Krasomówcze szlaki Podlasia
„Rok 2007 – Rokiem Szlaków Turystycznych” – to było hasło wiodące i wywoławcze
warsztatów krasomówczych, które zgromadziły w dniu 16 kwietnia 2007 r. 40 podlaskich
licealistów i ich opiekunów z całego województwa.
Mgr Sławomir Halicki – historycznie i współcześnie oprowadzał młodzież po Surażu,
którego jest burmistrzem. Z całą znajomością specyfiki poznawania i wędrowania – jako
długoletni członek PTTK, autor wielu opracowań krajoznawczych – wskazywał, jak wiele
szlaków można wyprowadzić z tak małej miejscowości, jaką jest Suraż, szczycący się
najstarszą metryką w województwie. To miasteczko oplata 7 szlaków turystycznych, a mądra
promocja działań turystycznych będzie stanowiła o jego rozwoju.
Prof. dr hab. Adam Cz. Dobroński – z historycznego punktu widzenia mówił o
barwnych szlakach, które przecinają obecne województwo podlaskie – typowy obszar
kresów. Wspominał też o takich peregrynacjach historycznych, które młodemu człowiekowi
łatwiej pozwalają wejść na szlak dorastania, wewnętrznego dojrzewania, budowania życiowej
samodzielności.
Trzej przedstawiciele Narwiańskiego Parku Narodowego na czele z Bogusławem
Deptułą – opowiadali o tym, jakie szlaki w ich Parku są najważniejsze, jakie są drogi ochrony
przyrody, z czym może się spotkać młody człowiek na pieszych i wodnych szlakach
Narwiańskiego Parku Narodowego.
Reżyser i redaktor programowy Oddziału TVP S.A. w Białymstoku, p. Dariusz SzadaBorzyszkowski, udowadniał młodym adeptom krasomówstwa jaką wartość ma żywe ojczyste
słowo i jak przekonać słuchaczy do siebie i swego wystąpienia krasomówczego, w którym
ukazać można własne wybory, ulubione szlaki wędrówek, a nawet – umiejętność radzenia
sobie w różnych życiowych sytuacjach.
Maria Maranda z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku akcentowała ważność
Roku Szlaków Turystycznych PTTK w doborze odpowiedniego tematu wypowiedzi
krasomówczej. Zwłaszcza jest to istotne, iż tegoroczne przygotowania do wojewódzkich
eliminacji konkursu krasomówczego zbiegają się – tu, na Podlasiu – z trzydziestą jego edycją.
Wielowarstwowe, zróżnicowane jest dziedzictwo kulturowe Podlasia zniewala swoim
bogactwem. Stąd też z tak obfitego krajobrazu można wynieść niebanalne tematy – szlaki:
historyczne, przyrodnicze, a także określić człowiecze powinności – wobec ojczystej ziemi,
rodziny, przyjaciół.
Wędrówka przez życie z pięknym, ojczystym słowem – może być ogromnie
interesująca, porywająca do ciągłych poszukiwań tych najwłaściwszych w życiu dróg.
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