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Trasa górska  będzie prowadziła z Terenów Rekreacyjnych BŁONIA na Kozią Górę – szczyt na terenie Bielska-
Białej będący celem wędrówek wielu bielszczan niezależnie od pory roku. 
Z uwagi na bardzo rożną kondycję psychofizyczną osób niepełnosprawnych – uczestniczy zostaną 
podzieleni na 5–10 osobowe drużyny (w zależności od sprawności ruchowej, wydolności organizmu, kondycji). 
Do udziału zapraszamy również turystów indywidualnych (rodziny uczestników, mieszkańców 
miasta Bielsko-Biała).  Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą.  
Uczestników  obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru

Muzyka i swobodny ruch przy rytmie i melodii muzycznej jest niezwykle istotny w procesie integracji i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  Taniec uwalnia, leczy, dodaje energii i radości, odkrywa  twórczy 
potencjał, pozwala każdemu wyrazić siebie, stan emocjonalny. Tańcząc  ciało może wyrażać się w swój własny 
niepowtarzalny sposób. Prowadzący zachęci do improwizacji, do podążania za swoimi krokami.  Ciało stanie 
się narzędziem, które pokaże skrywane emocje. Uczestnicy doświadczą jak można potem samemu tańczyć 
uwalniając emocje, poprawiać  nastrój.

Celem warsztatów malarskich nie jest nauka malowania, a doświadczenie przez uczestników  malowania na 
płótnie.  Malowanie będzie stanowić narzędzie do uruchomienia procesów, dzięki którym uczestnicy będą 
w stanie dotrzeć do swojego emocjonalnego wnętrza, poznać  siebie z zupełnie nowej strony, dotrzeć do swojej 
naturalnej kreatywności.  W spokojnej, przyjaznej atmosferze, bez jakichkolwiek oczekiwań i wymagań będą 
mogli wyrazić swoją indywidualność, być sobą, cieszyć się chwilą, poczuć w sobie cząstkę radosnego 
i spontanicznego Dziecka. Być może w części uczestników obudzi się wewnętrzny potencjał, 
chęć kontynuowania przygody z malowaniem.

Przewidujemy, że w tej formie imprezy obok osób niepełnosprawnych wezmą  udział ich rodziny  oraz 
mieszkańcy Bielska-Białej. Wspólnie przygotujemy ognisko, umożliwimy wszystkim chętnym skorzystanie  
z poczęstunku w postaci pieczonych kiełbasek, napojów. Zorganizujemy wspólne śpiewanie piosenek 
turystycznych i biesiadnych nawiązując do zapomnianej już polskiej tradycji.  


	Strona 1
	Strona 2

