Pierwszy odcinek Alei Złotych Serc już gotowy!
2017-05-26
Spełnia się marzenie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6. Na terenie zielonym przed
placówką powstaje ścieżka sensoryczna, na której dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku będą
mogli uczyć się stawiać pewne kroki w zróżnicowanym terenie: mieście, lesie, plaży czy
górach. Dzięki ofiarności darczyńców i determinacji rodziców udało się sfinansować i
wykonać pierwszą część alejki. We wtorek, 30 maja o godz. 10 zostanie ona oficjalnie
przekazana wychowankom. Trudno sobie wyobrazić lepszy termin, to będzie wyjątkowy
Dzień Dziecka na Tynieckiej.

– Gotowy odcinek jest kręty, ma 34 m długości i 1,4 m szerokości. Przebiega obok
pomnika przyrody – wiązu szypułkowego, dlatego w prace zaangażowany był także
dendrolog. Pierwsze łopaty wbito 8 maja. Pomiędzy krawędziami wytyczonymi z
granitu ułożono fragmenty rozmaitego podłoża. Jest mech i piasek, są kocie łby,
kamienie, kostka brukowa i żwir – mówi Agnieszka Rzehak, pomysłodawczyni akcji
budowy ścieżki i mama jednej z uczennic.
Pierwsza strefa nosi nazwę „ścieżki dotyku” – tak zdecydowali uczniowie, wybierając
jedną z 37 propozycji nadesłanych w konkursie. Ma aktywować zmysły, przede
wszystkim dotyku, ale też węchu i słuchu, uczyć mobilności i pokonywania barier,
rozwijać sprawność motoryczną, równowagę, koordynację ruchową oraz wyobraźnię
przestrzenną. Z tego odcinka będą korzystać wszyscy wychowankowie, także
najmłodsze dzieci oraz uczniowie z cięższymi schorzeniami, jak niedowład czy
porażenie mózgowe.
Koszt pierwszej strefy wyniósł kilkanaście tysięcy zł. Pieniądze udało się zebrać dzięki
wpłatom prywatnych osób oraz firm. Wśród sponsorów są Park Wodny Kraków, sieć
sklepów Jubilat, Zespół Szkół w Bibicach, VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące i VIII
Prywatne Gimnazjum z ul. Grodzkiej, PSB Attic oraz osoby prywatne.
– Liczymy, że znajdą się kolejni darczyńcy, ludzie o złotych sercach , bo na realizację
całego projektu potrzeba około 150 tys. zł – mówi Agnieszka Rzehak.
Aleja Złotych Serc ma liczyć pięć stref. W drugiej zbudowana zostanie podniesiona
rabata z cegły (udało się już pozyskać materiał na ten cel), tak by uczniowie
poruszający się na wózkach inwalidzkich, których liczna grupa uczęszcza do ośrodka,
mieli w zasięgu zmysłów różnokształtne i zapachowe rośliny (np. lawenda, róże,
zioła). Będzie też fontanna, której szum ma pobudzać zmysły i uspokajać. Potrzebna
na to suma to około 40 tys. zł.
Trzecia strefa – logiczna – obejmować będzie tablice edukacyjne, labirynt, kółko i
krzyżyk, zegar. Ma rozwijać myślenie abstrakcyjne. Koszt jej budowy to około 30 tys.
zł.
Czwarty odcinek będzie się charakteryzował większym stopniem trudności, dlatego
przeznaczony jest dla dzieci starszych i lepiej radzących sobie w terenie – będą tam
wysokie podejścia, stopnie, równoważnia, ścieżka między głazami, most birmański,

na którym można się uczyć kroku przesuwnego. Koszt tego odcinka bez urządzeń to
około 10 tys. zł.
Piąta strefa, na którą potrzeba ok. 30 tys. zł, będzie królestwem dźwięku – znajdą się
tam np. urządzenia dźwiękowe emitujące drgania i rośliny szumiące jak trawy. Do
całości trzeba jeszcze dodać wydatki na urządzenia specjalne, takie jak telegraf
akustyczny, dzwony rurowe i most birmański (łącznie około 35 tys. zł).
Rodzice uczniów są dobrej myśli, tym bardziej, że inicjatywę budowy ścieżki
sensorycznej wsparły znane osoby – artyści, pisarze i twórcy, m.in. Wojtek
Smarzowski, Agata Kulesza, Ewa Wachowicz, Michał Rusinek, Grzegorz Turnau,
Andrzej Sikorowski, Robert Chojnacki, Ryszard Sygitowicz, Piotr Ferster, Rafał Sonik,
Helena i Jan Kuligowie, Jurek Owsiak i Jacek Królik.
Zobacz, jak powstaje Aleja Złotych Serc.
Aleja Złotych Serc - projekt ma szansę realizacji dzięki ludziom o „złotych sercach”,
którzy pomogą sfinansować prace, dostarczą niezbędny materiał na budowę ścieżki
lub jako wolontariusze pomogą własnoręcznie stworzyć tę wyjątkową pomoc
dydaktyczną. Wpłaty można kierować na konto Fundacji Edukacyjnej „Dialog”: 87
1240 4650 1111 0010 6745 1686 z dopiskiem Aleja Złotych Serc.
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