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powrót do spisu treści

1. W kilku słowach 

	Zasypało nam świat na biało, jak rzadko kiedy! Obecny od czasu do czasu w naszym piśmie duch sportu towarzyszy teraz wszystkim Czytelnikom, czy tego chcą, czy nie! Każdy z nas, wychodząc z domu, a czasem przecież wyjść trzeba, przeobraża się w niewidomego lub słabowidzącego sportowca! Brniemy pośród muld i zwałów śniegu, balansujemy na wąskich ścieżkach o stromych krawędziach, wykonujemy od czasu do czasu mniej lub bardziej kontrolowane ślizgi. Dzięki temu możemy przeżywać niemal olimpijskie emocje bez potrzeby oglądania transmisji z Vancouver. Jeśli o mnie chodzi, to znając dobrze swoje osiedle, przewracam się przynajmniej zawsze w tych samych miejscach, co oszczędza mi zbędnego stresu. W zaspach utknęło też wielu naszych stałych autorów, wskutek czego zawartość bieżącego numeru będzie mniej urozmaicona, choć zaręczam, że nie mniej ciekawa. 
	Na początek proponuję rozmowę z panią Urszulą Ogonowską, emerytowaną nauczycielką (prywatnie: małżonką znanego Państwu autora sztambucha), rozmowę pt. „Jak zranione zwierzę”, w której opowiada w skrócie historię swojego życia i swojej niepełnosprawności. Historia ta jest ciekawa i pouczająca pod wieloma względami. Doświadczenia Pani Uli mogą wielu z nas bardzo się przydać, a przynajmniej skłonić do refleksji.
	Wątki historyczne, co widać z samego tytułu, obecne są także w zapiskach Starego Komucha tym razem wytykającego naszym związkowym władzom pewien rodzaj amnezji, charakterystycznej i dość typowej dla  rządzących ekip. Czytając pobieżnie ów tekst, można by odnieść wrażenie, że oto jeszcze jeden „niedoceniony”, były działacz utyskujący na to, że nie pamięta się o jego zasługach „dla dobra i na rzecz”, ale to tylko wrażenie pozorne, gdyż w istocie autor porusza sprawę bardzo ważną, jaką jest „pamięć historyczna” i zasady jej tworzenia. Niestety, pozytywne, godne upamiętnienia inicjatywy nie zapisują się w zwartej, środowiskowej „księdze pamiątkowej”. Działania podejmowane w wielu miejscach, przez różne osoby, na różnych szczeblach pezetenowskich struktur, pozostają w pamięci twórców, rzadziej uczestników i nigdy – instytucji, która je firmuje. Drzemią w rozrzuconych po kraju sprawozdaniach, które na szczeblu centralnym stają się suchymi liczbami. Ktoś, coś, gdzieś i kiedyś, tylko kto i kiedy? Jak mydlane bańki na wietrze, piękne i nietrwałe, nie tworzące historii. Nic dziwnego, że ktoś może czuć gorycz, czytając lub dowiadując się o innowacyjnych, oryginalnych projektach, które są jego własnymi pomysłami sprzed lat. Smutne, ale prawdziwe!
	Dla otrząśnięcia się z tych gorzkich refleksji proponuję hit numeru, który powinien zainteresować zwłaszcza młodych Czytelników. „Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy” Tadeusza Majewskiego opiera się na publikacji z 1997 r. wydanej przez ZG PZN w numerze 16 „Zeszytów Tyflologicznych”. Stanowi ona gruntowną analizę mentalnych i praktycznych czynności, jakie należy podjąć w celu samodzielnego znalezienia, zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Prawdziwe kompendium wiedzy w pigułce, w formie przystępnych, jasnych wskazówek, skrócone i powtórnie zredagowane dla potrzeb naszego Miesięcznika. Przedstawimy je w czterech odsłonach. Warto się zapoznać z powyższym materiałem, warto go zachować, by w razie potrzeby móc do niego sięgnąć!
	Ci z Państwa, którzy nie szukają pracy, mogą przejść do tekstu Hanny Pasterny, w którym dzieli się ona swymi wrażeniami z obejrzanego francuskiego filmu dokumentalnego pt. „Na imię ma Sabine”. Film opowiada historię autystycznej dziewczyny, jej dzieciństwo, trudne relacje z otoczeniem, poszukiwanie dróg rehabilitacji, które niejednokrotnie okazują się ślepymi zaułkami. Autorka artykułu pragnie zwrócić naszą uwagę na kilka ciekawych kwestii wynikających nie tylko z fabuły, ale również z samej konstrukcji filmu, dzięki czemu jej zwięzła relacja staje się wielowarstwowa i wielowymiarowa.
	W dziale „Rozmaitości” zachęcam do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z realizacji dwóch ciekawych projektów znanej już Państwu Fundacji „Audiodeskrypcja” z Białegostoku. Jej inicjatywy podejmowane na rzecz ułatwienia dostępności dóbr kultury osobom niewidomym zasługują na uznanie i poparcie, a przez naszą redakcję śledzone są i odnotowywane z niezmienną sympatią. 
	Fundacja „Trakt”, wydawca niniejszego „Biuletynu”, pragnie również pochwalić się zakończonym projektem zrealizowanym dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w 2009 roku. Jest nim barwny atlas Unii Europejskiej wykonany techniką wypukłego sitodruku, z opisami w brajlu i powiększoną czcionką, z zastosowaniem dużego kontrastu kolorów. O atlasie, będącym cenną pomocą dydaktyczną dla niewidomych i słabowidzących uczniów, ich nauczycieli i rodziców, proszę czytać w artykule Małgorzaty Zygmont 
Janusz Rutkiewicz opowie nam m.in. o nowym, elektronicznym urządzeniu pomagającym niewidomym w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej. Dobrze, że wciąż myśli się o takich rozwiązaniach, jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że mają one sens tylko pod warunkiem ich powszechnego zastosowania. W moim mieście część autobusów i tramwajów posiada „gadaczki” informujące o tym, jaki jest aktualny i następny przystanek, w części autobusów po otwarciu drzwi syntetyczny głos informuje o kierunku i numerze linii, lecz autobus zwykle rusza, zanim ta informacja zdąży wybrzmieć, nie jest więc możliwe, żeby słuchający jej na przystanku niewidomy dał radę wsiąść do pojazdu, chyba, że korzysta z bloków startowych sprintera. Są środki komunikacji, w których mamy tylko bezdźwięczne, świetlne informacje oraz takie, w których żadne urządzenia nie działają, bo ich tam po prostu nie ma! Tworzy to ogólnie bezsensowny, niespełniający swego zadania galimatias pseudorozwiązań ilustrujący w istocie abnegację służb miejskich, które i tak mają na wszystko gotową i znaną odpowiedź. 
Miłej lektury! 
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2. Jak zranione zwierzę...
Rozmowa z Urszulą Ogonowską, ociemniałą, emerytowaną nauczycielką

B.W. - Utarło się powiedzenie, że osoby niewidome, które straciły wzrok wskutek wypadku lub są niewidome od urodzenia, są znacznie lepiej zrehabilitowane od tych, u których proces utraty wzroku wywołany nieuleczalną chorobą przebiegał stopniowo, latami. Ludzie tacy rzekomo do ostatniej chwili „trzymają się” resztek wzroku, wierząc, że zapewnią im one przetrwanie bez potrzeby nauki funkcjonowania bezwzrokowego. Jak to było w Pani przypadku?

U.O. - Należałoby zacząć od tego, że psychiczny opór wobec rehabilitacji to także sprawa płci. W naszej kulturze kobieta musi „błyszczeć”, musi być piękna, zadbana i poruszać się z wdziękiem, bo inaczej staje się godnym politowania kopciuszkiem. Dlatego u nas kobiecie jest o wiele trudniej zaakceptować swoją niepełnosprawność, przyjąć za normalny fakt, że idąc chodnikiem może np. się o coś potknąć, a nawet przewrócić!

B.W. - Upadający mężczyzna wygląda bardziej elegancko?

U.O. - Myślę, że u nas tak!

B.W. - A ja sądziłem, że jak mężczyzna upada, to ludzie uważają, że pewnie za dużo wypił, za to w przypadku kobiety wszyscy natychmiast śpieszą jej z pomocą?

U.O. - Ostatnimi czasy można dostrzec korzystne zmiany w zachowaniu osób postronnych, także w stosunku do ludzi niepełnosprawnych, niemniej jestem zdania, że kobiety, bardziej niż mężczyźni, nie chcą się rehabilitować, nie chcą się uczyć technik radzenia sobie z niepełnosprawnością. Większość kobiet z poważnymi problemami wzrokowymi woli udawać, że dobrze widzi. Jeżeli uda się w końcu przełamać te psychologiczne bariery, to potem wszystko staje się łatwiejsze.

B.W. - Czy długo pokonywała Pani te bariery?

U.O. - Bardzo długo. Po urodzeniu pierwszego syna, tj. w 1972 roku przestałam czytać zwykły druk, nawet duże litery, miałam więc dość czasu, żeby oswoić się z perspektywą całkowitej utraty wzroku, a jednak, gdy się to stało przed kilkunastoma laty, znalazłam się w ciężkiej depresji... Muszę przy tym dodać, że sama pracowałam wiele lat w szkole dla dzieci niewidomych, ucząc przedmiotów zawodowych. Wcześniej zatrudniona byłam w spółdzielni niewidomych, a więc dobrze znałam zarówno problematykę braku wzroku i jego utraty, jak i środowisko osób niewidomych. Gdy jednak moja ślepota stała się faktem, nie umiałam z nią sobie poradzić!

B.W. - Wspomniała Pani o zatrudnieniu w spółdzielni niewidomych, z czego wnoszę, że Pani kłopoty ze wzrokiem zaczęły się już dużo wcześniej? 

U.O. - Zaczęłam chorować, gdy miałam dziewięć lat. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, wychowałam się w podkrakowskiej wsi. W pierwszych latach po wojnie miała miejsce pamiętna akcja szczepienia dzieci przeciwko gruźlicy. Dzieciaki były wówczas przeważnie wątłego zdrowia, słabo odżywione a zagraniczne szczepionki przeterminowane. Dużo dzieci umierało lub poważnie zapadało na zdrowiu, W mojej rodzinie najsłabsze były oczy. Najstarszy brat i dwie siostry pozostali zdrowi, natomiast u pięciorga młodszego rodzeństwa, w tym u mnie, wystąpiły problemy ze wzrokiem, które okazały się nieodwracalne.

B.W. - Jaka była diagnoza okulistów?

U.O. - Mówiono, że jest to postępujący zanik plamki żółtej w siatkówce. Lekarze zalecali dietę bogatą w witaminy, dostawałyśmy z siostrą zastrzyki z witaminą A i B 12 otrzymane z Czerwonego Krzyża, postęp choroby zwolnił tempo i po ukończeniu zwykłej podstawówki miałam tylko 20 procent utraty wzroku. W liceum nauczyciel matematyki zwrócił uwagę na moje koślawo stawiane liczby i w rozmowie z mamą zaproponował skierowanie mnie do szkoły specjalnej.

B.W. - Kiedy to było?

U.O. - Na początku lat sześćdziesiątych. Myślę, że było to właściwe posunięcie, gdyż dzięki temu w szkole przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu zaczęła się moja wczesna rehabilitacja. Nauczyciele wymagali jednakowo od wszystkich dzieci poznawania tzw. brajlowskich technik życia codziennego, nauki i pracy bez względu na ich aktualny stan niepełnosprawności. W ten sposób przygotowywali nas do sytuacji, w której wzroku mogłoby kiedyś zabraknąć. Jestem im za to bardzo wdzięczna, gdyż z pewnością nie miałabym ochoty uczyć się tych technik, gdy już, jako dorosłej osobie, stały mi się one potrzebne.

B.W. – Można powiedzieć, że była to rehabilitacja osoby niewidomej, mimo iż w tym czasie miała Pani zachowane 80 procent widzenia, a więc bardzo dużo! Czy nie miała Pani wrażenia, że trafiła do niewłaściwej placówki?

U.O. - W tym czasie istniała w Łodzi także szkoła dla uczniów słabowidzących, ale szkolny okulista stwierdziwszy, że moja choroba ma charakter postępujący, uznał, że nie ma sensu mnie tam przenosić, bo może się zdarzyć, że znów tu wrócę. Po szkole zawodowej podjęłam pracę w spółdzielni niewidomych. W tamtym okresie, z pogarszającym się wzrokiem, wydawało mi się to jedyną możliwą „ścieżką kariery”. Dopiero pracując, uzupełniłam liceum, zaliczyłam studium nauczycielskie i wróciłam na Kasztanową już jako nauczycielka dziewiarstwa, szczotkarstwa i innych przedmiotów technicznych. Jak było trzeba, uczyłam też historii, którą osobiście bardzo się interesowałam. W międzyczasie, już jako żona i matka trojga dzieci, skończyłam zaocznie studia na kierunku pedagogika specjalna.

B.W. - Lecz wciąż uchodziła Pani w otoczeniu za osobę widzącą?

U.O. - Miałam już spore problemy, ale jakoś sobie radziłam. W pokonaniu bariery, jaką jest dla osoby niedowidzącej wzięcie do ręki białej laski, paradoksalnie pomógł mi stan wojenny. Obowiązywała „godzina policyjna”, a ja dojeżdżałam do Warszawy na uczelnię nocnym pociągiem. Żeby uniknąć kłopotliwych zatrzymań i tłumaczenia się, brałam ze sobą białą laskę, a wtedy milicjanci z napotkanych patroli okazywali mi pomoc – prowadzili na dworzec, pomagali wsiąść do pociągu. Od tamtej pory już nie rozstawałam się z tym przyrządem. Bardzo często osoby słabowidzące nie rozumieją tego, że laska nie jest wstydliwym atrybutem ułomności, lecz użytecznym narzędziem, dzięki któremu otoczenie staje się bardziej wyrozumiałe i skłonne do okazywania pomocy.

B.W. - Aż pewnego dnia obudziła się Pani rankiem stwierdziwszy, że nic nie widzi?

U.O. - Nie tyle stwierdziłam to, ile wreszcie dotarło to do mojej świadomości. Osoby tracące wzrok często ulegają złudzeniu wywołanemu przez pamięć. Zapamiętujemy szczegóły znanego otoczenia i wydaje się nam, że je widzimy również wtedy, gdy już ich nie ma. Widziałam chodnik i dziwiłam się, że wpadam do dołu, który w nim wykopano. Wracając z pracy, oglądałam znajome budynki, których widzieć z pewnością już nie mogłam. Pewnego dnia przyszłam do domu i jak zawsze spojrzałam na reprodukcję „Słoneczników” van Gogha na ścianie. Podziwiałam żywe, żółte barwy kwiatów, gdy nagle uświadomiłam sobie, że kilka dni wcześniej sama zdjęłam ten obraz i przewiesiłam na inne miejsce! Podeszłam z wyciągniętymi rękoma do ściany i przekonałam się, że jest pusta! Przez długą chwilę wyłam jak zranione zwierzę. Wciąż nie mogę o tym spokojnie mówić...

B.W. - Była Pani osobą od lat przygotowywaną do sytuacji całkowitej utraty wzroku. Ukończyła Pani szkołę specjalną, przeszła pełną rehabilitację, zdążyła Pani nie tylko oswoić się z problemem, ale również posiąść umiejętności radzenia sobie z nim. Skąd zatem wzięła się ta depresja, o której wspomniała Pani na początku rozmowy? 

U.O. - Być przygotowanym to nie to samo, co znaleźć się w sytuacji, którą każdy przechodzi indywidualnie, po swojemu. Ja przede wszystkim byłam bardzo rozżalona na niektórych okulistów karmiących mnie złudnymi nadziejami. Nigdy nie należy ufać tym, którzy chcą zarobić na twoim zdrowiu! Owszem, byli tacy, którzy wręcz odmawiali przyjęcia pieniędzy, twierdząc, że nie można mi pomóc, ja jednak wolałam wierzyć tym, którzy, rozkręcając swój interes, utwierdzali mnie w przekonaniu, że zabieg może sprawić cuda. Cud nie nastąpił, za to wdały się komplikacje pozbawiające mnie resztek widzenia i resztek nadziei. To był powód mojej depresji.

B.W. - Chyba nie powinniśmy traktować tych doświadczeń w kategoriach uniwersalnych. Nawet, jeśli niektórzy lekarze sprzedają nadzieję zamiast skutecznej terapii, to nie można przecież tej nadziei nikogo pozbawiać! A poza tym jak odróżnić dobrego specjalistę od kogoś, kto chce tylko zarobić na naszym zdrowiu?

U.O. - Może istotnie zabrzmiało to tak, jakbym chciała udzielać przestróg w oparciu o własne doświadczenia. W rzeczywistości jest to tylko moja historia, która miała taki, a nie inny przebieg. Jeśli chodzi o lekarzy, to mimo wszystko uważam, że można odróżnić tych, którzy pilnują się, by „przede wszystkim nie szkodzić” od tych, którzy praktykę traktują jako biznes, bez względu na ryzyko ponoszone przez pacjenta.

B.W. - Wróćmy do Pani depresji – jak udało się ją pokonać?

U.O. - Było to kilka miesięcy po zabiegu. Odczuwałam dotkliwe bóle głowy i oczu, bez przerwy wydawało mi się, że słyszę potworny hałas, jakby pociąg przejeżdżał mi przez środek mózgu. Nie mogłam od tego spać, a leki przeciwdepresyjne nie pomagały. Mimo to nie poddawałam się, nie przerwałam normalnej pracy w szkole, nadal zajmowałam się domem. Bardzo ważne było dla mnie wsparcie najbliższej rodziny (męża, dzieci, rodzeństwa, a nawet synowych). Zrozumienie przez otoczenie nowej sytuacji, pomoc w codziennych sprawach to podstawa. Chcę również podkreślić życzliwość władz szkolnych i kolegów nauczycieli, której doświadczyłam w tym trudnym okresie. To za ich namową nie skorzystałam z przysługującego mi urlopu zdrowotnego. Stworzyli mi odpowiednie warunki pracy i zawsze służyli pomocą. 
Po trzech miesiącach pojechałam na wieś odwiedzić rodzinę, dotleniłam się, wyciszyłam i „odtajałam”, a bóle ustąpiły. Teraz myślę, że może przesadzam, nazywając tamten stan depresją. Mogło to być tylko przejściowe załamanie, rozczarowanie negatywnymi skutkami zabiegu, do których dołączyły się zwykłe dolegliwości pooperacyjne. Tak czy owak, cieszę się, że mam już to wszystko za sobą.

B.W. - Jak Pani sobie radzi z poruszaniem się po mieście?

U.O. - Znam swoje osiedle i znają mnie tam ludzie, którzy chętnie mi pomagają, gdy zachodzi taka potrzeba. Gdy wybieram się w dalsze trasy, korzystam z taksówek. Mam dobrą emeryturę i stać mnie na to. Jak mówiłam, mam trzech synów, a teraz już czworo wnucząt – wszyscy od czasu do czasu bywają moimi przewodnikami.

B.W. - Pani mąż jest również osobą niewidomą. Jak wygląda w takim przypadku prowadzenie domu, z którego wyprowadziły się już dorosłe dzieci?

U.O. - Ćwiczę pamięć, żeby wiedzieć, gdzie co położyłam, zwłaszcza podczas pracy w kuchni. Poza tym obydwoje wykonujemy wszystkie czynności domowe, bez podziału na żeńskie i męskie. 

B.W. - A jak wygląda mycie okien?

U.O. - Myją je synowie.

B.W. - Nagłe awarie?

U.O. – Staramy się do nich nie dopuszczać, a jeśli już zdarzy się coś poważniejszego – wiem, gdzie zatelefonować.

B.W. - Jak oddziela Pani białe rzeczy do prania od kolorowych?

U.O. - Korzystam z oczu sąsiadki lub kogoś, kto akurat jest u nas w domu. Warto dobrze żyć z ludźmi, a gdy jest taka potrzeba, umieć przyjąć oferowaną przez nich pomoc. Tego właśnie nauczyła mnie szkoła na Kasztanowej, żeby na tę pomoc być zawsze otwartym. Rehabilitacja nie  polega  na tym, że niewidomy ma robić wszystko sam, bo tego nikt, nawet najzdrowszy i najsprawniejszy człowiek nie robi. Nowocześnie zrehabilitowany niewidomy to taki, który żyje jak wszyscy, a więc wykonuje prace, które potrafi wykonać, a resztę powierza innym, płacąc im za to lub odwdzięczając się w inny sposób.
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3. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha starego komucha – Kto ucieka przed historią, tego historia dogoni

	Ten nieco przydługi tytuł (cytat nie przeze mnie wymyślony) ma na celu „schwytanie byka za rogi”, bo chcę od razu przystąpić do rzeczy. Albowiem rzecz w tym, że od pewnego czasu władze PZN różnych szczebli i różnego znaczenia przejawiają dziwną, żeby nie powiedzieć – śmieszną skłonność do uznawania, że przed nimi był tylko chaos, a prawdziwa działalność na rzecz niewidomych pojawiła się dopiero za ich „pontyfikatu”. No i zgodnie z powszechnie znaną i uznaną zasadą, traci ta największa organizacja niewidomych coraz bardziej na znaczeniu, nie potrafi przyciągnąć do siebie młodych, co więcej, od czasu do czasu gubi coś ze swej istoty. Oczywiście są tu też uwarunkowania obiektywne, o których nie tylko ja na tych łamach pisywałem. Ale społeczność, społeczeństwo, naród, jeśli nie pamięta i nie chce odwoływać się do swej historii, prędzej czy później musi zginąć! Istnienie całej masy wzorów postępowania, niezależnie od tego, że każda epoka wymaga postępowania sobie tylko właściwego, jest niezwykle istotne dla zachowania ciągłości działania, a także idei leżącej u jego podstaw.
	Kiedy na przełomie lat 60. i 70. wdzierałem się na rynek tłumaczeniowy, jednego razu znalazłem się w sądzie, chcąc zasięgnąć informacji, jakie warunki trzeba spełnić i jaką wiedzą się wykazać, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Podczas rozmowy, mając już pewne doświadczenie, że ślepota może stanowić nie lada utrudnienie, zacząłem wygłaszać przekonujące, jak mi się wydawało, idee, że odrzucanie mnie ze względu na brak wzroku jest niewłaściwe, ponieważ… itd. itp. Tu sekretarz sądu, z którym była rozmowa, przerwał i stwierdził, że takich problemów tu nie ma, bo w tutejszym sądzie są dwie całkowicie niewidome panie mecenas - Góralska i Kaszubska, powszechnie szanowane i cenione, zatem od tej strony przeszkód nie będzie, natomiast trzeba nabyć nieco więcej doświadczenia zawodowego, aby taką funkcję tłumacza przysięgłego pełnić. Kiedy w swoich poszukiwaniach znalazłem się również na kilku uczelniach, tam szybko okazywało się, że nikt nadmiernie nie eksponuje sprawy mojego niewidzenia, co więcej, odwoływano się w rozmowach, bądź do poety Andrzeja Bartyńskiego, bądź do ówczesnego docenta Jerzego Płonki – znanego matematyka na skalę międzynarodową, bo obydwaj są całkowicie niewidomi, a wszystko po to, aby mi wyjaśnić, że tak wysoko mogę sięgać dopiero po zdobyciu doświadczenia i bardziej ugruntowanej wiedzy i że brak wzroku nie jest tu rzeczą najistotniejszą, a jedynie pewnym utrudnieniem.
	Ale tak to wyglądało, kiedy rozmowy były prowadzone z ludźmi z wyższej półki, gorzej, gdy przymierzyłem się do zdobywania tej ugruntowanej wiedzy, bo wtedy już napotykałem na ludzi, którym moja „ugruntowana wiedza” nie była do niczego potrzebna, a wręcz przeciwnie, woleli, żebym był od nich głupszy, co nastręczało niejakie trudności, bo to byli często ludzie zajmujący stanowiska bez merytorycznego uzasadnienia. W standardowych działaniach rehabilitacji zawodowej rzadko bierzemy pod uwagę fakt, że wobec pewnych szefów nie zawsze warto afiszować się swoją wiedzą, a jeśli już, to dopiero po zajęciu pewniejszej pozycji. Tu może pomóc odpowiednio  wyszkolony i rozumiejący problem asystent. Pełnił tę rolę bardzo dobrze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Zbigniew Skalski. Wiem, że dziś trzeba działać i oddziaływać inaczej, ale historia lubi się powtarzać i warto sięgnąć do tamtych doświadczeń. Obecnie mamy już asystentów w każdym okręgu PZN, nie doczytałem się jednak, jak dotąd, żadnej informacji o skuteczności czy bezskuteczności ich działań.
	W okresie mojej młodości wiele miejsca poświęcano sprawie orientacji przestrzennej. Ale trzeba przyznać, że konkretne działania w zakresie specjalistycznego szkolenia pojawiły się dopiero w ostatnich latach. Rozwój motoryzacji, rozbudowa miast oraz liczne ujemne skutki powrotu do jaskiniowej cywilizacji obrazkowej zmieniają w tym względzie bardzo wiele na niekorzyść ludzi pozbawionych wzroku. Mimo to jednak warto by może i w tym względzie poszperać i przypomnieć sobie z zamierzchłej historii takie wzory, jak nauczyciele: Wantuch i Sokołowski, których stawiano nam zawsze w szkole za wzór umiejętności poruszania się w przestrzeni. Dolnośląski Okręg PZN ma wieloletnią tradycję odbywania dorocznych spartakiad orientacji przestrzennej. Jakież było moje zdziwienie, kiedy nagle w „Pochodni” wyczytałem, iż nie wiadomo, skąd wzięła się idea takiej imprezy, podczas gdy właśnie ja szereg lat temu w „Pochodni” właśnie pisałem o pierwszej imprezie tego rodzaju i tam wyraźnie zostało powiedziane, że wraz z ówczesnym kierownikiem okręgu – Marianem Kusajem – byłem jej pomysłodawcą!
	Oczywiście, w naszych czasopismach pewne odwołania do postaci tworzących zręby ruchu niewidomych istnieją. Chodzi jednak nie tylko o to, ale także o konkretne odwoływanie się do ludzi niegdyś znaczących dla życia i sukcesów niewidomych również w konkretnych działaniach, w realizacji poszczególnych programów rehabilitacyjnych w szerokim zakresie. A już na pewno jest rzeczą nieuczciwą określanie takich czy innych działań jako nowatorskie, jeśli były one prowadzone już szereg lat temu przez innych, którzy musieli niemało trudu włożyć w to, aby przekonać świat, iż takie działania niewidomym są potrzebne. I warto pamiętać, że udało im się świat o tym przekonać, kiedy poprzestajemy na dostosowywaniu naszej działalności do wymyślonych przez innych procedur i rezygnujemy z wywierania stosownego nacisku na odpowiedzialne gremia, aby to one realizowały zadania, które nam, niewidomym, są potrzebne.
	Nie warto uciekać przed historią, bo kto przed nią ucieka, tego ona i tak dogoni, a w dodatku może okazać się, że będzie mu głupio... 
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4. Hanna Pasterny – Wyzwalająca siła miłości

	Pod koniec maja ubiegłego roku na ekranach nielicznych polskich kin pojawił się film „Na imię ma Sabine”. Został zrealizowany przez słynną francuską aktorkę Sandrine Bonnaire. To jej pierwszy film dokumentalny. Aktorka przedstawia w nim poruszającą historię swojej autystycznej siostry Sabine.
Tragiczne losy Sabine
	Siostry wychowują się w wielodzietnej rodzinie. Sabine uczęszcza do szkoły masowej. Błyskawicznie uczy się pisać i czytać. Niestety jej inność zostaje szybko zauważona. Pojawiają się zachowania autoagresywne. Dziewczynka staje się pośmiewiskiem. W wieku dwunastu lat opuszcza szkołę. Jednak nadal jest aktywna. W domu uczy się angielskiego i geografii, komponuje, robi swetry i szmaciane lalki. Porusza się samodzielnie, nawet jeździ na motorowerze. Jest bardzo związana z rodzeństwem. Stopniowo wszyscy się wyprowadzają i zostaje sama z mamą. Rodzeństwo ją odwiedza i organizuje wspólne wyjścia. Po śmierci brata mama i Sabine przeprowadzają się na prowincję. Dla dziewczyny to wydarzenie i separacja z rodzeństwem jest emocjonalnym szokiem. Tyje, zaczyna pluć, drze zdjęcia, jest agresywna wobec matki. Próby zamieszkania z siostrami i braćmi kończą się niepowodzeniem, gdyż Sabine destabilizuje życie ich rodzin i wzbudza lęk wśród dzieci. Zatrudnione do zajmowania się nią opiekunki szybko się zniechęcają. Nie udaje się też znaleźć żadnego ośrodka. Ostatecznie aż pięć lat spędza w szpitalu psychiatrycznym. Tam nasilają się lęki. Na skutek leków Sabine drży i się ślini. Często ma zakładany kaftan bezpieczeństwa.
Światełko w tunelu
	Sandrine nie poddaje się. Wciąż szuka miejsca, w którym jej siostra mogłaby prowadzić godne życie, ale we Francji takich ośrodków jest zdecydowanie za mało. Wreszcie dzięki wpływom i licznym kontaktom aktorki, po długim oczekiwaniu, dla Sabine znajduje się miejsce w nowo otwartym centrum w Charente. Dopiero tam zostaje właściwie zdiagnozowana. Sabine, która po przyjściu do ośrodka nie mówi i sprawia wrażenie całkowicie nieobecnej, powoli nabiera zaufania, komunikuje się słownie, nawiązuje kontakty i uczestniczy w terapii. Udaje się zmniejszyć silne dawki lekarstw. Po latach upokorzeń autystyczna kobieta w końcu znajduje swoje miejsce i ludzi, którzy ją akceptują, obdarzają życzliwością i zainteresowaniem.
	W centrum mieszka pięcioro pensjonariuszy. Zajmują się końmi, ogrodem, wraz z terapeutami chodzą na spacery, świętują urodziny. Terapeuci dbają o to, by ich podopieczni wychodzili do ludzi i uczestniczyli w życiu społecznym. Są więc organizowane wyjazdy na basen, wyjścia na hamburgera do Quicka i inne zajęcia zwiększające samodzielność. W sklepie terapeutka pomaga wybrać ubrania, ale Sabine płaci za nie sama. Również sama decyduje o tym, jak ma wyglądać robiony jej przez terapeutkę makijaż.
Audiodeskrypcja nie tylko dla niewidomych
	Film „Na imię ma Sabine” obejrzałam podczas pobytu u znajomych we Francji. Bardzo się ucieszyłam, gdy okazało się, że jest dostępny w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Bez problemu obejrzałam go więc ze słabosłyszącą panią domu.
	Po raz kolejny oglądałam go z przyjaciółką mającą zespół Aspergera należący do zaburzeń autystycznych. Charakteryzuje się on m.in.: trudnościami z nawiązywaniem kontaktów, rozumieniem emocji, dostosowaniem się do społecznych sytuacji, komunikacją, akceptacją zmian. Często występuje też nadwrażliwość na hałas i bodźce wizualne. Moja przyjaciółka również ucieszyła się z audiodeskrypcji. Skoncentrowanie uwagi wyłącznie na słowach, bez patrzenia na ekran było dla niej świetnym rozwiązaniem i stwierdziła, że w zupełności jej wystarcza. Film obejrzałyśmy przy wyłączonym monitorze. Okazuje się więc, że audiodeskrypcja jest bardzo przydatna nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku. Grupa zainteresowanych jest znacznie większa. Myślę, że chętnie skorzystaliby z niej także ludzie starsi. Pomogłaby im ona w zrozumieniu akcji. Starając się o środki na ten cel, warto szukać sprzymierzeńców wśród organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Na fakt, iż audiodeskrypcja jest w naszym wspólnym interesie, zwróciłam uwagę podczas mojego wystąpienia na zorganizowanej w grudniu w Poznaniu konferencji pn. „Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i zespołem Aspergera”.
Moje wrażenia
	Nigdy wcześniej nie widziałam filmu z audiodeskrypcją. Dzięki rzeczowym, nieprzegadanym opisom lektorów, czułam, że naprawdę widzę ten film. Bardzo przejmujące były przeplatające się obrazy z młodości i teraźniejszości tytułowej bohaterki. Radosna, tańcząca dziewczyna grająca na pianinie, rozmowna, zachwycona podróżą do Nowego Jorku i otyła, śliniąca się kobieta z pochyloną głową, z trudem wypowiadająca słowa, mająca ataki lęku i agresji – to ta sama osoba – Sabine. Ona również dostrzega te różnice. Gdy siostra pokazuje jej film z ich wspólnej podróży do Stanów Zjednoczonych, Sabine płacze. „W tym czasie mieszkałam u mamy” – mówi przez łzy. Dużym atutem filmu jest też odpowiednio dobrana muzyka.
	Najbardziej poruszyły mnie rozmowy obu sióstr. Sabine zwierza się Sandrine, że rzeczy, które są dla niej cenne, trzyma w zamkniętej na klucz walizce, ponieważ boi się, że je zniszczy.
	„Czym jest dla ciebie miłość?” – pyta ją Sandrine. „Miłość sprawia, że jest mi dobrze”. Gdy Sabine mówi siostrze, że chciałaby mieć męża strażaka i będzie miała dzieci, których nigdy nie uderzy, trudno powstrzymać łzy.

Zwróciłam także uwagę na fakt, że Sabine, która mówi pełnymi zdaniami i ma bogaty zasób słów, często nie komunikuje się werbalnie, lecz przez działanie. Korzystanie ze słów sprawia jej widoczną trudność. Chęć wyjazdu na wakacje sygnalizuje więc poprzez próbę wyskoczenia przez okno. Gdy się boi, że po południu nie będzie już Sandrine, rzuca talerzem, krzyczy i pluje.
Sabine, która tyle lat spędziła w zamknięciu, ma w sobie wiele lęku. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym bardzo ją zmienił i obie siostry poniosły tego skutki. Sabine straciła radość życia, kreatywność i liczne talenty, a jej siostra w pewnym sensie straciła spokój, jest rozdarta i ma wyrzuty sumienia. Sabine doznała wielu upokorzeń. Wciąż czuje się zagrożona. Potrzebuje ciągłych zapewnień i dowodów miłości. Serce się ściska, gdy wciąż pyta siostrę, czy przyjedzie do niej jutro, pojutrze, czy będzie z nią po powrocie z basenu. Walczy o każdą chwilę spędzoną z Sandrine.
Celem reżyserki było pokazanie, że we Francji brakuje miejsc dla ludzi potrzebujących długoletniej opieki medycznej i wsparcia psychicznego. Zamykanie osób z autyzmem w szpitalach psychiatrycznych nie rozwiązuje tego problemu, a wręcz prowadzi do ich degradacji, niszczy ich potencjał i talenty, z których mogłoby skorzystać społeczeństwo. Pięć długich lat, które Sabine spędziła w szpitalu, to nie okres leczenia, ale farmakologicznego tłumienia niepożądanych zachowań. Podawane lekarstwa potęgowały wycofywanie się z kontaktu z otoczeniem. Tymczasem to nie leki były potrzebne, lecz długoletnia rehabilitacja, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i obdarzenie miłością. Z powodu braku pomocy i wsparcia, zdolności Sabine zostały zmarnowane. Nie może nawet samodzielnie żyć. Sandrine nie oskarża personelu szpitala, lecz podkreśla, że pozostawiona sama z problemem rodzina nie jest w stanie sobie poradzić. Z jednej strony, mimo najszczerszych chęci i zaangażowania, nie potrafi podołać ogromnemu wyzwaniu opieki, z drugiej, czuje się odpowiedzialna i ma poczucie winy.
Sandrine swoją siostrę pokazuje w różnych sytuacjach, także podczas napadów złości. Mimo to potrafi zachować dyskrecję i wyczucie, pokazuje ją z miłością i szacunkiem. Sabine wyraziła zgodę na nakręcenie filmu i często go ogląda.
„Na imię ma Sabine” to wstrząsający film, niosący głębokie treści i przesłanie. Sabine, samotna w swoim autystycznym świecie, pragnie miłości i akceptacji. Ani lekarstwa, ani najlepsza nawet placówka nie są w stanie tej miłości zastąpić. Mimo iż nie używa słów, swoim zachowaniem rozpaczliwie prosi Sandrine: „Bądź ze mną. Nie zostawiaj mnie! Bardzo cię potrzebuję. Kochaj mnie zwłaszcza wtedy, gdy tak trudno mnie kochać i gdy jestem agresywna. Jestem taka, bo się boję. Boję się swoich reakcji, utraty kontroli nad swoim zachowaniem. Boję się, że odejdziesz i znów zostanę sama, ze swoim bólem i samotnością!”. 
Sandrine bardzo kocha swoją młodszą siostrę, ale musi odejść. Nie może zaspokoić pragnienia cierpiącej Sabine, gdyż wtedy musiałaby zrezygnować ze swojego życia. Reżyserka nie mówi o tym wprost, lecz widz dostrzega ten kolejny, wielki dramat wpisany między wiersze filmu.
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5. Małgorzata Zygmont – „Unia Europejska – poznajmy się!” – atlas dla niewidomych i słabowidzących wydany przez Fundację „Trakt”

Trudno sobie wyobrazić naukę geografii czy innych przedmiotów przyrodniczych bez map. Są one nieocenioną pomocą także w zdobywaniu wiedzy historycznej, politycznej, gospodarczej itp. A przecież ich przydatność nie ogranicza się do nauki szkolnej. Jednym słowem: mapy są bardzo potrzebne! Niewidomym i słabowidzącym również. Każda publikacja tyflokartograficzna jest zatem niezwykle cenna. Ukazanie się nowych map powinno być nagłośnione w środowisku, a same mapy - szeroko dostępne dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Miło mi poinformować, że taką właśnie dostępność swojego wydawnictwa pt. „Unia Europejska - poznajmy się. Atlas barwno-wypukły dla osób niewidomych i słabowidzących” zapewnia - już od stycznia br. - Fundacja „Trakt”.

Nie tylko dla szkół

Atlas barwno-wypukły „Unia Europejska – poznajmy się” jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także starszych klas szkół podstawowych oraz - jako pomoc dydaktyczna - dla nauczycieli geografii pracujących z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo. Z pewnością jednak atlas zainteresuje również osoby dorosłe, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o Europie.
Mapy zostały wydrukowane przy zastosowaniu techniki sitodruku wypukłego. Pozwala ona na zawarcie na jednej planszy zarówno treści wypukłej, jak i barwnej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla osób słabowidzących – które mogą odczytywać mapę jednocześnie za pomocą wzroku i dotyku – ale również dla niewidomych pracujących wspólnie z osobami widzącymi, np. nauczycielem czy rodzicem. Nauczyciel, mając wiedzę o tym, jakich informacji dostarcza mapa wypukła oraz objaśnienia brajlowskie (a czerpie tę wiedzę z treści barwnej, tożsamej lub niemal tożsamej z treścią wypukłą), stawia wymagania adekwatne do tych informacji, nie żąda zaś wykonania zadań przekraczających możliwości ucznia, bo opierających się na wiadomościach, jakich mapa nie dostarcza. Co równie ważne, dzięki identyczności treści dostępnej dotykowo z treścią dostępną wzrokowo nauczyciel czy rodzic może łatwo skontrolować poprawność odczytywania mapy przez ucznia. Ułatwienie to nie dotyczy osób niewidomych samodzielnie korzystających z mapy wypukłej oraz objaśnień brajlowskich. Tutaj jednak z pomocą przychodzi przewodnik dźwiękowy. Czytanie mapy z przewodnikiem, który na przykład prowadzi przez granice państwa przedstawionego na mapie, pozwala korygować błędy i uzupełnia wiadomości o obiektach pominiętych z braku miejsca czy niepodpisanych krainach geograficznych.

Unia w 27 odsłonach

Atlas składa się z 30 plansz barwno-wypukłych. Jego zasadniczą część stanowi 27 numerowanych map w formacie A3. Każda mapa przedstawia jedno państwo członkowskie UE wraz z jego najbliższymi sąsiadami. Na terytorium głównego (tytułowego) państwa pokazane jest ukształtowanie powierzchni oraz zaznaczone są miasta i ciekawe miejsca, czyli obiekty interesujące pod względem kulturowym lub przyrodniczym. Sieć hydrograficzna jest naniesiona na obszarze całej mapy, a więc również poza granicami tytułowego państwa.
Mapy są uporządkowane według daty przystąpienia poszczególnych państw do Unii, a w przypadku tej samej daty – alfabetycznie. Każda mapa zawiera objaśnienia skrótów brajlowskich występujących na mapie, z wyjątkiem skrótów nazw państw. Jest to znakomite rozwiązanie, osoba niewidoma nie musi bowiem sięgać do osobnego, ogólnego wykazu skrótów, co utrudniałoby i spowalniałoby czytanie mapy. Rozwinięcie skrótów brajlowskich jest podane również w czarnym druku, specjalnie dla osób widzących pracujących wspólnie z niewidomymi
Oprócz map poszczególnych państw członkowskich UE w atlasie znajdują się dwie mapy ogólne w formacie A2. Jedna to mapa polityczna, zatytułowana „Unia Europejska”, która przedstawia zarówno granice UE w Europie, jak i granice jej członków oraz państw kandydujących. Druga mapa, pod nazwą „Unia Europejska w Europie”, jest mapą fizyczną, prezentującą rzeźbę i sieć hydrograficzną Europy; na tym tle zakreślone są granice Unii.
W postaci planszy barwno-wypukłej została też opracowana legenda. Warto ją mieć pod ręką podczas czytania mapy, przynajmniej na początku, dopóki symbole i rodzaje faktury zastosowanej na mapach nie zostaną dobrze przyswojone.
Ponadto atlas zawiera – osobno w wersjach brajlowskiej i czarnodrukowej – alfabetyczny wykaz map państw członkowskich UE oraz wykaz skrótów nazw wszystkich państw przedstawionych w atlasie.

Pożytek i przyjemność

Mapy dla osób niewidomych i słabowidzących muszą być uproszczone, pozbawione detali, a faktura powierzchni i symbole – cechować się wyrazistością i znacznym zróżnicowaniem. Odczytanie nawet bardzo dobrze przygotowanej tyflokartograficznie mapy jest jednak niełatwym zadaniem i wielu niewidomych niechętnie myśli o zmierzeniu się z nim. Ci jednak, którzy spróbowali, przekonali się, że warto włożyć wysiłek w nauczenie się symboli i zapamiętanie pewnych zasad, żeby potem móc sprawnie poruszać się po planszy, zgodnie z metodą zaproponowaną przez autorów lub opracowaną samodzielnie. Podróż po państwach, krainach geograficznych, wzdłuż rzek oraz pasmami gór może stać się prawdziwie fascynującą przygodą.
Autorzy atlasu Unii Europejskiej, bazując na wieloletnim doświadczeniu tyflokartograficznym oraz konsultując się z zespołem osób niewidomych i słabowidzących, przygotowali mapy możliwie najbardziej czytelne i ciekawe, a zarazem atrakcyjne wizualnie. Posługiwanie się atlasem ułatwiają podpowiedzi zawarte w „Zasadach czytania map” oraz inne objaśnienia podane w „Przewodniku po atlasie Unii Europejskiej”, dostępnym do pobrania ze strony internetowej Fundacji „Trakt” w zakładce „Mapy dla niewidomych”. Co więcej, każdej z 27 map państw UE towarzyszy opis przebiegu granic tytułowego państwa. Ułatwia on czytanie mapy, ponieważ prowadzi wzdłuż linii granicznej krok po kroku, zapowiadając zmianę kierunku, wymieniając obiekty napotykane po drodze itp. W przypadku niektórych państw opis jest rozszerzony o część zatytułowaną „Rzeźba terenu, krainy geograficzne i historyczne oraz zaznaczone obiekty”. Poruszając się zgodnie ze wskazówkami podanymi w tekście, można poznać cały obszar tytułowego państwa. Krótko opisana jest również mapa poza głównym państwem. Jak więc widać, czytanie mapy, zwłaszcza z przewodnikiem, nie musi być trudne i może dać dużo satysfakcji.
Przewodnik zawiera ponadto ogólne opisy wszystkich państw członkowskich UE, w których można znaleźć informacje m.in. na temat wielkości, ludności i zamożności danego państwa, największych miast, a także Polonii.

Jak zamówić?

Atlas „Unia Europejska – poznajmy się” został wydrukowany w nakładzie 150 egzemplarzy. Większość nakładu trafi nieodpłatnie do szkół oraz ośrodków, w których uczą się dzieci niewidome i słabowidzące. Placówki zainteresowane otrzymaniem atlasu mogą zamówić go w Fundacji „Trakt” osobiście, telefonicznie, listownie lub e-mailowo. Możliwe jest również pobranie ze strony internetowej Fundacji „Trakt” plików elektronicznych z mapami barwnymi (czyli dla osób słabowidzących) do samodzielnego wydruku. Instrukcja pobierania plików znajduje się na stronie fundacji w zakładce „Mapy dla niewidomych”.
Fundacja „Trakt” zachęca do zapoznania się z nowym atlasem. Autorzy proszą o nadsyłanie uwag na temat map oraz przewodnika, najlepiej drogą e-mailową pod adresem fundacja@trakt.org.pl.

Tekst do ramki:
„Unia Europejska – poznajmy się! Atlas barwno-wypukły dla osób niewidomych i słabowidzących”
Opracowanie tyflokartograficzne: Mariusz Olczyk, Magdalena Rudnicka
Opracowanie tekstów: Małgorzata Zygmont
Zespół konsultacyjny: Teresa Dębowska, Józef Mendruń (przewodniczący), Ryszard Sitarczuk, Anna Wietecha, Małgorzata Zygmont
Wydawca: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
Druk: Krzysztof Ciechanowski PRINTEX Pracownia Poligraficzna.
Projekt dofinansowany ze środków PFRON

powrót do spisu treści

6. Tadeusz Majewski – Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy 

Część pierwsza: przygotowanie się do poszukiwania pracy

Aktywność zawodowa stanowi istotny element życia człowieka i w znacznym stopniu decyduje o jego jakości. Dlatego człowiek poświęca wiele lat życia na 
przygotowanie się do pracy, mając nadzieję, że będzie ona zgodna z jego 
psychofizycznymi możliwościami i uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, 
spełni jego oczekiwania oraz otworzy możliwość kariery i awansu społecznego.
W nowym systemie społeczno-ekonomicznym, w okresie istniejącego bezrobocia i współzawodnictwa o zdobycie pracy, przed osobami niepełnosprawnymi, w tym niewidomymi i słabowidzącymi, stoi wyzwanie, jakim jest samodzielne zdobycie zatrudnienia i wzięcie odpowiedzialności za własną karierę zawodową.
Przystąpienie do poszukiwania pracy wymaga pewnego przygotowania, które można podzielić na następujące etapy:

1. Poznanie samego siebie jako przyszłego pracownika,
2. Ustalenie swoich planów i aspiracji zawodowych,
3. Poznanie możliwości zawodowych osób z uszkodzonym wzrokiem,
4. Poznanie poglądów pracodawców na temat zatrudniania osób niewidomych i 
słabowidzących,
5. Poznanie przepisów regulujących sprawę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wiedza ta może okazać się bardzo przydatna zwłaszcza podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Kim jesteś i jaka jest Twoja wartość jako przyszłego pracownika?

Stając przed problemem znalezienia pracy, musisz rozpocząć od dokładnego 
poznania samego siebie. Oczywiście chodzi tutaj o poznanie Twoich 
możliwości zawodowych. Zrobienie takiego bilansu jest konieczne do 
przedstawienia swoich atutów przyszłemu pracodawcy w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej. Musisz być świadomy swej wiedzy, umiejętności i cech 
osobowości, które będą Twoją ofertą dla przyszłego pracodawcy. Musisz także znać swoje braki i ograniczenia. 
Poznanie siebie jest procesem samooceny. Jest on niełatwy dla każdego 
człowieka. W jeszcze większym stopniu może to dotyczyć osób z uszkodzonym 
wzrokiem, które mogą mieć trudności z oceną własnej przydatności do konkretnych zawodów czy prac. Wynika to z przeważnie mniejszego doświadczenia „w świecie pracy” osób niewidomych od tego, jakie mogą posiadać ich normalnie widzący koledzy. Osoby od urodzenia niewidome lub słabowidzące mogły nie mieć możliwości dokładnego poznania wymagań różnych zawodów i prac oraz sprawdzenia się w różnych sytuacjach związanych z wykonywaniem pracy.
Pytanie o to, kim jesteś i jaka jest Twoja wartość jako przyszłego pracownika, obejmuje takie sprawy, jak kwalifikacje zawodowe, cechy osobowości, specjalne uzdolnienia, zainteresowania i stopień zrehabilitowania.

Kwalifikacje zawodowe

Na kwalifikacje zawodowe składa się wiedza, umiejętności i doświadczenie 
zawodowe. Chcąc więc poznać swoje kwalifikacje, musisz odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1/ Czego nauczyłeś się w szkole podstawowej, zawodowej, na uczelni?
2/ Co potrafisz zrobić a czego nie potrafisz w Twojej dziedzinie zawodowej?
3/ Czy otrzymałeś solidne przygotowanie do pracy obejmujące nie tylko 
wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także rozwiązywanie problemów i sposobu zachowania w różnych sytuacjach zawodowych?
4/ Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe? Czy odbywałeś praktykę zawodową w czasie nauki, czy już pracowałeś, czego nauczyłeś się w tym okresie? Jakie pełniłeś funkcje i zajmowałeś stanowiska?
5/ Jakimi specjalnymi pomocami technicznymi posługiwałeś się w czasie wykonywania pracy zawodowej jako osoba niepełnosprawna? 
6/ Czy jesteś zadowolony z dotychczas uzyskanych kwalifikacji? Czy zamierzasz je doskonalić i rozszerzać?

Cechy osobowości określające funkcjonowanie i zachowanie się w sytuacjach zawodowych

Pracodawcę również będzie interesować, jakim jesteś człowiekiem i jakim 
będziesz pracownikiem. Zastanów się nad Twoimi cechami osobowości, które mogą mieć wpływ na to, czy będziesz potrafił dobrze wykonywać powierzone Ci zadania i obowiązki oraz czy podczas ich wykonywania będziesz umiał współpracować z kierownictwem i innymi pracownikami. Odpowiedz więc sobie na następujące pytania (w pierwszej turze dotyczące twojej sumienności):
1/ Czy wolisz i potrafisz samodzielnie wykonywać zadania zawodowe, czy oczekujesz współpracy, wsparcia lub zachęty ze strony kierownictwa bądź współpracowników?
2/ Czy potrafisz organizować sobie sam pracę, czy wolisz, aby inni zlecali Ci konkretne czynności?
3/ Czy jesteś dokładny i systematyczny?
4/ Czy chętnie pracujesz i czy praca przynosi Ci zadowolenie?
5/ Czy jesteś pracowity, czy wolisz spychać pracę na innych?
6/ Czy jesteś odporny na trudności i potrafisz łatwo znaleźć sposób na ich rozwiązania?
7/ Czy szybko potrafisz podjąć decyzję w przypadku wystąpienia trudności?
8/ Czy zdarza Ci się podejmować decyzje ryzykowne bez dokładnego zbadania sprawy, czy raczej jesteś ostrożny?
9/ Czy jesteś punktualny?
10/ Czy lubisz utrzymywać porządek, ład i czystość w miejscu, gdzie mieszkasz, przebywasz, pracujesz?

Teraz odpowiedz sobie na pytania dotyczące umiejętności współpracy:
1/ Czy starasz się być kimś dominującym w kontaktach z ludźmi, czy raczej uległym i podporządkowanym?
2/ Czy jesteś cierpliwy, spokojny czy też jesteś porywczy i często unosisz się gniewem?
3/ Czy jesteś koleżeński i chętny do pomocy?
4/ Czy jesteś miły, serdeczny dla innych, czy zachowujesz dystans, będąc chłodnym formalistą?
5/ Czy jesteś człowiekiem godnym zaufania, lojalnym i dyskretnym?
6/ Czy wolisz pracować indywidualnie czy w zespole?
Zanotuj kilka pozytywnych i kilka negatywnych cech, z tych, jakie stwierdziłeś u siebie w oparciu o powyższe pytania. A może posiadasz jeszcze inne 
cechy warte podkreślenia?

Specjalne uzdolnienia 

Na obraz samego siebie składają się także szczególne uzdolnienia lub 
talenty, o których często sami nie wiemy. Polegają one na tym, że pewne 
czynności potrafimy wykonywać na poziomie o wiele wyższym niż przeciętna osoba. Mogą to więc być uzdolnienia muzyczne, techniczne, artystyczne, lingwistyczne, łatwość nawiązywania kontaktów, płynność wysławiania się lub posługiwania językiem pisanym itp. Zastanów się, czy masz takie uzdolnienia, które mogłyby pomóc Ci w uzyskaniu pracy i jej późniejszym wykonywaniu.

Zainteresowania

Specjalne uzdolnienia wiążą się często z zainteresowaniami. Są to 
względnie utrwalone skłonności i dążenia do zajmowania się określonymi 
dziedzinami, czynnościami itd. Odpowiedz więc sobie na pytanie, czy posiadasz jakieś hobby, czym najchętniej zajmujesz się w czasie wolnym? Może Twoje zainteresowania okażą się ciekawe dla przyszłego pracodawcy lub zbieżne z jego hobby?

Stopień zrehabilitowania 

Następna grupa pytań dotyczy stopnia Twojego zrehabilitowania. Odpowiedzi na nie z pewnością będą bardzo interesować przyszłego pracodawcę. 
1/ Czy samodzielnie wykonujesz zwykłe czynności samoobsługi i życia codziennego, wykonywane przez osoby w Twoim wieku i podobnym stanie rodzinnym? Jakich nie wykonujesz?
2/ Jakie domowe obowiązki należą do Ciebie, w jakim zakresie uczestniczysz w wychowaniu dzieci?
3/ Czy samodzielnie poruszasz się w pomieszczeniach?
4/ Czy samodzielnie poruszasz się w otwartej przestrzeni, korzystasz ze środków komunikacji miejskiej?
5/ W jaki sposób sporządzasz notatki i korzystasz z materiałów drukowanych?
6/ Czy pogodziłeś się wewnętrznie ze swoją niepełnosprawnością i potrafisz mentalnie radzić sobie z jej konsekwencjami?
7/ Czy uważasz, że większość trudności, jakie spotykasz w życiu, wynika z Twojej niepełnosprawności wzrokowej?
8/ Czy wstydzisz się chodzić z białą laską, psem przewodnikiem, używać brajla, narzędzi optycznych lub innych pomocy technicznych ułatwiających wykonywanie różnych czynności życiowych?
9/ Czy uważasz, że możesz pracować w zwykłych zakładach pracy 
razem z osobami dobrze widzącymi i wykonywać tak samo dobrze podobną pracę?
Postaraj się szczerze odpowiedzieć na te pytania! Nawet jeśli niektóre odpowiedzi będą negatywne, to na obecnym etapie będą znane tylko Tobie. 
Naszkicuj w myśli autoportret przyszłego pracownika i oceń swoje szanse na 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dzisiejszy rynek jest bardzo 
wymagający. Taki portret przyda się do opracowania podania o pracę, listu motywacyjnego, życiorysu, a przede wszystkim w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Twoje plany i aspiracje zawodowe

Przejdźmy teraz do drugiej z postawionych na wstępie spraw, a mianowicie do 
Twoich zamierzeń i oczekiwań zawodowych. Chodzi o ustalenie, jakiej chcesz pracy, w jakich i na jakich warunkach chcesz ją wykonywać, jakie masz plany na przyszłość związane z otrzymaną pracą? Wcześniej dokonałeś już oceny swoich kwalifikacji, predyspozycji psychicznych, uzdolnień i stopnia indywidualnego zrehabilitowania. Jeśli posiadasz konkretny zawód, np. masażysta, technik informatyk czy stroiciel fortepianów, odpowiedź na pytanie o aspiracje zawodowe będzie stosunkowo łatwa. Jeśli ukończyłeś studia wyższe (np. prawo lub psychologię), tutaj możliwości wykonywania różnych prac są o wiele większe, gdyż zdobytą w tych dziedzinach wiedzę można wykorzystywać, pracując na różnych stanowiskach. Swoje oczekiwania postaraj się sprecyzować np. w podany niżej sposób:
1/ Chciałbym pracować jako: telefonista, nauczyciel, w administracji państwowej, jako monter precyzyjnych urządzeń itp.
2/ Chciałbym, aby to była praca blisko mojego miejsca zamieszkania, w małym przedsiębiorstwie itp.
3/ Chciałbym, aby to była praca samodzielna, indywidualna, albo w zespole. 
4/ Chciałbym, aby to była praca, która pozwala na podnoszenie kwalifikacji, uzupełnienie wykształcenia itp.
5/ Chciałbym, aby to była praca, która przede wszystkim zapewni mi i mojej rodzinie dobre warunki materialne itp.

Jeśli jesteś osobą ociemniałą, powinieneś też odpowiedzieć sobie na pytania: 
1/ Czy możesz szukać pracy w zawodzie, który wykonywałeś przed utratą wzroku?
2/ Czy chcesz podjąć szkolenie zawodowe przygotowujące Cię do nowego zawodu?
3/ Czy dotychczasowe kwalifikacje zawodowe możesz w jakimś stopniu wykorzystać przy uzyskaniu nowego zawodu?
Plany i aspiracje zawodowe muszą być jasno określone, konkretne, 
a przede wszystkim realne. Oceniając realność Twoich planów zawodowych, musisz rozważyć, czy Twoje możliwości zawodowe odpowiadają aktualnym wymaganiom pracodawców stawianym danemu stanowisku pracy. Postaraj się zasięgnąć opinii na powyższy temat i wytypuj firmy, do których mógłbyś się zwrócić o pracę. Musisz też wziąć pod uwagę możliwości zrealizowania swych planów w miejscowości, w której aktualnie mieszkasz lub niedaleko od niej. 
Zastanów się, w jakim stopniu byłbyś gotów do zmiany miejsca zamieszkania? 
Nie trać wiary w uzyskanie pracy odpowiadającej Twoim ambicjom i oczekiwaniom. Jeśli nie teraz, to może w przyszłości?

Jakie są rzeczywiste możliwości zawodowe osób z uszkodzonym wzrokiem?

Dokonanie samooceny i ustalenie planów zawodowych nie kończy 
Procesu Twojego przygotowania się do poszukiwania pracy. Powinieneś być przygotowany na konieczność rozwiania wątpliwości i oporów w przyjęciu Cię do pracy, jakie mogą przejawiać różni pracodawcy. Przydatna może się więc okazać wiedza na temat realnych możliwości zawodowych osób z uszkodzonym wzrokiem. Czy osoby niewidome i słabowidzące mogą pracować w zwykłym zakładzie pracy? Musisz pamiętać, że wielu pracodawców nie ma dotąd żadnego doświadczenia związanego z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Mogą oni ulegać tradycyjnym, stereotypowym przekonaniom,  przypisującym osoby niewidome do kilku ściśle określonych zawodów (masażysta, szczotkarz) i tylko do pracy w zakładach pracy chronionej. 
	Zdaniem dra K. Jernigana, prezesa Amerykańskiej Krajowej Federacji Niewidomych „przeciętna osoba niewidoma może wykonywać przeciętną pracę w przeciętnym zakładzie pracy, tak samo jak jej widzący kolega, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie przeszkolenie i stworzy się jej odpowiednie warunki”. Uważa też, że powinni oni mieć takie same prawa i obowiązki jak pełnosprawni pracownicy. Według Jernigana, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, istnieje niewiele stanowisk pracy, na których osoby niewidome nie mogą pracować z powodu ślepoty (np. kierowca czy pilot). Doświadczenie wykazało, że osoby niewidome mogą pracować jako: pracownicy naukowi, nauczyciele, prawnicy, pisarze, artyści, handlowcy, sekretarki, kierownicy biur, informatycy, pracownicy socjalni, elektrycy, mechanicy, monterzy, hydraulicy, robotnicy niewykwalifikowani, zmywacze naczyń, rolnicy i w wielu jeszcze innych zawodach. Dzięki nowoczesnym narzędziom i specjalnym technikom mogą skutecznie współzawodniczyć z widzącymi kolegami w bardzo wielu dziedzinach. W przypadku osób słabowidzących zakres zawodów jest, z oczywistych względów, znacznie szerszy.

Wątpliwości pracodawców związane z zatrudnianiem osób z 
uszkodzonym wzrokiem

Konsekwencje Twojej wzrokowej niepełnosprawności i wynikające z niej problemy będą z pewnością sprawą bardzo istotną dla Twego pracodawcy i zajmować będą większą część rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli tak się nie stanie, jeśli pracodawca unika tego tematu, to prawdopodobnie Twoje szanse na zatrudnienie są niewielkie. Odpowiadając na te pytania, musisz być szczery i otwarty, albowiem prędzej czy później wszystko i tak wyjdzie na jaw. Musisz jasno powiedzieć: kim jesteś i jak funkcjonujesz wzrokowo, czy jesteś 
całkowicie niewidomy, czy zachowałeś pewien stopień wzroku, a jeśli to drugie, to w jakich sytuacjach i w jakim zakresie możesz z niego korzystać, a w jakich nie. Tylko wtedy możesz otrzymać pracę, która odpowiadałaby nie tylko Twoim kwalifikacjom, lecz także możliwościom wzrokowym.

Jakie są oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników?

Poszukując pracy, często zbytnio koncentrujemy się na własnych oczekiwaniach, a nie na tym czego może chcieć i oczekiwać od nas pracodawca. Pracodawcy chcą zatrudniać ludzi, którzy będą rozwiązywać ich problemy, a nie takich, którzy będą je stwarzać. Przy staraniu się o pracę nie należy więc zbytnio akcentować swoich problemów i potrzeb, lecz raczej wskazywać na własną przydatność w zaspokajaniu potrzeb firmy. Pomoc pracodawcy w rozwiązaniu Twoich problemów jest dla niego sprawą drugorzędną.
Pracodawcę interesują przede wszystkim Twoje kwalifikacje, a więc wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadań, które zamierza Ci powierzyć. Interesuje go także Twoja sumienność, uczciwość i lojalność.
Pracodawcy cenią posiadane doświadczenie. Jeśli więc jesteś nowicjuszem na rynku pracy, staraj się wykazać doświadczeniem z praktyki zawodowej, pracy społecznej w charakterze wolontariusza lub zbliżonych prac wykonywanych w domu. Nie lubią oni zatrudniać pracowników, którym trzeba poświęcać dużo czasu na przyuczenie, zwłaszcza jeśli pociąga to za sobą dodatkowe koszty. Lubią, gdy kandydat do pracy wie cokolwiek o ich 
przedsiębiorstwie, np. jaki jest jej główny profil działalności itp. Pracodawca nabiera wówczas przekonania, że kandydatowi zależy na podjęciu pracy właśnie u niego.

Jakich pracodawców możesz spotkać?

W trakcie poszukiwania pracy możesz spotkać pracodawców, którzy z różnych, niewypowiedzianych i często subiektywnych powodów, są uprzedzeni do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz takich, którzy takich uprzedzeń nie mają. Jedni jak i drudzy nie lubią być jednak zaskakiwani niezręczną sytuacją i dlatego przed umówieniem się na rozmowę nie zapomnij jednoznacznie poinformować o rodzaju i stopniu swojej niepełnosprawności. Jest to zasada, od której nie ma odstępstwa! 
Do tematu rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania do niej powrócę w następnych wydaniach „BIT-u”.

Co powinieneś wiedzieć o przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Jest bardzo wskazane, abyś – przygotowując się do poszukiwania pracy – 
zapoznał się z podstawowymi przepisami regulującymi stosunki pracy pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem, zawartymi w Kodeksie pracy, a w szczególności z 
przepisami dotyczącymi zatrudniania osób niepełnosprawnych. Informacje te 
mogą okazać się bardzo przydatne w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne płynące z tego konkretne korzyści finansowe, a także uprawnienia niepełnosprawnych pracowników zostały szczegółowo przedstawione w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ich pełne cytowanie w niniejszym artykule zajęłoby zbyt wiele miejsca, ważne jest, abyś wiedział, że firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, zobowiązane są do zatrudnienia 6 proc. osób niepełnosprawnych, inaczej bowiem zobowiązane są do wnoszenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z drugiej strony, zatrudniając takie osoby przez co najmniej 36 miesięcy, pracodawca może otrzymać z tego funduszu zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 
	Ponadto zakład pracy może otrzymać refundację znacznej części wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi, w zależności od wielu czynników, takich jak: stopień i rodzaj niepełnosprawności (niewidomi są tu w grupie uprzywilejowanej), okresu zatrudnienia itd. Przekazanie pracodawcy tych informacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej może stanowić dla niego bodziec do przyjęcia Cię do pracy.
Pracownikowi posiadającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługują określone przywileje. Są to: czas pracy nieprzekraczający 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, prawo do           30-minutowej przerwy w ramach godzin pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych (nie częściej niż raz w roku).
Uprawnienia te są dość korzystne dla Ciebie, ale na pewno niekorzystne 
dla pracodawcy, zwłaszcza pracodawcy prywatnego, który liczy każdą złotówkę. Zastanów się więc nad możliwym, negatywnym wpływem tych uprawnień na szansę uzyskania i utrzymania pracy, zanim będziesz je twardo stawiać i egzekwować. Może wśród nich są takie, z których mógłbyś zrezygnować bez szkody dla swego zdrowia i samopoczucia? Zyskasz w zamian perspektywę pracy i akceptację współpracowników, którym takie uprawnienia nie przysługują, za to będą oni musieli zastępować Cię podczas Twoich uprawnionych nieobecności.

(W następnym odcinku będzie o tym, jak szukać pracy).
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7. 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.

Ludlum i MacLean – niezawodni dawcy emocji

Za oknami zima, wszystkim przyda się więc coś, co skutecznie poprawi krążenie krwi, nie obciążając przy tym zdrowia ani kieszeni. Niedawno w telewizji puszczano film pt. „Krucjata Bourne’a” i choć powieści Roberta Ludluma obfitują w sceny przemocy, pościgi, ucieczki i strzelaninę, to poza tym posiadają jeszcze dość opisów, żeby czytelnik zdołał się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Autorzy wspomnianej ekranizacji ograniczyli się wyłącznie do wyżej wymienionych scen, przez co już po kwadransie trudno było opanować ziewanie. Zamiast jednak śledzić kolejne odcinki przygód supermena Bourne’a, proponuję powieść „Protokół Sigmy” wspomnianego autora.
	Jej bohater, młody, przystojny, nieprzyzwoicie bogaty i jak zwykle w takich razach, trochę znudzony, amerykański biznesmen właśnie ma wyjeżdżać ze Szwajcarii, gdzie bawił w interesach, lecz ku swojemu zdumieniu nagle staje się obiektem zamachu. Przed hotelem i na ulicy padają strzały, od których giną przypadkowi przechodnie, podczas gdy nasz biznesmen nie rozumiejący, kto i dlaczego nastaje na jego życie – instynktownie rzuca się do szaleńczej ucieczki. Odtąd powtarza się utarty schemat: fałszywe dowody tożsamości, skradzione auta i przemyślne fortele dla zmylenia pogoni, lecz gdziekolwiek udaje się główny bohater, prześladowcy już tam na niego czekają. Naprawdę można się zdenerwować! Ale że szczęście sprzyja amatorom, udaje mu się cudem unikać zastawianych na niego pułapek i do tego jeszcze poznaje śliczną tajną agentkę FBI, prowadzącą śledztwo w sprawie serii zabójstw o międzynarodowym wydźwięku. Okazuje się, że ich sprawy mają ze sobą wiele wspólnego, toteż od tej chwili uciekają już razem, bo jak łatwo się domyślić, depczącemu im po piętach płatnemu zabójcy jest całkowicie obojętne, czy sprzątnie jedną czy więcej osób. Uciekając tak przez kilka krajów Europy i nie tylko, oboje próbują się przy okazji czegoś dowiedzieć, co postępuje wolno, gdyż ich informatorzy mają wyjątkowo krótki żywot. Jedna z kulminacyjnych scen przypomina iście krwawą łaźnię: „A” ginie z ręki „B”, ten drugi zaś, śmiertelnie raniony przez „C”, ostatkiem sił zabija „D”. Wyręcza w tym „F”, która (bo chodzi tu o kobietę) miała zamiar uśmiercić „D”, a teraz w trakcie szamotaniny strzela celnie do „C” i niechcący także uśmierca siebie. W jaki sposób z tej jatki uchodzi para głównych bohaterów, jeden Pan Bóg wie! Na tym oczywiście nie koniec, bo do happy endu jeszcze spory kawał drogi! Żeby nie było tak słodko, czytelnik ostatecznie dowiaduje się, że cała powojenna historia zachodniego świata opiera się na tajnym spisku kilkunastu bogatych facetów. Mało budujące, ale jakoś tę gorzką prawdę przełkniemy, bo cóż my, małe żuczki, możemy na to poradzić? Barwna powieść posiada wartką, trzymającą w napięciu fabułę, ma też pewne walory historiograficzne, krajoznawcze a nawet, do pewnego stopnia, filozoficzne. W każdym razie książka bardziej godna polecenia niż filmy z tego gatunku.
Wzorcowym bohaterem sensacyjnych powieści Alistaira MacLeana jest tajny agent pracujący w słusznej sprawie, doświadczony i świetnie wyszkolony, a przy tym silnie zmotywowany do tego, by ująć i unieszkodliwić niebezpiecznych przestępców zagrażających ładowi społecznemu. Wyposażony w nieograniczoną samodzielność i zaufanie swych przełożonych, nigdy się nie oszczędza, działa z poświęceniem rycerza służącego Brytyjskiej Koronie, dla której gotów jest wykonać każde, nawet niewykonalne zadanie. Ten samotny i niezłomny stróż prawa niemal zawsze od początku bywa potwornie zmęczony, niewyspany i poobijany, a siły regeneruje porządnymi łykami szkockiej whisky, dzięki której może znieczulić sponiewierane członki, zebrać myśli i ułożyć plan dalszego działania. 
Motyw szkockiej whisky jako eliksiru przywracającego zdrowie i siły witalne śmiertelnie wyczerpanemu bohaterowi, to stały element powieści MacLeana, zatem albo pisarz, jak na prawdziwego Szkota przystało, był gorliwym amatorem tego trunku, albo zbierał tantiemy za jego reklamę, gdyż whisky obficie zrasza strony jego książek, a powieści takie jak „Żegnaj Kalifornio” czy „Wyspa Niedźwiedzia” są niemal nią przesiąknięte. Trzeba jednak przyznać, że autor doskonale potrafi budować napięcie, zachowując przy tym niezbędny dystans i potrzebną nieraz nutkę ironii. Na uznanie zasługują też bardzo realistyczne, odznaczające się znajomością rzeczy opisy statków i scen rozgrywających się na morzu. Wynika to stąd, że MacLean podczas wojny służył przez kilka lat w Royal Navy. W zasobach Biblioteki Centralnej można znaleźć większość polskich wydań powieści Alistaira MacLeana zarówno w wersji czytanej przez lektora, jak też w postaci dźwiękowej nagranej z użyciem syntezatora mowy. Osobiście polecam: „H.M.S. Ulissess” – pisarski debiut i zarazem powieść najwyżej ocenioną przez krytyków, „Siłę strachu”, „Szatański wirus” i oczywiście „Tylko dla orłów”.
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2/ Porady komputerowe 
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

URZĄDZENIA LOKALIZACYJNE DLA NIEWIDOMYCH

	Dziś proponuję zapoznanie się z ciekawostką, jaką są urządzenia lokalizacyjne ułatwiające niewidomym poruszanie się w obiektach publicznych i korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Pierwszym z nich jest niewielkie urządzenie o nazwie: „STEP-HEAR” (dosłownie: „krok-słysz”). Jest to interaktywny aparacik, działający  na zasadzie pilota, służący do lokalizacji np. wejść do budynków, pokojów itp., pod warunkiem, że zainstalowano przy nich właaściwe urządzenia nadawczo-odbiorcze reagujące na impulsy wysyłane ze Step-Heara i odpowiadające na nie sygnałem dźwiękowym. Idea działania jest więc bardzo proste, a samo urządzenie przypomina wyglądem elektroniczny zegarek. Posiada  przyciski, służące do uruchomienia urządzenia i do emisji sygnałów. Takie urządzenie może mieć szerokie zastosowanie w hotelach, bibliotekach, uczelniach i innych budynkach użyteczności publicznej. To, które oglądałem, nie miało polskiej wersji i komunikaty wygłaszane były w języku angielskim. Choć z technicznego punktu widzenia pomysł jest banalnie prosty i zapewne niedrogi, jego powszechne wdrożenie wydaje się sprawą odległą.
Kolejną ciekawostką z tej serii jest pilot dwuprzyciskowy, współpracujący z nadajnikami umieszczonymi w pojazdach komunikacji miejskiej. Jeden z przycisków pilota uruchamia wygłaszanie komunikatu o numerze linii autobusowej czy tramwajowej oraz kierunku, w jakim on zmierza, drugi służy do obsługi tablicy z rozkładem jazdy znajdującej się na przystanku a także tablicy świetlnej wewnątrz pojazdu, powodując w pierwszym przypadku wygłaszanie informacji o godzinie przybycia określonego środka komunikacji na przystanek, a w drugim przypadku nazwy kolejnych przystanków, do których 
się zbliżamy. Komunikaty te są słyszalne w urządzeniu. 
	Ten aparat jest produkowany w Polsce, ale jeszcze jest słabo rozpropagowany w miastach naszego kraju, a szkoda.
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3/ Podsumowanie dwóch projektów z audiodeskrypcji
(Korespondencja nadesłana przez Fundację „Audiodeskrypcja” z Białegostoku)

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych”. Projekt realizowały wspólnie Fundacja „Audiodeskrypcja” oraz Fundacja „Prawo i Partnerstwo”. Został on dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Celem projektu było dostarczenie pracownikom publicznych placówek kulturalnych z terenu województwa podstawowej wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) w zakresie audiodeskrypcji – techniki, która umożliwia odbiór dóbr kultury audiowizualnej osobom niewidomym i słabowidzącym. Realizatorzy projektu chcieli w ten sposób zmotywować podlaskie muzea, galerie, teatry i operę do stopniowego wprowadzania do swojej oferty audiodeskrypcji prezentowanych tam eksponatów czy spektakli oraz wesprzeć wspomniane placówki w tym procesie. W ramach projektu zorganizowane zostało 8-dniowe szkolenie – w formie czterech dwudniowych zjazdów. 
W każdym wzięło udział 14 osób – przedstawicieli dziewięciu instytucji kulturalnych z województwa podlaskiego.
Uczestnicy szkolenia poznali informacje na temat rodzajów niepełnosprawności wzroku, specyfiki możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących. Dowiedzieli się też, na czym polega tworzenie audiodeskrypcji dzieł plastycznych, scenicznych, filmowych, jakie obowiązują przy tym zasady, jakie są możliwości zastosowania technik multisensorycznych w udostępnianiu dóbr kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Uczestnicy szkolenia pozyskali też informacje na temat sprzętu i dostępnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają stosowanie audiodeskrypcji w galerii, muzeum, teatrze czy operze. W czasie szkolenia analizowali także przykłady i formy stosowania audiodeskrypcji w wybranych placówkach kulturalnych na świecie, m.in. w National Theatre i British Museum (Wielka Brytania) czy Sydney Opera House (Australia).
Z ankiet przeprowadzonych przez realizatorów na początku i na koniec warsztatów wynika, że cel projektu został osiągnięty. O ile na początku szkolenia większość jego uczestników oceniła swoją wiedzę o audiodeskrypcji jako raczej słabą lub bardzo słabą, o tyle na koniec szkolenia te proporcje się odwróciły.
Niezwykle ważny z punktu widzenia realizatorów projektu jest fakt, że większość uczestniczących w szkoleniu pracowników instytucji kultury potwierdza, iż obecnie placówki kulturalne nie są dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem osoby z niepełnosprawnością wzroku w Polsce mają zapewnione możliwości odbioru dóbr kultury audiowizualnej?” nie padła ani jedna odpowiedź twierdząca. 
W województwie podlaskim szacuje się liczbę osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących) na około dwa tysiące. Właśnie takiej liczbie osób wdrożenie audiodeskrypcji w podlaskich placówkach kulturalnych dałoby dostęp do dóbr kultury wizualnej. Ta potrzeba osób z niepełnosprawnością wzroku jest obecnie w Polsce zupełnie marginalizowana. Przedsięwzięcia kulturalne, takie jak wystawy, filmy, spektakle teatralne, w swojej przytłaczającej większości nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych czy słabowidzących. Nawet jeżeli przygotowywane są wystawy czy pokazy z audiodeskrypcją,  mają charakter wydarzeń incydentalnych, jednostkowych. 
W ocenie realizatorów projektu „Drzwi do kultury” osoby takie powinny mieć stały, ciągły dostęp do dóbr kultury. Projekt jest pierwszym w Polsce krokiem zmierzającym do trwałego, systemowego rozwiązania tego problemu. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tę inicjatywę. Zwłaszcza, że we wspomnianej wyżej ankiecie wszyscy bez wyjątku uczestnicy – pracownicy podlaskich placówek kultury –  wyrazili potrzebę dalszych szkoleń w tym zakresie. 
	Projekt pn. „Udostępniamy Muzeum gościom niewidzącym i obcojęzycznym” realizowało Muzeum Przyrody w Drozdowie we współpracy z Fundacją Audiodeskrypcja. Został on dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska w ramach Programu: „Wspieranie działalności ośrodków edukacji ekologicznej”. 
Celem projektu było udostępnienie Muzeum Przyrody w Drozdowie osobom niewidomym i słabowidzącym poprzez stworzenie przewodnika audio z audiodeskrypcją wybranych obiektów muzealnych oraz gościom obcojęzycznym poprzez przygotowanie niemiecko i angielskojęzycznej wersji przewodnika audio. Dodatkowo przygotowano kilka eksponatów wypreparowanych zwierząt, co daje możliwość „zobaczenia ich za pośrednictwem dotyku”. Poznanie przez dotyk jest atrakcją i sprawia przyjemność nie tylko najmłodszym, ale wszystkim zwiedzającym. 
Kolejną innowacją wprowadzoną w ramach projektu jest całkowicie nowa strona internetowa Muzeum Przyrody w Drozdowie. Jest ona tworzona zgodnie ze standardami dostępności W3C, które uwzględniają potrzeby i możliwości korzystania z Internetu przez osoby niewidome. 
Już teraz niewidomi internauci korzystający z programów odczytu ekranu mogą pobrać ze strony Muzeum Przyrody w Drozdowie: www.muzeum-drozdowo.pl przewodnik dźwiękowy z audiodeskrypcją. Niezwykle ważny z punktu widzenia realizatorów projektu jest fakt, iż Muzeum Przyrody w Drozdowie jest jednym z beneficjentów wspomnianego wcześniej projektu „Drzwi do Kultury”. 
Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tę inicjatywę, tym bardziej iż to pierwsze, ale nie ostatnie zmiany udostępniające Muzeum Przyrody w Drozdowie. Kolejnym takim przedsięwzięciem będzie budowa ścieżki edukacyjnej w parku muzealnym. Budowa „Ostoi Drozdowskiej” rozpocznie się w 2010 roku.
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8. 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 rzesłanie 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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