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List Komisji Krajoznawczej i Rady ds. Turystyki Osó b Niepełnosprawnych  
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo znawczego 

do członków i sympatyków Towarzystwa 
 
 

Niezwykle wartościowy i urodziwy ojczysty krajobraz jest potrzebny wszystkim Polakom – 
takŜe tym z róŜnego rodzaju dysfunkcjami. Podczas krajoznawczych wędrówek osoby 
z niepełnosprawnością doznają ogromnych emocji, w istotny sposób wpływających na ich Ŝyciowe 
wzmacnianie. Wielu teoretyków i praktyków z róŜnych dziedzin wiedzy jednomyślnie stwierdza, Ŝe 
walory krajoznawcze, doświadczane na szlakach, mają dla tych osób najwyŜszą wartość – 
zarówno jako element rehabilitacji medycznej, jak i społecznej. 

Tylko od nas – ogółu członków PTTK – zaleŜy to, na ile osobom niepełnosprawnym będą 
dostępne róŜne dzieła budownictwa zachowane w naszym dziedzictwie kulturowym, zespoły 
parkowo-pałacowe czy pofabryczne, skanseny, cmentarze, muzea, biblioteki, parki narodowe 
i krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. 

Dlatego teŜ, w kaŜdym miejscu, w którym działamy, trzeba podejmować razem z sojusznikami 
naszego Towarzystwa inicjatywy skierowane do niepełnosprawnych krajoznawców. Niewiele 
wysiłku – podczas przygotowywania tradycyjnej imprezy krajoznawczo-turystycznej – pochłoną 
prace prowadzone w taki sposób, aby wszystkim uczestnikom zapewnić naleŜyty, bogaty poziom 
i oprawę krajoznawczą – stosownie do ich moŜliwości, a nie ograniczeń. 

W trakcie planowanych spotkań, wycieczek i debat, które odbędą się podczas kolejnego, 
czterdziestego drugiego juŜ, Centralnego Zlotu Krajoznawców (Sosnowiec, sierpień 2012 roku) – 
chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych krajoznawców, aby towarzyszyli pokazywaniu 
niepełnosprawnym członkom PTTK wytypowanej trasy, a takŜe uczestniczyli w tematycznym 
panelu dyskusyjnym. 

Podczas niego chcemy rozmawiać o następujących kwestiach: 
- jak aktywność krajoznawcza kształtuje w osobach z niepełnosprawnością poczucie 

polskości, dumę z przynaleŜności do narodu polskiego i przynosi im radość Ŝycia; 
- jak wycieczkowanie pozwala Takim Samym na rozwój w integrującej się, wielokulturowej 

społeczności europejskiej; 
- jak te osoby – dzięki krajoznawczym doświadczeniom – mogą budować swą otwartą 

toŜsamość i poczucie osobistej niezaleŜności. 
 Zadbajmy o swoisty, krajoznawczy przywilej wyjątkowości dla ludzi z niepełnosprawnością, 

gdyŜ w ten sposób przyczynimy się do ich aktywnego dostępu do kulturowych skarbów, bogactwa 
przyrody i krajowych osobliwości turystycznych. 
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