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1. W kilku słowach

Szanowni Państwo!
Mam niekłamaną nadzieję, że gdy bieżące wydanie „BIT-u” znajdzie się w Państwa posiadaniu, wiosna zawita już na dobre do wszystkich domów i przysiółków, na podwórka, balkony i werandy, nadrzeczne bulwary, alejki, do wszystkich umysłów i serc. Wreszcie zakopiemy w naftalinie zimowe ubrania, wrzucimy na siebie coś lżejszego i korzystając z dnia dłuższego o dodatkową godzinę – ruszymy w plener! Niektórzy z nas rozpoczną kolejny sezon ogrodowy na swojej działce. Do zajęcia się tym zdrowym hobby, zachęcam Państwa zielono i aromatycznie w felietonie „Niewidomy na działce”. Będę uszczęśliwiony, jeśli ktoś z Szanownych Czytelników zechciałby dołączyć do niego własne doświadczenia.
	Z biegiem lat jesteśmy często coraz bardziej niechętni wszelkim nowinkom technicznym, zwłaszcza gdy noszą obco brzmiące nazwy. W końcu, gdy stają się nieodłączną częścią naszego życia, zaczynamy je tolerować, akceptować, a nawet z nich korzystać. O tym, że „Nie taki diabeł straszny” dowiemy się, czytając tekst przygotowany przez Maję Duzmę, opowiadający o tym, co to jest format DAISY – termin coraz częściej używany przy omawianiu wydawnictw dźwiękowych dla niewidomych. Oswajaniem innego rodzaju technicznego „licha” zajmuje się również Janusz Rutkiewicz w trzecim odcinku prezentacji urządzeń służących do orientacji w terenie dzięki wykorzystaniu nawigacji satelitarnej.
	W naszym piśmie podejmujemy różne tematy, nie tylko „środowiskowe”, piszemy o wszystkim, co nas interesuje, denerwuje, ale też i śmieszy. Małgorzata Zuber kolejny raz zaskoczy Czytelników bardzo osobistymi rozważaniami, tym razem – przeznaczonymi tylko dla dorosłych! 
Przełom roku i wiosna, to dla wielu organizacji pozarządowych, czas poważnych i niemiłosiernych bojów toczonych o uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych. Niebywale zawiła konstrukcja wniosków wymaganych przy ubieganiu się o te dotacje może przyprawić o zawrót głowy, depresję lub amok. Współpracownicy Fundacji „Trakt” nie są również wolni od tych emocji. Artykuł Jerzego Ogonowskiego pt. „Ideologiczne złudzenia pięknoduchów” wprowadzi Państwa w klimat biurokratycznej loterii zwanej inaczej „konkursem ofert”, a rozwinięcie tematu nastąpi za miesiąc. Jak zawsze, zachęcam gorąco do czytania nie tylko artykułów w „Bicie”, lecz także pozycji książkowych. W kąciku bibliofila  Dorota Czajka zaprezentuje recenzje tym razem nie własne, lecz swoich i naszych koleżanek – Joanny Witkowskiej i Magdaleny Szyszki.
	Jako danie główne, proponuję Państwu rozmowę na temat systemu szkolnictwa specjalnego osób niewidomych. Rozmowa toczy się między kompletnym laikiem w tej materii, czyli redaktorem niniejszego miesięcznika, i osobą, która pracy z niewidomymi dziećmi poświęciła 40 lat życia i chyba wie o niej wszystko, a z pewnością więcej, niż można zawrzeć w jednym wywiadzie pt. „Obalać stereotypy”. Rozmowa pokazuje całkiem  obiektywny obraz szkolnictwa specjalnego, choć widziany oczyma pedagoga. Indywidualne doświadczenia byłych uczniów dałyby z pewnością pełniejszy wgląd w sytuację szkół i ośrodków wychowawczych dla niewidomych w to, co jest w nich dobre oraz to, co warto byłoby zmienić. Zachęcamy Czytelników do podzielenia się swoimi wspomnieniami!
Na deser polecam przypomnienie głośnej historii kol. Jolanty Kramarz i Reda, jej psa przewodnika. Jak zakończył się spór z siecią handlową Carrefour i jakie wynikły z niego zmiany w obowiązujących przepisach, przeczytamy w materiale pt. „Zakupy z psem przewodnikiem”..
Miłej lektury!
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2. Maja Duzma - Nie taki diabeł straszny, czyli DAISY w Polsce (część pierwsza)

Zastanawialiśmy się w gronie znajomych, co tak strasznego kryje się w nazwie DAISY, że część osób nie chce nawet spróbować, jak się korzysta z książki wydanej w tym standardzie, mimo że takie pozycje ukazują się w Polsce od dwóch lat i zyskały uznanie wielu czytelników. Dlatego artykuł ten kieruję przede wszystkim do nieprzekonanych, którzy dotąd nie mieli kontaktu z książką multimedialną DAISY.
Na forum publicznym padają czasem opinie, że DAISY w Polsce nie ma szans, ba, że ten standard się nie sprawdza. Nie zgadzam się z tymi tezami. Dlaczego?
Wyobraźmy sobie książkę czarnodrukową, której jedna strona mieści - dajmy na to - zawartość 30 czy 50 stron przeciętnej książki i która nie ma numeracji, a do tego jej większe całości - takie jak rozdziały czy części - nie są w żaden sposób wyróżnione. Czy taka publikacja znalazłaby nabywców? Znakomita większość czytelników odpowie: „Na pewno nie!”. Lektura tak wydanej książki byłaby - najłagodniej mówiąc - niekomfortowa. Osoby niewidome w Polsce najczęściej jednak otrzymują właśnie takie książki, mimo że ich potrzeby nie różnią się od oczekiwań ludzi widzących.
Na szczęście sytuacja zaczyna się zmieniać. W Polsce dopiero od niedawna, ale na świecie już od dłuższego czasu. A to dzięki dokonaniom Konsorcjum DAISY, powołanemu do życia w 1996 roku, które poświęciło wiele lat pracy, aby książka przeznaczona dla niewidomego czytelnika miała strukturę jak najbardziej zbliżoną do książki czarnodrukowej. Kierowano się przy tym sugestiami niewidomych czytelników, którzy podkreślali, jak ważna jest dla nich możliwość bezwzrokowego sprawdzenia numeru strony i rozdziału oraz zapoznania się ze spisem treści, przypisami i innymi informacjami zawartymi w oryginalnej książce. Niewidomi zasygnalizowali również potrzebę tworzenia zakładek w wybranym przez siebie miejscu, tak aby mieć do niego szybki dostęp, nie mówiąc już o zaznaczaniu miejsca, gdzie się przerwało czytanie. Sugestie te zostały uwzględnione. Opracowano standard, który zapewnia czytelnikowi z dysfunkcją wzroku samodzielność w poruszaniu się po książce.
Standard DAISY ma sześć poziomów.
Poziom 1. 
Pełne nagranie lektorskie z tytułem, bez systemu nawigacyjnego. Nie daje możliwości poruszania się w strukturze hierarchicznej książki, a korzystanie z niej jest zbliżone do słuchania z magnetofonu.
Poziom 2.  
Pełne nagranie z systemem nawigacyjnym. Pozwala na poruszanie się w strukturze książki – pomiędzy rozdziałami, podrozdziałami, a czasem stronami.
Poziom  3.  
Pełne nagranie z systemem nawigacyjnym i częścią tekstu. Daje całkowity dostęp do struktury książki, a oprócz tego w publikacji znajduje się część tekstu zsynchronizowanego z nagraniem. Dzięki temu można skorzystać z narzędzi wyszukiwawczych, takich jak indeks haseł, streszczenia rozdziałów czy też bibliografia, i znacznie ułatwić sobie poszukiwanie informacji.
Poziom 4.  
Pełne nagranie i pełny, zsynchronizowany z nim tekst. Tu możliwe jest poruszanie się po książce zarówno w sposób linearny, jak i hierarchiczny. Istnieje możliwość czytania tekstu przez osoby słabowidzące na ekranie komputera, a także wydrukowania go alfabetem Braille’a.
Poziom 5. 
Pełny tekst i część nagrania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku słowników. Na ekranie widać zapis danego słowa, a lektor czyta jego brzmienie.
Poziom 6. 
Pełny tekst bez nagrania. Poziom odpowiedni przede wszystkim dla osób słabowidzących i do drukowania książek alfabetem Braille'a. Można też wykorzystać syntezator mowy do odczytania tekstu. 
Skomplikowane? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje standard DAISY. Co nie znaczy, że nie można się go nauczyć i posługiwać się nim bez problemów. Czytelnikom zaawansowanym w obsłudze komputera mogę dla porównania podać przykład notatnika i Worda. Wszyscy chyba preferujemy ten drugi edytor tekstu, mimo że jest znacznie trudniejszy. Na poziomie podstawowym obsługa Worda jest jednak prosta - tak samo jak w przypadku notatnika. Identycznie jest ze standardem DAISY. Na poziomie pierwszym wystarczy opanowanie dwóch funkcji: start (play) i stop.
Jakie dokładnie możliwości daje DAISY na poszczególnych poziomach opracowania książki i w jakiej mierze od urządzenia odtwarzającego zależy korzystanie z funkcji dostępnych w danym poziomie, napiszę w następnym odcinku. Przedstawię w nim również przegląd polskich i zagranicznych urządzeń, które mogą służyć do odtwarzania książek w standardzie DAISY.
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3. Zakupy z psem przewodnikiem

Przypadek pani Jolanty Kramarz, której prawie półtora roku temu odmówiono wejścia do hipermarketu z towarzyszącym jej psem przewodnikiem, odbił się szerokim echem w mediach, pisała o nim prasa i to nie tylko środowiskowa. Warto jednak powrócić do niego z uwagi na fakt, że w czerwcu bieżącego roku wejdą w życie poprawki do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegające na dodaniu przepisu mówiącego szczegółowo o uprawnieniach osób niewidomych poruszających się w miejscach publicznych z psem przewodnikiem. Te prawne regulacje są na tyle istotne dla naszego środowiska, że warto przytoczyć je w pełnym brzmieniu. Najpierw jednak przypomnijmy, jak do tego wszystkiego doszło.
Pani Jolanta chciała zrobić zakupy w warszawskim hipermarkecie Carrefour. Przyszła z koleżanką i Redem, labradorem przewodnikiem. Zakupów jednak nie zrobiła, gdyż ochrona odmówiła wpuszczenia psa do środka. Był koniec listopada 2007 r. Od półtora roku obowiązywała uchwała Rady Miasta mówiąca, że w miejscach publicznych nie ma zakazu wpuszczania psów przewodników. Jednak panowie chroniący sklep byli nieugięci. Nasza niewidoma koleżanka skontaktowała się z prawnikami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i skierowała sprawę do sądu. Zażądała przeprosin i 25 tys. zł zadośćuczynienia na konto założonej przez siebie fundacji Vis Maior działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie było to pierwsze tego typu zdarzenie. Z powodu psa, pani Jolanta miała problemy nie tylko w supermarkecie. Wielokrotnie nie chciano jej wpuścić do sklepów, restauracji, metra czy taksówki.
Od czasu opisanego incydentu zaszły istotne zmiany i to na długo przed ogłoszeniem sądowego wyroku. W 350 sklepach sieci w Carrefour na terenie kraju osoby niewidome mogą już bez przeszkód robić zakupy w towarzystwie psa przewodnika. Placówki są nawet oznakowane specjalną naklejką informującą, że pracujące psy są w nich mile widziane, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. (Informację o tym można było również przeczytać na stronie www. Polskiego Związku Niewidomych). 
Zmianie uległo także obowiązujące prawo, po przyjęciu pod koniec ub. roku przez Sejm, senackich poprawek do wzmiankowanej na wstępie ustawy. Dodany art. 20a jednoznacznie określa, że osoba niewidoma i niedowidząca ma prawo swobodnie wejść z psem przewodnikiem do budynków użyteczności publicznej i publicznych środków komunikacji. Przepis ten zacznie obowiązywać od 19 czerwca 2009 r., lecz warto już teraz zapoznać się z jego brzmieniem. 

„Art. 20a. 

1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. 
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. 
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego
na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 
6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy”. 
( Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1463). 

To ostatnie uprawnienie zwalniające z obowiązku zakładania kagańca i smyczy powinno szczególnie ucieszyć psy asystujące. Zmiana może wydawać się dziwna, ale ma swoje uzasadnienie, gdyż zdarzają się, wcale nie tak rzadko, przypadki atakowania psów przewodników przez agresywne, biegające luzem kundle. Pociąga to jednak za sobą konieczność dokonania zmian w szkoleniu psów przewodników  tak, żeby puszczony wolno pies wiedział, że nadal pracuje.	

W październiku ub. r. odbyła się pierwsza rozprawa w warszawskim sądzie rejonowym w sprawie założonej przez panią Jolantę, a w bieżącym roku zapadło rozstrzygnięcie. Osiągnięto ugodę, w wyniku której strona pozwana wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia i przekazała 10 tys. zł na rzecz wspomnianej fundacji. Zważywszy szeroki oddźwięk i wynikłe z niego zmiany w obowiązującym prawie, przypadek pani Jolanty posiada szczególną rangę. Wreszcie ktoś odważył się publicznie podjąć walkę o to, co należy się tysiącom ludzi niewidomych w naszym kraju - o zapisane w konstytucji prawo do równego traktowania wszystkich obywateli 

oprac. Bo-tek, na podstawie:  „Naj”, www.fundacjavismaior.com oraz treści ustawy

powrót do spisu treści


4. Bogusław Witek – Niewidomy na działce

Jakiś czas temu wpadła mi w ręce powieść Tracy Chevalier pt. „Dama z jednorożcem”, 
a jeden z jej wątków szczególnie zapadł mi w pamięć i nie dawał spokoju. Chodziło o niewidomą od urodzenia dziewczynę uprawiającą przydomowy ogródek kwiatowo-warzywny. Pielęgnowanie ogrodu należało do jej codziennych obowiązków, ale było też ulubionym zajęciem, którego efekty mogły każdego wprawić w podziw. W topografii ogrodu i umiejscowieniu poszczególnych roślin orientowała się z taką samą łatwością, jak w topografii własnego ciała, a po charakterystycznym szeleście poznawała nawet to, które z nich są niechcący deptane przez nieuważnego gościa. Można by skwitować te opisy fantazją autorki, a jednak... ziarno zostało zasiane i zakiełkowało w formie postanowienia zmierzenia się z nowym wyzwaniem. Skorzystałem z pierwszej okazji i kupiłem ogród działkowy o typowej, tj. 250 mkw. powierzchni. Fakt, że trochę jeszcze widzę, dodawał mi zachęty, gdyż inaczej może bym się nie odważył. Skromne doświadczenie, jakie zdobyłem i wciąż zdobywam w ciągu tego niedługiego czasu, przedstawię w poniższym tekście, mając nadzieję, że nie zanudzę nim zatwardziałych rezydentów blokowisk.
Wstępując w świat roślin w charakterze nie turysty, lecz gospodarza i opiekuna, zamierzającego tym światem zawiadywać, wkraczamy w tajemniczy, niezwykły rewir żywej przyrody, milczący, lecz bynajmniej nie niemy. Znajdujemy się w otoczeniu, w którym od pierwszego dnia nie czujemy się intruzami, lecz pełnoprawnymi mieszkańcami powracającymi do swego naturalnego środowiska. Świat ten przemawia do nas własnym, subtelnym językiem, którego możemy się z czasem nauczyć. Przy jego pomocy wyraża swoje potrzeby i jeśli będziemy potrafili je zaspokoić, odwzajemni nasze oczekiwania, stając się dla nas źródłem satysfakcji i przyjemności. I wreszcie – jest to świat, od którego możemy się wiele nauczyć – przede wszystkim cierpliwości, optymizmu, wytrwałości i pokory. Obcując z przyrodą, nabieramy do niej szacunku, doświadczamy wielkości i wspaniałości tego, co nas otacza.  
Czeski pisarz Karel Čapek w swej pełnej sarkastycznego humoru książce-poradniku pt. „Rok ogrodnika”, porównuje ogrodników do gigantycznych, czworonożnych pająków zwieńczonych zadem, poruszających się z nosem przy ziemi, pielęgnujących swoje grządki i stale niezadowolonych z pogody. Pozycja czworonoga bywa nieraz rzeczywiście konieczna, ale nie martwmy się tym na zapas! Podążając śladem wspomnianego wyżej mistrza pióra, postaram się opisać, jak rzecz ta przedstawia się z mojej, niekoniecznie czworonożnej perspektywy. 

Dotyk roślin
Każdy człowiek ma głęboko zakorzenioną, atawistyczną potrzebę posiadania wokół siebie przestrzeni, nad którą panuje i w której czuje się bezpieczny. Mieszkanie nie daje tego uczucia, gdyż poza względną izolacją od cudzych oczu zamyka nas w czterech ścianach, napiera docierającymi zewsząd odgłosami życia sąsiadów „zza ścian”, przygnębia i osacza. Przebywając w ogrodzie, nawet w największej gęstwinie, nie czujemy się osaczeni, przeciwnie, ogarnia nas uczucie wolności i swobody, a dotyk roślin ukazuje nieprzebrane bogactwo wrażeń płynących z poznawania ich kształtów. Weźmy jako przykład liście - mogą być chropowate, gładkie, postrzępione, jędrne, skórzaste, karbowane, mięsiste, twarde, szkliste, włochate, drobne, baldaszkowate, ostre, o ząbkowanych brzegach, aksamitne, parzące, matowe, połyskliwe, jedwabiste, czepialskie, szablowate, rozłożyste, kłujące lub miękkie.  Mogą układać się na łodydze symetrycznie albo naprzemiennie, w formie spirali lub wyrastać wprost z gleby. Roztarte mogą wydzielać intensywny zapach - cytrynowy, w przypadku geranium, czy korzenny u rododendronów. To tylko liście, a ileż jest do opisywania! Na przedstawienie różnorodności kształtu i zapachu kwiatów czy owoców zabrakłoby miejsca na łamach niniejszego pisma, nie mówiąc już o cierpliwości czytelników. 
Dotyku i zapachu roślin nic nie jest w stanie zastąpić, może jedynie dotyk kobiety... ale ja przecież nie o tym! 
Kupujemy gotową działkę
Najlepiej taką, na której poprzedni właściciel zbudował altankę i zasadził drzewa owocowe. To podniesie jej koszt, ale pozwoli zaoszczędzić ogrom czasu i pracy, której prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie sami wykonać. W altance można sobie urządzić schludnie umeblowany, wygodny salonik służący za miejsce do odpoczynku i schronienie podczas deszczu, gdzie można w chłodniejsze dni pokrzepić się filiżanką herbaty, a nawet zjeść obiad przygotowany na turystycznej kuchence.

Dobieramy sobie rośliny do towarzystwa
Opisane przez Karela Čapka czworonożne, gigantyczne pająki o wielkich zadach, to rzecz jasna, amatorzy uprawy warzyw, troskliwie piastujący rzędy wschodzących nowalijek i usuwający natrętne chwasty. To zajęcie może jest dobre, ale dla dobrych oczu, dla nas natomiast, najpraktyczniejszym sposobem pozyskiwania warzyw wydaje się jednak ich kupno w najbliższym kiosku. Zakładając ogród przy słabym wzroku, najlepiej jest polegać na gotowych, dorodnych sadzonkach odmian wieloletnich. Te cechy umożliwią nam zapamiętanie miejsca ich posadzenia oraz odróżnienie ich od tła. Najlepiej nadają się do tego krzewy ozdobne i pnącza, iglaki, krzewy owocujące jak agrest, porzeczki, maliny, żurawiny a także wieloletnie kwiaty jak piwonie czy floksy. Ciekawostką jest to, że wszystkie rośliny ozdobne pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Tamtejsi starożytni władcy, choć nie ustępujący okrucieństwem naszym europejskim królom – rycerzom, najwidoczniej preferowali w wolnym czasie oddawanie się uprawie kwitnących ogrodów, bardziej niż turniejom i polowaniom. Dobrze, że ten zwyczaj został importowany do Europy, gdyż jako osoby niewidome i słabowidzące, niewiele mielibyśmy przyjemności z uczestnictwa w turniejach i łowach. Kopalnią wiadomości na temat rodzajów i gatunków roślin ozdobnych jest Internet. Polecam stronę: www.ogrodnik.pl.    

Podlewanie
Podczas zajmowania się ogrodem możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami wilgotności gleby: niedoborem wody, nadmiarem wody oraz stanem idealnego nawodnienia. Wszystkie z nich są niekorzystne. Pierwsze dwa powodują klęskę nieurodzaju, natomiast ostatni – klęskę urodzaju, równie dla nas kłopotliwą. Najtrudniejszy do pokonania jest niewątpliwie nadmiar wody. Można wprawdzie, w ramach interwencji, wykopać na działce sieć rowów melioracyjnych, a zbierającą się w nich wodę wybierać wiadrem i wylewać na sąsiednie działki, ale jest to praca  mozolna, może też nie spodobać się naszym sąsiadom. Na szczęście, sytuacja taka ma miejsce rzadko. W naszym klimacie normą stały się upalne, suche wiosny, co oznacza raczej niedobór wody, czyli konieczność podlewania. Dla dobra własnego kręgosłupa lepiej jest nosić dwa wiadra na raz (po jednym w każdej ręce) niż jedno wiadro czy konewkę. Nie będę ukrywał, że jest to najcięższa praca na działce i bardzo się od niej wydłużają ręce. Powiedzenie, że „mafia ma długie ręce” wywodzi się zapewne stąd, że w suchym i gorącym klimacie Sycylii, tamtejsze uprawy wymagają stałego podlewania, a kto ma się tym zajmować, skoro wszyscy uczciwi Sycylijczycy wyjechali za chlebem do USA? Jeśli nie chcemy się upodobnić do mafiosów, warto pomyśleć o wydatku kilkuset złotych na instalację własnej pompy (tzw. „abisynki”) z wylewką nadającą się do podłączenia węża ogrodowego. Drugi jego koniec przymocowany nisko nad ziemią do kawałka drutu wbitego w glebę tworzy niewielką fontannę zraszającą kilka metrów powierzchni, podczas gdy my, wyprostowani, poprawiamy sobie muskulaturę, zrzucając nadmiar zimowego sadła, pompując rytmicznie w prawo-lewo lub przód-tył, podśpiewując najodpowiedniejsze, w takich razach, marynarskie pieśni śpiewane przy pracy np. szantę: „Johny, hej złap za baksztag!”. W dodatku w ogóle nie potrzebujemy do tego wzroku nawet do wypatrywania lądu, bo już na nim jesteśmy. Po kilkunastu minutach wbijamy drut w kolejne miejsce, i zaczynamy od początku, aż dojdziemy do wniosku, że już zasłużyliśmy na szklaneczkę rumu. Bez wątpienia, to chyba najbardziej zdrowy i radosny sposób podlewania. Z klęską urodzaju najlepiej radzić sobie poprzez oszczędny dobór owocujących roślin tak, żeby ich plon można było skonsumować na miejscu. Unikamy w ten sposób taszczenia do domu wiader z surowcem, którego żal nie wykorzystać, nerwowej atmosfery roztaczanej przez przepracowanych współmałżonków, kosztów zakupu dziesiątek kilogramów cukru i mycia setek słoików. I tak, najlepiej smakuje owoc zerwany przed chwilą z drzewa, potem – to już nie to! 

Koszenie
Jeśli zdecydowaliśmy się na posiadanie ozdobnego ogrodu, co w naszym przypadku jest wyborem najbardziej rozsądnym, to miejsca, na których nie rosną drzewa, kwiaty ani krzewy czy pnącza, musimy czymś wypełnić, bo inaczej zarosną chwastami. Najlepsza i najtańsza jest trawa. Jest to roślina świetnie nadająca się do leniuchowania, gdyż można się na niej wygodnie położyć w ciepły, letni dzień, np. w cieniu rozłożystego drzewa, którym wcale nie musi być lipa! Trawa ma jednak tę właściwość, że wymaga koszenia, i tu jako osoby kiepsko lub w ogóle nie widzące, możemy napotkać na pewne trudności. Rzecz w tym, żeby niechcący nie wyciąć lub nie uszkodzić krzewów i kwiatów, które wcześniej zasadziliśmy. Można użyć do koszenia domowej kozy, pożyczonej od zaprzyjaźnionego hodowcy, ale jako stworzenie mało wybredne, szybko przekształci ona ogród w pole golfowe, a raczej nie o to nam chodzi. Do samodzielnego wykonania tej pracy, bardzo istotne jest zapamiętanie stanowisk poszczególnych roślin i innych obiektów rozmieszczonych na terenie działki. Jeśli widzimy zbyt słabo, żeby ogarnąć wzrokiem szczegóły terenu w promieniu kilku metrów, lepiej w ogóle się nie posługiwać tym zmysłem. Przedmioty słabo widziane są równie słabo zapamiętywane, natomiast teren poznawany dotykiem centymetr po centymetrze tworzy w wyobraźni jego pełny obraz. Pierwsze koszenie najlepiej więc przeprowadzić ręcznie, w pozycji „na czworakach”. Zaopatrujemy się w długi, ostry nóż, grabie z krótkim trzonkiem oraz lekki pojemnik na ścięte zielsko. Posuwając się metodycznie od ścieżki do bocznej granicy działki i z powrotem, badamy jedną dłonią powierzchnię, poznajemy jej nierówności, usuwamy kamienie i inne pozostawione przedmioty, których nie powinno tam być, a których wcześniej niejednokrotnie i bezskutecznie szukaliśmy. Po zbadaniu i wyznaczeniu obszaru znajdującego się w zasięgu ręki, kosimy trawę zamaszystymi, energicznymi pociągnięciami noża. Dłoń, w której trzymamy nóż powinna być ubrana w rękawicę roboczą, w celu zabezpieczenia jej przed otarciami naskórka. Skoszoną trawę od razu zgrabiamy i umieszczamy w pojemniku, po czym posuwamy się dalej. Uczymy się swojej działki wolno, ale dokładnie. Do następnych sianokosów powinniśmy zaopatrzyć się w narzędzie, czyniące tę pracę o wiele lżejszą, czyli kosiarkę. Elektrycznych i spalinowych raczej nie bierzmy pod uwagę – niezależnie od wysokich kosztów, są dla nas zbyt kłopotliwe i niebezpieczne. W grę wchodzą kosiarki ręczne oraz akumulatorowe, tzw. podkaszarki. Jeśli widzimy na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie dostrzec swoje stopy, możemy pracować w pozycji stojącej. Kosiarka ręczna działająca na zasadzie kombajnu z ostrzami obracającymi się wewnątrz walcowatej obudowy, kosztuje niewiele, im krótszy wałek, tym lżej się pracuje, mimo wszystko jednak wymaga nieco wysiłku. Osobiście polecam akumulatorową podkaszarkę, lekką i cichą, którą posługujemy się w sposób podobny do odkurzacza. Jednorazowo umożliwia skoszenie kilkudziesięciu metrów kwadratowych, a wyjmowany, mieszczący się w dłoni akumulator, naładowujemy w domu przez podłączenie do sieci. Osoby niewidome powinny pozostać przy koszeniu blisko ziemi, ale i w tym przypadku nie musi to być praca zbyt męcząca. Z pomocą przychodzi akumulatorowa podkaszarka o kształcie podobnym do żelazka, na którego czubku umieszczono szeroki „widelec z przesuwającymi się ostrzami. Koszenie trawy przypomina teraz strzyżenie wielkiej owcy, ale praca jest lekka i przyjemna. 
 
Niepożądani goście
Przed szkodnikami nie sposób się ustrzec. Do najbardziej dokuczliwych należą rzecz jasna te „dwunożne”. Odwiedzają nas nieregularnie, zawsze pod nieobecność gospodarza, przeczesują altankę w poszukiwaniu dóbr, którymi, ich zdaniem, powinniśmy się podzielić, lubią też hojnie częstować się naszymi plonami i atrakcyjnymi nasadzeniami. Nie można ich wytępić azotoksem, gdyż zabrania tego polskie prawo, a konkretnie – funkcjonujące w nim pojęcie „przekroczenia obrony koniecznej”, chroniące wszelkich złoczyńców przed krzywdą, jakiej mogliby doznać od swych ofiar. Z tego powodu zapomnijmy o czarcich zapadkach, wnykach kłusowniczych, klamkach pod napięciem i innych, zmyślnych pułapkach. Zaopatrzmy się w stoicki spokój i unikajmy upraw trudnych i pracochłonnych, za to prostych i szybkich w ogołacaniu, jak: pomidory, ogórki i dynie, skłaniając się ku przeciwległemu biegunowi, na którym są: agrest, aronia, żurawina lub maliny. Smak i zapach pomidora zerwanego z własnego krzaka jest niepowtarzalny, ale jeśli chcemy się go doczekać, to raczej w przydomowym ogródku.
Z innymi szkodnikami możemy spróbować powalczyć, a należą do nich wszelkie biegające, fruwające i pełzające paskudztwa, stworzone głównie po to, by budzić w człowieku wstręt i grozę, choć same w przeważającej części zdają się go ignorować, nie zwracając uwagi na miotane ku nim przekleństwa. Gdyby żyjące na ziemi owady nagle się zbiesiły i zaczęły traktować człowieka jako swego wroga lub przysmak, prawdopodobnie bylibyśmy bez szans, a tak możemy albo godzić się z żarłocznością larw, niestrudzenie pałaszujących liście z naszych roślin, albo, uświadomiwszy sobie w porę ich obecność, próbować przeszkodzić im w uczcie. Ponieważ są małe, musimy zdać się na wzrok sąsiadów, członków rodziny lub przyjaciół, którzy zaanonsują nam ich przybycie. Trzeba wtedy nabyć jakiś środek owadobójczy w sprayu, ustawić się z wiatrem, wziąć głęboki oddech i solidnie spryskać krzaczek lub niższą roślinę, aż spowije się trującym oparem. Powinno pomóc od pierwszego razu. Z opryskiem drzew owocowych przy słabym wzroku, bądź jego braku, raczej nie damy sobie rady. W takim przypadku najlepiej dogadać się z lepiej widzącym sąsiadem i za cenę zakupu preparatu wystarczającego na dwie działki, powierzyć mu oprysk jego i naszych drzewek. Możemy też poprzestać na owinięciu pni opaskami nasączonymi specjalnymi preparatami i mieć nadzieję... W niektórych poradnikach ogrodniczych można przeczytać, że stosowanie chemii do ochrony drzew przed szkodnikami jest nieopłacalne i mało skuteczne. No cóż, jedni nie godzą się na owoce „z mięsną wkładką”, innym ona nie przeszkadza. Niektóre z owadów, jak osy, szerszenie lub pewien gatunek włochatych, jaskrawo ubarwionych gąsienic – mogą być niebezpieczne zwłaszcza dla alergików, a bezskorupowe wielkie ślimaki - pomrowy błękitne (bielzia coerulans) przyprawią o dreszcz obrzydzenia, gdy zechcemy rozłożyć sobie koc na trawie. Dobrze, że w naszej strefie klimatycznej, w plenerze naprawdę dokuczliwe są tylko komary! Żeby się od nich uwolnić, można spryskać się od stóp do głów „Offem”. Mamy wtedy zapewniony spokój przez przynajmniej dwie minuty.
Nie popadajmy w przesadę!
Sprawiliśmy sobie ogród po to, żeby nam służył, a nie po to, żebyśmy stali się jego niewolnikami odrabiającymi pańszczyznę. Ogród ma być dla nas przyjemnym, naturalnym azylem, relaksem płynącym z bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Istnieją przecież gatunki roślin ozdobnych, które nie oczekują od nas niczego, poza zostawieniem ich w spokoju. Należą do nich wszelkie krzewy i drzewa iglaste, dodajmy do nich bez, kalinę, dziką różę, leszczynę itp. Mamy też gatunki traw nie wymagające koszenia, które po wyrośnięciu płożą się tworząc miękki kobierzec, z kwitnącymi przez cały sezon polnymi kwiatami. Tak urządzony kawałek naturalnej przyrody nie wymaga szczególnej troski. Niektóre pojawiające się w ogrodzie istoty są naszymi sprzymierzeńcami (ptaki, koty, mrówki, dżdżownice i ludzie), inne z kolei, denerwującymi intruzami (ślimaki, grzyby, gąsienice, gryzonie i... ludzie). Wszystkie te istoty zabiegające o przestrzeń życiową dla siebie, mogą się dziwić, że wskutek niedomagań wzrokowych, pozwalamy im na tak wiele, ale nie należy się absolutnie tym przejmować. Różnica polega bowiem na tym, że powyższe istoty traktują swą obecność „na poważnie”, podczas gdy my możemy sobie pozwolić na luz i wyrozumiałość, gdyż poza strefą zieleni dla siebie, o nic więcej nie zabiegamy. Nasza prawdziwa walka o przetrwanie rozgrywa się gdzie indziej – w domu, w pracy, w urzędzie i na ulicy, natomiast w ogrodzie – to tylko zabawa, do której zachęcam wszystkich Państwa szczerze i z pełnym przekonaniem! 
Niejeden z nas posiada ogród, przydomowe poletko, balkon, szklarnię, czy choćby – parapet okienny, a na nim kilka doniczek z czymś zielonym. Jakże miło byłoby poczytać, jak sobie taka osoba radzi bez wzroku. Osobiście chętnie skorzystałbym z każdej rady. 
  
powrót do spisu treści

5. Jerzy Ogonowski - Ze sztambucha starego komucha - Ideologiczne złudzenia pięknoduchów

	Z chwilą wejścia w życie nowego prawa o stowarzyszeniach, na początku przemian ustrojowych, niewidomi we Wrocławiu jak gdyby zainicjowali powstawanie nowych małych jednostek tego rodzaju. I tak, na liście sądu rejestrowego w pierwszej dziesiątce zarejestrowanych stowarzyszeń w sądzie, znalazło się Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych oraz Klub Inteligencji Niewidomej RP. Tak się złożyło, że przez kilka lat byłem prezesem tych stowarzyszeń, najpierw pierwszego, a potem drugiego. 
I zaraz na samym rozbiegu mogłem przekonać się, że zapowiadane szczytne plany polegające na tym, że - jak głosiły władze wespół z ideologami - teraz wolność zakładania stowarzyszeń pozwoli na szybki rozwój wszelkiego rodzaju inicjatyw i pomysłów, władze będą mogły zlecać różnego rodzaju zadania tym stowarzyszeniom, które wykonają dane zadanie najlepiej, okazały się pustym frazesem.
	Jak dziś pamiętam, kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych prowadziłem rozmowy z ministerstwami i władzami terenowymi odnośnie pozyskania środków dla pierwszego z wymienionych stowarzyszeń. W pewnym momencie pani z ministerstwa powiedziała mi: „A weźcie i zróbcie jedno duże stowarzyszenie, a nie tyle. Wtedy będzie wiadomo, komu co dać, a tak to nie wiemy, co robić”. Tak czy owak, na początku jednak coś się udawało: z Fundacji Jacka Kuronia, z banków, a i PFRON nie miał znów tak wiele procedur, wystarczyło po prostu spisać jasno i podać uzasadnienie potrzeb.
	Z roku na rok jednak sprawy ulegały komplikacji. Napoleon Mitraszewski, pierwszy prezes Klubu Inteligencji Niewidomej miał coraz większe kłopoty z uzyskiwaniem środków, aż wreszcie złożył rezygnację i przejąłem Klub jeszcze w całkiem dobrym stanie. Ale za to z coraz gorszymi perspektywami.
	Określone instytucje i organy obrastały z dnia na dzień w coraz bardziej złożone procedury. W dodatku każda procedura i każdy regulamin zawierał klauzulę, iż nie ma żadnej gwarancji, że złożenie oferty na zlecenie danego zadania zakończy się powodzeniem. Wtedy okazało się, że najlepiej radzą sobie wielkie stare i skostniałe organizacje, ponieważ dysponując kadrą starych doświadczonych urzędników, są w stanie złożyć, np. 35 ofert, a zatem jeśli z tego zostanie odrzucona nawet większa część, to i tak zostaje tyle, że i na realizację niektórych zadań starczy, i na utrzymanie pracowników. Złożenie z kolei kilku ofert przez niewielkie stowarzyszenie stwarzało zagrożenie, że żadna oferta nie będzie przyjęta i nie da się utrzymać danego stowarzyszenia.
	Tworzenie programów celowych w różnego rodzaju instytucjach, a przede wszystkim w PFRON-ie, stwarzało idealne podstawy dla ukrytego szantażu wobec organizacji ubiegających się o przydzielenie zadania. Każdy sprzeciw, każda krytyka rodziła zagrożenie, że po pierwsze - będą trudności z rozliczeniem zadania i po drugie - na przyszłość oferta taka nie zostanie przyjęta. Szybko zatem nastąpił wyraźny podział na organizacje, które otrzymują dotacje bez trudu i na takie, które są niejako podejrzane. Ostatecznie, w którymś momencie, prawie niezauważalnie, stowarzyszenie oparte wyłącznie na społecznej działalności członków przestało mieć jakąkolwiek rację bytu, a społeczne zaangażowanie pozostało pustym frazesem, bo nie mającym żadnego odzwierciedlenia w społecznej praktyce. 
	Czy znajdzie się bowiem jakiś chętny człowiek, który za darmo zgodzi się najpierw pokonywać problemy związane z wypełnieniem skomplikowanego formularza zawierającego bizantyńską procedurę, a który potem jeszcze będzie musiał dokonywać licznych poprawek, przeprowadzić rozliczenie wykonania zadania z narażeniem na ewentualne pokrycie zwrotów, jeśli procedura okaże się nie do końca prawidłowo spełniona, będzie narażony na poniżanie i upokarzanie przez urzędników za to tylko, że chce społecznie pomagać osobom niepełnosprawnym?
	Ostatnie przemiany w tym zakresie wydawały się obiecywać jakieś uproszczenia i ułatwienia. Już dziś mogę stwierdzić, że jest to ponowne złudzenie ideologiczne. Składając oferty do Urzędu Miejskiego, dowiedziałem się, że zestaw urzędników zajmujących się tymi sprawami jest w Internecie. Kiedy zestaw ten ściągnąłem, okazało się, że liczy dwadzieścia nazwisk. A kiedy odrzucono mi ofertę ze względów formalnych, ściągnąłem z Internetu zestawienie i instrukcję na temat możliwych błędów formalnych w ofertach. Na czterech bitych stronach znajdowało się wyliczenie różnorakich nieprawidłowości tak, jak je rozumie twórca zawiłego formularza. Otóż twierdzę, że nie ma siły, aby przy tak licznych możliwościach nieprawidłowości formalnych, uniknąć ich wszystkich. A już na pewno nie da się takiego kwestionariusza wypełnić bez fachowej pomocy. Dlatego też powołano organizacje, które pomagają w wypełnieniu formularzy. Można się tam zwrócić, a wtedy pracownik takiego wspomagającego stowarzyszenia wypełnia formularz, ale ktoś ze stowarzyszenia składającego ofertę musi z nim być, żeby przedstawić zadanie, przekazać po ludzku, o co chodzi. Wówczas takie wspomagające stowarzyszenie, za pieniądze ze społecznych środków, wszystko powypełnia, społecznik natomiast posiedzi w ich biurze, oczywiście za darmo.
	Nie wiem, czy ktoś to policzył, ale mam wrażenie, że zbyt duży procent środków przeznaczonych dla niepełnosprawnych pochłania obsługa tychże. Mamy oto bowiem urzędników, którzy układają procedury, urzędników, którzy kontrolują prawidłowe ich wykonanie, stowarzyszenia, które zajmują się pomocą przy wypełnianiu skomplikowanych formularzy... I mamy grono społecznych działaczy, które dla realizacji i pozyskania środków społecznych, część tych środków przekazuje na pracowników, którzy realizują bizantyńskie procedury.
	Pytałem kiedyś słabowidzącego Anglika, pracującego jako doradca finansowy na własny rachunek i obsługującego w związku z tym liczne banki, jak zdobywa środki na utrzymanie działającego w Anglii stowarzyszenia niewidomych biznesmenów. Pytanie było postawione na ogólnym forum, toteż otrzymałem odpowiedź gładką i okrągłą, że składane są oferty do różnych przedsiębiorstw i instytucji. A kiedy spotkaliśmy się prywatnie w pokoju hotelowym, powiedział: „Widzi pan, te przedsiębiorstwa i instytucje mają po kilkanaście segregatorów, w których przechowywane są prośby o dotacje. Najlepiej pozyskiwać środki, gdy członek stowarzyszenia ma bliskie kontakty albo kogoś z rodziny w bogatej instytucji. Wtedy robimy go co najmniej członkiem zarządu i on załatwia środki”.
	Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że aby stracić złudzenia, trzeba je najpierw mieć. Powstaje tu jeszcze pytanie, co robić po utracie tych złudzeń? Pewne nadzieje wiążę, z będącą w opracowaniu, ustawą o wyrównywaniu szans, ale najprawdopodobniej to kolejne złudzenie, bo ostatecznie decyzję podejmą ci, którzy są do tego uprawnieni, a pewnych atawizmów i staroświeckich ideologii w Polsce nie tak łatwo się pozbyć. I mimo tych wszystkich zawodów twierdzę uparcie, że jednak wszystko zależy od nas samych. Tyle, że to niezwykle trudne, zwłaszcza, kiedy wiadomo, że decydując się na jakiś sprzeciw, narażamy się na zemstę aparatu urzędniczego. Jest obecnie popularne narzekanie na to, że tam „u góry” panują wózkowicze, a inne niepełnosprawności są spychane na drugi plan. Coś w tym jest, ale nikt nam nie bronił na przełomie ustrojów włączyć się zdecydowanie i gremialnie w rytm przemian. Nas po prostu tam wtedy nie było, bo stara kadra działaczy była przyzwyczajona do poprzednich form działalności, musiała zatem „obudzić się z ręką w nocniku”. Kiedy organizacje inwalidów narządu ruchu mnożyły się jak grzyby po deszczu, nasz Związek zajmował się zwalczaniem wszelkich drobnych stowarzyszeń niewidomych, wietrząc w nich zagrożenie. Z tamtej strony wchodzili młodzi, od nas - starzy działacze, może wypróbowani, ale nie na te czasy. Teraz już tylko trzeba to odrobić. A czy damy radę? To już tylko sam Pan Bóg raczy wiedzieć, a i to nie jestem pewny, czy wie.

powrót do spisu treści

6. Małgorzata Zuber - Tylko dla dorosłych!

	Korzystając z Internetu, warto niekiedy pozostawić wyłączoną opcję zabezpieczeń dotyczącą tzw. filtra rodzinnego. Treści zgłaszane jako potencjalnie gorszące i niepożądane mogą stać się przyczynkiem do niebanalnej refleksji o nas samych.
	W najśmielszych snach nie przypuszczałabym, że w słuchaniu piosenek z repertuaru Urszuli Sipińskiej, a tym bardziej w nich samych, może być coś zdrożnego. Jakież było moje zdziwienie, gdy zamiast strony, na której miałam wysłuchać piosenki pt. „Tam, gdzie topole”, na ekranie komputera wyświetlił mi się taki oto komunikat: 

„Uwaga!!! Tylko dla dorosłych. Dalsze strony zostały uznane przez użytkowników lub administratora za zawierające treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (mających ukończone 18 lat). Strony te zawierać mogą w szczególności treści o tematyce erotycznej, a także treści drastyczne lub inne, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Decydując się na zapoznanie z treścią tych stron, czynisz to na własną odpowiedzialność”. 

Szczerze mówiąc, zaczęłam obawiać się nieco, cóż znajdę na tych pełnych perwersji stronach – nie od dziś słyszy się o zamieszczaniu w Internecie treści obscenicznych pod niewinnie brzmiącymi tytułami. Z drugiej strony jednak, trudno było podejrzewać o coś takiego stronę popularnego serwisu muzycznego. Nie rezygnując z chęci wysłuchania nieznanej piosenki jednej z moich ulubionych wokalistek, złożyłam stosowne oświadczenie, w następstwie czego zostałam dopuszczona do tych tajemnych treści.
Wysłuchałam jednego z najpiękniejszych polskich tekstów poświęconych miłości, 
opowieści o dziewczynie wspominającej miejsce miłości i rozstania – „Tam, gdzie topole, tam, gdzie całowałeś mnie...”. O miejscu i czasie, gdy „rękom było spieszno do rąk”, o „niecierpliwości ust i niewystarczalności słów”.
Oto cała obsceniczność, erotyka i przemoc, przed którymi użytkownicy lub administratorzy postanowili chronić niepełnoletnich, w trosce o ich obyczajność!
Pruderia i głupota dorosłych zdają się dorównywać jedynie uwłaczającemu człowieczej godności  poziomowi wulgarności przeciętnego dyskursu o erotyce i cielesności.
Jak bardzo bym chciała, by młodsi i starsi, skoro już muszą, w miejscach publicznych i środkach komunikacji, wymieniać się szczegółami swych erotycznych doświadczeń, mówili o pośpiechu rąk i topolach, co szumiały nad nimi... Niestety, chociaż szczegóły anatomii ludzkiej pojawiają się w tych opowieściach nagminnie, nie są ani opisem rąk, ani też nie zostają werbalizowane przy użyciu terminologii medycznej, co zdaje się być oczekiwaniem niewygórowanym, skoro na poetycką metaforę stać bardzo nielicznych...
Zbrukaliśmy swoje ciało słowem z rynsztoka; odarliśmy swoje życie ze wszystkich tajemnic, a gdy zwracają nam uwagę, że nie uchodzi obnażać się tak bardzo, krzyczymy, że to zamach na naszą godność i wolność. Godność, którą już dawno rozmieniliśmy na drobne! 
 Po drugiej stronie barykady, z gębami pełnymi frazesów o obyczajności, stoją ci, co swym dzieciom zakrywają oczy przy byle pocałunku w telewizji, za to nie czują się w obowiązku rzucić okiem, co oglądają ich pociechy, kiedy w animowanych filmach i grach komputerowych rozmaite maszkary (trudno mi nazwać te byty) w ciągu dziesięciu minut zabijają więcej stworów niż James Bond w swych wszystkich wcieleniach! 
Ciało niesie w sobie wieloznaczność – szczególnie dla człowieka zachodu. Jest naszą codziennością a jednocześnie wieczną zagadką i wyzwaniem. Bywa też źródłem cierpienia. W tej wieloznaczności kryje się tajemnica, z niej wynika fascynacja i lęk – zawsze współwystępujące w obliczu nie(po)znanego. 
Początki filozofii europejskiej w wydaniu Platona zrodziły teorię „ciała - więzienia duszy”. Pomimo tej pośledniej roli, skoro raz zostało zauważone, nie sposób już było pomijać i nie zapytywać o nie w rozważaniach późniejszych myślicieli. Niektórzy twierdzą przecież, że cała filozofia to przypisy do Platona. Swoje zdanie na temat cielesności, choć dość niejednoznaczne, wyrzekł chrystianizm – ustami wielkich Ojców Kościoła. Od św. Augustyna po jezuickich odnowicieli wciąż z jednej strony mamy do czynienia z prymatem nieśmiertelnej duszy nad godnym pogardy ciałem, a z drugiej strony otacza się niekwestionowaną czcią męczeństwo Chrystusa, będące wybitnie cielesnym doświadczeniem Boga Wcielonego. Jak pokazuje historia nowożytnej Europy, cielesnością, w różnych jej aspektach, interesowali się nie tylko filozofowie. Od humanizmu Renesansu, sławiącego piękno ludzkiego ciała, przez Oświecenie przeszliśmy do epoki, w której badano odporność ciała na ostrze gilotyny, tumany gazu musztardowego i mrozy Workuty...
A jednak nadal niewiele wiemy o ciele, o cielesności. A jeśli coś wiemy albo choćby tylko przeczuwamy – brakuje nam słów. Uciekamy w milczenie, ucinanie tematu, obłudę lub wulgarność. Wówczas rozumiemy jeszcze mniej, a niekiedy wprost zamykamy sami sobie drogę poznania. 
Postanowiłam nie wyłączać filtra – pewnie nie raz jeszcze mnie zaskoczy, zamkniętymi na siedem pieczęci, skarbami. Mam też nadzieję, że - przyrodzona każdemu młodemu człowiekowi -  zwykła skłonność do zrywania zakazanych owoców,  spowoduje, że niejeden nieletni i niejedna nieletnia wysłucha pięknej historii o „dłoniach spiesznych jak wiatr”. 

powrót do spisu treści

7. Obalać stereotypy

Rozmowa z mgr Marią Rozworą – tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i wieloletnią dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

Wstęp
Mój pierwszy kontakt ze szkołą dla niewidomych dzieci miał miejsce wiele lat temu, jeszcze za poprzedniego ustroju. Miałem jakąś sprawę do załatwienia na komendzie Milicji, mieszczącej się niedaleko ośrodka przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu. Nie byłem tam jeszcze nigdy i trochę błądziłem, aż w końcu wszedłem po schodkach do okazałego budynku. To musi być tutaj – pomyślałem i po chwili znalazłem się na pustym korytarzu, po którym pętało się kilku, na oko dziewięcio-, dziesięcioletnich chłopców. Poruszali się dość chaotycznie, ocierając się o ściany, a natrafiając na siebie, wszczynali niewinne bijatyki. Przez jakiś czas obserwowałem w osłupieniu te dziwne sceny, aż jeden z chłopców znalazł się bliżej, podniósł do góry twarz i spytał: „Kto tu jest?” i wtedy zrozumiałem, gdzie jestem. Odchrząknąłem i wyjaśniłem, że szukam komendy Milicji. Nagle zaroiło się wokół mnie od dzieci, niektóre z nich miały okulary ze szkłami grubymi jak dna od butelek. Przekrzykiwały się nawzajem, każde chciało mi wytłumaczyć, jak dojść do posterunku. Jeszcze chwila, a byłyby gotowe chwycić mnie za ręce i zaprowadzić w żądane miejsce. Podziękowałem i wyszedłem na zewnątrz, nie ukrywam, lekko wstrząśnięty tym spotkaniem. Potem jeszcze nieraz zastanawiałem się, jak to możliwe, że obca osoba mogła znaleźć się w grupie niewidomych dzieci nie natrafiwszy na nikogo z nauczycieli czy pracowników ośrodka? Były to wczesne godziny popołudniowe, może nauczyciele poszli już do domu, a dzieci czekały na rodziców, może było to incydentalne, przypadkowe zaniedbanie, jedno z tych, o których moja rozmówczyni powie, że zawsze mają prawo się zdarzyć, taki sobie epizod bez znaczenia... Dziś szkoła dla niewidomych znajduje się w innym miejscu, w nowoczesnym obiekcie z dyżurującą portiernią. Nasza rozmowa nie będzie zresztą poświęcona szczegółom, lecz sprawom ogólniejszym.

B.W. – Od jak dawna pracuje Pani z niewidomymi dziećmi?

M.R. – Od czterdziestu lat. Zaczęłam w 1969 roku jako wychowawczyni w internacie ośrodka przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu, ale wcześniej, jeszcze jako licealistka po praktyce pedagogicznej przychodziłam w niedziele do ośrodka, żeby bawić się z małymi dziećmi. To były moje początki. Potem skończyłam tyflologię i oligofrenopedagogikę, a także kursy orientacji przestrzennej prowadzone przez Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Uniwersytet w Michigan w USA. Przez jakiś czas byłam kierowniczką internatu, potem nauczycielem i dyrektorem szkoły i przez wiele lat dyrektorem ośrodka przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu.

B.W. – Jakie wymogi kwalifikacyjne muszą spełniać nauczyciele przyjmowani do pracy w ośrodku dla dzieci niewidomych?

M.R. – Każdy z nauczycieli musi mieć wykształcenie kierunkowe z przedmiotu, jakiego ma uczyć, może być to wykształcenie magisterskie lub podyplomowe, z reguły jednak to pierwsze, a dodatkowo musi mieć ukończone studia tyflopedagogiczne, magisterskie lub podyplomowe.

B.W. – Czy konieczność dodatkowego przygotowania tyflologicznego dotyczy również magistrów pedagogiki specjalnej? 

M.R. – W jakimś stopniu są oni przygotowani do pracy z niewidomymi dziećmi. Przeczytali różne książki, odbyli praktyki, mogą pracować jako wychowawcy w internacie lub w młodszych klasach, od 1. do  4. Nie mogą jednak uczyć takich przedmiotów jak np. terapia pedagogiczna czy psychologia. W tym ostatnim przypadku magister psychologii też musi uzupełnić wykształcenie z zakresu tyflologii. Trzeba podkreślić, że jest to wiedza teoretyczna, a wyobrażenia studentów na temat pracy z niewidomymi dziećmi nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Ja sama po tylu latach wciąż miewam wątpliwości, gdyż osoba niewidoma inaczej odbiera i rozumie świat niż osoba widząca. Prawdziwą wiedzę zdobywa się przez praktykę, w trakcie której nauczyciele i tyflopedagodzy także uczą się czegoś od dzieci, np. opisywania rzeczy językiem symboli i wyobrażeń, które są dla tych dzieci zrozumiałe. Świat przedstawia się im jako układ linii, brył albo znanych im przedmiotów, do których porównuje się opisywane pojęcia. Kolory mają dla nich wymiar termiczny lub kojarzone są z kształtem konkretnych rzeczy w tym kolorze, np. kolor zielony kojarzony jest z dotykiem trawy. Jednym dzieciom wystarcza słowny opis czynności do wykonania bądź trasy, jaką mają przejść, z innymi trzeba wszystko to przećwiczyć, muszą fizycznie i ruchowo doświadczyć tego, czego mają się nauczyć. Nauczyciel – tyflopedagog musi być dla takiego dziecka ojcem, matką i przyjacielem, musi zdobyć jego zaufanie.

B.W. – Czy zawsze obowiązywały nauczycieli powyższe wymogi kwalifikacyjne?
 
M.R. – Nie, podobnie jak i w szkolnictwie masowym wystarczyło kiedyś mieć ukończone liceum pedagogiczne plus specjalne kursy. Istniały też SN-y (pomaturalne studium nauczycielskie – przyp. red.). Uważam, że były to świetne szkoły przygotowujące do zawodu nauczyciela, pokazujące jak powinna wyglądać lekcja, jak pracuje się z dziećmi i młodzieżą, jak utrzymywać dyscyplinę i zainteresowanie lekcją. Dorośli ludzie w tych szkołach mieli czas na zastanowienie, czy widzą się w tym zawodzie. Obecni absolwenci studiów dziennych z danego przedmiotu nie mają o tych sprawach pojęcia, a podczas kilkumiesięcznych, obowiązkowych kursów pedagogicznych jest za późno, na zastanawianie się nad wyborem zawodu, gdyż zależy tym ludziom na utrzymaniu pracy, którą już podjęli. Nie rozumiem, co złego byłoby w tym, żeby absolwenci SN-ów uczyli w obecnych szkołach podstawowych i gimnazjach!

B.W. – Na przestrzeni lat zmieniły się także narzędzia dydaktyczne. Czy Pani zdaniem komputery i dyktafony skutecznie wyprą tabliczki i maszyny brajlowskie, które wydawały się niezastąpione?

M.R. – Komputery istotnie dokonały rewolucyjnego przełomu, jako narzędzie służące niewidomemu do komunikacji ze światem, jak też do pozyskiwania informacji i samej nauki. Na klawiaturze można uczyć się pisać, ale niestety, bez znajomości ortografii. Oczywiście, jeżeli odczytuje się tekst z ekranu za pomocą linijki brajlowskiej, to tekst ten jest ortograficzny, ale gdy osoba niewidoma po prostu odsłuchuje tekst syntezatorem mowy, czyli tzw. „gadaczką”, to rzecz wygląda zupełnie inaczej. Całkowite i wygodne zdanie się na mówiące komputery może sprawić, że niewidomi nie będą umieli czytać ani pisać. Poza tym trzeba pamiętać, jak ważne dla rozwoju intelektualnego dziecka są czynności manualne wykonywane palcami. Dotyczy to wszystkich dzieci, nie tylko niewidomych. Nie jestem natomiast pewna, jaka powinna być kolejność: czy najpierw powinno się oswajać dzieci z komputerem, skoro mają na to ochotę, a potem uczyć posługiwania się tabliczką i maszyną brajlowską, czy odwrotnie. Naprawdę, nie potrafię na to odpowiedzieć, ale jestem absolutnie pewna celowości uczenia dzieci liter brajla przy pomocy tabliczki i dłutka..

B.W. – Przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli tego, jaki typ szkoły wydaje się być lepszy z punktu widzenia późniejszego życia i radzenia sobie z nim przez osoby niewidome – szkoła specjalna czy szkoła masowa lub masowa z klasami integracyjnymi? Z jednej strony tyflopedagog ze szkoły specjalnej, „opiekun i przyjaciel”, jak go Pani określiła, poświęca niewidomemu uczniowi więcej uwagi i skuteczniej go edukuje...

M.R. – Przynajmniej powinien...

B.W. – ... z drugiej jednak strony znam osoby niewidome po szkole masowej, będące, według mnie, zdecydowanie bardziej samodzielne i lepiej przygotowane do życia niż ich rówieśnicy po szkołach specjalnych, gdzie byli „specjalnie” traktowani, a po opuszczeniu szkolnych murów, wycofywali się w zacisze czterech ścian, na rentę socjalną i garnuszek rodziców. 

M.R. – Tak samo można spotkać niewidome dzieci, wcześniej uczące się w szkole masowej, a potem trafiające do szkoły specjalnej i nie umiejące czytać ani pisać. Moim zdaniem nie ma tu stałej reguły i nie można powiedzieć, że szkoła masowa uczy dzieci niewidome lepiej czy gorzej od specjalnej, natomiast istnieje kilka czynników decydujących o końcowym efekcie. Najważniejsza jest tu rola rodziców, jeśli są zdeterminowani i gotowi do poświęceń, wówczas ich dziecko ma szansę być lepiej wyedukowane niż w szkole specjalnej, gdyż ma przy sobie korepetytora stale niosącego pomoc. Drugą ważną sprawą jest to, czy nauczyciele w szkole masowej będą chcieli takiego ucznia normalnie uczyć, czyli stawiać te same wymagania, co innym uczniom, czy z założenia będą traktować go ulgowo jako dziecko niepełnosprawne. No i wreszcie istotny jest temperament dziecka, czy pomimo ograniczeń wzrokowych potrafi nawiązać normalne relacje z rówieśnikami, upomnieć się u nauczyciela o wytłumaczenie czegoś, czego nie rozumie. Jeśli któryś z tych elementów szwankuje, lub  –   co gorsza – dziecko wykazuje oznaki opóźnienia intelektualnego, w takim przypadku na pewno nie da sobie rady w szkolnictwie otwartym i prędzej czy później trafia do nas. Winę za ten stan rzeczy ponosi Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poza zachętą do tworzenia klas integracyjnych w szkołach masowych, nie zrobiło nic w celu przygotowania nauczycieli tych placówek do pracy z dziećmi niewidomymi czy głuchymi.

B.W. – Robiąc porównanie między szkołą specjalną dla dzieci niewidomych a szkołą masową, miałem bardziej na myśli różnicę poziomu nauczania. Utarło się u nas przekonanie, że niewidomy będzie pracował jako masażysta lub producent szczotek, wobec tego nie warto zbytnio się przejmować poziomem jego wykształcenia. Czy ogólny poziom nauczania w szkołach masowych, mimo wszystko nie jest wyższy od tego, jaki panuje w równoległych szkołach dla niewidomych?

M.R. – Jest to stereotypowy sposób myślenia właściwy dla kogoś, kto nie orientuje się w zasadach, na jakich opiera się szkolnictwo w Polsce. Przecież od szeregu lat, każdy etap kształcenia tj. podstawówka, gimnazjum i liceum czy technikum, kończy się egzaminem umożliwiającym weryfikację poziomu wiedzy uczniów. Wyniki są oceniane przez komisje okręgowe, są więc w pełni obiektywne i porównywalne, a zapewniam, że szkoły specjalne mają te same tematy i pytania egzaminacyjne, co szkoły masowe! Trzeba jednak pamiętać, że trafiają też do nas dzieci w różnym wieku, które zwyczajnie nie dawały sobie rady w szkole masowej (gdyby było inaczej – pozostałyby w niej!). Niejednokrotnie pochodzą z zaniedbanych środowisk, rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo, dzieci opóźnione intelektualnie lub posiadające dodatkowe choroby i niepełnosprawności. To oczywiste, że dzieci takie mogą gorzej się uczyć, a w połączeniu z niepełnosprawnością wzroku daje to nieraz obraz trudnych do nadrobienia braków edukacyjnych, rzutujących na ogólny poziom grupy i kształtujący opinie ludzi z zewnątrz. Każde dziecko ma jednak prawo do edukacji. 

B.W. – Być może od tych „ludzi z zewnątrz” pochodzi opinia, że szkoła specjalna ma w sobie coś ze „szkoły przetrwania”? Słyszałem opowieść mamy niewidomej dziewczyny (podówczas uczennicy szkoły przy Kasztanowej), że w internacie tylko te dzieci mogły liczyć na kolację, które jako sprytniejsze i zahartowane w walce o przetrwanie, pierwsze dopadały do talerzy z kanapkami. Wychowawców ani obsługi kuchni przy tym nie było. To trochę jak sceny z życia jaskiniowców!

M.R. – W internacie młodsze dzieci zawsze udają się na stołówkę z wychowawcą, bo same mogłyby do niej po prostu nie trafić. Każda grupa ma tam oddzielny stół. Z mojej długoletniej praktyki wiem, że zdarzyć się może absolutnie wszystko, także i przedstawiona przez Pana sytuacja. Może wprowadzono eksperyment, żeby starsze dzieci obsługiwały się same? Nie wierzę natomiast, żeby tego rodzaju rzeczy zdarzały się nagminnie. Z drugiej strony zachęcanie starszych dzieci w internacie do większej samodzielności jest niezbędnym składnikiem ich wychowania! Mam rzecz jasna świadomość tego, że różnego rodzaju patologie były, są i będą obecne w życiu szkoły, jak też poza nią. Taki, niestety, mamy świat. Tematem trudnym jest alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc... Są to sprawy, na które nie można przymykać oczu, trzeba o nich mówić i na nie reagować. Żadne dziecko nie powinno być nękane, nie powinna dziać mu się krzywda. Rodzice zawsze mają swobodny dostęp do wychowawców i kierownictwa szkoły, żeby sygnalizować zauważone nieprawidłowości. Pamiętajmy też o tym, że rodzice różnie reagują na podobne sytuacje. Są rodzice nadopiekuńczy i są tacy, którzy nie akceptują inwalidztwa swego dziecka. Są też nauczyciele bardzo wymagający i tacy, którzy gotowi są dziecko we wszystkim wyręczać.

B.W. - W ośrodku szkolno-wychowawczym, niewidome dzieci i młodzież przebywa w środowisku koleżanek i kolegów mających podobne problemy, środowisku nieco sztucznym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Jak w tych warunkach rozwija się świadomość człowieka niepełnosprawnego? Czy uczniowie ci wiedzą o tym, że w dżungli życia, do której zostaną wpuszczeni po ukończeniu szkoły, będzie im znacznie trudniej wywalczyć sobie miejsce, niż ich pełnosprawnym rówieśnikom? Czy może jest to temat „tabu”, który się omija, żeby nie „dołować”, nie zaszczepiać kompleksu niższości?

M.R. – Ależ w żadnym przypadku nie jest to temat zakazany i nie może nim być! Po szkole podstawowej przeprowadzane są rozmowy psychologa i doradcy zawodowego z rodzicami i z dzieckiem. Musi ono wiedzieć, że pewne zawody są dla niego niedostępne. Dzieci mają, oczywiście różne marzenia, trzeba jednak tłumaczyć i ukierunkowywać je na to, co jest realne, co może stać się rzeczywiście ich udziałem. Przeszkadzają w tym niejednokrotnie nadmierne ambicje rodziców, którym wydaje się, że ich dziecko może wszystkiemu podołać. Nie wolno stawiać przed dziećmi zbyt wysoko zawieszonej poprzeczki! Bywa też, że ta samoocena jest zaniżona.
	Inteligentne dziecko zdaje sobie w pełni sprawę ze swej niepełnosprawności najczęściej dopiero w okresie dojrzewania, wtedy staje się bardziej krytyczne, uświadamia sobie, że jest człowiekiem niewidomym. Do tego czasu, o ile miało zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, bliskość rodziców i opiekunów, wszystko wydawało mu się z grubsza takie, jakim być powinno. Świadomość, że jest inaczej z pewnością negatywnie wpływa na samoocenę młodego człowieka.

B.W. – Wiem, że prezentuję stereotypowe argumenty, ale czy nie sądzi Pani, że w szkole masowej lub integracyjnej dzieci niepełnosprawne są lepiej zahartowane i uodpornione na niepowodzenia, bo mają więcej czasu na oswojenie się ze swą innością, z tym, że nie zawsze są akceptowane przez otoczenie? Późniejsze zderzenie z brutalną rzeczywistością nie musi dostarczać tylu rozczarowań, gdyż nauczyły się przed nimi bronić?

M.R. – Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i myślę, że  takiej jednoznacznej odpowiedzi po prostu nie ma! Wiem natomiast, że nasze państwo o wiele za mało robi w dziedzinie prawidłowego kształcenia osób niewidomych. Jestem jak najbardziej za istnieniem wszystkich typów szkół – masowych, integracyjnych i specjalnych, jednak te ostatnie powinny sprawować nadzór nad kształceniem uczniów niepełnosprawnych w pozostałych placówkach, gdyż tylko w szkołach specjalnych są specjaliści (mam na myśli tyflopedagogów) przygotowani do pracy z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi.
Czy potrzeba dużych nakładów finansowych na stworzenie etatów „latających” tyflopedagogów pracujących w terenie, wizytujących szkoły masowe, w których uczą się dzieci niewidome? Przyglądaliby się postępom dziecka i jego relacjom z otoczeniem, udzielaliby porad i konsultacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Ci ostatni, zwłaszcza, często są zdani całkowicie na siebie, niewiele wiedzą o nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym, instytucjach i programach pomocowych. Sądzę, że nie ma recepty na idealną szkołę, tak jak nie ma idealnego nauczyciela, najwięcej zależy od tego, jacy my sami jesteśmy w kontaktach z niewidomymi i co chcemy im dać.
   
powrót do spisu treści

8. ROZMAITOŚCI

1/ Listy od czytelników

Dobry pies przewodnik i Wayfinder Access to…  pełnia szczęścia!

Jestem dziś szczęśliwym człowiekiem, ponieważ rozszyfrowałam kolejną rzecz, z której na pewno będę korzystała. Na kolejną wyprawę zabrałam ze sobą psa przewodnika i dodatkowo zestaw nawigacyjny, czyli: telefon z symbianem, odbiornik GPS oraz do tego program Wayfinder Access. Niczego więcej nie potrzebowałam, żeby czuć się bezpiecznie. Pierwszy raz poszłam na długi spacer z Aronkiem i specjalnie gubiłam się w terenie, aby sprawdzić, jak naprawdę działa Wayfinder Access. Czułam się prawie jak Chuck Norris!
Pies i telefon wystarczył mi, bym samodzielnie potrafiła odnaleźć się w nieznanym terenie. Po trzech godzinach wróciłam z wycieczki bardzo zadowolona, nie pytając nikogo o drogę!
Aron także był szczęśliwy z naszej długiej wyprawy, a i pogoda nam dopisała. Nie posiadam się z radości, że moja samodzielność jest coraz to większa!
Ściskam radośnie.

Ala Słowik

powrót do spisu treści

2/ Kącik bibliofila
w opracowaniu Doroty Czajki

Znajdą tu Państwo recenzje książek mówionych,  dostępnych w Bibliotece Centralnej PZN. Posiadacze komputerów, po uprzednim zapisaniu się do biblioteki, mogą je pobierać za pośrednictwem Internetu bez potrzeby wychodzenia z domu. Książki te, pobierane w ramach tzw. „serwisu on-line”, mogą mieć format zaszyfrowany, nadający się do odtwarzania na Czytaku, albo format DAISY (mp3), nadający się do odtwarzania w każdym komputerze lub przenośnym odtwarzaczu mp3, jak też na Czytaku.

Recenzja Joanny Witkowskiej
Jana Frey – „Oszaleć ze strachu”

Książkę „ Oszaleć ze strachu” przeczytałam tekstowo. Nie wiem, czy przypominacie sobie, ale Jana Frey to ta pani od zabójczo naiwnej, ckliwej i melodramatycznej książki pt. "W ciemności"- o Leonii, dziewczynie, która straciła wzrok.
           Sięgnęłam po drugą jej książkę, żeby sprawdzić, czy będzie w podobnym tonie. Chyba troszkę tak jest, choć nie mam możliwości pełnej weryfikacji, bo na oddziale psychiatrycznym nigdy nie byłam i, daj Boże, nie będę! Jest to historia szesnastoletniej Nory, która po śmierci wujka i malutkiej siostrzyczki miewa napady paniki, związanej z lękiem o swoje życie. Boi się, że sama najpierw ciężko zachoruje, a potem umrze. Matka, właścicielka księgarni i wojująca anty-neonazistka już od dzieciństwa zarzuca dziewczynę książkami o holokauście i innych okropnościach.
Nora bezskutecznie próbuje sobie poradzić ze swoim problemem przy pomocy naiwnych metod, np. powtarzając jako zaklęcie zdanie: "Może jutro ta dama sama da tortu jeżom". (Przeczytajcie to zdanie od tyłu, a zrozumiecie, dlaczego Nora uznała je za zaklęcie). Jednak żadne sposoby nie pomagają i w końcu panika nie do wytrzymania prowadzi dziewczynę do próby samobójczej. Po odratowaniu znajduje się na oddziale psychiatrycznym. Jak się jej tam wiodło i czym zakończyła się jej choroba, przeczytajcie już sami.
Ogólnie lektura dość przybijająca.

Recenzja Magdaleny Szyszki
Majgull Axelsson – „Kwietniowa czarownica"

Ta książka jest jak medytacja. Podczas lektury czytelnik uświadamia sobie niedoskonałość i tymczasowość własnego ciała, zaczyna poznawać zapomnianą prawdę o tym, kim naprawdę jest. Bohaterka powieści to typ osoby, z którą wielu z nas przypuszczalnie nigdy by się nie zaprzyjaźniło, a na wszelki wypadek wolelibyśmy w ogóle jej nie spotkać.
             Kobieta od urodzenia głęboko niepełnosprawna i przez całe życie przykuta do łóżka. Osoba, która nie tylko nie może sama chodzić, ale również ma ogromne trudności z mówieniem oraz nie jest w stanie wykonać najprostszych codziennych czynności. Słysząc o takich ludziach, myślimy: „Ależ nieszczęście!”. Czy ktoś taki może mieć jakieś zainteresowania, marzenia? Czy ktoś taki, nie ruszając się z łóżka, może kogoś pokochać? Czy jest możliwe, by taką osobę ktokolwiek pokochał? Zagłębiając się w tę książkę, uświadamiamy sobie, że Desiree mimo swej niepełnosprawności miała bogatsze życie duchowe niż wielu z nas, trawiących swój czas na oglądaniu telewizji czy grach komputerowych. Ona prowadziła głębokie rozważania o świecie, Bogu, życiu, nierzadko toczyła wewnętrzne walki sama ze sobą i chciała mieć choć trochę normalnego życia, tak niewiele, a jednocześnie tak bardzo dużo. W którymś momencie podróży w ten świat doświadczyłam niesamowitego oddzielenia siebie od swojego ciała. Zrozumiałam, że ja to coś więcej niż odbicie w lustrze i że nawet w tak bardzo kalekim ciele może się znaleźć wspaniała, bogata osobowość, chłonny umysł, po prostu niezwykły człowiek! To uczucie przypomina medytację, która pozwala stać się kimś więcej, niż tylko żyjącym ciałem.         
             Autorka wspaniale i niezwykle wiarygodnie przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy zrozumienia tego, kim jest. Robi to tak dobrze, że czytelnik nawet się zbytnio nie dziwi, gdy dowiaduje się, że Desiree potrafi opuszczać swoje ciało i wcielać się, np. w ptaka albo młodą dziewczynę. Przysięgam, że przez sekundę się zastanawiałam, czemu właściwie miałoby to nie być możliwe, skoro jestem czymś więcej niż tylko tą cielesną powłoką? Książka ma więcej bohaterów. Każdy z nich żyje na swój sposób. Gdy jednak spojrzymy na ich wewnętrzne światy, przekonamy się, że nie są one wcale bogatsze ani ciekawsze od świata, który stworzyła sobie Desiree. Czy jednak któraś z trzech kobiet, niegdyś przybranych sióstr, żyje życiem przeznaczonym właśnie dla niej? Desiree znajduje odpowiedź na to pytanie, ale nie zamierzam jej tu zdradzać. 
             Powieść ta ma jeszcze jeden aspekt, na który chciałabym zwrócić uwagę. Jej autorka niezwykle dosadnie i przekonująco piętnuje system opieki nad osobami niepełnosprawnymi, jaki istniał niegdyś w Szwecji. Desiree była jedną z ofiar tego systemu. Całe życie spędziła w szpitalach i różnego rodzaju ośrodkach dla niepełnosprawnych. Czy tak się stało dlatego, że nikt jej nie kochał, że nikt jej nie chciał? Jej imię oznacza „Upragniona”. Była dzieckiem bardzo wyczekiwanym, a dom był gotów na jej przyjęcie. Jej matka była jednak prostą kobietą, która dała się przekonać, że jej córka będzie głęboko upośledzona umysłowo, że nie tylko nie ma sensu jej zabierać do domu i nią się opiekować, ale nawet odwiedzać, bo ona i tak tego nie zrozumie i nie odczuje. Co gorsza, wydaje się, że takie postępowanie było normą. W zakładzie dla dzieci, w którym bohaterka spędziła dzieciństwo, znajdowały się dzieci w znacznie mniejszym stopniu niepełnosprawne. Wystarczyło mieć zniekształconą stopę, by dziecko zostało umieszczone w takim miejscu. Wychodząc od wielu drastycznych wydarzeń z tamtych czasów, autorka ukazuje, jak bardzo system ten z biegiem lat się zmienił, dając ludziom niepełnosprawnym zupełnie nowe możliwości. 
Książka ta pozostawia niezatarte wrażenie i niezwykle wzbogaca wewnętrznie. Uwrażliwia czytelnika na sprawy i problemy, o których wcześniej nie miał pojęcia. Pozwala również inaczej spojrzeć na siebie. Nawet jeżeli z nami jest coś nie tak, wszystko jedno, czy jest to trądzik, czy istotna niepełnosprawność, zaczynamy doceniać wszystko to, co mamy i wszystkich, na których możemy w życiu liczyć. Książka jest po prostu niezwykle ciekawa i wprost nie sposób się od niej oderwać. Gdy podczas jej czytania zadzwonił telefon, czułam się jak ktoś wyrwany z głębokiego snu albo... z medytacji.

Książki dostępne w serwisie on-line Biblioteki Centralne.
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3/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza 

Aplikacja Loadstone – darmowy pomocnik osób niewidomych

	Kolejny odcinek cyklu opisującego urządzenia służące do nawigacji satelitarnej, oddającej nieocenione usługi osobom niewidomym podczas samodzielnego poruszania się w terenie, chcę poświęcić darmowej aplikacji instalowanej w telefonach komórkowych z symbianem serii S60 i udźwiękowieniem. Aplikacja ta została stworzona przez osoby niewidome i zdaniem wielu jej użytkowników, wydaje się przez to bardziej przyjazna od innych, będących adaptacjami nawigatorów wykorzystywanych w ruchu samochodowym. 
	Jak wspomniałem, aplikacja jest całkiem darmowa i można ją pobrać ze strony internetowej: http://www.loadstone-gps.pl lub anglojęzycznej http://www.loadstone-gps.com. Osobiście polecam tę polską, gdyż będziemy z niej pobierać bazy punktów orientacyjnych, przydatne do nawigacji. Na stronie www mamy dwie dostępne aplikacje: jedną opatrzoną numerem 0.70, która wymaga zakupienia dodatkowo odbiornika GPS pracującego z telefonem poprzez bluetooth, lub też wersję 0.71, już przystosowaną do współpracy z obydwoma odbiornikami sygnału GPS. O sposobach dokonania podpisania wersji nieoficjalnej nie będę pisał, gdyż wykracza to poza ramy tego artykułu. Czytelnik musi sobie poradzić w tym przypadku sam.
	W tym miejscu muszę wnieść sprostowanie do poprzedniego artykułu, gdzie napisałem, iż Wayfinder Access nie pozwoli na wykorzystywanie innych tras, niż ulice będące na mapie. Jest to nieścisła informacja. Jeśli wprowadzimy punkty do zakładki o nazwie „ulubione” i ustawimy się na tej zakładce, to bez wykorzystywania polecenia „nawiguj” będziemy informowani o odległości do takiego punktu, który nie jest odzwierciedlony na mapie a nam może pomóc w krótszym dotarciu do miejsca przeznaczenia. Można też takie punkty ułożyć w trasę, ale to już Czytelniku zadanie dla Ciebie!
	Wracamy do aplikacji Loadstone. Po zainstalowaniu jej na naszym telefonie, mamy program gotowy do pracy, jednak bez żadnych punktów orientacyjnych, dokładnie tak, jakbyśmy uruchomili nawigatora firmy Migraf bez zakupionej bazy punktów lokalizacyjnych. Aby można było skorzystać z aplikacji, musimy takie punkty wprowadzić samodzielnie lub pobrać gotowe, z podanych wyżej stron, po czym zaimportować je do programu.

Jak używać programu 
Jeśli nie wczytaliśmy żadnych punktów orientacyjnych, mamy puste okno. Jeśli je wczytamy do programu, to natrafiamy na nie przesuwając się joystickiem po oknie danej bazy. Poza tym mamy pod klawiszem f1 dostęp do kilku podmenu. Pierwsze, to szesnaście funkcji, które pozostawiam Czytelnikom do samodzielnego zapoznania się z nimi. Kolejna pozycja menu, to bazy danych, następna to punkty kontrolne oraz ustawienia.
	Wszystkie te pozycje mają swoje podmenu. Wiele z nich posiada skróty klawiszowe. Aby je poznać, naciskamy klawisz oznaczony literą „c”, służący z reguły do kasowania i dociskamy cyfrę zero, wchodząc w tzw. „tryb szkoleniowy”. Będąc w tym trybie, naciskamy kolejno klawisze oraz ich kombinacje dowiadując się, bez wykonywania polecenia, do czego służy dany skrót.

Nawigacja i eksploracja w programie
Na początek zajmiemy się eksploracją. Przełączamy się do tego trybu naciskając klawisz zero i słyszymy: „tryb eksploracji”. W tym trybie przygotowujemy sobie trasy przez wybieranie punktów, zaznaczanie ich i po zaznaczeniu wszystkich, które tworzą żądaną trasę, zapisujemy je pod jakąś nazwą. Po takim zapisaniu pojawia się pozycja: „checked points”, czyli sprawdzone (zaznaczone) punkty. Znajdziemy tę pozycję w punktach kontrolnych w menu, po naciśnięciu klawisza f1. Jest to konieczna czynność przy nawigacji tym programem.
	Kolejny tryb, to nawigacja. Także wybieramy go cyfrą zero, przechodząc z trybu eksploracji do nawigowania. Skróty klawiszowe zmienią teraz swoje znaczenie. O ile w trybie eksploracji, klawisze ułożone wokół cyfry 5 pokazywały nam punkty na odpowiednich kierunkach, to w trybie nawigacji już takiej informacji nie ma. Otrzymujemy tylko informacje związane z położeniem geograficznym, liczbą satelitów, kierunkiem i szybkością, mocą sygnału GPS itd. Rozpoznanie poszczególnych przycisków w obu trybach, to również „zadanie domowe” dla użytkowników.

Autooznajmianie
Program posiada w swym menu w pozycji funkcję: „polecenie autooznajmiania”. Jest to odpowiednik tego, co u Wayfindera nazywa się: „nawiguj do”, a w nawigatorze Migraf - „prowadzenie automatyczne”. Po wybraniu trasy i wciśnięciu tego polecenia, w określonych jednostkach czasu podanych w ustawieniach programu, będziemy informowani o odległości i kierunku do najbliższego punktu na naszej trasie.

Pozyskiwanie punktów 
Jak już wspomniałem, punkty orientacyjne możemy wprowadzać samodzielnie a także pobrać gotowe bazy ze strony internetowej. Należy tu wspomnieć, że bardzo dużo zawdzięczamy Panu Grzegorzowi Złotowiczowi, który co jakiś czas aktualizuje bazy punktów w postaci tekstowej i dzięki temu liczy ona już ponad 300 tysięcy punktów dla naszego kraju, ze skrzyżowaniami, transportem i instytucjami. Na stronie z oprogramowaniem możemy znaleźć przydatny programik pod nazwą Geocoder, który umożliwia wyszukiwanie punktów dla konkretnego adresu, pod warunkiem, że figuruje on na mapie w Google maps. Jeśli tak jest, otrzymamy zapis w postaci tekstowej. Zapiszemy go na dysku a następnie wykorzystując funkcję „importowanie” w opisywanym programie, dodamy do posiadanej bazy punktów nawigacyjnych. 

Podsumowanie
Niedoskonałością darmowej aplikacji jest bez wątpienia konieczność pozyskania punktów nawigacyjnych, co wymaga pracy. Za to późniejsze użytkowanie aplikacji w telefonie, w połączeniu z odbiornikiem GPS już nic nie kosztuje, gdyż podczas marszu nie łączymy się z Internetem, jak to było w przypadku Wayfindera. Kolejna niewygoda, to konieczność wcześniejszego wyznaczenia trasy. Wayfinder w tym przypadku nie wymaga takiego zabiegu.  Jest to więc cena, jaką płacimy za bezpłatną nawigację!
Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa tą problematyką, a także zachęciłem Czytelników do samodzielnych prób z przedstawionym tu, darmowym programem. 
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4/ Bezbolesna wizyta u dentysty

Od 28 maja 2008 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.05.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych 
świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.
Zgodnie z zapisami ww.  Rozporządzenia, osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym - jeśli wyniknie to ze wskazań medycznych - przysługują: 
znieczulenie ogólne oraz kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień. Takie świadczenia przysługują również niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.
Dokumentem potwierdzającym prawo do ww. świadczeń jest właściwe orzeczenie o niepełnosprawności.
( Dz. U z 2008 Nr 81, poz. 485)
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9. Zasady prenumeraty

 Uprzejmie informujemy, że w 2009 r. „BIT”  wydawany jest w trzech wersjach:
	na papierze, w druku powiększonym, 

czytany głosem syntetycznym, nagranym na płytach CD w formacie MP3, dostosowanym do systemu DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD),
oraz w zapisie cyfrowym (format RTF), dostarczanym pocztą elektroniczną. 
Począwszy od tego roku „BIT” nie będzie już wydawany na taśmie magnetofonowej.  
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 2 zł miesięcznie, 24 zł na cały rok. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na wydatek 24 zł rocznie, mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywały bezpłatnie „BIT” w wybranej przez siebie wersji. 
Z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność, mile widziana będzie nawet niewielka kwota przewyższająca cenę prenumeraty. 
Opłata za prenumeratę miesięcznika dostarczanego w formie elektronicznej ma charakter honorowy, stanowi bardziej docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego przez autorów i twórców na jego powstanie, niż pokrycie materialnych kosztów jego produkcji i dystrybucji, które przy tej wersji nie występują. 
Należność za prenumeratę roczną prosimy wpłacać na konto: 

Fundacja "Trakt", Warszawa 
Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa 
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631 

Na przekazie prosimy również podać: imię i nazwisko oraz adres, na jaki należy wysyłać miesięcznik lub adres e-mail, a także informację, w jakiej wersji chcą Państwo otrzymywać „BIT”.  UWAGA! Po dokonaniu przelewu, uprzejmie prosimy o przesłanie powyższych danych również pocztą elektroniczną na adres: bogdanwitek@poczta.md4.pl . Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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