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1. W kilku słowach 

Ucichł zgiełk sylwestrowych zabaw, huk fajerwerków i aparatury nagłaśniającej; posprzątano serpentyny, korki od szampanów i wypalone race. Przewietrzono sale z resztek dymu papierosowego, perfum i tanecznych zmagań. Powietrze uszło z balonów i jakby po części z ludzi. Coś się skończyło i coś zaczęło: stary i nowy rok! W gruncie rzeczy jest to sprawa bardzo umowna, gdyż, kierując się np. względami astronomicznymi, rok mógłby równie dobrze zaczynać się 23 grudnia, od którego kolejne dni są dłuższe od poprzednich, a do tego jeszcze następny po nim dzień obchodzony jest jako rocznica urodzin Zbawiciela, dzień, od którego liczymy lata Nowej Ery. Wszystko jest kwestią umowną, a choć każda okazja jest dobra do otwarcia butelki szampana lub pójścia na bal, to jednak zawsze z podobnym drżeniem serca słuchamy o północy uderzeń zegara, składając życzenia pomyślności wszystkim, których mamy wokół siebie. Odkąd sięgam pamięcią, tylko raz nie witałem Nowego Roku, gdyż nie dość, że nie byłem w nastroju do zabawy, to jeszcze miałem powody przypuszczać, że nadchodzący rok nie zapowiada się dobrze. Było to w grudniu 1981, gdy z rozkazu pewnego generała, jako żołnierz liczący dni do końca służby, zamiast w cywilu, znalazłem się w lesie, pod namiotem, mimo że pora roku ani miejsce nie zachęcały do biwakowania.
Równie apatyczny co reszta mych towarzyszy broni, przespałem sylwestrową noc, ciepło się opatuliwszy, mając nadzieję, że przyśni mi się roziskrzona światłami, jasna sala balowa, gdzie panie w olśniewających kreacjach z panami o nienagannych manierach wirują w rytm walca granego przez prawdziwą orkiestrę... Bal, na którym nigdy nie byłem i zapewne nigdy nie będę, chyba, że cofnę się do innej epoki!
	Od tamtego Sylwestra, pozbawionego muzyki i uroczystych życzeń, jednak pozostało we mnie coś, co nieodmiennie każe mi w takich umownie symbolicznych momentach pomyśleć przez chwilę o tych, którym z różnych powodów nie dane jest świętować, szczególnie o osobach samotnych, niechcianych, napiętnowanych niepełnosprawnością, oczekujących z lękiem, rzadziej z nadzieją, każdego, kolejnego dnia i kolejnego roku. Jak można tym ludziom  dodać otuchy, by uwierzyli, że los i dla nich może okazać się łaskawy? Na razie niech wystarczą kierowane w ich stronę dobre myśli, mające nieraz sprawczą moc. Mam nadzieję, że pochodzić one będą od nas wszystkich! Pomyślności w Nowym Roku, zwłaszcza dla tych, którzy czekają na nią od dawna!
	Zawartość niniejszego wydania w większości nawiązuje do spraw i wydarzeń wciąż jeszcze związanych ze starym rokiem. Nie było to zamierzone. Być może miniony rok okazał się za krótki, by zdążyć o wszystkim opowiedzieć i zakończyć rozpoczęte tematy? Myślę, że ich odświeżenie nie zanudzi Czytelników, a do niektórych spraw nawet trzeba i warto powracać.
Przyjemnej lektury!
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2. Aleksandra Bohusz – Staruszek wiecznie młody

Na wstępie pragnę wyrazić słowa wdzięczności dla Dyrekcji i Pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 6 w Łodzi za udzielone informacje i pomoc w zebraniu materiałów niezbędnych do napisania niniejszego artykułu. Szczególne podziękowania dla Pani Tisy Kręzel za udostępnienie monografii Ośrodka, której jest autorką.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 6 w Łodzi im. majora Hieronima Baranowskiego obchodził w 2009 r. 75-lecie swego istnienia. Jest przykładem instytucji, która, pomimo tak „sędziwego” wieku, nie tylko pozostaje w świetnej formie, ale wciąż dynamicznie się rozwija. Główne obchody jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów zaplanowano na 15 stycznia bieżącego roku. Z tej okazji warto byłoby przybliżyć Czytelnikom ”BIT-u” historię placówki, opowiedzieć o jej obecnej działalności i planach na przyszłość.
Starania o utworzenie w Łodzi szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych rozpoczęły się już w końcu lat 20. ubiegłego stulecia, jednak z powodu braku środków finansowych zostały zakończone niepowodzeniem. W 1930 r. przy Specjalnej Szkole Podstawowej nr 82 zorganizowano klasę dla uczniów z dysfunkcją wzroku, ale szybko ją rozwiązano, gdyż nie było przy niej internatu. Rok później Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał fundusze na jego utworzenie i klasę reaktywowano (liczyła sześcioro uczniów). W październiku 1931 r. został założony Komitet Opieki nad Dziećmi Ociemniałymi przy Szkole Specjalnej nr 82, a jego działaniami objęci byli uczniowie i absolwenci oddziału dla dzieci niewidomych z Łodzi i województwa łódzkiego. Jednocześnie pracownicy Polskiego Radia zaapelowali do mieszkańców miasta o wsparcie niewidomych uczniów, w efekcie czego w 1933 r. powstała Łódzka Rodzina Radiowa, która po rozwiązaniu Komitetu Opieki nad Dziećmi Ociemniałymi zajmowała się nimi aż do 1951 r.
W latach 30. XX wieku liczba dzieci niewidomych chcących się uczyć ciągle wzrastała i zaczynało brakować dla nich miejsca. Staraniem Łódzkiej Rodziny Radiowej, we wrześniu 1934 r. przy ul. Sienkiewicza rozpoczęła swoją działalność Specjalna Szkoła dla Dzieci Niewidomych w Łodzi nr 39. Rok później przeszła ona kolejną przeprowadzkę, tym razem do budynku przy ul. Abramowskiego. Pierwszym kierownikiem placówki został Eugeniusz Stasiuk. Jej rozwój zahamował wybuch II wojny światowej.
W 1946 r. reaktywowana placówka rozpoczęła działalność w nowym budynku przy ulicy Tkackiej i pod zmienioną nazwą, jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla Niewidomych. Na jej czele stanął niewidomy nauczyciel Józef Buczkowski (postać niezwykle zasłużona dla naszego środowiska, współtwórca późniejszego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia dla niewidomych w Bydgoszczy, nazwanego jego imieniem, ale niedługo potem funkcję tę objął ponownie Eugeniusz Stasiuk. Później dyrektorzy Zakładu, a także kierownicy szkoły i internatu zmieniali się stosunkowo często. Do tej pory najdłużej, bo aż 24 lata, placówkę prowadził Tadeusz Jankowski.
W 1954 r. władze oświatowe i przedstawiciele Wydziału Zdrowia doszli do wniosku, że ponieważ dzieci niedowidzące nie mają żadnej instytucji, która zapewniałaby im nauczanie specjalnie dostosowane do ich potrzeb, należy przenieść niewidomych uczniów do innych szkół dla osób całkowicie pozbawionych wzroku, a Zakład przy Tkackiej przygotować na przyjmowanie wyłącznie słabowidzących. Po modernizacji budynków szkolnych w październiku 1955 r. powstał Państwowy Zakład dla Dzieci Niedowidzących – pierwsza tego typu placówka w Polsce.
Jej głównym celem była, i nadal jest, jak najpełniejsza rehabilitacja społeczna oraz zawodowa wychowanków poprzez zapewnienie im takiego wykształcenia, po zdobyciu którego, będą mogli dalej rozwijać się intelektualnie i żyć jak najbardziej samodzielnie. Dlatego od początku istnienia Ośrodka realizowane w nim programy nauczania są tworzone w oparciu o podstawę proponowaną wszystkim placówkom edukacyjnym. Oczywiście nie może się obyć bez pewnych modyfikacji podyktowanych charakterem niepełnosprawności uczniów: wielu z nich opanowuje pismo brajla i korzysta ze specjalnych pomocy naukowych (na przykład wypukłych map i atlasów geograficznych). Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia z usprawniania widzenia, rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej. Przez pewien czas w łódzkim ośrodku uczono też obowiązkowo pisania na maszynie czarnodrukowej, aby w ten sposób ułatwić wychowankom pisemne porozumiewanie się z ludźmi widzącymi. Obecnie maszyny są z powodzeniem zastępowane przez komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, a lekcje maszynopisania – przez naukę informatyki.
Wiele lat w placówce istniała jedynie szkoła podstawowa. Zatrudniano instruktora szczotkarstwa, który prowadził warsztaty z tego zakresu i zamierzano utworzyć szkołę zawodową, ale, jak to często bywa, na przeszkodzie stanął brak pieniędzy. W okresie PRL-u niedowidzący absolwenci łódzkiej podstawówki uczyli się więc zawodu (głównie szczotkarstwa i dziewiarstwa) w innych miastach, rzadziej kończyli krakowskie studium masażu, a tylko nieliczni decydowali się kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących i na wyższych uczelniach. Wynikało to między innymi z tego, że – mając konkretny zawód – można było bez problemu dostać pracę w spółdzielni inwalidów, natomiast na otwarty rynek nie było łatwo się „przebić”, nawet z wyższym wykształceniem. W tych czasach od nauczycieli i wychowawców zatrudnianych w Ośrodku nie wymagano jeszcze specjalistycznych kwalifikacji tyflopedagogicznych. Rekrutowali się oni spośród absolwentów studiów magisterskich, ale pracowały też osoby z wyższym wykształceniem zawodowym, średnim pedagogicznym i takie, które ukończyły studium nauczycielskie. Część z nich z czasem poszerzała swoje umiejętności zawodowe. Późniejsi nauczyciele zaczynali na ogół od pracy wychowawców w internacie.
W roku 1970 placówkę przeniesiono na ul. Dziewanny 24, gdzie mieści się do dziś. Z początkiem lat 80. nastąpiła kolejna, jak na razie przedostatnia, zmiana jej nazwy na: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących.
Przeobrażenia w placówce zdecydowanie nasiliły się po przemianach ustrojowych, a jeszcze bardziej po reformie oświaty. Przede wszystkim poszerzono ofertę edukacyjną Ośrodka. W roku szkolnym 1991/1992 otwarto I klasę liceum zawodowego o profilu: masaż leczniczy, którą przekształcono w Technikum Masażu Leczniczego. Do jego sprawnego funkcjonowania potrzebne były nowe pomieszczenia, w związku z czym dokonano rozbudowy jednego z trzech pawilonów, w których mieściła się szkoła z internatem. Inwestycja ta była kosztowna, ale potrzebna. Z prowadzonych przez szkołę statystyk wynika, że 99 proc. jej absolwentów z tytułem technika masażysty podjęło pracę,  między innymi w placówkach służby zdrowia. Część z nich kontynuowała studia (głównie na uczelniach medycznych i kierunkach związanych z rehabilitacją i fizjoterapią). W latach 2001-2005 Technikum Masażu otrzymało nagrody i wyróżnienia za najlepszą ofertę edukacyjną na Łódzkich Targach Edukacyjnych.
Ponieważ wielu absolwentów Szkoły Podstawowej nr 39 miało przeciwwskazania do zawodu masażysty, w roku szkolnym 1993/94 utworzono liceum ogólnokształcące (obecnie nr LVI). Przyjmuje się do niego nie tylko młodzież niewidomą i słabowidzącą, ale także z innymi dysfunkcjami. W 2001 r. liceum otworzyło filię przy ul. Bardowskiego dla osób z problemami psychicznymi.
Od września 1999 r., ze względu na wymogi reformy oświatowej, placówka przy ul. Dziewanny prowadzi gimnazjum (obecnie nr 68), w którym istnieją klasy dla dzieci będących w normie intelektualnej a także o obniżonych możliwościach edukacyjnych.
W roku 2006 powstało Technikum Prac Biurowych, które wraz z Technikum Masażu tworzy obecnie Technikum nr 23 dla Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej. Od 1996 roku Szkoła Podstawowa nr 39 prowadzi klasę zerową realizującą program przedszkola i częściowo pierwszej klasy nauczania zintegrowanego. Szkoła ta została w 2003 r. uhonorowana tytułem: „Szkoła z klasą”.
Od początku swej działalności Ośrodek stara się obejmować swoich wychowanków jak najszerszą opieką. Oprócz psychologa i pedagoga szkolnego, placówka zatrudnia na pełny etat lekarza-okulistę i pielęgniarkę, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę medyczną. Istnieje też możliwość konsultacji na miejscu z internistą.
Pod koniec lat osiemdziesiątych polscy tyflopedagodzy zainteresowali się nową dziedziną wiedzy, jaką jest usprawnianie widzenia. W łódzkiej szkole powstała pracownia rehabilitacji wzroku, systematycznie wzbogacana w nowoczesne pomoce optyczne wykorzystywane do diagnozowania wad wzroku i chorób oczu oraz do terapii widzenia.
Ponadto uczniowie mogą brać udział w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych z zakresu: czynności dnia, orientacji przestrzennej, logopedii, nauki pisma punktowego itd. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w Ośrodku mają studia wyższe w swojej specjalności oraz przygotowanie tyflopedagogiczne.
W 1997 r. w obrębie placówki powstał Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Słabowidzących i Niewidomych. Obejmuje on swoją opieką dzieci w wieku do siedmiu lat. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Łodzi i województwie. Dzieci są diagnozowane między innymi przez: lekarza okulistę, rehabilitanta widzenia, instruktora orientacji przestrzennej i psychologa. W czerwcu 2000 r. pracownicy Zespołu wraz z innymi nauczycielami powołali do życia Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących „Spojrzenie”.
W cztery lata później, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 6 w Łodzi nadano imię majora Hieronima Baranowskiego – uczestnika kampanii wrześniowej, inżyniera, który przez wiele lat wspierał organizacyjnie i materialnie dzieci z dysfunkcją wzroku. Obecnie w ośrodku uczy się 200 dzieci i młodzieży, z czego około 70 korzysta z zakwaterowania w internacie.
Ważną rolę odgrywa ośrodkowa biblioteka. Jej zbiory obejmują podręczniki, lektury szkolne i pozycje beletrystyczne wydane zwykłym drukiem, drukiem powiększonym (niestety, bardzo niewiele), w alfabecie brajla oraz, coraz częściej, w formie książki mówionej (na płytach CD). Biblioteka szkolna przy ul. Dziewanny nie jest jednak wyłącznie miejscem wypożyczania książek, ale również miłego spędzania czasu. Uczniowie często przychodzą tu, aby odpocząć lub skorzystać z któregoś z czterech komputerów tworzących biblioteczne centrum multimedialne. Co roku w październiku organizowany jest Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, w który uczniowie chętnie się angażują. Trzy lata temu starsi czytali młodszym utwory Beatrix Potter (po polsku i w oryginale, czyli po angielsku), a największą atrakcją stał się przyniesiony przez bibliotekarkę żywy królik, nawiązujący do głównego bohatera książek pisarki. Natomiast w ubiegłym roku odbyło się spotkanie najmłodszych dzieci z niewidomą poetką z Radomia, Joanną Witkowską, która wydała tomik bajek pt. „Bajki z magicznej skrytki”.
Uczniowie i wychowankowie Ośrodka mogą też, zarówno w szkole, jak i w internacie, korzystać z różnych dodatkowych form aktywności, takich jak: klub krajoznawczo-turystyczny, sekcja sportowa, muzykoterapia, zespół teatralno-muzyczny, koło historyczne oraz z powstałej niedawno pracowni integracji sensorycznej i polisensorycznej. Od wielu lat Ośrodek organizuje latem i zimą obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
Pani Anna Tomaszewska kierująca placówką od 2000 r., planuje jeszcze w bieżącym roku utworzenie 2-letniej szkoły policealnej o specjalności: technik obsługi turystycznej, której oferta edukacyjna ma być przeznaczona nie tylko dla tutejszych absolwentów. Powstał też projekt stworzenia przy Ośrodku placu zabaw dla dzieci. Zamierzenie to jest realizowane we współpracy z radą osiedla, na którym mieści się szkoła. Dzięki temu z placu będą mogli korzystać zarówno wychowankowie Ośrodka, jak i dzieci z pobliskiego osiedla, co z pewnością będzie sprzyjać ich wzajemnej integracji.
Zadaniem długofalowym, a zarazem bardzo ambitnym, stała się idea utworzenia przy ul. Dziewanny Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Niewidomych i Słabowidzących, w którym mają się znaleźć między innymi: przedszkole dla dzieci z dysfunkcją wzroku, w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną, gabinety terapeutyczno-rehabilitacyjne i pokoje hotelowe dla rodziców. Aby zrealizować ten zamiar, konieczne jest wybudowanie nowego pawilonu. Stowarzyszenie „Spojrzenie” posiadające status organizacji pożytku publicznego ma nadzieję zdobyć na ten cel fundusze z jednego procenta podatku.
	Zasłużonemu „Jubilatowi” pozostaje życzyć, by nigdy nie zabrakło mu wigoru i żeby zawsze gromadził wokół siebie ludzi chcących pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, ludzi, którzy będą się troszczyć o jego nieustanny rozwój!
	Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i inne informacje na temat ośrodka znaleźć można na stronie www.blind.edu.pl 
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3. Anna Wietecha – Niewidomy internauta

W tym roku świętujemy dwudziestolecie istnienia tyfloinformatyki w Polsce, warto więc zastanowić się nad jej osiągnięciami oraz nad kierunkami potencjalnego rozwoju w przyszłości. Skoro jednak tematem mojego artykułu jest aktywność niewidomego użytkownika w sieci, na owe dwadzieścia lat pragnę spojrzeć z punktu widzenia tego, co obserwuję dzisiaj, a co stanowi efekt świetnej pracy tyfloinformatyków. Mam tu na myśli dostęp do elektronicznych zasobów informacji zdeponowanych na serwerach w globalnej sieci Internet. To dostęp szczególnego rodzaju, gdyż bez pokonania drobnych kroków prowadzących stopniowo do tego celu, czyli bez dynamicznego rozwoju infrastruktury sieciowej oraz screenreaderów i aplikacji internetowych, nie mógłby on zaistnieć.
Według mnie dostęp do Internetu dla niewidomych to jeden z fundamentalnych kroków na drodze rozwoju tyfloinformatyki. Stanowi on jedną z głównych zdobyczy owych dwudziestu lat doświadczeń, które pozwoliły niewidomym z większą łatwością samodzielnie uczyć się i pracować. 

Szanse i możliwości

Na początku pragnę przytoczyć znaczące stwierdzenie dra Stanisława Jakubowskiego, które kilka lat temu przekonało mnie do sięgnięcia po nowocześniejsze oprogramowanie, a w konsekwencji po dostęp do Internetu: w dorosłym życiu niewidomego dzień bez dostępu do Internetu jest dniem straconym. Jako że zwykle przywiązujemy się do tego, co jest już znane, a co za tym idzie – mniej wymagające, długo opierałam się tej prostej prawdzie, broniąc się przed wyimaginowanym niebezpieczeństwem. Bardzo długo sądziłam, że stabilność działania komputerowego stanowiska pracy stanowi dla mnie większą wartość niż potencjalne udogodnienie w postaci dostępu do sieci.
Ale kiedy sama wreszcie skorzystałam z dobrodziejstw Internetu, nie mogłam wyjść ze zdumienia nad mądrością i aktualnością tych słów. Już kilka dni po zainstalowaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu wiedziałam, że zaczyna się nowa epoka w moim życiu.
Rzeczywiście tak właśnie się stało, bo przez pierwsze dni wręcz nie mogłam się oderwać od komputera i przestać surfować po tak wielu stronach, które mnie interesowały. Już wtedy rozumiałam, że dla mnie, jako osoby niewidomej, świat stanie się do pewnego stopnia łatwiejszy, czyli bliższy i dostępniejszy. Zagrożeń przynoszonych przez sieć wówczas jeszcze nie doświadczyłam, natomiast dostrzegałam coraz więcej jej zalet. 
Na wstępie wspomnę o tych najbardziej oczywistych. Na plan pierwszy wysuwa się możliwość nieskrępowanego i bezpośredniego kontaktu z wieloma osobami poprzez pocztę e-mailową, czyli w formie w pełni dla mnie dostępnej. Wymagało to ode mnie bardzo niewiele wysiłku, oferując w zamian bezpieczny dystans względem adresata wiadomości, ale i pełną kontrolę nad jej treścią.
Gdy rozpoczęłam regularne korzystanie z bibliotecznych katalogów elektronicznych, doceniłam smak niezależności, bo według własnych potrzeb mogłam je przeglądać, obywając się znakomicie bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 
Nie mogę też pominąć ogromnej wygody sprawdzania w trakcie studiów rozmaitych informacji na stronach konkretnych zakładów, w których odbywałam zajęcia. Dzięki temu wielokrotnie oszczędziłam mnóstwo czasu, przeznaczając go nie na bezowocne podróże na wydział, ale na przygotowywanie i czytanie literatury.
Natomiast kontakt z wielojęzycznym światem uzyskałam dzięki, poleconemu przez życzliwego niewidomego internautę, programowi do odsłuchu stacji radiowych – Screamer Radio. Ujęło mnie wiele zalet tego narzędzia. Najważniejsza z nich to bogaty katalog stacji radiowych – tak tradycyjnych, jak i internetowych, których w uporządkowanym menu można znaleźć ponad cztery i pół tysiąca. Wybraną stację odszukać bardzo łatwo, bo dostępne dla screenreaderów menu zostało podzielone na kategorie alfabetyczne, gatunkowe, lokalizacyjne i językowe. Ponadto program oferuje możliwość nagrywania dowolnej stacji radiowej bezpośrednio ze strumienia transmisji internetowej do plików w formacie mp3. Dzięki temu łatwo można przechowywać w pamięci komputera obcojęzyczne nagrania audycji czy słuchowisk.
W kolejny etap wtajemniczenia w arkana sieci wkroczyłam wtedy, gdy zdecydowałam się zrobić pierwsze zakupy w sklepie internetowym. Jego wyższość nad sklepem tradycyjnym polegała na tym, że bez trudu mogłam przeczytać opis każdego produktu i dowiedzieć się o nim często nawet więcej, niż udałoby mi się to przy pomocy osoby widzącej w zwykłym sklepie. Nie do przecenienia była także sposobność racjonalnego i wyważonego porównania parametrów danej kategorii produktów, co może zapewnić w tak dużym stopniu tylko sklep istniejący wyłącznie w sieci. Mimo że długo odkładałam tę decyzję, obawiając się o bezpieczeństwo moich finansów, w końcu uruchomiłam dostęp do konta osobistego przez Internet. Bardzo szybko przekonałam się, jak wielkie ułatwienie stanowi dla osoby niewidomej, np. możliwość wykonywania przelewów bez wychodzenia z domu i brak konieczności wypełniania blankietów bankowych przy pomocy osoby widzącej. Całkowitą kontrolę nad własnymi finansami zyskałam jednak dopiero wtedy, gdy (mimo przestróg znajomych) otworzyłam konto osobiste w banku internetowym. Tam mogłam załatwić wszystkie, nawet najbardziej poufne operacje, siedząc wygodnie przed własnym komputerem.

Zagrożenia

Nowe rozwiązania wykorzystujące sieć internetową, udostępniane przez firmy informatyczne i usługowe, sprawiają, iż ma ona coraz więcej zalet, dostrzeganych także przez niewidomych użytkowników. Nie możemy jednak zapominać o zagrożeniach, jakie przyniósł ze sobą powszechny dostęp do globalnej, wirtualnej sieci. 
Pierwsze i najpoważniejsze to zagrożenie tzw. wykluczeniem cyfrowym, oznaczającym zepchnięcie na margines społeczny osoby z różnych powodów nie znające zasad obsługi komputera ani korzystania z Internetu. W tej grupie znaczny odsetek stanowią, niestety, ludzie niewidomi. Z drugiej strony, ograniczenie aktywności osoby niewidomej niemal wyłącznie do płaszczyzny wirtualnej prowadzić może do groźnej w skutkach alienacji. Ponadto Internet przyniósł ze sobą łatwość dokonywania najrozmaitszych oszustw. Globalna sieć to ogromny wybór informacji, z których nie wszystkie są w pełni rzetelne i godne zaufania. W takim środowisku trzeba umieć się orientować i umieć podejmować właściwe decyzje. Jako ostatnie z zagrożeń towarzyszących wszystkim użytkownikom sieci, wymienię elektroniczne wirusy – produkty informatyczne tworzone przez nieodpowiedzialnych użytkowników sieci, których bawią wszelkie formy szkodnictwa społecznego. Wirusy te utrudniają i spowalniają pracę komputerów, mogą też zniszczyć zgromadzone na nich dane.
Istnieją także zagrożenia niejako zarezerwowane tylko dla niewidomych odbiorców Internetu. Są to, np.: brak dostępności stron internetowych dla screenreaderów czy nadmierne uzależnienie niewidomych w poznawaniu świata od kolejnego, elektronicznego narzędzia.

Być wizjonerem

Informatyka, a wraz z nią również tyfloinformatyka zmienia się i rozwija niezmiernie szybko. Dlatego niełatwo jest wcielić się w rolę wizjonera i przewidywać kierunki rozwoju samej sieci, a cóż dopiero tyfloinformatyki. Można tylko powiedzieć, że Internet daje niewidomym bardzo wiele możliwości. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, żeby dostęp do nich miała jak najszersza grupa tych użytkowników.
Jednostkowe postulaty niewiele mogą zdziałać, pożądane skutki mogą przynieść jedynie rozwiązania systemowe (np. upowszechnienie programu „Komputer dla Homera”), bo wykluczenie cyfrowe to zagrożenie związane z postępem, podobne do chorób cywilizacyjnych.
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4. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha starego komucha – W obronie godności 
	Kiedy Jacek Kuroń na początku przełomu ustrojowego ogłosił, że występowanie o wsparcie nie jest niczym zdrożnym, to słowa te rozpoczęły jak gdyby nową epokę w życiu osób niepełnosprawnych. Moje młode życie upływało zawsze w poczuciu, że formy żebractwa wszelkiego rodzaju są czymś poniżającym i oto nagle oficjalnie ogłoszono, że niekoniecznie i że to się teraz nazywa fundraising. A w ciągu 20 lat, stale jeszcze siermiężnego polskiego kapitalizmu, ukształtowała się sytuacja dość interesująca, jeśli chodzi o zdobywanie środków przez osoby niepełnosprawne: oto powstały liczne stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które pozyskują środki – najczęściej z PFRON-u, chociaż nie tylko – na realizację swych celów statutowych. Na pierwszy rzut oka, zatem niewiele się zmienia w stosunku do minionego „realnego socjalizmu”, bo przecież zawsze środki musiały skądś przychodzić, konkretnie otrzymywano je z ministerstw, głównie Ministerstwa Zdrowia. Niby to samo, ale jednak nie to samo… Dlatego warto się zastanowić, jak zaistniałe zmiany ustrojowe wpłynęły na sytuację osób niepełnosprawnych w kraju, w sensie ich społecznej pozycji, na ile pozycja ta spełnia moralny postulat niedyskryminacji i przeciwdziałania wykluczeniu. Chodzi o to, czy można bez wątpliwości twierdzić, że tworzone są warunki dla realizacji moralnego postulatu równouprawnienia, równości i niedyskryminacji.
Najistotniejsza różnica między okresem minionym i – miejmy nadzieję – mijającym polega na tym, że obecnie organizacje ubiegające się o środki na realizację swych celów statutowych praktycznie nie mają żadnego wpływu na to, o co mogą się ubiegać. Poprzednio, np. PZN występował do Ministerstwa Zdrowia o środki na takie to a takie cele, uzasadniał potrzebę ich realizacji i po rozpatrzeniu zazwyczaj środki te otrzymywał w takiej czy innej wysokości. Rozwiązanie to stanowiło dość poważną gwarancję, że środki, o które występował PZN, powiedzmy na rehabilitację, były rzeczywiście na rehabilitację potrzebne. Gwarancja ta wynikała stąd, że PZN był zainteresowany tym, aby wykazać, iż rehabilitację tę prowadzić umie, dysponuje stosowną kadrą fachowców itp. 
Obecne rozwiązania wymuszają na stowarzyszeniach, aby raczej dostosowywały swoje działania do proponowanych ofert konkursowych. Niedawno natknąłem się w radiu na wypowiedź pani profesor (nazwiska nie pamiętam) o badaniach sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Powiedziała rzecz, jak się zdawało, bardziej oczywistą niż sama oczywistość, ale jednocześnie nie mogłem powstrzymać się od refleksji, że jest to „głos wołającego na puszczy”. Otóż profesor stwierdziła, że prawidłowe usytuowanie problematyki osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wymaga nie tyle ciągłych nowalijek, ile kontynuacji działań, prowadzonych od lat przez liczne stowarzyszenia dysponujące stosowną kadrą i doświadczeniem potrzebnym do ich skutecznej realizacji.
Oczywiście, rozwiązanie takie byłoby korzystne dla bardzo już dojrzałych organizacji, takich chociażby jak Polski Związek Niewidomych. Jednocześnie nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby obok PZN nadal działały liczne mniejsze, wyspecjalizowane w jakiejś dziedzinie organizacje, które realizowałyby z kolei w jakimś wąskim zakresie swą działalność statutową. Kwestia w tym, aby opracować stosowne metody aplikacji, sprawozdawczości i kontroli skuteczności.
Podstawowym hasłem kształtującym ruch niewidomych w powojennej PRL było „nic o nas bez nas”. Wynikało ono stąd, że ówcześni niewidomi działacze, chociaż nie zawsze dysponujący stosownym wykształceniem, mieli bardzo wysokie poczucie własnej godności. Po przełomie w 1989 roku, od samego początku słyszałem ze strony polityków i różnych ideologów, że potrzebne są rozwiązania systemowe. Do dziś nie wiadomo dokładnie, o co chodziło, prawdopodobnie każdy rozumiał to na swój sposób. Zwyciężyła w każdym razie taka oto idea, że o programach i ofertach dotyczących rehabilitacji decyduje jakieś gremium, które na pewno nie jest znane samym zainteresowanym, a zatem nie ma żadnej gwarancji, że gremium to składa się ze specjalistów. Ten fakt jest dla osób niepełnosprawnych czymś bardzo poniżającym, jest wyrazem ich dyskryminacji, żeby nie powiedzieć – pogardy!
Muszę tu po raz kolejny, choćby krótko, przypomnieć losy przedsięwzięcia Klubu Inteligencji Niewidomej RP, zrealizowanego z powodzeniem w czasie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o Międzynarodowy Festiwal poezji w Polanicy Zdroju „Poeci bez Granic”. Impreza spotkała się z wielkim uznaniem tak w kraju, jak i za granicą. Jej niespotykany charakter integracyjny został przychylnie odebrany przez środowiska kultury i nauki. Chodziło tu bowiem nie o to, by pozbierać dla celów rekreacyjnych jakąś grupę niewidomych, którzy z nadmiaru wolnego czasu zajmują się pisaniem, lecz o to, by niewidomi i inni niepełnosprawni, uznani jako poeci przez świat kultury, mogli wziąć aktywnie udział w imprezie, nie dlatego, że są niewidomi, ale dlatego, że są poetami. Aby to racjonalnie zorganizować, mieli możliwość przyjazdu z przewodnikiem, dodatkowe koszty, wynikające z braku wzroku czy innej niepełnosprawności, pokrywał PFRON. Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem Festiwalu był znany niewidomy poeta, Andrzej Bartyński.
Jednakże impreza ta była dofinansowana przez PFRON tylko raz, potem nie było można znaleźć żadnego programu, żadnej oferty PFRON-u, która nadawałaby się do zastosowania. Oczywiście niewidomi poeci uczestniczą nadal w festiwalu, nie mogą jednak już liczyć na żadną pomoc. 
Podobnych zjawisk dałoby się znaleźć więcej. Wymienię choćby mój pobyt w sanatorium, po operacji serca, gdzie nie istniała możliwość zabrania ze sobą przewodnika, chyba że pełnopłatnego. Dałem sobie jakoś radę, ale kosztowało mnie to tyle nerwów, że po sanatorium, zamiast nabrać sił, z kołataniem serca wylądowałem ponownie w szpitalu. 
Wydaje się, że po 20 latach kształtowania się nowego ustroju (czy też raczej powrotu do starego, rynkowego), na pierwszy plan wysuwa się dla niepełnosprawnych zadanie odzyskania podmiotowości, a co za tym idzie – należnej tym ludziom godności i szacunku dla ich wysiłku, pracy i dokonań. A to będzie możliwe tylko wówczas, gdy to oni sami zdecydują, przy udziale i pomocy specjalistów w konkretnych dziedzinach, co, jak i kiedy jest im potrzebne do pełnowartościowego życia. 
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5. Zofia Krzemkowska – Śladami Ludwika Braille`a 

W dniach 20-26 lipca 2009 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Paryża zorganizowana przez Zarząd Główny PZN, w związku z obchodzonym Międzynarodowym Rokiem Ludwika Braille`a. Wzięło w niej udział ponad 40 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski. Konieczność przebycia długiej trasy sprawiła, że na samo zwiedzanie stolicy Francji musiały wystarczyć trzy dni. To oczywiście zbyt mało, by poznać jej wszystkie atrakcje turystyczne, odwiedzić miejsca ważne z historycznego punktu widzenia, nie tylko dla Francji, ale całej Europy. Mimo to ten krótki „dotyk Paryża” pozostawił miłe wrażenie, nie tylko w mojej pamięci, ale także wśród uczestników wycieczki, z którymi miałam przyjemność rozmawiać.
	O Paryżu napisano wiele książek i wiele przewodników i dlatego podawanie encyklopedycznych informacji, w tym dotyczących miejsc, które było nam dane odwiedzić, mija się z celem. Zainteresowanych Paryżem i jego zabytkami odsyłam do wydanej w brajlu książki Olgierda Budrewicza – „Metropolie” (wydanie z 1988 r.) oraz książki mówionej Ludwika Stommy pt. „Paryskie spacery” z 2003 r., w interpretacji Ksawerego Jasieńskiego, publikacji będącej swoistym przewodnikiem po ulicach i placach Paryża. Obie pozycje są dostępne w bibliotece Centralnej PZN.
	Zapewne nie każdy wie, że w Paryżu mieści się biuro Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) przeniesione tu z Brukseli? We Francji, podobnie jak u nas, działa ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca niewidomych, ale mniej liczna. Istnieją również związki regionalne obejmujące pomocą niewidomych z danego terenu, a także stowarzyszenia tematyczne według profilu działalności, zrzeszające, np. niewidomych muzyków. Działalność ta jest zatem dość rozdrobniona pod względem organizacyjnym. 
Pierwsza szkoła dla niewidomych powstała w Paryżu w 1784 r., założona przez Valentina Haüy – żyjącego w latach 1745-1822. To właśnie tutaj w 1819 r. Ludwik Braille jako 10-letni chłopiec został przywieziony przez ojca na naukę. Później sam został nauczycielem niewidomych uczniów w szkole, w której mieszkał i pracował przez 33 lata, aż do śmierci.
Narodowy Instytut Niewidomych zwiedzamy w okresie wakacji, toteż świeci pustką. Normalnie jest tu około stu uczniów, z czego jedna trzecia pochodzi z Paryża i nie korzysta z internatu. Klasy, podobnie jak u nas, liczą od 9 do 12 uczniów, wychowankowie zdobywają tutaj wiedzę, łącznie z maturą. Właśnie trwał remont przygotowujący zabytkowy obiekt do kolejnego roku szkolnego. Nie zauważyliśmy w jego pomieszczeniach specjalnego przystosowania do potrzeb niewidomych i słabowidzących uczniów. Podziwialiśmy natomiast ładnie zagospodarowany ogród, z pomnikiem Valentina Haüy, i salę widowiskową, w której każdego miesiąca odbywają się publiczne koncerty uczniów uzdolnionych muzycznie. 
Warto wiedzieć, że Ludwik Braille był też pierwszym niewidomym organistą we Francji. Dzięki bezpłatnym lekcjom profesorów paryskiego konserwatorium oraz poparciu jednego z dyrektorów Instytutu, Braille otrzymał posadę organisty w kościele św. Mikołaja usytuowanym przy małej uliczce obok Luwru. 
Ostatniego dnia pobytu udaliśmy się do oddalonego o 40 km na wschód od Paryża, Coupvray – małej, liczącej zaledwie 3 tys. mieszkańców, rodzinnej miejscowości Ludwika Braille’a. Zadbane, ukwiecone miasteczko robi miłe, przytulne wrażenie. Dom zbudowany w połowie XVIII wieku przez dziadka słynnego Ludwika, służy obecnie jako muzeum pamiątek po twórcy pisma punktowego. Miejsce to jest odwiedzane głównie przez młodzież szkolną. Mimo obchodzonego w 2009 roku jubileuszu 200-lecia urodzin, byliśmy pierwszą zagraniczną grupą, jaka uwieczniła się w księdze pamiątkowej. Zwiedzanie muzeum rozpoczęliśmy od jedynej w owym czasie izby mieszkalnej. Mieszkali w niej rodzice Ludwika (Monika i Szymon- Rene) z czwórką dzieci. Znajduje się tu palenisko, nad którym zawieszano naczynia z potrawami, piec chlebowy, alkowa z łóżkiem, na którym 4 stycznia 1809 r. przyszedł na świat najmłodszy z rodziny, Louis. Na fotografii widnieje postać 12-letniego chłopca w granatowym szkolnym mundurku, jaki obowiązywał w Narodowym Instytucie Niewidomych. Obejrzeliśmy książki przepisywane rękoma Ludwika, stare modele maszyn do pisania z jego pracami. 
W skład muzeum wchodzi również warsztat rymarski ojca Ludwika – Szymona- Rene. To w tej pracowni, pod nieobecność ojca, 3-letni Ludwik nieszczęśliwie zranił się szydłem w oko i w wyniku zakażenia stracił całkowicie wzrok. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do górującego nad miasteczkiem kościoła św. Piotra i odwiedziliśmy pobliski cmentarz, na którym, jako relikwię, pochowano ręce Ludwika. Na ich ekshumację i przeniesienie do Panteonu nie wyraziły zgody władze Coupvray. 
Rodzinne miasteczko było azylem Ludwika przez całe życie. Nad pracownią ojca miał własny pokoik, tu spędzał wakacje, pracując nad alfabetem dla niewidomych. W liście do matki z 1847 r. Ludwik pisał: „Mieszkanie w dużym mieście nudzi mnie. Byłbym szczęśliwy gdybym mógł pooddychać świeżym powietrzem Coupvray i powłóczyć się po okolicznych wzgórzach”. 
Bogatsi o znajomość miejsc, w których Ludwik żył, uczył się, a potem, jako profesor, uczył innych młodych niewidomych, będziemy je zawsze wspominać, ilekroć sięgniemy po arkusze pisma punktowego, jako czytelnicy lub nauczyciele.
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6. Gdy świat spowija mgła...

Co to jest zaćma?

Zaćma (łac.: cataracta) to choroba dotycząca soczewki oka. Polega na częściowym lub całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, że soczewka traci swoją najistotniejszą cechę optyczną, tzn. przejrzystość.
Zaćma związana z wiekiem, tzw. „zaćma starcza” to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych w okulistyce. Dotyczy w jednakowym stopniu obu płci, jej początki mogą występować po 40. roku życia, a ujawnia się przeważnie między 50. a 60. rokiem. Choroba ta powoduje stopniową utratę widzenia i jest główną przyczyną ślepoty na świecie. Jest to jednak odwracalna utrata widzenia. U dorosłych, zmętniałą soczewkę usuwa się operacyjnie, a w to miejsce wszczepia się soczewkę sztuczną i chory odzyskuje wzrok. Inaczej leczenie prowadzi się w przypadku zaćmy wrodzonej u dzieci.

Rodzaje zaćmy 

Najczęściej spotykaną jest zaćma związana z wiekiem, czyli wspomniana już „zaćma starcza”, która stanowi ponad 90 proc. ogólnej liczby przypadków. Kolejnym rodzajem jest zaćma wrodzona – dotyczy dzieci. Wyróżniana jest też zaćma toksyczna – to najczęściej zaćma posterydowa (zmętnienie soczewki pojawia się w wyniku leczenia sterydami). Zaćma powstawać może w przebiegu takich chorób jak , np. cukrzyca lub tężyczka. Kolejnym rodzajem jest tzw. zaćma wikłająca – czyli będąca następstwem (powikłaniem) innych chorób oka, najczęściej powodowana przez choroby o charakterze zapalnym. Przyczyną zaćmy może też być uraz, tzw. zaćma pourazowa – wpływ temperatury (podczerwień), porażenie prądem elektrycznym, promieniowanie, zranienia przenikające gałki oczne (ciała obce wewnątrz gałki ocznej).

Objawy, przyczyny oraz leczenie zaćmy związanej z wiekiem

Objawami zaćmy związanej z wiekiem, czyli zaćmy starczej mogą być: zamglone widzenie, zniekształcenie obrazu, problemy z ostrością wzroku w jasnym świetle lub prowadzeniem samochodu w nocy (oślepienie). W zaćmie związanej z wiekiem mamy do czynienia z powstawaniem twardego, odwodnionego jądra soczewki, które osłabia widzenie. Starzenie się organizmu powoduje też zmiany równowagi biochemicznej i osmotycznej wymaganej do utrzymania przejrzystości soczewki. Warstwy zewnętrzne soczewki zwiększają uwodnienie i stają się nieprzejrzyste, obniżając ostrość wzroku.
U dorosłych z podjęciem decyzji o leczeniu operacyjnym nie trzeba czekać do momentu całkowitego zmętnienia soczewki. Zwykle podejmuje się ją wówczas, gdy widzenie pogarsza się do tego stopnia, że utrudnia to prowadzenie normalnego życia. Ponieważ do rozwoju zaawansowanej zaćmy dochodzi stopniowo, pacjent może nie być świadomy, w jakim stopniu wpłynęła ona na zmianę jego trybu życia (pacjent przyzwyczaja się do stopniowo i powoli pogarszającej się jakości widzenia).
Większość technik operacyjnych obejmuje wszczepienie sztucznej soczewki natychmiast po usunięciu zmętniałej soczewki oka. Aktualnie stosowane metody operacyjne pozwalają na szybkie pooperacyjne osiągnięcie dobrej funkcji oka. We wczesnym stadium zaćmy starczej, w celu zapobiegania postępowi zmętnienia soczewki stosuje się często preparaty w postaci kropli do oczu, których działanie ma na celu poprawę metabolizmu soczewkowego (np. w Polsce preparaty Catalin, Vitreolent). Ich skuteczność jest trudna do udowodnienia, gdyż szybkość rozwoju zaćmy jest indywidualnie różna.

Zaćma wrodzona

Osobnego omówienia wymaga zaćma wrodzona u dzieci. Objawy zmętnienia w soczewce mogą istnieć już przy urodzeniu lub w pierwszych miesiącach życia. Rodzice obserwują nieraz nieuwagę wzrokową dziecka bądź zez (leniwe oko). Biały refleks ze źrenicy, biała źrenica – to objaw podstawowy. Ten objaw występuje jednak również przy retinoblastomie – guzie wewnątrzgałkowym. Niemowlę może uciskać oczy kciukami lub piąstkami (zaćma obustronna). Inne objawy to zez, oczopląs oraz nieprawidłowy wynik badania ostrości wzroku w jednym lub obu oczach.
U dzieci przy tego typu objawach należy zawsze wykluczyć obecność guza wewnątrzgałkowego – wczesne rozpoznanie i leczenie retinoblastoma mogą uratować życie.
Podobne do zaćmy objawy mogą towarzyszyć również innym chorobom i zawsze wymagają właściwego rozpoznania lekarskiego oraz odpowiedniego do przyczyny postępowania leczniczego.
W zaćmie wrodzonej przyczyna jest zwykle nieznana. Brany jest pod uwagę wpływ leków (np. stosowanie kortykosteroidów w pierwszym trymestrze ciąży i sulfonamidów). Może być związana z cukrzycą u matki, galaktozemią płodu, zakażeniem wewnątrzmacicznym w pierwszym trymestrze ciąży (różyczka, zakażenie wirusem opryszczki, świnką) oraz niedożywieniem wewnątrzmacicznym.
Całkowita, obustronna zaćma wrodzona powinna być usunięta chirurgicznie w pierwszych miesiącach życia, aby nie dopuścić do powstania głębokiego i trwałego niedowidzenia, a także, aby umożliwić prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. Po operacji konieczna jest natychmiastowa korekcja niedostatecznej refrakcji, która w sposób najprostszy może być skompensowana okularami. Wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych, czyli sztuczne soczewki nie są stosowane u dzieci poniżej drugiego roku życia.
Jednostronna zaćma jest względnym wskazaniem do operacji i jest usuwana w okresie, kiedy można zapewnić korekcję optyczną oka pozbawionego soczewki. Jednostronna bezsoczewkowość jest kompensowana soczewkami kontaktowymi. Rehabilitacja dziecka jest długofalowa, wiąże się z koniecznością cierpliwej opieki pooperacyjnej. Współpraca rodziców z lekarzem (wieloletnia) i stosowanie się do jego zaleceń są podstawowym warunkiem osiągnięcia wyniku terapeutycznego.

Podsumowanie

Zaćma należy na szczęście do chorób oczu, które mogą być skutecznie leczone. Podobne do zaćmy objawy powodowane mogą być jednak przez wiele innych chorób narządu wzroku, czy też ośrodkowego układu nerwowego. Wymagają więc zawsze rozpoznania lekarskiego.
W przypadku problemów zdrowotnych i jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza. Powyższy artykuł daje zaledwie ogólną wiedzę o problemie, jakim jest zaćma. Przedstawione tu dane mają tylko wartość informacyjną i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej.

Oprac.: Bo-tek, źródło: http://zdrowie.flink.pl/zacma 

powrót do spisu treści

7. Bogusław Witek – Przy innym ogniu, w inną noc...

	Są miejsca, do których z przyjemnością wracamy nie tylko pamięcią, jeśli tylko nadarzy się ku temu sposobność, i są ludzie, w których towarzystwie bez wahania gotowi jesteśmy udać się dokądkolwiek na kilka dni, a nawet tygodni. Znam pewnego człowieka, na którego głos w telefonie: „Witam szanownego kolegę!”, moja twarz nieodmiennie rozjaśnia się uśmiechem, tak rzadko spotykanym u melancholików. Tym człowiekiem jest szef należącego do struktury CROSS klubu „Smrek” z Bielska- Białej, Antoni Szczuciński. Przynajmniej trzy razy do roku organizuje spływy kajakowe lub górskie obozy wędrowne, w ramach zadań powierzonych przez centralę CROSS i przez nią dofinansowanych albo z własnej inicjatywy, z pełną odpłatnością uczestników. Biorą w nich udział niewidomi i słabowidzący z całej Polski, ludzie ciekawi świata, których nie przeraża wysiłek fizyczny ani kaprysy pogody, za to pociąga otwarta przestrzeń, spotkanie z przyrodą, historią i ludźmi nie lubiącymi rozmawiać o chorobach. Wspólną cechą tych wyjazdów jest  „nadkomplet” chętnych do wzięcia w nich udziału, bez względu na wielkość dofinansowania. Nad tym fenomenem warto się zastanowić, może też jego wyjaśnianie stanie się zbędne po przeczytaniu poniższej relacji z dwóch imprez, jakie udało mi się zaliczyć jednym tchem w sierpniu i we wrześniu ubiegłego roku. Mam nadzieję, że uda mi się zachęcić niedoszłych amatorów wędrowania będących osobami słabowidzącymi do korzystania z tej formy rekreacji.
	Podczas górskich wędrówek sprawą najważniejszą nie jest wzrok, lecz odpowiednie obuwie. Zawsze preferowałem buty wojskowe ze względu na ich budowę chroniącą nogi do połowy łydek, wytrzymałość oraz cenę, adekwatną do wartości. Podeszwy mojego umundurowania polskich wojsk lotniczych mocno się wytarły, musiałem więc pomyśleć o nowym sprzęcie. Postanowiłem działać roztropnie i znalazłem stronę internetową, na której użytkownicy turystycznych butów dzielili się swoimi opiniami. W oparciu o nie wybrałem tym razem amerykańskie buty firmy Geox. Wydatek ponad trzystu złotych w sklepie z militariami w pełni się opłacił! Buty okazały się lekkie, odporne na wilgoć i co najistotniejsze – bardzo wygodne od pierwszego dnia po założeniu. Gdy w połowie sierpnia odebrałem telefon od organizatora, że „załapałem się” na wyjazd z listy rezerwowej, spakowałem plecak i po dokonaniu niezbędnych zakupów ruszyłem w towarzystwie naszej sekretarz redakcji na pierwsze w życiu spotkanie z Bieszczadami. Z Tereską przemierzyłem wcześniej wiele kilometrów górskich i nizinnych szlaków, zawsze korzystając z jej pomocnej dłoni i lepszych oczu. Tym razem było podobnie – prowadzony „na holu”, zręcznie omijałem pnie drzew, a jej jaskrawo żółty plecaczek służył mi za „latarnię morską”, gdy gęsiego wkraczaliśmy nagle z oświetlonej słońcem ścieżki w strefę cienia, w którym, nie mając czasu na przyzwyczajenie wzroku do zmiany warunków, przez pierwszą minutę musiałem posuwać się prawie po omacku. 
	W sezonie letnim z Wrocławia do Ustrzyk można dojechać nocnym autobusem PKS. Jest to niewątpliwe udogodnienie, jednak wybierający się w długą trasę z tym publicznym przewoźnikiem muszą pamiętać, że nie traktuje on pasażerów jak ludzi mających normalne, fizjologiczne potrzeby. Postoje na kolejnych dworcach nie trwały dłużej niż pięć minut, Panowie powinni sobie na czas podróży zawiązać coś na supeł, a panie... sam nie wiem, w każdym razie – żadnego picia na noc! Nic dziwnego, że gdy przed szóstą rano stanęliśmy w Tarnowie, wszyscy jak jeden mąż rzucili się na poszukiwanie toalet. Owszem, były, ale czynne dopiero od godziny 6.00, pozostało więc poszukać sobie ustronnego krzaczka. Znalezienie takowego na miejskim dworcu i to w sytuacji, gdy każdy z pasażerów chce tego samego i tylko dla siebie, nie jest łatwym zadaniem dla osoby słabowidzącej, w dodatku, gdy ma do dyspozycji pięć minut! Lepszy wzrok przewodnika jest w takich przypadkach absolutnie niezastąpiony. Cywilizacja europejska nie dotarła jeszcze na dworzec autobusowy w Tarnowie, został on wobec tego potraktowany tak, jak na to zasłużył... 
	Do pensjonatu „Jeleni skok” w Cisnej, celu naszej podróży, dotarliśmy przed południem. Od personelu dowiedzieliśmy się, że o zakwaterowaniu w ciągu kilku najbliższych godzin raczej nie ma mowy, ponieważ w Cisnej właśnie zakończyła się impreza pt.: „Bieszczadzkie anioły”, na którą zjechało dziesięć tysięcy gości, a do brudnych pokoi nie można przecież nas wpuścić.
Posprzątanie po takiej liczbie aniołów, to nie byle jakie wyzwanie, na szczęście dzień był ciepły i pogodny, pensjonat położony na południowym zboczu, z którego roztaczał się piękny widok na Cisną i otaczające ją wzgórza. Można było usiąść przy stoliku lub ułożyć się na trawie i kontemplować tę fantastyczną zmianę pejzażu, jaka dokonała się zaledwie w kilkanaście godzin od opuszczenia wielkiego miasta.
	Smakując leniwie ów malowniczy widok i racząc się poranną kawką, zawarliśmy znajomość z właścicielką pensjonatu, młodą (na oko 30-letnią) kobietą, która na wstępie wyznała nam, że jej utrapieniem są goście domagający się „nie wiadomo jakich luksusów”, tak jakby można było ich oczekiwać za marne 100 zł za dobę. Zapewniliśmy ją solennie, że do takich gości nie należymy i że najważniejsze dla nas są pogoda i dobry humor podczas długich marszów po górach. Niedługo potem okazało się, że dla pani Malwiny zbędnym luksusem było, np. rozpakowanie i powieszenie rzeczy w szafie lub na wieszakach, gdyż takich sprzętów nie uświadczyło się w pokojach. Poranna kawa wypijana przy stoliku na zewnątrz i widoczna stamtąd niesamowita panorama to jedyny luksus, jaki kojarzyć mi się będzie z tym miejscem. Reszta nie jest godna polecenia, toteż, gdy przyjedziecie do Cisnej, przesadźcie „jelenim skokiem” ten pensjonat i poszukajcie innego lokum.
	Nigdy przedtem nie chodziłem po Bieszczadach i bardzo byłem ich ciekaw. Osobliwym może się wydać ich kształt. Dla mnie, człowieka niezbyt dobrze widzącego, za to o nieuczesanej wyobraźni, było to wrażenie podobne do znalezienia się w sklepie z damską bielizną, w którym sprzedaje się wyłącznie wielkie biustonosze. Może to niezbyt stosowne porównanie, ale jeśli ktoś patrzył z oddali na taką, np. Połoninę Caryńską, ten pewnie się ze mną zgodzi. Potwierdza to też charakter dosłownie każdej wycieczki, przypominający wspinanie się krasnoludków na odwróconą miskę. 
Najpierw idzie się po płaskim terenie, by po kilkunastu minutach szlak bez ostrzeżenia zmieniał kierunek z poziomego na niemal pionowy. Wspinaczka leśnymi duktami trwa z reguły kilka godzin a coraz łagodniejsze podejście sygnalizuje zbliżanie się do szczytu wzniesienia. Tam, ponad górną granicą lasu, rozciągają się połoniny – wysokie, dzikie, smagane wiatrem trawy, nad którymi jest już tylko nieskończona, otwarta przestrzeń. Wędrówka ścieżką wijącą się wśród połonin wynagradza poniesione trudy wspinaczki i wypocone hektolitry. Nizinny i osiadły (czytaj: przykomputerowy tryb życia) sprawił, że podczas spacerów pod górę moją koszulkę zawsze można wyżymać, i dlatego miewam w plecaku zmianę odzieży. Teraz, dla odmiany, dech zapierają rozciągające się dookoła widoki mieniące się barwami późnego lata: żółcienie, ochra, beż i dojrzała zieleń, przechodząca w oddali w szarość i błękit. A wszystko to w miłych męskiemu oku, wypukłych kształtach i wręcz niewyczerpanej ilości. Bieszczady są bardzo rozległymi górami i trzeba w nich nastawić się na pokonywanie sporych odległości. 
	Poza zwykłym ekwipunkiem, zabieranym na kilkugodzinne trasy, warto zaopatrzyć się w składane kije typu nordic walking (jeśli chodzimy w parze z przewodnikiem, wystarczy dla każdego po jednym). Zapewniają one dodatkowy, niekiedy zbawienny, punkt oparcia w zdradliwym terenie, a przy tym rozkładają wysiłek na cztery, a nie tylko dwie kończyny. 
	Skoro już mowa o przewodniku, to będąc osobą niewidomą lub bardzo słabo widzącą, dobrze jest go mieć i najlepiej własnego. Wybieranie się na tego rodzaju wyjazdy z przekonaniem, że jakoś to będzie i że zawsze się trafi jakaś litościwa dusza, nie jest, moim zdaniem, dobrym pomysłem, chyba, że organizator bierze ten problem na siebie i zapewnia „przydział” właściwej osoby. 
	Antoni Szczuciński jest typem człowieka z charyzmą, przypominającym szypra starego, rybackiego kutra. Krzepki, o solidnej budowie i niespożytej energii, jowialnym, przyjacielskim usposobieniu, ogorzałej twarzy, częściowo przykrytej szpakowatą brodą, obdarzony jest tubalnym, ochrypłym barytonem, którym wygłasza niezliczone, krasomówcze przypowieści. Do pełnego obrazu brakowałoby tylko marynarskiej kurtki, znoszonej czapki z daszkiem i nieodłącznej fajki. Jako niewidomy, nie mógł, niestety, zostać wilkiem morskim, za to świetnie sobie radzi na lądzie, sprawnie dowodząc kolejnymi załogami wypraw krajoznawczych, z pomocą stałej i wypróbowanej garstki oficerów. Niekiedy jest też autorytarny i impulsywny, na szczęście zwykle jest przy nim pani Ela, osobista asystentka, sekretarka, księgowa i przewodnik, zbierająca na siebie, niczym piorunochron, wszelkie niebezpieczne iskrzenia. Pani Ela dała się nam poznać jako osoba zrównoważona i cierpliwa – któż inny mógłby od czterdziestu lat być towarzyszką życia tak niespokojnego ducha? Antoni ma jeszcze jedną cechę, którą bardzo popieram: stara się wybrać, jako bazę i miejsce zakwaterowania, taki ośrodek, w którym utrudzeni wędrowcy, po dniu pełnym turystycznych atrakcji, mają zapewniony przyzwoity komfort wypoczynku i pierwszorzędną kuchnię. Jeśli natomiast okazałoby się, że zaufanie zostało nadszarpnięte, takie miejsce nie otrzyma drugiej szansy. Ta sama zasada odnosi się też do uczestników wyjazdów. 
	Wspomniałem wyżej o garstce „oficerów”, więc najwyższa pora ich przedstawić. Pierwszym z nich jest Marek Przewięzikowski, przewodnik górski, niewyczerpana skarbnica wiedzy geograficznej i historycznej. Obserwowałem go i słuchałem zawsze z niekłamanym podziwem, ale i z podejrzliwością, którą za chwilę wyjaśnię. Otóż Marek, wyglądający na człowieka w średnim wieku, nigdy się nie męczył! Nieważne jak bardzo forsowne było podejście do miejsc wyznaczonych na krótkie odpoczynki i złapanie oddechu, nasz przewodnik tym samym co zawsze, pozbawionym śladu zadyszki, głosem, objaśniał panoramę okolicznych wzgórz, nazywając po imieniu wszystkie bliższe i dalsze wzniesienia, jakby były członkami jego rodziny. Tak było za każdym razem – spokojny, równy rytm kroków i to samo tempo, bez względu na kąt nachylenia stoku. To bez wątpienia jeden z najlepszych przewodników turystycznych, jakich znałem albo... nowoczesny prototyp super robota, android, zakupiony przez klub „Smrek” za środki PFRON-u lub przezeń wypożyczony do testowania. Nieraz zastanawiałem się, czy pod tą twarzą bez cienia emocji, krzty zmęczenia czy choćby kropelki potu, nie ma przypadkiem plątaniny drucików, tranzystorów i mikroprocesorów? Potrafił co do minuty przyprowadzić grupę na umówione miejsce, z którego odbierał nas mikrobus, choćby trasa liczyła wiele kilometrów i trwała wiele godzin, wliczając w to krótsze i dłuższe postoje. Niby tak właśnie powinno być, ale nikt mi nie powie, że to jest normalne! 
	Kolejnym oficerem jest Irena Tomal, kierownik pierwszego obozu, ucieleśnienie niezmąconego spokoju i życzliwości dla innych. Jej opanowanie i zawsze obecny anielski uśmiech, rozładowywały wszelkie napięcia, jeszcze zanim te zdołały się pojawić. Podczas pożegnalnego wieczoru każdy z uczestników otrzymywał na pamiątkę wierszowaną fraszkę jej autorstwa, będącą dowcipną, a zarazem niezwykle trafną charakterystyką jego osoby.
Rzadkie połączenie talentu poetyckiego z darem obserwacji!
	Nie mógłbym pominąć jeszcze jednego ze stałych „oficerów” –  Waldemara Lubańskiego, do którego powyższe miano nawet pasuje, gdyż był kiedyś zawodowym żołnierzem. Jego zadaniem było znajdować się zawsze tam, gdzie być powinien i z zadania tego wywiązywał się bez zarzutu, zawsze gotowy do pomocy, zawsze tryskający humorem i energią.
	W ciągu ostatnich lat cywilizacja dotarła także w Bieszczady. Najbardziej widocznym tego symptomem są wygodne asfaltowe drogi, którymi można dojechać do każdej wsi, w pobliże szlaków turystycznych. Na wielu odcinkach stromych podejść są zainstalowane poręcze, a błotniste ścieżki nierzadko przykryte są drewnianymi chodnikami. Mimo to nie brakuje okazji do kontaktu z dziką przyrodą i ujrzenia zakątków, skłaniających do refleksji, niemych świadków tragicznej historii tych ziem – opuszczonego, łemkowskiego cmentarza, samotnej cerkwi na polanie czy studziennych żurawi w miejscu, które niegdyś było wsią.	
Żal było wyjeżdżać z Cisnej po dwóch tygodniach wędrowania wśród słonecznych, smaganych wiatrem połonin. Każdy, kto choć raz był w Bieszczadach, wie jak łatwo zarazić się ich „bakcylem”. Podobnie było z Tereską, toteż, gdy w połowie września charakterystyczny głos "szanownego kolegi" oznajmił w słuchawce, że niespodziewanie zwolniły się dwa miejsca, w ciągu paru dni byliśmy znów gotowi do drogi na spotkanie ze znajomymi szczytami, teraz ubranymi w jesienną szatę.
	Podróż upłynęła szybko i wygodnie, tym razem punktem zbornym był dworzec PKP w Krakowie, do którego łatwo dojechać z każdego miejsca w kraju. Tam czekał na uczestników duży mikrobus z przyczepą na bagaże. 
Zakwaterowani zostaliśmy w pensjonacie „Pod Łopiennikiem” w Dołżycy koło Cisnej. Dołżyca jest wsią, w której po pamiętnej „akcji Wisła” pozostał tylko jeden zamieszkały dom. Obecnie jest ich kilkanaście, skupionych wzdłuż krętej drogi odbijającej od głównej szosy i kilka położonych wyżej na zboczu, gdzie ulokował się nasz ośrodek. Pierwsze wrażenie jest od razu korzystne, a to za sprawą balkonów, w jakie wyposażone są pokoje. Nie trzeba nikomu udowadniać, jak przydatny jest to element, nie tylko z powodu możliwości nieskrępowanego porannego „przeciągania się” z twarzą wystawioną na pierwsze promienie słońca, ale przede wszystkim z racji dysponowania własnym miejscem do suszenia bielizny. 
	Dalsze wrażenia były równie korzystne, mam tu na myśli doskonałą, domową kuchnię, której przysmaki przez cały pobyt dogadzały niezmiennie naszym podniebieniom. Gospodarze mieli cztery konie huculskie, z których usług było nam dane skorzystać, był też trzymający je w ryzach pies Puszek, zwierzę o wilczym spojrzeniu skośnych oczu, lecz wybitnie przyjacielskich manierach w stosunku do gości. Gdy życzył sobie, żeby go pogłaskać, bezceremonialnie ustawiał się w poprzek drogi, mocno przywierając cielskiem do nóg człowieka. Nie znając tej „dworskiej” etykiety, pierwszego dnia nieomal przekoziołkowałem przez grzbiet zwierzaka, który chciał się ze mną tylko przywitać. Nocami dla odmiany słychać było donośne porykiwanie jeleni, które podchodziły bardzo blisko zabudowań.
Druga edycja bieszczadzkiego obozu wędrownego z założenia była mniej forsowna, za to miała ciekawszy program krajoznawczy. Każde z odwiedzanych miejsc w pełni zasługuje na odrębną relację, toteż ograniczę się tylko do ich wymienienia jednym tchem: Słowacki Preszów (starówka i muzeum wina), wycieczka do Lwowa (zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich oraz Starego Miasta w towarzystwie polskojęzycznej przewodniczki), klasztor w Komańczy, skansen kultury łemkowskiej w Zyndranowej, zapora wodna na Solinie – to wszystko podczas jednej tylko wyprawy.
Jednym z warunków udanego wyjazdu w Bieszczady jest dobra pogoda. W naszym przypadku spisywała się idealnie. O tym, jak mogłoby być, gdyby opuściło nas szczęście, przekonaliśmy się podczas wycieczki na Łopiennik, nazajutrz po deszczowej niedzieli. Bieszczady w większości zbudowane są z piaskowca, a ziemne szlaki nie sprawiające normalnie większych problemów, po nasiąknięciu wilgocią zamieniają się w gliniane ślizgawki. W ciągu kilku godzin marszu w górę i w dół, wielokrotnie wkraczaliśmy w głąb lasu dla ominięcia błotnistych kolein i pochyłości, na których nie sposób było ustać, a i tak każdy zaliczył po kilka upadków. Podczas niesprzyjającej aury Bieszczady potrafią być naprawdę niesympatyczne! Sympatyczni byli natomiast uczestnicy obydwu wyjazdów, których rozpiętość wieku od 14 do 70 lat pokazała, że podczas mądrze zaplanowanej i rzetelnie przeprowadzonej imprezy turystycznej każdy może się dobrze czuć i czerpać z niej dużo satysfakcji. Uważam, że w wędrowaniu nieważne jest – dokąd, ważne – z kim...
Do tej pory Czytelnicy „BIT-u” zdążyli mnie poznać jako malkontenta, skłonnego bardziej do krytyki niż chwalenia. Mogą Państwo potraktować powyższą relację jako mało obiektywną, podyktowaną względami osobistymi, na które sam wskazywałem w artykule o „szczęściu do wynajęcia”.
Zapewne coś w tym jest, gdyż nie da się ukryć, że prezes „Smreka” jest jedną z ostatnich osób, które chciałbym do siebie zrazić, z drugiej jednak strony, gdyby to wszystko nie było prawdą, to po prostu zachowałbym dyplomatyczne milczenie. Obawiam się tylko jednego, że reklama, jaką zrobiłem memu „Szanownemu koledze” spowoduje taki wzrost zainteresowania organizowanymi przez niego imprezami, że i tak nie będę mógł się do nich dopchać. Mimo to zaryzykuję dokończenie tytułu: „... do zobaczenia znów!”.
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8. Jan Kowalski – Porównanie trzech typów urządzeń nawigacyjnych 

Na rynku krajowym istnieją trzy różne systemy sprzętowe i programowe wspomagające poruszanie się osób niewidomych. Niezależnie od stosowanego systemu należy pamiętać, iż jest to sprzęt dla osób dobrze zrehabilitowanych oraz że jego stosowanie musi być poprzedzone praktycznym zaznajomieniem się z otrzymywanymi komunikatami w różnych sytuacjach.

Nawigator

Pod względem kolejności pojawienia się, pierwszym jest Nawigator produkowany od 2004 roku przez firmę Migraf z Gdańska. Obecnie produkowana jest czwarta wersja sprzętowa i programowa tego urządzenia. Jest sprzętem przeznaczonym wyłącznie do celów nawigacji GPS i od samego początku w założeniach konstrukcyjnych był pomyślany jako sprzęt dla osób niewidomych. 
Wymiary urządzenia to 6 na 11 na 2 cm, a waga to 120 gramów. Jest wyposażony w baterię litową o dużej pojemności, co pozwala na ciągłą pracę w przez około 30 godzin, a to oznacza, iż do typowej eksploatacji przez kilka godzin dziennie wystarcza ładowanie baterii raz w tygodniu.
Urządzenie kosztuje około 3500 zł i do podstawowej eksploatacji nie potrzebuje żadnych innych opłat. Oczywiście poza kosztem energii potrzebnej do naładowania akumulatora. Zestaw około 90 000 punktów adresowych i POI na karcie pamięci kosztująe około 240 zł.
Obsługa odbywa się poprzez naciskanie wyraźnie ukształtowanych i stosunkowo dużych klawiszy z mechanicznym „klikiem". Klawiszy jest 16 i są rozmieszczone w postaci zbliżonej do standardowego telefonu komórkowego. Klawisze naciska się pojedynczo, dzięki swym wymiarom i kształtowi możliwe są do obsłużenia poprzez ubranie.
Nawigator jest wyposażony w głośnik oraz gniazdko słuchawkowe. Posiada również złącze USB służące do ładowania akumulatora oraz do komunikacji z dedykowanym programem komputerowym, pozwalającym na archiwizowanie zapisanych punktów, ich wymianę z innym użytkownikiem oraz łatwą modyfikację posiadanych zasobów przy użyciu zwykłego komputera. 
Nawigator do swej pracy wykorzystuje jeden z lepszych na rynku, szwajcarski odbiornik GPS U-blox. Charakteryzuje się on bardzo wysoką czułością, gwarantującą praktycznie nieprzerwane otrzymywanie pozycji geograficznej, krótkim czasem restartu oraz możliwością korzystania z poprawek satelitarnych systemu EGNOS i jest przystosowany do korzystania z danych europejskiego systemu nawigacji GALILEO, o ile zostanie wdrożony do użytku. Poza tym parametry odbiornika są przystosowane do najbardziej typowego sposobu korzystania ze sprzętu, czyli przez osobę pieszą. 
Podstawowym sposobem pracy Nawigatora jest korzystanie z własnoręcznie zapisanych punktów. Jednak można również łatwo wprowadzać do niego punkty otrzymane od innych użytkowników, pochodzące z map elektronicznych, a także korzystać z baz danych zakupionych w Wydawnictwach Kartograficznych.
Obsługa urządzenia jest stosunkowo łatwa, także w trudnych warunkach, jak na przykład skrzyżowanie ulic w godzinach szczytu. Większość funkcji niezbędnych do nawigowania oraz zapisu punktów jest wykonywanych po jednorazowym naciśnięciu klawisza. Zapis nowego punktu wymaga dwóch naciśnięć klawiszy i wypowiedzenia dowolnego komunikatu związanego z tym punktem. Polecenia rzadziej używane oraz modyfikujące ustawienia czy zmieniające parametry wymagają trzech do pięciu naciśnięć klawiszy. Nie stanowi to utrudnienia, ponieważ takie operacje są dokonywane w czasie przygotowania do drogi.
Aparat przewiduje różne sposoby nawigacji. Zapoznanie się z nimi nie wymaga długiego czasu. Do urządzenia jest dołączona kompletna dokumentacja na płycie CD wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz gotowymi, całkiem sporymi zestawami punktów z terenu całej Polski. Możliwe jest także korzystanie z pliku pomocy standardowo nagranego na każdej karcie pamięci.
Dodatkowo można kupić zestawy dokładnych współrzędnych dla punktów adresowych. Obecna oferta wydawnictw kartograficznych liczy około dwa miliony punktów adresowych i wciąż będzie rosła. Z tych zasobów można korzystać, traktując je jako bazę do lokalizacji pozycji użytkownika albo – po wyszukaniu żądanego adresu – jako miejsca, do którego użytkownik jest prowadzony przez Nawigatora.

Loadstone

Drugim urządzeniem, jakie pojawiło się na naszym rynku, jest Loadstone. Tak naprawdę to nie jest urządzenie, ale program do zainstalowania w telefonie komórkowym wyposażonym w system Symbian. Do korzystania z programu niezbędne jest również wyposażenie telefonu w oprogramowanie udźwiękowiające oraz odbiornik GPS korzystający z łącza Bluetooth. Program Loadstone jest rozprowadzanye jako Open Source i nic nie kosztuje. Dodatkowy odbiornik GPS to koszt od 150 do 500 złotych. Do tego dochodzi koszt telefonu z Symbianem oraz oprogramowania udźwiękowiającego. Pod względem funkcjonalnym jest to sprzęt, który działa podobnie jak Nawigator. Korzysta ze zgromadzonych samodzielnie lub otrzymanych z zewnątrz zestawów punktów. Punkty są zatytułowane tekstem wprowadzanym z klawiatury, a odczytywanym przez program udźwiękowiający np. Talks. To oznacza, iż zapisanie jakiegoś punktu wymaga wprawnego posługiwania się klawiaturą, jak przy pisaniu  SMS-ów.
Dodatnią cechą programu jest zamiana klawiatury telefonu na klawiaturę funkcyjną, pozwalającą na wybieranie większości poleceń jednym naciśnięciem klawisza. 
Wadą programu jest konieczność jego ponownego uruchamiania po każdym, nawet chwilowym zgubieniu sygnału z satelity.
Korzystanie z wbudowanych w aparacie telefonicznym odbiorników GPS nie jest zalecane z trzech powodów. Po pierwsze, nie każdy telefon pozwala na wykorzystywanie odbiornika przez dodatkowy program. Po drugie, jakość tych odbiorników jest niewystarczająca do pracy w trudniejszych warunkach, które w mieście należą do typowych. I po trzecie, włączenie odbiornika GPS skraca czas pracy telefonu do 3-4 godzin. Ponadto telefoniczne odbiorniki GPS przystosowane są bardziej do celów nawigacji samochodowej, która znacząco różni się od sposobu poruszania się osoby pieszej.
Korzystając z Loadstone’a, trzeba pamiętać o szybkim wyczerpywaniu się baterii telefonu obciążonej działaniem dwóch prądożernych programów – udźwiękowiającego oraz służącego do nawigacji. Praktycznie trzeba telefon ładować codziennie, jeśli nie chcemy znaleźć się w sytuacji braku łączności podczas powrotu do domu. Systematycznego ładowania wymaga też akumulator odbiornika GPS, który nie ma dostępnej bezwzrokowo sygnalizacji stanu baterii.

WayFinder Access

Produktem, który jako trzeci pojawił się na rynku nawigacyjnym, jest WayFinder Access. Tak jak Loadstone, jest to oprogramowanie przeznaczone do instalacji w telefonie z systemem Symbian i tak samo należy go wyposażyć w dodatkowy odbiornik GPS. Koszt oprogramowania jest stosunkowo wysoki i wynosi około 1900 złotych. Do tego także należy doliczyć koszt programu udźwiękowiającego oraz odbiornika GPS. 
Posiada dodatkowo nakładkę na program nawigacyjny przeznaczoną do nawigacji samochodowej. Niektóre funkcje nakładki, jak na przykład ładowanie map, muszą wykonać osoby widzące.
Program działa na zasadzie automatycznego przewodnika, w którym ustawia się miejsce startowe i miejsce docelowe, a program wyszukuje drogę, którą jest, w zasadzie, droga samochodowa oraz prostymi komunikatami stara się prowadzić po tej drodze. Warunkiem niezbędnym do uzyskania takiego efektu jest możliwość wprowadzenia takich dwóch punktów oraz istnienie pomiędzy nimi drogi samochodowej. Może się okazać, że droga będzie prowadziła, np. przez całe miasto lub nie zostanie znaleziona. W sytuacji znalezienia się w miejscu, gdzie program nie ma dostatecznych danych, otrzymujemy komunikat: „Zjechałeś z trasy”. Takich miejsc w codziennych, pieszych wędrówkach jest, niestety, sporo. Na terenie wsi, bądź małych miasteczek :„Zjechałeś z trasy”  może się okazać jedynym komunikatem oznajmianym przez program.
Program korzysta bowiem z map produkowanych poza Polską, a więc bez zbytniej troski o ich aktualizację i drobiazgowość. Powodem jest małe rozpowszechnienie tego oprogramowania w Polsce, przede wszystkim ze względu na jego małą przydatność w rzeczywistej nawigacji samochodowej. Mapy zawierają sporo nieaktualnych danych, co je dyskwalifikuje na rynku w porównaniu zwłaszcza z AutoMapą.
Cechą charakterystyczną programu jest stałe ponoszenie kosztów związane z koniecznością zagwarantowania ciągłej łączności z centrum WayFindera. Łączność jest niezbędna do pobierania zmieniających się obrazów terenu oraz ciągłego sprawdzania legalności oprogramowania. W wypadku stracenia łączności modemowej, przywracanie komunikacji związane jest z czasochłonnym ustawianiem niektórych parametrów. Za trasę kilkudziesięciu kilometrów dojazdu do pracy trzeba zapłacić kilkanaście złotych, jeśli użytkownik nie ma wybranej odpowiedniej taryfy.
WayFinder korzysta z menu telefonu, co wymaga wielokrotnych naciśnięć klawiszy, aby cokolwiek wybrać czy wprowadzić. Nie ma żadnych skrótów klawiszowych do wykonywania podstawowych funkcji. A na dodatek menu w telefonie jest optymalizowane na korzystanie z telefonu a nie programu dodatkowego.
Uwagi dotyczące stosowanych odbiorników są takie same jak dla systemu Loadstone.
Jak wynika z powyższego porównania, wygoda i jakość jak zwykle idą w parze z ceną. Kupując przedmiot, który ma być przede wszystkim tani, możemy otrzymać sprzęt nie spełniający naszych oczekiwań. Warto o tym pamiętać, planując zakup elektronicznego przewodnika, urządzenia, które powinno być niezawodnym wyposażeniem osoby niewidomej poruszającej się samodzielnie po mieście i które umożliwia odnalezienie drogi podczas różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji, gdy osoba taka jest zdana tylko na siebie.
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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.

Dennis Lehane – „Wyspa skazańców”

Powieść Lehane’a można czytać jednym tchem jako dramat sensacyjny, gdyż jest w niej sporo wątków jakby żywcem wyjętych z Alistaira MacLeana. Zawiera jednak coś jeszcze: ukazuje tajemnice ludzkiej osobowości, świadomości i pamięci, cienką granicę, jaka dzieli człowieka od świata urojeń, które stają się snem na jawie.
Ashecliffe to szpital dla obłąkanych przestępców, mieszczący się na odosobnionej wyspie. Szeryf Teddy Daniels i jego partner Chuck Aule przybywają tam pewnego dnia, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie ucieczki jednej z pacjentek, niebezpiecznej morderczyni. Wszystko wskazuje na to, że szpital Ashecliffe skrywa jakąś tajemnicę, podobnie jak Teddy Daniels. Czy znalazł się tam, aby odszukać zaginioną pacjentkę? A może został wysłany, by sprawdzić, czy prawdziwe są pogłoski o przeprowadzaniu na pacjentach doświadczeń z lekami psychotropowymi, z praniem mózgu w sowieckim stylu? Czy jest jeszcze inny osobisty powód, dla którego tam przybył? A może sam jest pacjentem, a to, co się dzieje wokół, jest zorganizowanym specjalnie dla niego eksperymentem psychoterapeutycznym, jedną wielką mistyfikacją, której ulega także czytelnik?
W miarę prowadzonego przez głównych bohaterów śledztwa pojawiają się wciąż nowe pytania. Jak bosa pacjentka mogła uciec z zamkniętego pokoju? Dlaczego dyrekcja i personel szpitala wyraźnie nie okazują chęci do współpracy z przedstawicielami prawa? Szeryf Daniels nabiera coraz większego przekonania, że szpital na wyspie – częściowo przypominający koszary – skrywa przed nim mroczne tajemnice. Czuje, że wokół niego zaciska się niewidzialna pętla, że ktoś próbuje doprowadzić go do obłędu. Z zakamarków pamięci szeryf Daniels wydobywa szczegóły, o których chciałby na zawsze zapomnieć, gdyż mogą przyprawić o obłęd. Uświadamia sobie dylemat, w tych warunkach nierozwiązywalny: w jaki sposób człowiek zdrowy ma udowodnić swoją poczytalność, skoro każdy psychopata tak samo twierdzi, że jest całkowicie przy zdrowych zmysłach, tylko otoczenie wmawia mu chorobę? Co jest prawdą, a co fałszem? Autor poprzez zaskakujące sploty wydarzeń stopniowo wciąga czytelnika w tę zagadkę, w głąb świadomości głównego bohatera. Akcja książki kończy się, ale czytelnik nadal zadaje pytania, analizuje książkowe sytuacje, wyciąga z nich wnioski. Próbuje rozwikłać tajemnicę i dotrzeć do prawdy, jeśli taka w ogóle istnieje... Gorąco polecam!
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2/ Komórki macierzyste leczą choroby oczu

Komórki macierzyste sprawiły nam kolejną niespodziankę. Okazało się, że są także w oku. A to oznacza, że możliwe będzie leczenie wielu beznadziejnych obecnie przypadków ślepoty – pisało „Science”.
        Czym dla oka jest siatkówka? Mniej więcej tym, czym klisza dla aparatu fotograficznego. Obie odbierają obraz skupiony przez soczewkę i odwrócony. O ile jednak, soczewka jest stosunkowo prostym tworem mechanicznym, o tyle klisza i siatkówka pełnią rolę złożonego materiału światłoczułego. Pod tym względem oko przypomina aparat typu Polaroid, gdzie materiał światłoczuły wywoływany jest na miejscu. Biorąc pod uwagę nieporównanie większą szybkość, z jaką oko radzi sobie z „procesem wywoływania”, można powiedzieć, że na tym wszelkie analogie do aparatu się kończą.
        Wymiana zmętniałej, np. wskutek zaćmy, soczewki stała się rutynowym zabiegiem leczniczym. Gorzej z siatkówką. Jej uszkodzeń, zwanych retinopatiami, nie daje się leczyć. Możemy co najwyżej ograniczać ich skutki. A są one, niestety, dość częstą przyczyną utraty wzroku u chorych na tzw. genetyczne zwyrodnienie siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz osób starszych, zwłaszcza cierpiących na cukrzycę, AMD czy nadciśnienie tętnicze.
        - Mamy nadzieję, że w ciągu paru lat retinopatie będą uleczalne - stwierdził Vincent Tropepe z Uniwersytetu w Toronto. Jego zespół dokonał odkrycia tyleż przełomowego, co zaskakującego. Wykazał, że oko ma potencjalną zdolność do regeneracji uszkodzonej siatkówki. Zdolność tę zawdzięcza komórkom macierzystym, a więc takim, które mogą przekształcić się w dowolną tkankę organizmu. Otwiera to nowe perspektywy, także w okulistyce.
        Zachwyt nad komórkami macierzystymi jest o tyle uzasadniony, że jako jedyne dzielą się przez całe życie i umożliwiają naprawdę naszych zużywających się, z dnia na dzień, organizmów. Sęk w tym, że choć komórek takich pełno w naszych zarodkach, potem ostają się tylko w nielicznych miejscach, a głównie w szpiku. Wydawało się niemal pewne, że nie ma ich w naszej siatkówce. Okazuje się jednak, że są – zapewnia Tropepe. Jego zdaniem ludzie mają prawo cieszyć się z tego, dokonanego u myszy, odkrycia. Wiadomo było, że mają je dorosłe płazy i ryby. Teraz wiemy, że mają je też dorosłe ssaki. Więc na 99 proc. także i ludzie!
        Niestety, u dorosłych ssaków komórki macierzyste siatkówki z niejasnych powodów są nieaktywne.
        – Najprawdopodobniej stoją za tym jakieś substancje, które blokują ich działanie – przypuszcza uczony. – Ale gdyby udało się przełamać ich opór... Tropepe jest optymistą. Uważa, że poznanie enzymów hamujących aktywność komórek macierzystych siatkówki umożliwi nie chirurgiczne leczenie retinopatii. – Wystarczyłoby podać substancję, która odblokuje komórki macierzyste i czekać, aż uszkodzona siatkówka zacznie się regenerować. A jeśli nie zacznie?
        – To pozostaje wariant awaryjny – nie daje za wygraną uczony. – Rok temu moi koledzy z Uniwersytetu w Wisconsin udowodnili, że komórki macierzyste dają się hodować w laboratorium. Skoro tak, to teoretycznie możliwe jest ich pobranie, namnożenie in vitro i powtórne wszczepienie pacjentowi.
        Zdaniem komentatorów, w tym przypadku niewiele musi dzielić teorię od praktyki. – Na moje oko kilka lat – mówi prof. Derek van der Kooy z tego samego uniwersytetu. – Oczywiście pierwszy wariant byłby lepszy. Pomóc oku wyleczyć się samemu? Rewelacja! Ale nawet jeśli nie wypali, to drugi wariant jest na tyle obiecujący, że już teraz można mówić o wielkim, naprawdę wielkim sukcesie!

Źródło: www.retinaforum.pl
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10. Zasady prenumeraty

Uprzejmie informujemy, że w 2010 r. zasady prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego Trakt” pozostają bez zmian. Miesięcznik wydawany jest w trzech wersjach:

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

Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 24 zł rocznie (2 zł miesięcznie). 
Wydawanie miesięcznika „BIT” nie jest działalnością komercyjną, lecz rehabilitacyjną, służącą integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Opłata za prenumeratę stanowi wsparcie tej działalności, docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego na pracę przy nim, i częściowe pokrycie kosztów jego edycji i dystrybucji. Osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywać egzemplarze miesięcznika bezpłatnie, w wybranej przez siebie wersji. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty, nawet niewielkich kwot, przewyższających cenę prenumeraty!

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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