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10 sierpnia - Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
„Góry od zawsze fascynują ludzkiego ducha, tak dalece że Biblia uważa je za
uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem, są w związku z tym symbolem
wznoszenia się człowieka do jego Stwórcy” – mówił św. Jan Paweł II.
10 sierpnia przypada Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, toteż kilka
zdań na ten temat.
Czas wakacji jest okazją do górskich wędrówek i poznawania szczególnie polskich pasm
w których ,można dotknąć Nieba , po tak trudnym czasie zamknięcia i izolacji, trzeba
z rozwagą i pokorą podejmować górskie wycieczki.
Odkrywanie piękna, otaczającego świata pozwala nam lepiej rozumieć zamysł
Stwórcy oraz doświadczać Jego nieskończonej miłości do każdego z nas. Bóg powierzył
nam cudowne bogactwo, za które winniśmy czuć się wdzięczni oraz odpowiedzialni. W
sposób szczególny dnia 10 sierpnia myślimy o ludziach zakochanych w górach,
a jednocześnie, pragnących służyć swoją wiedzą i pomoc turystom. Obchodząc Dzień
Przewodników i Ratowników Górskich uświadamiamy sobie ich odpowiedzialną
i trudna służbę. Wielu z pośród nas urzekł majestat gór. Skąd bierze się ich siła
przyciągania, która każe nam podejmować trud wspinaczki. W okresie urlopowym
możemy sobie pozwolić na lenistwo, a tymczasem decydujemy się na wysiłek fizyczny,
znoszenie zmiennych warunków pogodowych. Wiemy jak groźne potrafią być góry, nie
jeden zginął na szlakach górskiej wspinaczki. „Góry są dziedzictwem wszystkich i przez
wszystkich winny być szanowane, kochane i pieczołowicie chronione. Jest to bowiem
dobro wspólne, a zachowanie go leży w interesie całej ludzkości” – wołał św. Jan Paweł
II.
Za sprawą przewodników i ratowników wzrasta świadomość zwykłych turystów,
przemierzających górskie szlaki. Chylimy dziś czoło przed wszystkimi przewodnikami
i ratownikami górskimi, którym udało się zapobiec wielu tragediom. Niewątpliwym
górskich wędrówek był św. Jan Paweł II. Szczególnie upodobał sobie Tatry, choć jego
pasja zaprowadziła go w różne zakątki ojczyzny i świata. Ukazał nam piękno
wędrowania po górskich szlakach. Najlepsza formą ochrony środowiska jest jego
głębokie i rozsądne zrozumienie, poznanie, wynikające z tego, świadome przekonanie
o istnieniu zagrożeń i możliwości ratowania górskiej przyrody. Bądźmy roztropni
i rozsądni na górskich szlakach, by nie przyczyniać się do niepotrzebnej pracy
ratowników górskich.
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