chciały do nich wracać.  Starajmy się więc już na etapie przygotowania inwestycji 

na terenach chronionych lub w ich otoczeniu, aby projekty przewidywały usprawnienia dla osób z 

ograniczeniami. Niech te obiekty mają dostosowane do różnych form niepełnosprawności poręcze, 

pochylnie,  podjazdy,  utwardzone  ścieżki,  platformy  obserwacyjne,  pomosty,  dające  możliwość 

dotarcia do wielu cudów przyrody. Oczywiście tam, gdzie to jest możliwe do zrealizowania. 

Obiekty jednak to nie  wszystko.  Potrzeba ludzi,  członków PTTK zaangażowanych w to 

dzieło i po odpowiednim zapoznaniu się ze sposobem postępowania z osobami niepełnosprawnymi, 

będących  ich  asystentami  i  przewodnikami.  Potrzeba  współpracy  z  lokalną  administracją 

państwową przy pozyskiwaniu funduszy krajowych i unijnych na  realizację tych zamierzonych 

celów.  Potrzeba  także  odpowiednich  map,  szlaków,  nowych  znaków  topograficznych,  odznak 

zdobywanych podobnie jak przez osoby sprawne. 

Wszystko  to  w  celu  zarówno  poprawy  kondycji,  ale  i  zapobieżenia  wystąpienia  wielu 

dysfunkcji i chorób. To również odsunie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych, a nam 

przez to doda przyjaciół.

Z Koleżeńskim Pozdrowieniem, 

Członkowie Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK

APEL PRZEWODNICZĄCEJ RADY PROGRAMOWEJ 

DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Drogie Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Najgłębszym pragnieniem ludzi z niepełnosprawnością jest bycie – we wszelkich aspektach 

życia, w tym również sposobach spędzania wolnego czasu i korzystania z różnych form rozrywki – 

normalnym człowiekiem. Już od dawna wiadomo, że życie człowieka w harmonii z przyrodą, 

która przynosi energię, odnowienie sił psychofizycznych, przyjemność poznania całego ogromu i 

piękna  ojczystej  przyrody  ma  szczególne  znaczenie  dla  osób  z  różnymi  rodzajami 

niepełnosprawności.

Zarówno  naukowcy,  jak  i  praktycy  zgodnie  potwierdzają,  że  najlepszym  sposobem 

pomniejszania  dolegliwości,  związanych  z  niepełnosprawnością  życiowych  problemów,  jest 

uprawianie turystyki i krajoznawstwa. Tym właśnie od dawna zajmuje się PTTK. Na szlaku każdy 

jest  równy  –  tak  wobec  przyrody,  jak  i  innych  ludzi.  W  kontakcie  z  przyrodą,  ze 

współtowarzyszami wędrówek, rejsów czy spływów, ma miejsce najnaturalniejsza integracja osób 



niepełnosprawnych  z  innymi  członkami  mniejszej  lub  większej  społeczności.  Zachodzą  także 

sytuacje,  które  na  nas  wszystkich  wymuszają  eliminację  barier,  stanowiących  przeszkodę  dla 

równego,  sprawiedliwego  dostępu  osób  z  problemami  zdrowotnymi  do  całego  dziedzictwa  i 

zasobów przyrody.

Foto: Andrzej Wąsikowski

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce i Europie ciągle rośnie. Wzrasta także grono ludzi 

niepełnosprawnych czasowo, dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi (udary mózgu, zawały serca, 

cukrzyca,  otyłość,  nadciśnienie,  depresja  i  inne).  Poważnym  problemem  jest  też  kwestia 

starzejących się społeczeństw całej Europy, w tym – Polski.

Jako członkowie PTTK, od szeregu lat z całą odpowiedzialnością zajmujemy się promocją 

turystyki i krajoznawstwa osób z niepełnosprawnością. Akcentujemy przede wszystkim potrzebę 

realizowania różnych zajęć na świeżym powietrzu, na łonie natury. Nadal jednak nie wyczerpaliśmy 

wszystkich  swoich  możliwości,  tkwiących  w dotychczasowym,  owocnym dorobku  i  tradycjach 

działania Towarzystwa. To, zwłaszcza w zderzeniu ze społecznymi potrzebami i  oczekiwaniami 

osób  niepełnosprawnych,  nakazuje  znaczące  skupienie  się  na  ofertach  z  zakresu  rehabilitacji 

zdrowotnej i społecznej. Ta kwestia nie może być w Towarzystwie marginalizowana. Nie możemy 

sobie także pozwolić na rozpraszanie naszych społecznych wysiłków! 

W największym stopniu mogą temu sprzyjać, przyjazne wobec tych wyjątkowych turystów, 

parki narodowe i krajobrazowe. Te bezcenne skarby i enklawy wciąż jeszcze nieskażonej przyrody 

powinny stać się miejscami,  do których osoby z niepełnosprawnością chętnie się wybiorą – po 

zdrowie i lepszą sprawność – i będą chciały tam wracać. 

Będzie to możliwe wówczas, gdy każdy z nas z pełną odpowiedzialnością przyczyni się do 

wprowadzenia w życie fundamentalnej zasady: „projektowanie dla wszystkich”. Ta zasada polega 



na tym, że każdy projekt dotyczący budowy nowych budynków bądź modernizacji obiektów już 

istniejących  w  parkach  narodowych  i  krajobrazowych  ma  uwzględniać  przystosowanie  ich  do 

potrzeb osób z  różnymi rodzajami  niepełnosprawności.  Dotyczy to  także wszystkich rozwiązań 

organizacyjnych,  programowych  i  technicznych,  przygotowywanych  przez  nas  dla  osób  z 

niepełnosprawnością ofert krajoznawczo-turystycznych.

Ojczysta  przestrzeń  przyrodnicza  musi  być  dostępna!  Takie  być  powinny  zarówno 

najcenniejsze okazy przyrodnicze (także w rezerwatach), miejsca widokowe, baza żywieniowa i 

noclegowa, ciągi komunikacyjne, jak i środki transportu. 

Wynika  stąd  konieczność  odpowiedniego  dostosowania  ścieżek,  szlaków  i  tras 

przyrodniczych, edukacyjnych, dostrzegalni  ornitologicznych,  wież bądź tarasów widokowych z 

podnośnikami. Potrzebne są też bezpieczne przystanie z pomostami, niezatapialne łodzie, żaglówki, 

a  także  oznaczenie  stopnia  trudności  określonego szlaku wodnego.  Oczywiste  jest  zapewnienie 

wypożyczalni  sprzętu  turystycznego  wraz  z  serwisem  naprawczym,  dostępnej  osobom  o 

specjalnych potrzebach. Podobnie ważne jest zbudowanie trasy dojazdowej, parkingów tak, aby na 

przykład  osoba  na  wózku  inwalidzkim mogła  poruszać  się  samodzielnie  (i  bezpiecznie!)  oraz 

ewentualnie skorzystać z wózków i platform akumulatorowych, konnych bryczek i tramwajów z 

podjazdami, riksz z uchylanymi bokami, trójkołowych rowerów czy tandemów. 

My, działacze PTTK, możemy znacząco wpłynąć na poprawę obecnego stanu rzeczy tylko 

poprzez  dobrą  współpracę  z  dyrektorami  parków narodowych  i  krajobrazowych,  samorządami, 

partnerstwo publiczno-prywatne, skuteczne wykorzystanie środków z funduszy unijnych. Musimy 

także zadbać o lepszą i rzetelną informację o naszych propozycjach programowych. Jest to ważne 

zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia.  

Jako miłośnicy i strażnicy ojczystej przyrody – od zawsze wiemy, że przyroda równa się 

zdrowie.  Wtedy,  kiedy  –  nieustannie  z  nią  obcując  –  zapobiegamy  wszelkim  zdrowotnym 

problemom i  wtedy,  gdy – uprawiając  turystykę  przyrodniczą  – sięgamy po najlepsze  sposoby 

poprawy swej kondycji, po rehabilitację psychofizyczną. W żadnym programie rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością  nie  da  się  niczym  innym  zastąpić  tego  aktywnego  kontaktu  z  przyrodą. 

Przynosi  on  bardzo  ważne  doświadczenia  i  pozytywne  skutki  terapeutyczne,  pomagając  w 

przezwyciężaniu lęków, osamotnienia, wszelkich form stygmatyzacji. Jest także ogromnie istotnym, 

działającym ozdrowieńczo, elementem rehabilitacji.

Bardzo dziękuję!



EDUKACJA PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

DOLNOŚLĄSKIE DOŚWIADCZENIA

„Przyroda uczy najpiękniej”  to  hasło,  jakie  przyświecało  nam członkom PTTK w roku 

2008.  A zawołanie to wypowiedział jako pierwszy śp. ks. prałat  Jerzy Pawlik nasz wielki autorytet  

i  niedościgniony  wzór  do  naśladowania  w  dziedzinie  krajoznawstwa  i  przewodnictwa  PTTK. 

Myślę,  że  hasło  to  będzie  w  dalszym  ciągu  dobrym  drogowskazem  w  projektowaniu   form 

i sposobów prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży.   

W  moim  wystąpieniu  chcę  zaprezentować  możliwości   realizacji  wycieczek,  spotkań, 

pikników, konkursów krajoznawczych na terenach zielonych. 

  Na  początek  przedstawię  warunki  uprawiania  turystyki  przez  niepełnosprawnych  w  dwóch 

dolnośląskich  parkach  narodowych  –  to  jest  w   Karkonoskim  Parku  Narodowym  i  Parku 

Narodowym  Gór Stołowych.

Foto:Andrzej Wasikowski

Karkonoski  Park Narodowy  Piękno i  różnorodność  krajobrazu i  przyrody  przyciąga 

turystów, dla których wytyczonych jest wiele szlaków. Teren ciekawy, ale trudny do osiągnięcia dla 

wielu  grup  z  niepełnosprawnością.  W celu  zdobycia  najwyższych  partii  gór  działają  tam dwa 

wyciągi krzesełkowe – ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę i z Karpacza na Kopę. Z tych wyciągów 

nie mogą jednak korzystać osoby z pewnymi problemami zdrowotnymi, szczególnie dysfunkcjami 

narządów ruchu.

Z myślą o tych ostatnich Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego przystosowała dla nich dwa 

odcinki szlaków turystycznych. Jednym z nich jest szlak o długości 250 m. Z tej ścieżki biegnącej  



od parkingu przy drodze rocznie korzysta około 1 500 osób na wózkach inwalidzkich (W budce 

kasjera   przy  Wodospadzie  Szklarka  znajduje  się  jeden  wózek  inwalidzki,  który  turysta 

niepełnosprawny może wypożyczyć i po powrocie z nad wodospadu oddać kasjerowi). Ścieżka 

została udostępniona w roku 2000.

Druga ścieżka  funkcjonuje od  2009 roku na  odcinku od Kopy (w pobliżu  górnej  stacji 

wyciągu krzesełkowego) do Domu Śląskiego. Długość tego odcinka wynosi 1250 metrów. Jest ona 

dobrze  utwardzona,  wystarczająco  szeroka,  nawet  gdy  mijają   się  osoby  jadące  na  wózkach 

inwalidzkich.  Niestety,  jej  funkcjonalność obniża  mały komfort wyciągu krzesełkowego, jakim 

turyści  muszą  wyjechać  na  Kopę  z  Karpacza.  Dopóki  więc  nie  będzie  funkcjonowała  kolej 

gondolowa z wystarczająco szerokimi gondolami, tak jak to jest w Świeradowie, gdzie po złożeniu 

2  ławeczek   mogą  zmieścić  się  w  gondoli  2  osoby  na  wózkach,  nie   będzie  ta  droga  dla 

niepełnosprawnych upragnioną bramą na Śnieżkę.

Trzecim  miejscem,  gdzie  niepełnosprawni  turyści  mogą  wirtualnie  zapoznać  się  z 

Karkonoszami jest Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskie Porębie. Centrum to 

prowadzi specjalny program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „3xPark”. Jest to trzydniowa 

edukacja na terenie Centrum i w górach. W programie filmy, wycieczki, warsztaty. Rocznie w tym 

programie uczestniczy około 600 dzieci i młodzieży.  KPN przygotowuje się do rozbudowy KCEE 

w nowej siedzibie – w Jeleniej Górze i Karpaczu. Od kilku lat prowadzone są też prace na Drodze 

pod Reglami – w Jagniątkowie i na Drodze Urszuli w Karpaczu. Planuje się przystosowanie jeszcze 

jednej ścieżki dla osób niepełnosprawnych i wybudowanie dwóch platform widokowych – jednej 

nad Wąwozem Kamieńczyka i drugiej przy  Domu Śląskim z widokiem na Kocioł Łomniczki. 

Uprawianie turystyki na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

Głównym  bogactwem  krajobrazu  Gór  Stołowych  są  bardzo  ciekawe  formy  skalne 

wytworzone przez warunki atmosferyczne w okresie minionych tysiącleci. One właśnie przyciągają 

turystów. Najbardziej interesujące  fragmenty Parku to: Szczeliniec Wielki, Błędnych Skał, Skalne 

Fot. z zasobów KPN

Otwarcie ścieżki dla niepełnosprawnych 
turystów z Kopy do Domu Śląskiego 



Grzyby oraz Wielkie Torfowisko Batorowskie. Teren Parku przecina wiele szlaków turystycznych, 

którymi nawet wózkowicze mogliby swobodnie przemieszczać się. Brak jednak informacji o tych 

możliwościach. Nieosiągalne jednak dla wielu  turystów z niepełnosprawnością są Błędne Skały i  

Szczeliniec.

 
Uprawianie turystyki na terenach parków krajobrazowych

Na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się 12 parków krajobrazowych. Każdy z 

nich  posiada  swoisty  charakter  podyktowany  głównie  określonymi  cechami  terenu  i  swoistą 

przyrodą. 

Do zaprezentowania turystyki uprawianej przez osoby niepełnosprawne wybrałam trzy parki 

krajobrazowe. Są to: P.K. Doliny Baryczy oraz Ślężański Park Krajobrazowy. 

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. 

Osią Parku jest nizinna  rzeka Barycz . Na tym terenie znajduje się też wiele ciekawych obiektów 

historycznych i architektonicznych. Najbardziej jednak znane są stawy milickie, które chronione są 

na terenie  Rezerwatu Milickie  Stawy. Na Baryczy odbywają się spływy kajakarskie także dla 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Tereny tego Parku są prawie całkowicie dostępne dla 

każdego.  Wygodne  drogi,  ścieżki  i  dukty  leśne  pozwalają  na  wędrówkę  pieszą,  na  wózkach, 

rowerach i koniach.

            

Foto: Leszek Łukaszów

Ścieżka dla osób niepełnosprawnych do Wodospadu Szklarka 

Sprzątanie Ziemi wykonują pensjonariusze Milickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Młodzi leśnicy i leśniczki z Technikum Leśnego w Miliczu biorą  
czynny udział w wycieczce

Foto: Elżbieta Lisiecka



Ślężański Park Krajobrazowy stanowi dużą atrakcję turystyczną. Niestety żaden z tych 

szlaków  nie  może  być  pokonany  przez  osoby  niepełnosprawne  ruchowo.  Jednak  żółty  szlak 

prowadzący  od  Przełęczy  Tąpadła  mógłby  być  przy  niewielkich  nakładach  dostosowany  do 

szczególnych  potrzeb  tych  osób.  Status  Parku  Krajobrazowego  oraz  rezerwaty,  które  tam  się 

znajdują nie pozwalają na to. 

Parki i ogrody miejskie

 Wrocław  posiada  ponad  40  parków miejskich  i  ogrodów.  Ponadto  na  terenie  Dolnego 

Śląska jest kilka arboretów  Lądku Zdroju, Wojsławicach , Stradomi k/ Sycowa, oraz wiele starych 

parków przypałacowych  oraz uzdrowiskowych. Jest więc w czym wybierać, choć nie wszystkie te 

obiekty nadają się do zwiedzania przez niepełnosprawnych. Tak jest w arboretum w Lądki Zdroju, 

w Wojsławicach i innych. 

Pozostałe wrocławskie parki są nieco mniejsze ale równie ciekawe i  tam właśnie często 

prowadzimy dzieci i młodzież niepełnosprawną. Do jednego z nich – parku leśnickiego – w  maju 

bieżącego  roku  poprowadziliśmy  wycieczkę  dzieci  niewidomych.  Wycieczka  miała  na  celu 

zapoznanie dzieci z roślinnością w parku – głównie drzew i krzewów oraz zabawę w labiryncie 

grabowym (dość rzadko występująca forma nasadzania i prowadzenia  krzewów) Wygodne alejki, 

dobrze utrzymane, pięknie prezentujący się pałac z XVII/XVIII w  sprawiają, że to właśnie tam 

prowadzimy często wycieczki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Taką też wycieczkę odbyliśmy 

z dziećmi niewidomymi w maju bieżącego roku. 

Wędrówka na Ślężę

Foto: Elżbieta Lisiecka

Tak wygląda aleja.

Foto: Marzena Rybarczyk



Wrocław nazywany jest  Wenecją północy ponieważ posiada gęstą sieć wodną. Na terenie 

miasta płynąca Odra  odbiera wody od 4 dopływów. Warunki te sprzyjają żegludze, także turystyce 

wodnej. Biała flota często przewozi turystów niepełnosprawnych.

      Dolny  Śląsk  jest  też  bogaty  w  lasy  i  bory.  Przez  kompleksy  leśne  biegnie  około  90  ścieżek 

edukacyjnych,  zarządzanych  przez  Regionalną  Dyrekcję  Lasów  Państwowych  we  Wrocławiu. 

Jednakże tylko jedna z nich  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Oprócz  omówionych  wyżej  form uprawiania  turystyki  przez  osoby niepełnosprawne  na 

Dolnym Śląsku, tak jak wszędzie, niepełnosprawni uprawiają turystykę kwalifikowaną (aktywną). 

Do  takich  form  należy  turystyka  wodna,  konna,  kolarska,  górska,  wysokogórska,  narciarska, 

lotniarstwo.  We  Wrocławiu  działają  kluby  wodne  takie  jak  NEMO,  KAPOK.  Kolarskie  trasy 

znajdują  się  wszędzie.  Istnieje  też  Sudecki  Szlak  Konny  biegnący  od  Lądka  Zdroju  poprzez 

Śnieżnik , dalej niższymi partiami Sudetów w kierunku zachodnim dociera aż do Osiecznicy w 

pobliżu Zamku Kliczków. Są też konne szlaki nizinne.    

Formy uprawiania  turystyki  na terenach przyrodniczych mogą być  bardzo 

różne i mogły by zależeć wyłącznie od prowadzącego wycieczkę, gdyby nie fakt, że nie wszystkie 

drogi i ścieżki są odpowiednie do wędrówek osób o szczególnych potrzebach.  Warto, aby  władze 

terenowe i samorządowe, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych , nadleśnictwa, a także 

działacze  PTTK  pochylili  się  nad  tym  jakże  ważnym  zagadnieniu.  Wszakże  przyroda  uczy  

najpiękniej, ale też bawi, dodaje sił, wzrusza swym pięknem i leczy.

 IV Rajd Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej po Odrze.

Foto: Józef Patkiewicz
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