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Życzenia zdrowia i długich lat życia dla Zofii Morawskiej

Pani Zofia Morawska w bieżącym miesiącu będzie obchodzić 105 rocznicę urodzin! Z tej okazji zarząd Fundacji „Trakt” oraz redakcja Miesięcznika „BIT” składają Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i długich lat życia!
	Poniżej pragniemy przypomnieć, zwłaszcza „młodszym” Czytelnikom sylwetkę tej niezwykłej damy.
Urodziła się 13 listopada 1904 w Turwi, w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej. Jej rodzicami byli: Kazimierz Morawski (filolog klasyczny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i Maria z domu Chłapowska, wnuczka generała wojsk napoleońskich, Dezyderego Chłapowskiego, którego dworek (obecnie należący do PAN) do dziś istnieje w Turwi. Po studiach pedagogicznych na UJ pani Zofia podjęła pracę jako nauczycielka, następnie po śmierci ojca w 1925 roku, razem z matką przeprowadziła się do Warszawy
Od 1930 roku na trwale związała się z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, była organizatorką opieki medycznej, warsztatów terapeutycznych, opieki indywidualnej i pośrednictwa pracy. Zajmowała się także finansami Towarzystwa, pozyskując środki od sponsorów na zapomogi dla podopiecznych oraz utrzymanie Ośrodka.. 
Za swoją działalność została odznaczona przez prezydenta Lecha Wałęsę Orderem Orła Białego, a także uhonorowana nagrodą im. Alberta Schweitzera oraz nagrodą Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -  TOTUS 2004; w 2007 otrzymała od prezydenta Włoch Order Kawalera Gwiazdy Solidarności Włoskiej.
Pani Zofia całe życie poświęciła służbie ludziom potrzebującym pomocy -  niewidomym i ociemniałym zajmując się administracją ośrodka w Laskach i jego finansami. Zajmuje się tym nieprzerwanie i niestrudzenie od 80 lat, pozostając wciąż aktywną i oddaną swym wychowankom, których jest już kilka pokoleń.. 

Drogiej Jubilatce życzymy kolejnych stu lat życia i satysfakcji z pracy dla niewidomych!
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1. W kilku słowach

Drodzy Czytelnicy!
Podczas pracy nad każdym kolejnym wydaniem „BIT-u” nieustannie łapię się na tym, że zapominam, jaki obecnie mamy miesiąc. Ten luźny kontakt z teraźniejszością, umiejscawiający mnie w trzech miesiącach naraz, podyktowany jest specyfiką cyklu edycyjnego. Na początku miesiąca redagowane są artykuły na następny okres, a gdy w ostatnich dniach miesiąca nadchodzą interesujące materiały o ważnych, aktualnych wydarzeniach, to skutek jest taki, że teksty te mogą się ukazać nie wcześniej, jak dopiero w trzecim miesiącu. Do tego jeszcze muszę fantazjować, opisując stany pogodowe adekwatne do czasu wydania, nie wiedząc, jakie będą one naprawdę, gdy numer trafi do Państwa rąk. Powyższe manipulacje z kalendarzem nie pozostają bez wpływu na treść i charakter artykułów, w których chronologia może płatać figle, zmuszając nas do odbywania z autorami podróży w różne miejsca czasu, a nawet ponad czasem. W bieżącym numerze podzielimy się z Państwem wrażeniami autorów opisanych w relacjach z dwóch takich niezwykłych podróży. W cyklu wypraw „słowem malowanych”, autorka, podobnie jak poprzednio na toruńskiej Starówce, poszukuje miejsc posiadających swój unikalny urok i magię, przemawiających do przybysza  własnym, niewerbalnym językiem. Czy magię tę można znaleźć w Karwi, nadmorskiej osadzie pozbawionej zabytków i ciekawej historii, pomiędzy plażą, morzem i tłumem wczasowiczów? Przekonajmy się o tym sami, czytając wspomnienia Joanny Wenek z wakacyjnego pobytu niedaleko Władysławowa. Nie będzie to koniec morskich opowieści. Debiutująca na naszych łamach Helena Urbaniak z Gdyni podzieli się swymi wrażeniami z powitania jachtu „Zawisza Czarny” wracającego z corocznego rejsu z niewidomymi na pokładzie. Salut odbył się na morzu, a kto przygotował całą imprezę oraz kto w niej uczestniczył, tego dowiemy  się z relacji pt. „Trzy bardzo słoneczne dni”.
	U Państwa jest teraz listopad, a u mnie wciąż jeszcze październik. Korzystając z tego, chciałbym złożyć wszystkim niewidomym i słabowidzącym studentom rozpoczynającym nowy rok akademicki życzenia wielu sukcesów, determinacji i wytrwałości podczas trudnej drogi do wiedzy! Choć czasy się zmieniają, droga ta jest nadal pełna pułapek dla osób pozbawionych wzroku. Niekiedy można rozbić sobie głowę o wiszącą na jej wysokości przeszkodę, częściej o ludzką obojętność, brak wyobraźni czy głupotę. Mimo tego niewidomym studentom wiedzie się obecnie trochę lepiej niż kiedyś. Temat ten podejmuje Anna Wietecha w artykule „Niewidomy student na uniwersytecie”.
	Niezależny od pór roku jest problem utrudnień, jakie możemy napotkać w sanatoriach. Przechodząc od ogólników do konkretów, w artykule „Niewdzięczny klient” kończę rozpoczęty w poprzednim numerze swój własny tekst. Ponadczasowy charakter ma także cykl Anny Chamarczuk pt. „Spotkania ze sobą”, który ma na celu zgłębianie tajemnic ludzkiej natury. Tym razem w swym wyjątkowo krótkim wystąpieniu autorka proponuje Czytelnikom wykonanie jednego, bardzo prostego zabiegu.  
	Zainteresowanych problematyką zatrudnienia niewidomych odsyłam do materiału przygotowanego przez Mikołaja Rotnickiego pt. „SAP dla niewidomych”. Przeczytają w nim Państwo o systemie informatycznym obejmującym aplikacje stosowane w biznesie. Cechą systemu SAP odróżniającą go od innych systemów komputerowego zarządzania firmą jest jego pełna dostępność dla pracowników niewidomych i słabowidzących zatrudnionych przy jego obsłudze. Jest to kolejny krok naprzód w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób niewidomych, stwarzający im szansę na podjęcie odpowiedzialnej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. 
	Czytanie życiorysów ludzi zasłużonych dla tej czy innej sprawy może się wydawać zajęciem mało ciekawym, do tego zanadto patetycznym w swej formie. Kilkadziesiąt lat fałszowania najnowszych dziejów Polski i następujące po nich przemiany ustrojowe dodatkowo sprawiły, że przewartościował się skład naszych „alei zasłużonych”, opustoszały postumenty, a pamięć o bohaterach poddana została historycznej weryfikacji. Pozytywną cechą wszelkich życiorysów jest jednak to, że zawsze można z nich wyłuskać kadry prawdziwej historii, autentyczne tło ludzkich losów. Teraz, gdy nikt już nie przywozi bohaterów w teczce, warto wspomnieć o tych, którym za życia nie zawsze wystawiano laurki, a którzy zasłużyli na pamięć uczciwą i wytrwałą pracą dla innych. Józef Buczkowski należy do ludzi autentycznie zasłużonych dla naszego środowiska. Tekst przygotowała Zofia Krzemkowska, a moim zdaniem dobrze pasuje on do listopadowego wydania „BIT-u”, miesiąca pamięci o tych, którzy odeszli, pozostawiając po sobie dobre wspomnienia.
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2. Zofia Krzemkowska – Podwójny jubileusz 
„Życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim i czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka”. (David Ben Gurion)
W kwietniu bieżącego roku minęło 55 lat istnienia Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych. Jego współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem był Józef Buczkowski. Dnia 9 września br. minęła 100. rocznica Jego urodzin, z tej okazji Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej OKATiK w Bydgoszczy oraz kierownictwo ośrodka zorganizowali obchody obydwu rocznic. 
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji jest powszechnie znany wśród członków naszego środowiska. Przewinęły się przez niego tysiące niewidomych i słabowidzących. Wszyscy cenią sobie pobyt na turnusach szkoleniowych wśród profesjonalnej kadry, w gronie osób z podobnymi problemami wzrokowymi. Tu nabywają nowych umiejętności praktycznych i zdobywają wiadomości przydatne w dalszym samodzielnym życiu. Z biegiem lat przestarzałe, mało efektywne formy i metody rehabilitacji zostały zastąpione bardziej nowoczesnymi. Atrakcyjność i różnorodność prowadzonych zajęć sprawia, że absolwenci kursów, jeśli tylko mają taką możliwość, chętnie wracają –nawet po latach – aby przypomnieć sobie to, co uległo zapomnieniu i poszerzyć wiedzę o nowe, bardziej nowoczesne elementy.
Ośrodek powstały w 1954 roku mieścił się pierwotnie w stuletniej czynszowej kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy, w dość trudnych warunkach lokalowych. Nosił nazwę: Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej Związku Spółdzielni Niewidomych. Przygotowywał do pracy w spółdzielniach całej Polski. W latach 1981-1990 było to Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych. Po 1990 roku, po likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych, do chwili obecnej podlega ZG PZN. Od 11 kwietnia 1991 r. nosi imię Józefa Buczkowskiego. Od tego samego dnia istnieje na terenie ośrodka kaplica pod wezwaniem patrona niewidomych, Rafała Archanioła, którą opiekują się księża Michalici. Jest ona wsparciem duchowym dla wierzących ze środowiska niewidomych oraz  okolicznych mieszkańców. Obecna pełna nazwa Ośrodka: Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych „Homer” im. Józefa Buczkowskiego. 
Program obchodów obejmował: złożenie kwiatów na grobie Franciszki i Józefa Buczkowskich; (na nagrobku znajduje się napis: „Ufając Bogu pracował dla niewidomych, których rozumiał i ukochał”); wysłuchanie wspomnień o zmarłym – przybyłego z Warszawy przyjaciela mec. Władysława Gołąba oraz współpracowników, absolwentów Ośrodka (kontynuatorów jego dzieła);  msza  odprawiona przez diecezjalnego duszpasterza niewidomych w Bydgoszczy, opiekuna kaplicy Michality ks. Tadeusza Ruszkowskiego. Oprawę muzyczną obchodów zapewnił Marek Andraszewski.
Jak żył Józef Buczkowski, jakim był człowiekiem, co zawdzięczają mu ludzie, którzy z nim współpracowali i uczyli się pod jego kierunkiem – o tym mówili ci, którzy go pamiętali.
Józef Buczkowski żył w latach 1909-1980, był nauczycielem. W latach 1945-1946 organizował w Łodzi szkołę dla dzieci niewidomych. Był współorganizatorem oddziałów związków niewidomych w Łodzi i Gdańsku. W latach 1955-1973, do przejścia na emeryturę, pracował w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji dla Dorosłych Niewidomych, będąc jego naczelnym dyrektorem.
   Wraz z zespołem pracowniczym inicjował m.in.: rehabilitację dorosłych głuchoniewidomych na terenie całej Polski (szukał dla nich pracy w spółdzielniach niewidomych), czy działalność szkoły dla niewidomych (w oparciu o Bydgoski Inspektorat Oświaty). Przychodzący do ośrodka na rehabilitację mogli jednocześnie uzupełniać swoje wykształcenie i zdobyć potrzebne świadectwa. 
Docierał do nowo ociemniałych osadzonych w zakładzie karnym, u których utrata wzroku nastąpiła wskutek samookaleczenia, utrzymywał szerokie kontakty z absolwentami ośrodka, zapraszając ich wraz z całymi rodzinami, wydając dla nich jednodniówkę: „Nasza Przyjaźń” i prowadząc z nimi rozległą korespondencję. Przygotowywał do pracy w administracji PZN i spółdzielniach osoby nowo ociemniałe, które przed utratą wzroku pełniły odpowiedzialne  funkcje zawodowe. 
Powołał Towarzystwo Przyjaciół Niewidomych, którego prezesem był do śmierci. Wspólnie z nim przystąpił do dzieła swojego życia: budowy ośrodka rehabilitacji przy ul. Powstańców Wlkp. w Bydgoszczy. Kamień węgielny został położony 4 czerwca 1976 r. Dyrektor nie doczekał otwarcia Ośrodka. 
Zmarł na chorobę nowotworową 18 marca 1980 r. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PZN. Był człowiekiem głębokiej wiary – mówił o tym w homilii ks. kan. Benon Kaczmarek. W 1957 r. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych na Jasną Górę wygłosił wykład: „Wiara w życiu niewidomego”. Był twórcą duszpasterstwa niewidomych w Bydgoszczy. Musiał za to ponieść konsekwencje – takie to były wówczas czasy.
Przy kawie i urodzinowym torcie spotkali się po latach przyjaciele, którzy kiedyś wspólnie pracowali z dyrektorem Buczkowskim. „Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i przydatne w życiu jak dobre wspomnienie...”
(Fiodor  Dostojewski)
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3. Anna Wietecha – Niewidomy student na uniwersytecie – ograniczenia i nowe możliwości (1)

Kiedyś było ich tak niewielu

Jeszcze 15 czy nawet 10 lat temu niewidomych studentów uczących się na Uniwersytecie Warszawskim można było policzyć na palcach jednej ręki. Sama pamiętam, z jakim podziwem i niedowierzaniem mówiło się o takich śmiałkach wśród przyjaciół czy znajomych (sama wtedy też tak o nich myślałam). Rzeczywiście – edukacja wśród widzących kolegów na poziomie wyższym wydawała się czymś wyjątkowym i niedościgłym, bo rzadko kto był wówczas na tyle odważny i zdeterminowany, aby podjąć takie ryzyko i na co dzień zmagać się z jego uciążliwymi konsekwencjami.
Studentów niewidomych było wtedy niewielu, bo studiowanie bez możliwości korzystania ze sprzętowych udogodnień (jak np. dyktafon, notatnik brajlowski czy komputer i szybki skaner) było niemożliwe bez pomocy życzliwych wolontariuszy. Oprócz tego nauka na poziomie akademickim wymagała (i oczywiście wymaga do dzisiaj) specyficznych cech osobowości    oraz – naturalnie – pewnych indywidualnych zdolności. 
Mam tu na myśli wiele aspektów dotyczących postawy i mentalnego profilu żaka XXI wieku, a w szczególności chodzi mi o umiejętność motywowania się i dostrzegania istotnej wartości we własnej pracy. Wiąże się to –  z  odmiennym niż w szkolnictwie ponadgimnazjalnym –  systemem oceniania, czyli weryfikowania wyników codziennej aktywności naukowej studenta.
Różnica ta polega na tym, że edukacja licealna zapewnia uczniowi bardzo szybką informację zwrotną na temat wypracowanych wyników nauki, czyli lepsze lub gorsze stopnie z kartkówek, testów i sprawdzianów odbywających się raz w tygodniu lub nawet częściej. Uczelnie natomiast oferują albo kolokwia (na ogół organizowane jeden lub dwa razy w semestrze), albo egzaminy, które z kolei podsumowują wykłady czy ćwiczenia z danego przedmiotu, zamykając semestr nauki. Stąd też samodyscyplina i stosunkowo stabilna samoocena są nieodzowne do sukcesu w uczelnianym życiu niewidomego akademika.
Poza tym istotne są: systematyczność i wytrwałość w realizowaniu postawionych sobie celów. Nieoceniona wydaje się także umiejętność dobrego rozplanowania czasu przeznaczonego na samodzielną pracę. 
Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać o mocnej wierze, którą każdy młody adept wiedzy powinien posiadać. Musi on być najgłębiej przekonany, że uda mu się przezwyciężyć wszystkie trudności i osiągnąć wymarzony stopień naukowy – najpierw licencjata, a potem magistra lub nawet doktora.

W walce o dostęp do informacji

Jak wynika z powyższego opisu profilu osobowościowego studenta, nie każdy może sprostać tego rodzaju wymaganiom. Nie każdy też radzi sobie z mnóstwem bardzo szczegółowych informacji. Trzeba je nie tylko zapamiętywać, ale również układać w logicznie uporządkowane całości. Przy tym stopień ich skomplikowania rośnie wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy ścieżki edukacyjnej. 
Dlatego brak dostępu do informacji czy utrudnienia w jej zdobywaniu stanowiły dawniej kluczowy problem, jaki napotykali młodzi ludzie chcący podjąć studia na wybranym kierunku. Jak wiadomo, wzrok odpowiada aż za 80 proc. informacji, jakie otrzymujemy z otoczenia za pomocą zmysłów. Dla niewidomych studentów musiało to być szczególnie dotkliwe, gdyż spektrum informacji koniecznej do efektywnego studiowania jest naprawdę bardzo szerokie. Począwszy od informacji zawartych w książkach naukowych i zebranych w katalogach bibliotecznych, skończywszy na kartkach  – kiedyś pisanych odręcznie, a potem drukowanych. Do tej pory wywiesza się je na tablicach informacyjnych i drzwiach pomieszczeń. Chociaż dzisiaj wydaje się to nie do pomyślenia, dawniej niewidomy student musiał sobie radzić bez Internetu – wynalazku wyrównującego szanse w dostępie do informacji.

Problemy z przestrzenią

Wprawdzie żyjemy w czasach – wydawałoby się – coraz bardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym, wciąż jednak nie możemy ominąć codziennych zmagań z otaczającym nas środowiskiem. Na zasadzie prostej zależności odwzorowuje ono ludzkie podejście do drugiego człowieka, dla którego samodzielne poruszanie się w nowej, nieznanej przestrzeni może stanowić nie lada problem. 
Rozpoczynając siedem lat temu studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sama niejednokrotnie stawałam twarzą w twarz z tego typu utrudnieniami, które wydawały się wtedy niemożliwe do ominięcia. Pamiętam także, że to właśnie one często stanowiły przyczynę moich codziennych frustracji i koniecznych zmagań ze studencką rzeczywistością. Dlatego warto poświęcić im chwilę uwagi. Na początku trzeba wymienić te najbardziej widoczne, czyli bariery architektoniczne, które utrudniają życie osobom niewidomym. Narażają na bolesne urazy będące wynikiem niedoinformowania, powodują brak komfortu psychicznego. Są to np.: schody pozbawione poręczy, kręte lub strome ze stopniami o nierównej wysokości, drzwi otwierające się na zewnątrz pomieszczeń, kręte korytarze, nagłe zmiany wysokości podłogi, wysokie progi, gaśnice czy gabloty zawieszone na ścianach na wysokości głowy, śliskie podłogi, a przede wszystkim nielogiczny układ pomieszczeń w budynkach i brak oznakowania na drzwiach pokojów i toalet (tj. brak wypukłych czy brajlowskich numerów oraz opisów pomieszczeń).
Jednak zasadniczą barierą dla osoby niewidomej, która styka się z nową przestrzenią, jest nieznajomość jej struktury i trudność w dostępie do informacji na temat tego właśnie układu przestrzeni w budynku. W pokonaniu tych barier mogą pomóc osoby pełnosprawne, chętne do pomocy i życzliwe, które rozumieją potrzeby osób niewidomych.

Jak można pomóc?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Osoby widzące mogą sprawić, aby nawet najbardziej nieprzyjazna przestrzeń stała się oswojona. Mogą to uczynić np.   przez odbycie wspólnej przechadzki po danym budynku z osobą niewidomą i opisanie jej rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, aby mogła je sobie wyobrazić i utrwalić w pamięci. W taki właśnie sposób odbywają się kursy orientacji przestrzennej dla studentów niewidomych pierwszego roku, prowadzone przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Sama również uczestniczyłam w takim kursie, i jego doskonałe efekty pamiętam do tej pory.
Przede wszystkim liczy się otwartość osób widzących i chęć zrozumienia potrzeb osób niewidomych. W lobbowaniu na rzecz naszego środowiska istotne są akcje informacyjne prowadzone przez kompetentne w tym zakresie organizacje. Wielką wartość mają także, obserwowane przez osoby widzące,   przykłady aktywności osób niewidomych. Mówią one  dobitniej i więcej niż najlepsze nawet projekty uświadamiających kampanii społecznych.

Jest nas więcej

Dziś studentów niewidomych jest już o wiele więcej niż dawniej. Przyczyn tego faktu jest wiele. Zajmę się nimi w kolejnym wydaniu „BIT-u”.
           
powrót do spisu treści

4. Joanna Wenek – Z cyklu: Podróże słowem malowane – Szumiące morze pośród oceanu piasku, czyli słów kilka o Karwi (2)

Rzadko daję się namówić na wakacyjne wyjazdy nad morze. Jeżeli już jednak tak się dzieje, oznacza to, że muszę mieć ku temu jakieś istotne powody. Co zatem zadziałało w przypadku Karwi? Piękno i tajemnica nazwy? Legendy na temat bajecznego miejsca nad Bałtykiem? Tęsknota za otwartą nadmorską przestrzenią? 
Myślę, że wszystko po trosze. Najbardziej jednak kusiła mnie chęć przekonania się z bliska, niejako namacalnie, jak wygląda owo kolejne magiczne miejsce gdzieś w Polsce. I o tym właśnie będzie ta opowieść – 
o porównywaniu marzeń z rzeczywistością.

Karwia z moich snów

Karwię wyobrażałam sobie mniej więcej tak: oto pośród piaszczystych wydmowych kurhanów znajduje się stare rybackie sioło. Drobne chatki tworzą  malowniczą przybrzeżną osadę, ruchliwą i gwarną w lecie, za to spokojną i leniwie żyjącą własnym życiem poza sezonem. Przed każdą chatką rybacy z dymiącymi fajkami wetkniętymi w gęste brody cierpliwie plotą swe sieci i więcierze, by o poranku móc wyruszyć na połów. Ich żony krzątają się żwawo w labiryncie chruścianych opłotków i niziutkich zabudowań. Omszałe kutry drzemią cicho przed czekającą je wyprawą i słuchają szemrania wody szepczącej im tylko znane morskie opowieści. Dzieci ganiają z psami po wydmach, płosząc wrzaskliwe mewy, a sprytne koty wyjadają rybie resztki pośród domowych pieleszy. Tu i ówdzie snują się grupki przyjezdnych, szukających ciszy, spokoju oraz piękna natury nieskażonej cywilizacją.
Śniąc mój sen o Karwi położonej gdzieś poza czasem i przestrzenią, nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo moje przebudzenie w rzeczywistości będzie różne od wyżej wspomnianych wyobrażeń.

Dwie ulice na krzyż i rozstaje

I to ma być ta słynna Karwia? – pomyślałam sobie z zaskoczeniem, wjeżdżając do miasteczka i z trudem przepychając się przez tłum wczasowiczów wędrujący we wszystkie strony. Pierwsze wrażenie mogło budzić rozczarowanie. Żadnych śladów ani klimatów morskiego sioła, żadnych sieci i opłotków. Zwykła, mała ulicówka, gdzie przyjezdnych wydaje się być sto razy więcej niż okolicznych domów. Dwie ulice połączone dla pewności główną drogą z drewnianym krzyżem przydrożnym na rozjeździe. I tylko ten krzyż z jaśniejącą białą figurą zdawał się potwierdzać – tak, to jednak tu! Niezależnie od moich naiwnych wyobrażeń i oczekiwań, Karwia XXI wieku przemieniła się w jeszcze jeden nadmorski kurorcik. Pozostało mi zatem do wyboru – albo wyjechać stamtąd czym prędzej i pozostać myślami przy swojej prostej acz skansenowej wizji, albo odnaleźć w Karwi coś, co pozwoliłoby ją uczynić kolejnym własnym miejscem na ziemi.
Postanowiłam mimo wszystko poznać prawdziwą Karwię, licząc na to, że odkryje ona przede mną to, czego nie byłam w stanie poczuć ani od razu dostrzec. Zastanawiałam się, jak w tym gęsto zaludnionym miejscu – pełnym przydrożnych kramów, z grającym hałaśliwie wesołym miasteczkiem na obrzeżach – odnajdę w ogóle coś z tego, czego szukałam? Mój zawód byłby tym bardziej bolesny, gdyby okazało się, że Karwia naprawdę nie kryje w sobie żadnych niespodzianek. Na szczęście tak się nie stało. Potrzeba było jednak do tego odrobiny cierpliwości i czasu.

Plaża niczym manna z nieba

To, czym Karwia może zauroczyć każdego z przyjezdnych, odkryłam stosunkowo wcześnie. Nigdy przedtem, w żadnym miejscu nie zetknęłam się z tak piękną plażą! Cudownie czysty piasek łagodnie przesypuje się tam pomiędzy palcami stóp i dłoni. Aż nie chce się wierzyć, że nie ma w nim żadnych muszli i kamieni. Jest rzeczywiście drobną kaszką, która szerokim pasem ścieli się od pięknych wydm z sosnowym lasem do samego morza. Zejście w tę jasną mannę ułatwia zadbany szeroki pomost, rozwidlający się na końcu w kierunku wschodu i zachodu słońca. Po zachodniej stronie pomostu wzniesiono – chyba na cześć turystów – niewielki bar ze sztucznymi palmami. Jest to w sumie dość groteskowe, zważywszy jego umowną egzotykę, co jednak nie przeszkadzało korzystać z tego miejsca licznym plażowiczom – i to o najdziwniejszych porach i przy dość osobliwej pogodzie. 
	Po zachodniej stronie baru, za wetkniętymi w nadbałtycki piasek palmami, mieściła się za to drewniana budka ratownika, będąca zarazem małą stacją meteorologiczną. To właśnie tam, na czarnej tablicy wywieszonej na zewnątrz, czyjaś pracowita ręka codziennie wypisywała wszelkie dane dotyczące temperatury wody i powietrza. Brakowało jedynie temperatury piasku, ta zaś potrafiła osiągnąć skalę bliską wrzenia. Wtedy romantyczne spacery po plaży mogły się kończyć poparzeniem stóp – chyba, że ktoś lubi doznania aż tak ekstremalne.
Wędrując jeszcze dalej, hen za budką ratownika, można było dojść do resztek drewnianej palisady wbitej mocno w podłoże. Drewniane bale były tak wygładzone i jednocześnie zniszczone przez morze, że ich stan przywodził na myśl prasłowiańską osadę w Biskupinie. Nie były to jednak ślady wymarzonej przeze mnie starej Karwi, ale wysłużony falochron, który ciągle jeszcze, acz z trudem, usiłował pełnić swą ochronną rolę. Dojście do dawnego falochronu zawsze było znakiem, że pora wracać, bo potem do samego miasteczka będzie już dosyć daleko.

Bałtyk jak mały ocean

Choć wędrowanie brzegiem morza o każdej porze dnia ma swój niepowtarzalny urok, odradzam pielgrzymowanie podczas szalejącego sztormu, w huku rozwścieczonych wód i rozbuchanych żywiołów. Wszystko zdaje się wówczas występować z brzegów, a bliskość apokalipsy jawi się wędrowcowi na wyciągnięcie ręki – i to zarówno w przenośni, jak i dosłownie!
Dla mnie najpiękniejszy jest Bałtyk w porze wschodów i zachodów słońca. Ogromna czerwona kula wynurza się wtedy jaskrawo znad powierzchni wód, rozświetlając swym blaskiem cały horyzont. Albo odwrotnie – zanurza się w morskiej toni, znacząc sobą świetlne refleksy na całym nieboskłonie. O poranku brzeg morza jest jeszcze stosunkowo pusty. Fale nieśmiało liżą stopy na granicy wody i piasku, a bezludność najbliższej przestrzeni kojarzyć się może z odległą baśniową krainą, w której króluje sama natura. Tłumy amatorów opalania i kąpieli pojawią się tam dopiero potem, kiedy słońce nad wodą stoi już wysoko, a morze, mrucząc przyjaźnie, przyjmie w siebie ruchliwe mrowie ludzi.
Zachody słońca za każdym razem niosą ze sobą jedyne w swoim rodzaju piękno. Długo można by pisać, na czym ono polega, tym bardziej, że jest do końca niewyrażalne i nieuchwytne jak tęsknota. Dość powiedzieć, że to właśnie nad Karwią zobaczyłam odbijające się w wodzie słoneczne fajerwerki, które zdawały się wynurzać z morskich toni i promieniować na całą powierzchnię nieba. Wcześniej, w różnych innych miejscach polskiego wybrzeża, również zdarzyło mi się oglądać nadmorskie zachody słońca, ale tak monumentalnych i zjawiskowych mogłam doświadczyć jedynie w Karwi.

Morze zmysłowych doznań – czyli wielość smaków i zapachów

Karwia to jednak nie tylko plaża, piasek i morska przestrzeń. To także wspomniane wcześniej miasteczko, czy raczej letniskowa osada, w której każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Jednym z ciekawszych miejsc jest szeroka ulica o wdzięcznej nazwie Kolorowa, odbiegająca w bok od głównej drogi. Ulica ta pełni rolę promenady, po której można śmiało spacerować bez konieczności przeciskania się przez tłum. To właśnie na Kolorowej mieści się jeden z najciekawszych w całej Karwi barów, przypominający miłą marynarską tawernę. 
	Tam, przy jasnych, drewnianych stolikach rozmieszczonych licznie zarówno wewnątrz lokalu, jak i w niewielkim ogródku, spróbować można najróżniejszych rodzajów smażonych ryb z całego chyba Bałtyku i nie tylko. Tak smakowicie przyrządzonej zupy rybnej, jaką zdarzyło mi się zjeść w właśnie w Błękitnej Lagunie, nie kosztowałam nigdy w życiu! Nie mówiąc o tym, że tylko tam spotkałam się z miejscowym specjałem w postaci wędzonej ryby podawanej na ciepło. Każdy przyjezdny powinien – chociażby z ciekawości – spróbować tego smakołyku.
Ogromny wybór wędzonych ryb oferują także przydrożne sklepiki, w których prosto z olbrzymich skrzyń można dostać niemal wszystko, czego dusza zapragnie. Są tam zarówno długie jak lance, smukłe węgorze, delikatna ryba maślana o mięsie bielszym niż śnieg, jak też wszelkiego rodzaju koreczki nadziewane śliwkami, wymyślne szaszłyki z dodatkiem ananasów, korzenne w smaku kolenie i słone, ościste flądry.
A zapachy? Wbrew temu, co przed chwilą napisałam, Karwia nie pachnie wyłącznie wonią wędzonych ryb. Odnaleźć w niej można ostry zapach bałtyckiej bryzy w pochmurne dni, a podczas słonecznej pogody morze pachnie fantastycznie świeżym arbuzem, zupełnie jakby ukrywało go w tajemniczy sposób gdzieś pod powierzchnią wody. Do tego  dochodzi jeszcze drożdżowy zapach wypiekanych na miejscu pączków z lokalnej cukierenki i mieszanina słodkich woni gofrów z najbardziej wymyślnymi polewami. Wszystko to razem wzięte tworzy swoistą mapę zapachów miasteczka, pozwalającą wędrować po nim zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Oswojony skrawek przestrzeni

Mimo początkowych obaw, z Karwi wyjeżdżałam z poczuciem, że opuszczam dobrze znane i ze wszech miar obłaskawione miejsce na ziemi. Potem, ilekroć wracałam myślami do pobytu w miasteczku, łapałam się na tym, że nie myślę już o nim w kategoriach żalu za czymś, co spodziewałam się zastać. Zaczęłam myśleć o pozostawionej na wybrzeżu prawdziwej Karwi i tęsknić za nią, jak za czymś niespodziewanie odkrytym. Zapewne tak właśnie przeżywa się miejsca, w których jest nam po prostu dobrze. Miejsca, w których jesteśmy bezpieczni, wolni od trosk i oddaleni od naszej codziennej rzeczywistości. 
	Dlatego właśnie warto pojechać do Karwi, by móc zaznać tego uczucia. I aby w miejscu tak licznie uczęszczanym przez rzesze turystów spróbować odnaleźć coś niepowtarzalnego tylko dla siebie. Warto spróbować. Może właśnie tam zdarzy się coś, co będziemy pamiętać i wspominać przez wiele dni, zanim odkryjemy kolejny kawałek własnego świata?

powrót do spisu treści

5. Bogusław Witek – Niewdzięczny klient, czyli niewidomy w sanatorium (2)

(dokończenie artykułu z październikowego wydania) 

          Przyczyną poważnych trudności adaptacyjnych osoby niewidomej korzystającej z pobytu w placówkach typu sanatoryjnego jest pokutujące u nas potoczne rozumienie pojęcia „osoby niewidomej” jako człowieka pozbawionego zmysłu wzroku, a więc takiego, którego można umieścić w dowolnie urządzonej (czytaj: zaniedbanej) przestrzeni, gdyż i tak nie jest on w stanie dostrzec jej usterek. Tego typu postawa funkcjonująca w wielu sanatoriach o różnym standardzie a także, o zgrozo, w ośrodkach rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru placówek uprawnionych do organizowania turnusów dla osób ze schorzeniami narządu wzroku – staje się nie tylko źródłem uzasadnionych pretensji ze strony przebywających w nich pensjonariuszy, ale wręcz stwarza niebezpieczeństwo wypadków. 
          Śledząc treść ustaw zawierających ulgi i przywileje przysługujące niewidomym stwierdzamy, że osoby niewidome, by móc skorzystać ze swych uprawnień, winne legitymować się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Można więc wysnuć z tego wniosek, że polskie prawo uważa za niewidomych przynajmniej te dwie kategorie osób. Stan niepełnosprawności wzroku może powstać w wyniku wad wrodzonych lub urazów, może też być następstwem nieuleczalnych chorób mających różny przebieg i różne skutki. Choroby te nie zawsze pozbawiają wzroku (przynajmniej nie od razu i nie całkowicie), lecz powodują zaburzenie poprawnego widzenia o bardzo różnym stopniu jego nasilenia, zmienności i uciążliwości. Możemy mieć do czynienia z osłabieniem ostrości wzroku poddającym się częściowej korekcie, zacieraniem barw, różną wrażliwością na światło, ubytkami w polu widzenia lub kilkoma dolegliwościami na raz. Stąd techniczne przystosowanie placówek do pobytu w nich tzw. osób niewidomych i słabowidzących to nie tylko mówiące windy i fotokomórki ostrzegające przed schodami, ale bardzo szerokie spektrum rozwiązań ułatwiających bezurazowe przetrwanie kilku tygodni w nowej, nieznanej przestrzeni. Są to m.in.: odblaskowe, aluminiowe poręcze, odblaskowe lub kontrastowe oznaczenia początku i końca schodów, wypukłe numery na drzwiach gabinetów i pokojów, odróżniające się od tła gniazdka elektryczne i wyłączniki światła, kontrastujący z tłem kolor zastawy stołowej, kontrastujący kolor ścian i podłóg w stosunku do elementów wyposażenia sanitarnego łazienek i toalet itd. 
          Jest wiele rodzajów zaburzeń wzroku, ale stosunkowo łatwo jest wyjść większości z nich naprzeciw dzięki rozwiązaniom technicznym oraz odpowiedniej aranżacji i wyposażeniu wnętrz. Część z tych przystosowań wymaga nakładów finansowych, za to wszystkie – pewnej dozy wyobraźni ze strony projektantów oraz personelu technicznego zatrudnionego w tych ośrodkach. Spotyka się w nich zagrażające bezpieczeństwu wąskie i ciemne ciągi komunikacyjne (nierzadko zastawione różnym sprzętem), drzwi otwierające się na zewnątrz zamiast do wewnątrz pomieszczeń oraz nagminne, „oszczędnościowe” zasłonki w kabinach natryskowych, co powoduje, że wychodzi się spod prysznica, wstępując w kałużę wody na śliskiej posadzce.
	Będąc dwa lata temu w „Klimczoku”, Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym należącym do PZN, byłem zdziwiony ilością zaobserwowanych tam usterek, niedogodności czy wręcz absurdalnych rozwiązań utrudniających funkcjonowanie osobom słabowidzącym. Wydawać by się mogło, że taki ośrodek powinien służyć za wzór dla innych placówek ubiegających się o status jednostki przystosowanej do przyjmowania osób z dysfunkcją narządu wzroku, a jednak, tak nie było! Co więcej, uwagi na powyższy temat, choć przyjęte życzliwie i ze zrozumieniem przez panią dyrektor ośrodka, pokazały, że są to oczekiwania dotąd przez nikogo nie sygnalizowane, z których tamtejszy personel zupełnie nie zdawał sobie sprawy!
          Jak jest teraz w „Klimczoku” – nie wiem, mam nadzieję, że zaszły zmiany na lepsze, ale z drugiej strony, nie bardzo wierzę w „siłę sprawczą” jednej rozmowy, skoro brak jest wyraźnie określonego katalogu rozwiązań technicznych, służących bezpieczeństwu i wygodzie osób niewidomych i słabowidzących, które to rozwiązania byłyby okresowo kontrolowane przez osoby reprezentujące właściciela ośrodka.
	Kolejnym problemem osoby niepełnosprawnej przebywającej na leczeniu sanatoryjnym w adaptacji do warunków danej placówki, jest obciążenie dodatkową niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą sprzężoną z niepełnosprawnością, która niestety często nie ma nic wspólnego ani z typem schorzenia wymienionego we wniosku o skierowanie na leczenie sanatoryjne, ani nawet ze specjalnością danego sanatorium. Należy do takich schorzeń, np. cukrzyca – choroba niebezpieczna również dla wzroku.
           Przystosowanie ośrodka sanatoryjnego do przyjmowania pacjentów z cukrzycą nie wymaga żadnych szczególnych zabiegów technicznych i dotyczy raczej sfery edukacyjnej, tzn. możliwie szerokiego zaznajomienia personelu z tą chorobą i zasadami postępowania z nią. Mimo iż jest to choroba społeczna, wiedza na jej temat wśród średniego personelu sanatoryjnego jest znikoma i prowadzi niekiedy, np. w dziedzinie poprawnego żywienia, do zabawnych nieporozumień. Warto również pamiętać o tym, że zabiegi balneologiczne, masaże oraz zajęcia gimnastyczne wiążące się z wysiłkiem fizycznym powodują spadki poziomu glukozy we krwi, toteż, korzystając z tych  zabiegów, należy zawsze uwzględnić czas na odpoczynek i kontrolę glikemii. Diabetycy (również niewidomi) dysponują obecnie podręcznym sprzętem do samodzielnego wykonywania testów glikemicznych, jednak rzadko potrafią wyciągnąć z nich poprawne wnioski dotyczące relacji zachodzących między wynikami testów a zmianami trybu życia związanymi z pobytem w sanatorium. Dotyczą one np. innego klimatu i diety, regularności posiłków, zmniejszenia albo zwiększenia oddziaływania stresu oraz wpływu niektórych zabiegów fizjoterapeutycznych.
          Pobyt w sanatorium wymaga w takich przypadkach ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem i dietetykiem, niestety ma to miejsce niezwykle rzadko i to nawet w sanatoriach specjalizujących się w turnusach dla osób z cukrzycą. Niewidomym i słabowidzącym diabetykom pozostają więc specjalne turnusy organizowane w niektórych okręgach PZN z udziałem wykwalifikowanej kadry, które odbywają się dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych.
	
          Niepełnosprawny kuracjusz lub ktoś obarczony nieuleczalnym schorzeniem przyjeżdżający do uzdrowiska w celu leczenia innych dolegliwości może czuć się nieswojo, może też natrafić na szereg niespodziewanych barier i trudności, których być nie powinno i nie musi, jeśli tylko kierownictwo i średni personel sanatoriów uznają, że kuracjusze zgłaszający się do ich ośrodków to niekoniecznie ludzie cierpiący WYŁĄCZNIE na lekkie  dolegliwości podane w nazwie danej placówki, lecz często osoby dodatkowo niepełnosprawne. 
	Na koniec jedno ważne przypomnienie: od osób niewidomych oraz ich przewodników nie pobiera się tzw. opłaty klimatycznej (w miejscowościach o statusie uzdrowiska nosi ona nazwę opłaty uzdrowiskowej). Mówi o tym art.17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Pamiętajmy o tym podczas wyjazdu do sanatorium i koniecznie weźmy ze sobą kserokopię orzeczenia!
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6. Anna Chamarczuk – Spotkania ze sobą (3)

Witam Was po wakacjach i od razu zachęcam do wykonania pewnej ważnej pracy wewnętrznej oraz ćwiczeń duchowych. Dziś skupimy się na książce Collina C. Tippinga pod tytułem „Radykalne wybaczanie”. Autor jest znanym amerykańskim terapeutą, założycielem Instytutu Radykalnego Wybaczania oraz Centrum Pojednania i Medytacji.
Na świecie, jak wiemy, istnieje mnóstwo zła, krzywd, represji, zarówno na wielką skalę jak i na tę mniejszą, bardziej prywatną – domową. Nie ma człowieka, który nie obwiniałby kogoś lub czegoś o doznane krzywdy. Wielu z nas cierpi wręcz na syndrom ofiary. Często próbujemy tłumaczyć wszelkie nasze porażki czynnikami i powodami zewnętrznymi. Książka Collina C.Tippinga mówi między innymi o tym, jak przestać budować swoje życie na archetypie ofiary. Aby tego dokonać trzeba spróbować spojrzeć na to, co się nam przydarza, a w szczególności na wszelkie przykre i tragiczne wydarzenia,   z szerszej perspektywy. Chodzi o spojrzenie z  punktu widzenia pewnej misji, celów przewyższających nasze ludzkie dramaty.
Pierwszym krokiem jest próba przekształcenia tej ogromnej, negatywnej energii, która nagromadziła się w nas w wyniku doznania licznych cierpień, w siłę pozytywną, zdolną do wybaczenia. Nie będzie to jednak takie zwykłe wybaczenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, o którym słyszeliśmy niejednokrotnie chociażby w kościele. Będzie to odmienne spojrzenie na ten trudny wewnętrzny proces. Mimo że świadomość ofiary w wielu przypadkach bardzo mocno wrosła w naszą psychikę, podejmijmy jednak wyzwanie RADYKALNEGO WYBACZENIA doznanych urazów.

Każdemu z nas na pewno łatwo przyjdzie na myśl krzywda, której w życiu doznał. Czy będzie ona spowodowana przez tak zwanego „oprawcę domowego”, tyrana, nie okazującego uczuć ojca, czy też przez konflikty zawodowe lub problemy w związku partnerskim. Taką krzywdą może też być choroba oraz utrata pełnej sprawności. Wybaczenie, jak wiemy, jest bardzo ważne nie tylko dla oprawcy, ale przede wszystkim dla poszkodowanego. Pozwala bowiem uwolnić się od potwornego ciężaru złości, nienawiści, chęci odwetu i wielu innych destrukcyjnych uczuć, które szkodzą najbardziej temu, kto nosi w sobie urazę. Zwykłe wybaczenie pozostawia jednak ślady, często jest niemożliwe lub niecałkowite. W rezultacie wciąż ciąży „ofierze”. Aby WYBACZYĆ RADYKALNIE danej osobie czy powiedzmy losowi, trzeba przyjąć inną perspektywę. Trzeba zaakceptować odmienną interpretację danej, trudnej sytuacji. Tipping mówi, iż „pod dramatem zwanym życiem kryje się całkowicie inna rzeczywistość: duchowa”. Przekładając to na język bardziej przystępny – każde bolesne doświadczenie ma doprowadzić do uzdrowienia cierpiącego lub do wzniesienia się na wyższy poziom świadomości. Słowo uzdrowienie dotyczy tu jakiejś wypartej, trudnej sytuacji z przeszłości, z którą sobie nie poradziliśmy i nastąpiła u nas blokada, uraz psychiczny na tym tle. Przykładem może być nierozwiązany konflikt z ojcem w młodości, w rezultacie którego nastąpiło silne, błędne i wyparte już do podświadomości przekonanie o swojej niskiej wartości. Jeśli sobie z tym nie poradziliśmy, spotkamy na swojej drodze osoby („oprawców”), przez które będziemy zmuszeni do ponownego zmierzenia się z tym problemem. Osoby te czy trudne sytuacje pojawiają się więc, by dać nam kolejną szansę na rozwiązanie swoich konfliktów. Bardzo często słyszy się, na przykład, wypowiedzi  odnoszące się do nieudanych związków partnerskich: czemu znowu mnie to spotyka? A tymczasem dostajemy po prostu kolejną szansę na uzdrowienie samych siebie, na odrobienie życiowej lekcji, na zaprzestanie popełniania tych samych błędów, czy wreszcie na uwierzenie we własną wartość. Czasem (w przypadku relacji  partnerskich), kończy się to odejściem od partnera, z którym łączyła nas uzależniająca więź, wynikająca z wypartego ze świadomości  poczucia, iż nie zasługujemy na nic lepszego, że nie jesteśmy dość dobrzy. 
W tym kontekście nasi „oprawcy” jawią się w zupełnie innym świetle. Są osobami, dzięki którym mamy szanse wyprostować swoje ścieżki, wewnętrzne konflikty, uleczyć rany. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, o ileż łatwiej im wybaczyć, a nawet niejednokrotnie być wdzięcznym. I to właśnie Tipping nazywa RADYKALNYM WYBACZANIEM! 
Wszelkie negatywne doświadczenia wskazują nam na jakiś problem, który tkwi w nas samych i wymaga uleczenia. Przyciągamy niejako osoby, które pomagają nam to dostrzec i skorzystać z szansy na uzdrowienie. Często ludzie, którzy sprawiają najwięcej kłopotu, okazują się najlepszymi nauczycielami. Czasem ból musi być niezwykle silny, aby zwrócić uwagę, że w jakiejś dziedzinie działamy tak naprawdę wbrew sobie lub nie wykorzystujemy swoich możliwości czy powołania. Czy już w tym momencie, Drogi Czytelniku, nie poczułeś pewnej ulgi? Czy na osoby i sprawy, które uprzykrzały Ci życie nie spojrzałeś  nieco łagodniej? Wybacz im (czy losowi) z myślą, że dużo dzięki nim zrozumiałeś, zyskałeś, a w każdym razie miałeś na to szansę. Masz ją nadal! Takie rozumowanie prowadzi do odkrycia faktu, iż NIKT nie jest odpowiedzialny za nasze złe samopoczucie, brak spokoju czy szczęścia w życiu. Powoduje to w konsekwencji odrzucenie tak  zwanej ŚWIADOMOŚCI OFIARY. 
Potraktowanie złych zdarzeń jako szans na rozwój, na uporanie się z własnymi, psychicznymi ograniczeniami, z poczuciem niemocy wynikającym często z wewnętrznych blokad, wiedzie nas bezpośrednio do wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. 
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7. Helena Urbaniak – Trzy bardzo słoneczne dni

Od redakcji:
We wrześniu br. Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja" rozpoczęła realizację finansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Żeglarski mityng niepełnosprawnych, zatokowe spotkanie". W imprezie przeprowadzonej w dniach 2-4 października br., połączonej z rejsem po Zatoce Gdańskiej na pokładzie kilkunastu jachtów, wzięły udział 34 osoby niepełnosprawne z całej Polski, w tym niewidome i słabowidzące. Jednym z punktów programu było powitanie na morzu jachtu „Zawisza Czarny”, powracającego z dwutygodniowego rejsu, także z udziałem niewidomych żeglarzy. Czytelnicy zainteresowani obejrzeniem dwuipółminutowej migawki filmowej TVP Gdańsk, mogą pobrać plik ze strony: http://www.sendspace.com/file/8vpox7
Poniżej relacja naszej Czytelniczki uczestniczącej w „Spotkaniu Zatokowym”.

          Kiedy w piątek, drugiego października, czekałam przy dworcu w Gdańsku na transport, którym miałam się zabrać do Górek Zachodnich, zastanawiałam się, co mnie tam czeka. Znałam program pobytu, wiedziałam, jakie przewiduje on atrakcje, ale nawet do głowy mi nie przyszło, że przede mną aż takie cudowne dni. Po załadowaniu do busa przyjechaliśmy do Górek Zachodnich i po serdecznym powitaniu zostaliśmy wygodnie zakwaterowani w dwóch hotelach Centrum Żeglarstwa: „Jadar” i „Galion”. 
           Po rozpakowaniu i odświeżeniu zebraliśmy się wszyscy na pobliskiej kei, gdzie czekali na nas ratownicy z psami ratowniczymi. Psy to nowofunlandy, specjalnie szkolone w ratowaniu tonących. Bardzo ciekawie i przystępnie mówił o tym pan Andrzej (ratownik). Można było zaprzyjaźnić się z tymi pożytecznymi zwierzakami, wydawać im komendy, a nawet, gdyby ktoś chciał, przekonać się na własnej skórze, jak ratuje się tonącego. Pan Andrzej i reszta ratowników, którzy zrobili nam szkolenie, w wyczerpujący sposób odpowiadali na nasze pytania. Ponieważ nie było chętnego, który by skoczył do wody, pokaz psich umiejętności ostatecznie się nie odbył, ale i tak dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat ratowania ludzi na morzu.
          Następnym punktem programu było zwiedzanie jachtów. Chodziło o to, żeby móc się oswoić z ich wyglądem przed jutrzejszym wyjściem w morze. Bałam się trochę, jak to będzie z tym wchodzeniem na jacht, ale załogi zrobiły wszystko, by każdy mógł łatwo i bezpiecznie wejść nie tylko na pokład łodzi, ale i  poznać ją w całości. Zostałam wprawdzie „zaokrętowana” na jachcie s/y „Śniadecki”, ponieważ jednak jego kapitan był tego dnia nieobecny, skorzystałam ze sposobności zwiedzenia innej, identycznej jednostki. Z wielkim przejęciem poruszałam się po deskach pokładu, gdyż zawsze marzyłam o znalezieniu się na prawdziwej żaglówce i był to mój „pierwszy raz”! Nikt mnie nie poganiał, więc powoli i zupełnie samodzielnie obejrzałam sobie najpierw wszystko, co było na pokładzie, a potem zeszłam do wnętrza, gdzie dokładnie o wszystkim zostałam poinformowana i zaproszona do obejrzenia tego, co się tam znajdowało. Tak więc znalazłam koje, stoliki, kuchenkę, łazienkę, szafę, wieszaki na sztormiaki, skrzynie na żywność i wszystko to, co stanowi wyposażenie wnętrza pełnomorskiego jachtu.
          Na dziobie, na który wygramoliłam się po skrzyni, natknęłam się na kapitana Jerzego Wąsowicza, który objął mnie nie tylko ramieniem, ale i opieką. Wtedy poczułam w sercu taką radość, jak jeszcze nigdy w życiu, że nagle znalazłam się w centrum uwagi kogoś tak niezwykłego jak kapitan jachtu!. Tak zwyczajnie odpowiadał na zadawane pytania, jakbyśmy się znali nie od dziś. Chętnie  słuchałabym go bez końca i zarzucała kolejnymi pytaniami, ale na zwiedzanie  czekali już inni uczestnicy zatokowego spotkania. Następnym punktem programu była uroczysta, inauguracyjna kolacja. Były powitania i wiele życzliwości, a mnie się nagle wydało, że weszłam do innego świata. Tylu wspaniałych ludzi w jednym miejscu, to po prostu coś, czego się nie da opisać! Po kolacji zaczęło się wspólne śpiewanie, które już całkiem zintegrowało całą społeczność.  
          Następnego dnia  piętnastoma jachtami podpłynęliśmy do „Zawiszy”, który czekał na nas na kotwicy i po uroczystym salucie, już razem, pożeglowaliśmy w stronę Gdyni. Nie wiem, co w tym czasie myśleli inni, ale ja, gdy weszłam na pokład „Śniadeckiego", odczuwałam wielkie wzruszenie. 
Urodziłam się w Gdyni,  przeżyłam też już niemało lat, nigdy dotąd nie miałam jednak okazji płynąć pod żaglami. Pod wodzą kapitana Jarosława Gabrysiaka zaczęłam swój pierwszy w życiu rejs. Pogoda była nieszczególna. Od samego początku wiał dość silny wiatr, ale wszyscy wytrwale tkwili na pokładzie. Jacht  przechylał się to na prawą, to znów na lewą burtę, jednak chyba nikt się tym zbytnio nie przejmował. Wystarczyło się dobrze złapać stałych punktów, żeby było całkiem bezpiecznie. 
           W czasie, gdy mocny wiatr owiewał mi twarz, mówiłam do Neptuna: „Jesteś dobry, wspaniały, pozwalasz odczuć morze nawet tym, którzy nie mogą go zobaczyć. Dlatego pokazujesz, jak huczy, jak potrafi się gniewać, jak pięknie śpiewają jego fale. Pozwalasz nawet, by dotykały naszych stóp i w ten sposób robisz nam chrzest". Kiedy już w pełni nasycona nowymi doznaniami zeszłam pod pokład, natychmiast znalazła się gorąca herbata i coś do jedzenia. Ponieważ nie miałam żadnych dolegliwości  związanych z chorobą morską, mogłam pokrzepić się do syta, przez cały czas obserwując dość gwałtowne przechyły jachtu. 
           Przez radio słyszałam, że prawie wszystkie łodzie zawracają od Sopotu, toteż z radością przyjęłam wiadomość, że „Śniadecki” płynie dalej! Dopiero przed Gdynią pożegnaliśmy „Zawiszę Czarnego" i  ruszyliśmy w drogę powrotną. No i teraz zaczęło się prawdziwe kołysanie, bo tym razem płynęliśmy pod wiatr! Prawie przez cały czas leżeliśmy na lewej burcie. Przechyły były takie, że trudno było ustać na nogach, ale wcale się nie bałam. 
           Nasz kapitan miał w głosie coś takiego, co dawało pewność, że wszystko jest w porządku. Mój brat był marynarzem i ponad 40 lat pływał we Flocie Handlowej, więc mogłam sobie teraz wyobrazić, jak to było, gdy zdarzały się prawdziwe sztormy. U nas najwyżej wiała „szóstka”, ale przy większych przechyłach wszystko, co nie było zabezpieczone, uciekało nam spod rąk jak żywe. Ciągle czegoś szukałam: a to komórki, a to torebki, a że bardzo chciałam się podzielić z kimś z lądu swymi wrażeniami, wykrzykiwałam do telefonu najbardziej radosne słowa, typu: cudownie, pięknie, niesamowicie, wspaniale!
          Kiedy dobijaliśmy do portu, zrobiło mi się żal, że to już koniec, ale jednocześnie byłam wdzięczna tym wszystkim ludziom, dzięki którym mogłam przeżyć tak niezapomniane chwile. Z żalem żegnałam naszego kapitana. A ponieważ nie znalazłam słów, którymi mogłabym mu za wszystko podziękować, po prostu uściskałam go bez słowa. 
          Po kolacji i wspólnym śpiewaniu, zabawa przeciągnęła się do późna w nocy, mimo to następnego ranka wszyscy w komplecie i doskonałych humorach stawili się na śniadaniu, gdyż czekało nas jeszcze zwiedzanie „Zawiszy" i oceanarium. 
          W Gdyni wiał silny, ale ciepły wiatr. W równych grupach wchodziliśmy na pokład osławionego żaglowca, a mnie znów ogarnęło wzruszenie. Za mało było czasu, żeby wszystkiego dotknąć, wszystko chociażby w przelocie zapamiętać, ale zakiełkowało we mnie coś na kształt marzenia, że może jeszcze kiedyś wrócę na ten pokład i sama doświadczę tego, co znałam dotąd jedynie z treści żeglarskich szant. Ukradkiem rzuciłam grosik, żeby się to spełniło i oto nagle okazało się, że tak może się rzeczywiście stać! 
          Po zejściu na ląd kapitan Janusz Zbierajewski podszedł do mnie i powiedział, że nie widzi przeszkód, bym wzięła udział w przyszłorocznym rejsie ”Zawiszy”. „Musisz się tylko na to zdecydować i w porę dać znać!” – dodał. Aż musiałam się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to nie sen.  Jakbym zaczęła nowe życie, chociaż już na to wcale nie liczyłam! Kiedy całą grupą szliśmy do oceanarium, prawie do nikogo się nie odzywałam, tyle było we mnie rozbieganych myśli, a oczyma wyobraźni widziałam już siebie wśród żeglarzy wyruszających w morze na pokładzie „Zawiszy”. W oceanarium udostępniono nam wiele eksponatów i mogłam dotykać różnych morskich zwierząt. 
           Myślałam o tym, ilu życzliwych ludzi dane mi było poznać w ciągu tych trzech zaledwie dni. Można by się zastanawiać, po co to niewidomym? Na szczęście ekipa z Fundacji „Keja” takich pytań nie miała. Wszyscy żeglarze i wolontariusze wiedzieli jedno: kiedy można kogoś uszczęśliwić, trzeba to robić, bo tylko wtedy każde życie ma sens. Dziękuję więc wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że kilkadziesiąt serc zabiło żywszym rytmem i tyleż twarzy rozpromienił uśmiech radości. Do następnego spotkania! Ahoj!
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8. Mikołaj Rotnicki – SAP dla niewidomych

Ostatnie kilkanaście lat to dynamiczny rozwój technologii informatycznych, które w tym czasie zmieniły i nadal zmieniają nasze życie. Są one obecne na każdym kroku, w naszych domach, w szkołach i w miejscu pracy. Nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie są więc wykorzystywane zarówno do zastosowań osobistych, jak i biznesowych.
Wraz z tym rozwojem pojawiła się kwestia obsługi komputerów przez osoby niepełnosprawne. I tak osoby niewidome i słabowidzące za pomocą specjalnych programów powiększających i odczytujących zawartość ekranu (tzw. screenreaderów) mogą korzystać z komputerów. W ten sposób przeglądanie stron internetowych, napisanie e-maila czy obsługa programów biurowych, takich jak Word, Excel czy PowerPoint stało się dla nich możliwe. To tylko kilka przykładów aplikacji, które w większości przypadków są wykorzystywane przez osoby niewidome do osobistych zastosowań. A co w przypadku informatycznych rozwiązań biznesowych przyjaznych użytkownikom z dysfunkcją wzroku? To właśnie ich dostępność dla niepełnosprawnych wzrokowo stwarza im szansę na zatrudnienie. 
W dużych i średnich firmach często wykorzystywane są zintegrowane systemy informatyczne tzw. klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, określane również jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami. Najprościej rzecz ujmując, są to komputerowe systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami. Gromadzą, przetwarzają i udostępniają dane z różnych obszarów działalności firmy takich jak: magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, kontakty z klientami, księgowość, finanse i zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).
Systemy te w znaczący sposób ułatwiają zarządzanie firmami, a ich popularność ciągle rośnie. Większość obecnych na rynku systemów ERP nie współpracuje ze screenreaderami, co sprawia, że nie są dostępne dla niewidomych. Są jednak wyjątki. Dobrym przykładem jest System SAP ERP, który został przystosowany do współpracy z programami czytającymi i powiększającymi.

SAP „mówi” do niewidomych

System SAP ERP działa w tzw. architekturze klient-serwer. Oznacza to, że „serce” systemu działa na centralnym komputerze w firmie (zwanym serwerem). Natomiast komputery użytkowników (zwane klientami) łączą się z serwerem za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej lub Internetu. Pozwala to na pracę zarówno w siedzibie firmy, jej oddziałach w innych miastach lub nawet na pracę zdalną z domu (telepracę). Możliwość ta jest szczególnie istotna dla osób niewidomych, dla których dojazd do pracy jest sporym utrudnieniem. Z pomocą komputerów połączonych w system z zainstalowanym oprogramowaniem o nazwie SAP GUI, pracownicy mogą wykonywać rozmaite operacje: wprowadzanie zamówień klientów, wystawianie i drukowanie faktur, wydawanie dokumentów magazynowych, sporządzanie raportów i wiele, wiele innych.
Wykonywanie powyższych operacji stało się możliwe również w przypadku osób niewidomych i słabowidzących dzięki specjalnemu dodatkowi do SAP GUI. Jest to m.in. zestaw odpowiednio przygotowanych skryptów do screenreadera JAWS, które umożliwiają jego współpracę z systemem SAP. Poszczególne ekrany, paski narzędzi, menu, pola tekstowe, listy rozwijane, przełączniki i inne elementy mogą być odczytane przez syntezator mowy (obsługiwany przez JAWS), stając się dostępnymi dla niewidomych użytkowników systemu. Dodatek ten wprowadza także szereg skrótów klawiszowych pozwalających na sprawne poruszanie się pomiędzy elementami ekranu. Natomiast kiedy podłączymy monitor brajlowski do komputera, możliwe staje się odczytanie zawartości ekranów SAP za pomocą dotyku.  

SAP „w powiększeniu” dla słabowidzących

Oprócz współpracy ze screenreaderami dla niewidomych, system SAP ERP może być obsługiwany przez osoby słabowidzące korzystające z programów powiększających takich jak Magic czy ZoomText. W tym przypadku nie są konieczne specjalne dodatki. Praca z systemem odbywa się wówczas na takich samych zasadach jak obsługa pozostałych aplikacji za pomocą programu powiększającego. Po uruchomieniu Magica lub ZoomTexta można użyć różnych trybów i stopni powiększenia, stylu kursorów lub odwrócenia kolorów, tak, aby poszczególne elementy ekranu SAP GUI stały się bardziej czytelne dla osoby słabowidzącej. Wygląd ekranów SAP można również dostosować bez użycia programów powiększających. Wystarczy przełączyć sposób wyświetlania na tzw. „tryb klasyczny”, a wszelkie ustawienia wielkości i kolorów czcionek oraz kontrastu tła zmienić w panelu sterowania Windows.
Dostępność systemu SAP ERP dla niewidomych i słabowidzących daje szansę na stworzenie przyjaznych im stanowisk pracy w firmach, które korzystają z tego systemu. Należy dodać, że do efektywnej pracy w systemie, od osoby niewidomej lub słabowidzącej wymagana jest bardzo dobra umiejętność obsługi komputera za pomocą screenreadera JAWS lub programów powiększających Magic czy ZoomText. Ponadto osoby zamierzające pracować z systemem SAP muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy oraz, co oczywiste, spędzić sporo czasu ucząc się obsługi systemu. Przykładowo, niewidomy zatrudniony na stanowisku księgowego będzie wykorzystywał część systemu związaną z finansami i rachunkowością (tzw. moduł FI). Oprócz biegłej obsługi komputera za pomocą JAWSa wymagana będzie także znajomość zagadnień i pojęć takich jak księgowanie, dekretacja, konto księgowe itd., które są stosowane w tym obszarze systemu SAP.
Opisane wyżej rozwiązanie „SAP dla Niewidomych” jest oferowane przez firmę ICG Wdrożenia SAP, z myślą o dostępności systemu SAP ERP dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest kierowane do firm, które wykorzystują system SAP lub rozważają jego wdrożenie i planują zatrudnienie osób niepełnosprawnych wzrokowo. Rozwiązanie to zwiększa  szansę na stworzenie dostępnego stanowiska pracy – a więc ważnego aspektu w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących. Warto dodać, że oprogramowanie JAWS, Magic i ZoomText może być dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programów dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

ICG Wdrożenia SAP jest firmą działającą w obszarze nowych technologii. Uczestniczy w ciekawych projektach wdrożeń systemu SAP ERP, rozwijając przy tym własne narzędzia –  produkty dla środowiska aplikacji SAP. Oferowane przez firmę rozwiązania wynikają z jej doświadczeń oraz bieżących potrzeb rynku.

Informacje na temat firmy ICG Wdrożenia SAP oraz oferowanych rozwiązań i produktów można uzyskać na stronie www.icg.pl, pisząc na adres email: biuro@icg.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 640 51 00.
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9. ROZMAITOŚCI

1/ 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.

Małgorzata Gutowska – „Niebieskie nitki”

Książki Małgorzaty Gutowskiej zwykle opowiadają o problemach współczesnej młodzieży, jej marzeniach, oczekiwaniach, rozczarowaniach i smuteczkach. W powieści „Niebieskie nitki" wkraczamy do osobliwego domu, zamieszkałego przez cztery kobiety. Stary, przedwojenny dworek, bardzo już zaniedbany, a w nim cztery pokolenia: prababcia – Bunia, babcia – Musia, matka – Joanna i córka – Linka, czyli Paulina. Dwie starsze panie mieszkały razem od zawsze, od urodzenia Musi, i przeżyły w tym domu całe swoje życie. Joanna z Linką wprowadziły się niedawno, kiedy mąż Joanny, a ojciec Linki, odszedł do innej kobiety. Najboleśniej odejście ojca przeżywa Linka, która za zaistniałą sytuację obwinia matkę. Linka jest utalentowana, pięknie rysuje i maluje, znajdując w tym ukojenie swych młodzieńczych buntów i rozterek. Nie jest im łatwo razem żyć, chociaż się kochają, ale choroby i niepewna sytuacja materialna spędza im sen z oczu. Nie mają pieniędzy na remont domu, który przeszedł trudne koleje losu i bardzo potrzebuje odnowienia. Bunia pochodząca z ziemiańskiej rodziny przeżyła ciężkie lata wojny i wywłaszczenie, samotnie wychowała córkę Musię, która z kolei przez większość życia uczyła w miejscowej szkole. Zna wszystkich w miasteczku i jest powszechnie szanowana. Linka, jako jedyna nie może zrozumieć przywiązania Buni i Musi, a nawet własnej matki do zimnego i pozbawionego wygód „pałacu”, jak nazywano ów dom w miasteczku. Sytuacja zmusza ją jednak do zaopiekowania się prababcią, a stały kontakt ze starszą damą bardzo zacieśnia więź między najstarszą a najmłodszą przedstawicielką rodziny. Linka słucha opowieści Buni i czuje, że zaczyna rozumieć tę szczególną atmosferę i więź łączącą cztery pokolenia. Joanna i Linka mają przy tym swoje małe tajemnice: niezależnie od siebie, prowadzą korespondencję z autorem pewnej bardzo osobistej książki. Opowiadają nieznanemu człowiekowi o swoich niepokojach i marzeniach. Co z tego wyniknie, czy rozwój wydarzeń pozwoli zagubionym, samotnym kobietom na odnalezienie sensu życia i wewnętrznego spokoju?

Krystyna Siesicka – „Pamiętaj, że tam są schody”

Autorka pogodnych i „grzecznych” powieści dla młodzieży i tym razem nie zawiodła swoich czytelników, a  może raczej czytelniczek, gdyż sądzę, że po powieści Krystyny Siesickiej częściej sięgają dziewczyny niż chłopcy. Jej bohaterowie są na ogół niekonfliktowi, sympatyczni, dobrze ułożeni, pogodnie nastawieni do świata i ludzi. W tej powieści spotykamy szalenie interesującego nauczyciela języka angielskiego, wychowawcę w jednym z warszawskich liceów. Szczerze oddany pracy, lubi i dba o swoich uczniów, wspiera ich mądrymi radami i stara się chronić przed przykrościami szkolnego życia. Młodzi, jak to młodzi, popełniają błędy, przeżywają miłości i rozczarowania, szukają swojego miejsca w życiu, błądzą. Zawsze jednak mogą liczyć na życzliwość swojego wychowawcy. On sam jednak nie bardzo sobie radzi ze swoim życiem osobistym i miewa poważne, duchowe rozterki. Powieść ma ciekawą konstrukcję, bo pomysł na niektórych bohaterów tej książki autorka zaczerpnęła z Internetowych kontaktów na czatach i blogach. Obie rzeczywistości: wirtualna i prawdziwa – przenikają się w powieści, tworząc dziwne związki przyczynowo-skutkowe. Z tego wszystkiego najbardziej realną postacią książki wydaje się Pete, ogromny i humorzasty kot anglisty. Szczerze polecam tę powieść ze względu na pełen humoru język, zabawną fabułę oraz pozytywną, krzepiącą energię, jaka zdaje się z niej emanować, a która może się nam przydać w smętne, listopadowe wieczory.
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2/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

TRANSKRYPCJA ZAPISU NUTOWEGO NA BRAJLA 

Niniejszy artykuł poświęcony będzie możliwości przetłumaczenia czarnodrukowego zapisu nutowego na brajlowską notację muzyczną. Czy jest to możliwe? W połowie maja br. pojawił się reportaż w  TVN 24 o tym, że grupa niewidomych studentów i jakaś firma pracują nad możliwością opracowania programu pozwalającego na przetworzenie normalnego zapisu nutowego na alfabet brajla. Nie wspomniano przy tym, że takie oprogramowanie jest już dostępne na rynku od około 10 lat. Producentem jest firma „Dancing Dots” z USA. Mamy także dystrybutora tego oprogramowania w Polsce. Problem polega na tym, że dokumentacja programu nie jest spolszczona, a do tego bardzo obszerna. 

„Goodfeel”, bo o nim właśnie mowa, oferowany jest w pakiecie z pomocniczymi aplikacjami. Poza translatorem brajlowskim, jaki zwykle dodawany jest do drukarek, dodatkowo wyposażony został w  możliwość interpretacji gotowego zapisu nutowego w brajlu.
W skład oprogramowania wchodzą: wspomniany już „Goodfeel” do transkrypcji czarnego druku na brajlowski zapis nutowy, program do skanowania, i tu zastosowano „SharpEye” jako bardziej przyjazny dla niewidomych. Mam na myśli skróty klawiaturowe oraz możliwość odsłuchu zeskanowanego materiału ze strony umieszczonej na skanerze. Dalej mamy program do edycji zeskanowanego materiału pod nazwą „Lime” (ten jest dostępny raczej dla słabowidzących i pełnosprawnych) oraz nakładkę na oprogramowanie, sonar, noszącą w pakiecie nazwę „Cake Talking”.

Uruchamiamy program.
Nie będę podawał instrukcji obsługi, bo jak wspomniałem, jest ona bardzo obszerna. Nabywca będzie się musiał, niestety, zmierzyć z angielskim tekstem, co wydaje mi się do pokonania. Sam posiadam znajomość tego języka w stopniu bardzo słabym i raczej pod kątem informatycznym, a mimo tego poradziłem sobie.
	Pierwszy krok do rozpoznania zapisu nutowego i przetłumaczenia go na brajla to użycie „SharpEye”. Tutaj mamy na szczęście skróty klawiszowe ułatwiające operowanie tym programem. Jeśli skojarzyliśmy go już z naszym sterownikiem do skanera, to po umieszczeniu strony z zapisem nutowym na skanerze, uruchamiamy program i możemy przystąpić do wczytania strony. Jeśli tak nie jest, w tym celu naciskamy Ctrl+Tabulator, by przejść na główne okno programu, a tam już są dostępne klawisze skrótu. Mamy bowiem tutaj dwa okna, jedno pokazujące zeskanowany materiał, a drugie do nawigacji. Po przejściu według wskazówki naciskamy Alt+F i wybieramy literę „t”, aby wejść do wyboru sterownika prowadzącego do skanera, którego chcemy używać. Wybieramy go i zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK.”.

Skanowanie
Naciskamy kombinację Alt+F, po tym literę „q”  i wchodzimy do wybranego skanera. Teraz musimy ustawić sposób skanowania obrazu. Ustawiamy obraz czarno-biały i rozdzielczość 300 dpi, zatwierdzamy przyciskiem „OK.”. Następnie, jeśli nasze oprogramowanie skanera na to pozwala, kombinacją Alt+S  zaczynamy skanowanie.

Rozpoznawanie
By zeskanowany materiał został rozpoznany, naciskamy kombinację Alt+R i zatwierdzamy enterem. Użytkownikom Jaws proponuję, by w tym momencie przełączyć sposób oznajmiania „na wszystko”, poprzez skrót Insert+S. Dzięki temu usłyszymy, ile procent zostało rozpoznane, a także informację o błędach w rozpoznanym materiale.
Tyle może zrobić osoba zupełnie niewidoma w tym programie. Nim przejdziemy do dalszego etapu obróbki, możemy rozpoznany materiał odsłuchać. W tym celu naciśniemy Alt+F i wybierzemy literę „l”. Usłyszymy odtwarzany fragment rozpoznanego tekstu nutowego na syntetycznym pianinie.
Ponieważ zeskanowany zapis nutowy ma nadal postać czarnodrukową,  przed zapisaniem go do dalszego przetwarzania potrzebna będzie pomoc osoby widzącej znającej się na notacji muzycznej w celu dokonania poprawek nieprawidłowo rozpoznanego przez skaner materiału nutowego. Mamy bowiem w oprogramowaniu skanującym możliwość edycji.

Program „Lime”
Po poprawieniu zeskanowanego materiału nutowego zapisujemy nasz wynik w dostępnych formatach, czyli: *.niw, *.mid, *.xml oraz zapis muzyki, które otrzymuje rozszerzenie zgodne z używanym oprogramowaniem Sharpeye.
Po zapisaniu importujemy plik z rozszerzeniem *.niw do programu „Lime” będącego składnikiem pakietu. Teraz możemy, a  nawet musimy wyedytować nasz materiał przed wysłaniem go do drukarki brajlowskiej. Tu kolejna niedogodność. Program ten mogą obsłużyć słabowidzący i widzący. Niewidomy może tylko sobie przy użyciu brajlowskiego monitora poczytać partie zapisu nutowego i na dobrą sprawę nic więcej. Jak poprawiać materiał, znajdziemy w dokumentacji oprogramowania „Goodfeel”.
Czy mimo to niewidomy może samodzielnie dokonywać poprawek w zeskanowanym materiale? Może! Do tego potrzebujemy tylko sekwencera MIDI i tu właśnie mamy bardzo przyjazny sonar z nakładką Cake Talking. Materiał ze skanera wysyłamy do naszego sekwencera i obrabiamy go przy użyciu dostępnych skrótów klawiszowych, bo oprogramowanie to jest całkowicie dostępne dla niewidomego muzyka.
Po dokonaniu koniecznych poprawek wysyłamy gotowy materiał do programu „Goodfeel”, aby go wydrukować. Najpierw wybierzemy tam używaną przez nas drukarkę, dokonamy stosownych ustawień w opcjach i wyślemy nasz dokument do druku.
Osobnym zagadnieniem jest skanowanie i transkrypcja, np. pieśni (tj. nut z tekstem). Jest to również możliwe, na dziś jednak nie uzyskamy takiego rezultatu, jak widzimy to, np. w „Nowym Magazynie Muzycznym”, gdzie teksty są rozdzielone od partii nutowej. Tutaj otrzymamy wynik taki, jak dla osoby widzącej, gdzie nad linią z nutami mamy tekst z podziałem nawet na sylaby odpowiadające konkretnym zapisom muzycznym. Tymczasem dobrze byłoby mieć możliwość wyodrębnienia tekstu z dokumentu muzycznego do osobnych fraz.
Ze względu na ograniczone ramy czasopisma, pokazałem możliwości tego oprogramowania jedynie w jak największym skrócie. Może gdzieś uda się pokazać pełne jego możliwości?
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3/ Triumf Dolnego Śląska (relacja Zofii Krzemkowskiej)

	Nie do przecenienia jest rola Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach w inicjowaniu różnych form prezentacji kulturalnych przez członków naszego środowiska. Jednym ze składników obchodów Międzynarodowego Roku Braille’a były zorganizowane w dniach 1-3 października 2009 „Interpretacje brajlowskie”, które odbyły się w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „Homer”. Informację na ten temat można było znaleźć na stronie internetowej Kieleckiego Centrum lub w biurze najbliższego Okręgu PZN.  
	Stosunkowo nikłe zainteresowanie „Interpretacjami” ze strony potencjalnych uczestników mogło, według mnie, wynikać z dwóch przyczyn. Pierwsza to konieczność wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 93 zł od osoby, także za przewodnika. Drugą barierą, oprócz zwykłej w takich razach tremy, mogła być słaba umiejętność czytania brajlem wśród absolwentów szkół dla niewidomych. Jest to umiejętność wymagająca niestety stałego, niemal codziennego doskonalenia. Początkowo zgłoszeń było wiele, ale im bliżej terminu konkursu, tym więcej wpływało rezygnacji. Ostatecznie w „Interpretacjach” wzięło udział 13 uczestników z całej Polski. 
 	Laureatami dwóch pierwszych nagród zostali: Magdalena Marciniszyn z Kłodzka i Wojciech Ławnikowicz z Wrocławia (powszechnie znany w środowisku niewidomy gitarzysta), drugą nagrodę zdobył również znany bard z Krakowa – Józef Głąb. Trzecie nagrody wywalczyli: 
Joanna Witkowska z Radomia, Urszula Wojtasik z Olsztyna oraz Rafał Lewandowski z Bydgoszczy. W grupie młodzieżowej III nagrodę zdobył Damian Zegarowski (dwóch pierwszych nie przyznano). Większość uczestników aktualnie nie pracuje zawodowo albo poszukuje pracy. Są absolwentami szkół w Laskach, Bydgoszczy i we Wrocławiu. 
	Za przygotowanie imprezy odpowiedzialny był filar Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, Arkadiusz Szostak. On też przygotował ciekawe teksty, którymi były fragmenty wydanych w Kielcach dzieł z zakresu prozy, poezji i satyry. Każdy uczestnik czytał trzy wylosowane przez siebie teksty. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili doświadczeni nauczyciele brajliści, oceniała przede wszystkim interpretację tekstu, a ponadto: płynność czytania, technikę przekazu słowa, ogólne wrażenie artystyczne, a nawet ubiór i postawę podczas prezentacji. Laureatom wręczono nagrody pieniężne i dyplomy.
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4/ Listy od Czytelników

[...] „Ciekawa skądinąd teza o "koszyku świadczeń rehabilitacyjnych" postawiona w artykule J. Mendrunia w październikowym numerze „BIT-u” powinna być rozszerzona, bo zabrakło mi informacji, kto miałby go realizować. W wypadku koszyka zdrowotnego podmiotów jest bardzo dużo - na terenie województwa mazowieckiego ponad tysiąc. A ile jest podmiotów mogących realizować koszyk rehabilitacyjny? Nasze państwo nie realizuje rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tylko zleca jej realizację organizacjom pozarządowym (czasem też innym organizacjom) i chce, żeby kosztowało jak najmniej i było wykonane jak najlepiej. To dobrze. Jakość przygotowania aplikacji mówi wiele o organizacji, o jej jakości i podejściu do problemu. Jeżeli nie będzie aplikacji i konkursów, to co pozostanie? Można wyrzekać na procedury i konkursy, trzeba zaproponować coś w zamian. Można po prostu finansować PZN i mieć z głowy, jak to było wiele lat, tylko wówczas należy zakopać pozostałe organizacje pozarządowe. Uff... No i nie wiem co dalej. Podobne uwagi cisnęły mi się pod klawisze po przeczytaniu tekstu p. Witka, ale wrodzone lenistwo nie pozwoliło mi na napisanie repliki. Pozdrawiam
J. Z.

[...] „Intrygującą jest propozycja pisywania tekstów sygnowanych pseudonimem. „Stary komuch”. Człowiek o lekkim piórze, ma ciekawy sposób patrzenia na wiele problemów. Tak to już jest, że ludzie w pewnym wieku posiadający zmysł obserwacji i bagaż doświadczeń lubią się wypisywać, ale istnieje cienka granica związana z tymi wypisywaniami – czasami ów pseudonim może sprawić, że czytelnicy opuszczają ten wypis. 
         Ciekawa i potrzebna jest rubryka z recenzjami książek. W kilku kołach naszego okręgu w ramach rozrywki intelektualnej organizuje się konkursy czytelnicze książki mówionej. Dawno temu Biblioteka Centralna,  osobiście kol. Klimkowski, podjął trud zorganizowania takiego konkursu na poziomie centralnym. Nic z tego nie wyszło. Nam udaje się organizować taki konkurs na poziomie eliminacji wojewódzkich, w których udział biorą uczestnicy–laureaci konkursów w kołach terenowych. Jestem przekonany, że przy pomocy literatury można osiągnąć wzbogacenie osobowości członków Związku i to w czasach, kiedy książka zastępowana jest „literackim fast foodem”. 
Z. Z. 
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5/ Film o Bibliotece Centralnej PZN w Internecie

(materiał nadesłany przez Mateusza Ciborowskiego)

Miło nam zaprosić Państwa do obejrzenia filmu o Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Film nosi tytuł „W świecie książek” i został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można go obejrzeć na stronie http://www.bcpzn.pl/film/ 
Przedstawia on jeden zwykły dzień z życia Biblioteki Centralnej PZN, 
ilustrując z jednej strony głębokie zintegrowanie tej instytucji ze 
środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku, a z drugiej - miejsce integrujące to 
środowisko, stanowiące centralny punkt spotkań czytelników korzystających z 
zasobów i usług biblioteki takich jak wtorki kulturalne w sali Muzeum 
Tyflologicznego, indywidualne kursy nauki pisma Braille'a, a przede 
wszystkim - książki dostępne w różnych formach zapisu, dostarczane do 
czytelników na różne sposoby. Książki, które często stanowią dla nich główne źródło rozrywki oraz wiedzy o świecie. Biblioteka Centralna PZN, to zatem miejsce wielowymiarowe, jednakże przede wszystkim miejsce prowadzone przez zwykłych ludzi dla zwykłych ludzi. Wspólne dla czytelników i większości pracowników BC problemy ze wzrokiem tracą w tym kontekście na znaczeniu...
Głównym założeniem prezentowanego materiału filmowego było właśnie 
uwidocznienie wszystkich powyższych wymiarów działalności BC PZN, ponadto przedstawienie ogólnego zarysu problematyki dostępu do książki i innych dóbr kultury przez osoby niewidome i niedowidzące w sposób łatwo przystępny dla przeciętnego widza, który dotychczas nie zetknął się z tym zagadnieniem. Do obejrzenia półgodzinnego filmu „W świecie książek" zapraszamy zarówno naszych czytelników, chcących pogłębić wiedzę o działalności Biblioteki Centralnej, jak też osoby nie związane ze środowiskiem niewidomych. Mamy nadzieję, że film będzie dla wszystkich z Państwa w równym stopniu interesujący.
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10. Zasady prenumeraty

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

1/ na papierze, w druku powiększonym, 
2/ czytany głosem syntetycznym, nagranym na płytach CD w formacie MP3, w systemie  DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD) oraz 
3/ w zapisie cyfrowym (format RTF), dostarczanym pocztą elektroniczną. 

Począwszy od tego roku „BIT” nie jest już wydawany na taśmie magnetofonowej.  
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 2 zł miesięcznie, 24 zł rocznie. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na ten wydatek, 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 na jego stworzenie, 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@wp.pl . Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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