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1. W kilku słowach 

Drodzy Czytelnicy!

W czasie, gdy majowy „BIT” trafi do Waszych rąk, będą się ważyć losy naszego miesięcznika. Konkurs na wydawanie czasopism przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych został ogłoszony przez PFRON dopiero w bieżącym roku, formalna weryfikacja wniosków zakończyła się w kwietniu, a merytoryczne rozstrzygnięcia powinny zapaść pod koniec maja lub jeszcze później. Trzeba przy tym podkreślić, że nie chodzi o pomysły na nowe periodyki, lecz takie, które już są wydawane nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat i w które również w bieżącym roku zaangażowane zostały niemałe nakłady finansowe. Jak dotąd, wieści docierające z komunikatów ogłaszanych na stronie internetowej PFRON nie są pomyślne dla naszego miesięcznika. Nie każdy wydawca może sobie pozwolić na finansowanie kosztów edycji wyłącznie z własnych środków. Czytelnicy „BIT-u” mogli niestety już się o tym przekonać na własnej skórze, gdy marcowe i kwietniowe wydanie w wersji drukowanej i na płytach, nie dotarło do ich rąk. Nie możemy, niestety, nic na to poradzić i jedynie pragniemy, jako zespół redakcyjny, przeprosić naszych stałych Czytelników za tę sytuację. Bardzo chcielibyśmy, żeby nasze pismo ukazywało się w następnych miesiącach, jednak zdajemy sobie sprawę, że w przypadku negatywnych rozstrzygnięć dotyczących dofinansowania, Zarząd Fundacji „Trakt” może stanąć przed trudną, lecz nieuchronną decyzją.
Przedtem jednak zapraszamy do lektury niniejszego numeru, w którym znajdą Państwo kilka ciekawych pozycji.
Miesięcznik „BIT” od pewnego czasu stał się forum swobodnej wymiany poglądów. Sądzimy, że artykuł Małgorzaty Zuber „Pod pustym niebem” zasługuje na publikację przez to, że porusza kwestie światopoglądowe, istotne nie tylko dla autorki, ale będące ważne dla wielu czytelników. 
Z kolei Monika Zarczuk na podstawie własnych, nie zawsze miłych, doświadczeń zastanawia się, czy należy, a jeśli tak, to kiedy, uprzedzać innych o naszej niepełnosprawności wzrokowej? Jakże miło byłoby, gdyby ów defekt, jakim jest brak wzroku, miał podobne znaczenie, co np. nadwaga – niby niepożądana przypadłość, a przecież nie dyskwalifikująca nikogo ze społeczeństwa?
 „Mówić, czy nie mówić?” – oto jest pytanie, na które w gruncie rzeczy każdy powinien sobie odpowiedzieć sam. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że jednak mówić!
Na stronie www.pfron.pl ogłoszone zostały nowe zasady dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Komputer dla Homera”. W stosunku do lat ubiegłych zmieniły się bardzo na niekorzyść dla wnioskodawców, zwłaszcza tych, którzy mają zamiar przystąpić po raz kolejny do programu. Niewątpliwie PFRON nie posiada dziś tak zasobnej kiesy jak przed kilkoma laty, ale czy tylko to zaważyło na zmniejszeniu wielkości kwot przeznaczonych na powyższy cel? W dokonaniu „rachunku sumienia” pomoże Państwu artykuł pt. „Homer przykręca kurek”. W nim proszę też czytać o nowych zasadach dofinansowania.
Joanna Wenek w cyklu podróży „słowem malowanych” zabierze nas do urokliwego miasteczka niedaleko Białegostoku – miasteczka, które w dziwny sposób oparło się czasowi, zachowując swój niepowtarzalny urok.
Zapraszam także do lektury kolejnego odcinka poradnika dla poszukujących pracy. W numerze znajdą Państwo dokończenie artykułu mówiącego o rozmowie kwalifikacyjnej, o tym, jak należy zachowywać się w „jaskini lwa”.
Jako zespół redakcyjny, pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych Czytelników, życząc im coraz dłuższych i coraz cieplejszych, słonecznych dni. Jako redaktor naczelny, życzę także Fundacji „Trakt”, wydawcy niniejszego czasopisma, by „słoneczne dni” nastały również dla wszystkich realizowanych przez nią projektów. Do zobaczenia i do usłyszenia w lepszych czasach!
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2. Małgorzata Zuber – Pod pustym niebem. Szkic o ateizmie i cierpieniu

Małgorzata Zuber  - Pod pustym niebem. Szkic o ateizmie i cierpieniu

Luty 2008

	Dokładnie pamiętam, że była niedziela. Działo się to na samym początku mojego kilkumiesięcznego pobytu w Białymstoku. Pojechałam autobusem do położonego o kilkanaście kilometrów dalej - Wasilkowa, by odwiedzić lokalne sanktuarium, Świętą Wodę, czczone zarówno przez katolików, jak                                i prawosławnych.
	Wówczas, gdy wyszłam z niewielkiego kościółka, właściwie kaplicy, rozpoczynając wspinaczkę na niewielki wzgórek z setkami wmurowanych, wkopanych, ale też pochylonych, a nawet leżących krzyży, zgodnie z tradycją przynoszonych przez pątników w intencji spraw, z którymi pielgrzymują od pokoleń i które  wypisują na krzyżach, doświadczyłam nieistnienia Boga.
	Słowo Bóg piszę z wielkiej litery, by nie było wątpliwości, że chodzi o Boga osobowego.
	Pod szarym, milczącym i pustym niebem zimowego popołudnia rozbrzmiewała przerażająca muzyka rozkołysanych wiatrem różańców, jakimi są obwieszone krzyże. Wydała mi się ona chórem skarg i lamentów pokoleń pątników pielgrzymujących w to miejsce. I tak silnie, jak odczułam nieobecność Boga, tak zapragnęłam, by istniał i uciszył ten jęk. Na próżno.
	Od tamtej chwili nie mam wątpliwości, że niebiosa są puste. 

Trudna droga

	W ubiegłym roku, w jubileuszowej serii z okazji pięćdziesięciolecia działalności, Wydawnictwo Znak wznowiło m.in. wydanie Rozmów z Jerzym Nowosielskim Zbigniewa Podgórca. Ich lektura jest tyleż ożywcza, co fascynująca. Żarliwość, erudycja i szczerość artysty-malarza i prawosławnego teologa pozwalają dotknąć czytelnikowi autentycznej, mistycznej religijności; dotknąć jej rąbka, bowiem, w poszanowaniu spraw intymnych, Nowosielski wolny jest od wszelkiego duchowego ekshibicjonizmu. 
	Jerzy Nowosielski jest też jednym z niewielu ludzi, którzy dogłębnie pojmują istotę ateizmu, o czym świadczą następujące słowa:

„(…) wydaje mi się, że autentycznych ateistów, to znaczy ateistów o jakiejś ontologicznej świadomości swego stanu, jest bardzo mało. Zwykle ateizm to po prostu obojętność, a nie przeżycie nicości spraw metafizycznych, przeżycie niebytu Boga. Taki proces niewielu ludzi przeżywa świadomie”.

Życie świadomego i konsekwentnego ateisty jest tak samo niełatwe, jak życie świadomego i konsekwentnego chrześcijanina. Pewnie dlatego tak niewielu jest jednych i drugich. 
Obaj wybierają bowiem opcję maksymalistyczną, porządkowaną podług jasnych zasad, wspartą na fundamencie rygoryzmu etycznego.
Zapytano mnie niedawno ze szczerą troską, a pytały osoby głęboko wierzące, czy nie czuję się w Polsce dyskryminowana jako ateistka. Nie, na pewno nie wprost, nie znalazłam się w sytuacji, w której czegoś by mi odmówiono lub do czegoś zmuszono ze względu na wyznawany światopogląd. Jednak nie jest łatwo być ateistą w Polsce. W kraju wszechobecnej manifestacji katolicyzmu, gromkich deklaracji konfesyjnych, w kraju, w którym najskromniejsza uroczystość jak najdalsza od tradycji religijnej, na wskroś świecka, nie może się obyć bez kropidła. Pisał o tym przed ponad osiemdziesięciu laty Tadeusz Boy-Żeleński, a cykle jego felietonów, jak Nasi okupanci albo Dziewice konsystorskie są dzisiaj niewiele mniej aktualne, niż w dniach powstania.1  
	Ateista boryka się w Polsce przede wszystkim z niezrozumieniem                          i niesprawiedliwością, słysząc nieprawdziwe oskarżenia o chaos moralny                       w życiu, nihilizm, satanizm, a nawet zboczenia seksualne jako pochodną ateizmu. Tak jest, bo dla statystycznego Polaka-katolika (idzie mi o specyficzną endecką zbitkę, nie mam zamiaru obrażać świadomych wierzących), każdy, kto w niedzielę nie chodzi do kościoła, w piątek je mięso i żyje w wolnym związku, jest kandydatem na zbrodniarza!   
	Dla niego jeżeli coś nie jest katolickie, to jest heretyckie, schizmatyckie (różnicy między herezją a schizmą raczej nie zna), satanistyczne, nihilistyczne, wyuzdane itd. Wszystko zaś, co oznaczono etykietką „katolickie”, owym niewątpliwym „imprimatur”, jest słuszne nawet wtedy, gdyby budzić miało zastrzeżenia moralne lub prawne.

Ateizm a niepełnosprawność
	
Wielokrotnie zadawano mi pytanie, czy mój ateizm ma związek z dysfunkcją narządu wzroku; czy u jego źródeł leżało zwątpienie w istnienie Boga w obliczu własnej niepełnosprawności lub nawet – czy nie obraziłam się po prostu na Stwórcę wszechrzeczy za to, że nieodwracalnie tracę wzrok. 
	Nie, na długo przedtem, zanim znalazłam się w dzisiejszej sytuacji, doszłam w swych wątpliwościach do ateizmu. Dojść do ateizmu znaczy tyle, co doświadczyć nieobecności Boga i wyciągnąć z tego faktu ostateczne konsekwencje – przede wszystkim metafizyczne i etyczne.
	O ile więc ateizm nie musi mieć podstaw w zmaganiach człowieka z chorobą i niepełnosprawnością, to nie pozostaje bez znaczenia dla owych zmagań.

O czasie skończonym

 	Pierwszą, doniosłą konsekwencją niewiary w Boga chrześcijańskiego jest brak perspektywy wiecznej, nadziei na inne życie, następujące po tzw. doczesnym, jedynym, jakie mamy. 
	Nasz czas, jako ludzi, jest skończony – potem nastąpi rozpad materii organicznej. A to oznacza, że śmierć jest kresem wszystkiego. I jeżeli nasze życie nie należy do nazbyt udanych, jeśli – w szczególności dotyka nas niezawinione cierpienie: choroba, niepełnosprawność lub inne niezależne od nas i niemożliwe do odwrócenia nieszczęście, świadomość owej skończoności zasiewa swoisty, egzystencjalny, smutek w każdy dzień ludzkiego życia. 
Pewnie więc dlatego ciężkie doświadczenia równie często zmieniają wierzących w ateistów, jak i niewierzących w chrześcijan. Człowiek cierpiący wygląda końca swego cierpienia, momentu rekompensaty – jeśli nie w życiu doczesnym, to w wiecznym.
	A jednak brak perspektywy wiecznej może pomóc nam w docenianiu życia doczesnego i nie marnowaniu czasu, jaki został nam dany. Czasu skończonego.

„Wierzę w […] ciała zmartwychwstanie
	Doktryna chrześcijańska niesie szczególną nadzieję dla osób cierpiących, słabych, dotkniętych niepełnosprawnością. Jest to orędzie powszechnego zbawienia bazującego na Wcieleniu, odkupicielskiej śmierci krzyżowej i  Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
	Obietnica powszechnego zbawienia (w swej radykalnej postaci kulminująca w koncepcji apokatastazy, tj. ostatecznego unicestwienia zła i piekła jest nieodmiennie związana z przebóstwieniem materii. Dogmat zmartwychwstania cielesnego ludzi, przyobleczonych w materię o wiele doskonalszą od ciała doczesnego, niesie nadzieję dla tych wszystkich, którzy w życiu ziemskim zmagają się z ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością.
	Leszek Kołakowski w znakomitym eseju Fenomen obojętności świata charakteryzuje ból fizyczny, towarzyszący wszelkiemu cierpieniu cielesnemu, jeśli nie stale, to w niektórych jego etapach, jako przeżywanie przez człowieka swego ciała, jako elementu wrogiego; ciało jest swego rodzaju „ciałem obcym”, jeśli wolno pozwolić sobie na grę słów. Cierpiący przezywa rozdwojenie: cierpi, a źródłem tego cierpienia jest on sam. 
	Sytuacja ta sprawia, że choć cierpienie fizyczne nie jest jedynym, ani też nie największym z cierpień, jakie spotykają człowieka, to jest szczególnie dlań przykre i dezintegrujące.
	Perspektywa oferująca rekompensatę za trudy życia doczesnego, wsparta wielką tradycją chrześcijańską, częściowo także o antycznych korzeniach, nauczania o sensie cierpienia ziemskiego, niesie nadzieję na odmianę docześnie niezadowalającego losu.
	W skrajnej odmianie tej propozycji religijnej, cierpiący wierzący znajdzie wprost wypowiedzianą myśl, że wielość i uciążliwość cierpień jest widomym znakiem wybraństwa Bożego i miłości Boga. Nie jest przypadkiem, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Skąd zło (w szczególności niezawinione cierpienie) w świecie stworzonym przez Boga, będącego nie tylko Prawdą i Pięknem, ale przede wszystkim Dobrem?” jest centralnym problemem filozofii chrześcijańskiej, owocującym na przestrzeni wieków wieloma znakomitymi próbami usprawiedliwienia Boga z obecności zła w świecie, co z grecka zwie się teodyceą.
Nie ukrywam, że owa relatywizacja cierpienia ludzkiego była dla mnie kroplą, która przelała dzban i zdecydowała, że – jak Iwan Karamazow                       w powieści Dostojewskiego – zwróciłam bilet Wielkiemu Bileterowi.   
Nic też dziwnego, że po odrzuceniu mglistej perspektywy wiecznej, zostaje się bez odpowiedzi w obliczu cierpienia – swego lub, co o stokroć gorsze, bliskich. Pewnie to sprawia, że niewierzący tak często nieograniczenie wierzą w cudowną moc medycyny, co jest tylko inną formą myślenia magicznego – fundamentu wszelkiej religii.

	Co pozostaje, po odrzuceniu obietnicy wiecznego raju? Daremna i nieuzasadniona jest wiara, że nauka, sztuka lub filozofia mogą wypełnić pustkę, jaka powstaje po odrzuceniu religii. Żadna z nich bowiem nie może sprzeniewierzyć się swej metodzie, dając niesprawdzalne tu i teraz obietnice, jak obietnica życia wiecznego. 
	Pozostaje zadawanie pytań bez zadowalających odpowiedzi. I nie należy tych pytań tłumić w sobie. Trzeba uczyć się trudnej sztuki życia                                  z przeciwnościami, wiedząc, że możemy i powinniśmy łagodzić skutki cierpień własnych i innych. To wszystko, ale bardzo, bardzo wiele.
	Takie życie może być, i bywa, szczęśliwe i dobre. Mimo wszystko. Towarzyszy mu jednak niezbywalny smutek istnienia. To jednak, co leży u podstaw tego smutku – znajomość swych granic czasowych i granic swego działania – daje także solidną wiedzę o swych możliwościach i chroni nas przed wiarą w obietnice bez pokrycia, których weryfikacja sama wiąże się z cierpieniem wprost proporcjonalnym do wspaniałości tych obietnic. Ale taka wiedza to żadna pociecha.
	Między innymi dlatego, podstawowym nakazem etycznym uczciwego ateisty powinno być nie odbieranie wiary wierzącym połączone ze świadomością, że niczego nie może dać im w zamian. 
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3. Stanisław L. Machowiak – Dorobek pedagogiczny Edmunda Osesa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Edmund Oses urodził się w 1934 roku w Kaźmierzu koło Szamotuł. W 1958 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z tytułem magistra rehabilitacji. W tym samym roku podjął pracę w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. W latach 1981-1989 był dyrektorem Ośrodka. 
Z czasem dał się poznać w pracy z niewidomymi dziećmi jako wybitny specjalista w dziedzinie wprowadzania nowatorskich, nawet w skali światowej, metod usprawniania i rehabilitacji wzroku, takich jak: atletyka terenowa, turystyka piesza kwalifikowana, turystyka górska, taniec towarzyski i inne.
Deficyt wzroku na ogół poważnie ogranicza ruch niezbędny do fizycznego rozwoju dziecka. E. Oses większość zajęć prowadził w terenie. Nierówności, wzniesienia, rowy, las, łąki są usytuowane bardzo blisko Ośrodka. Stanowiły one bardzo korzystny teren do ćwiczeń nad kształtowaniem wszechstronnego rozwoju fizycznego, zmysłu orientacji oraz odwagi.
Rozszerzeniem tej formy zajęć było wprowadzenie turystyki kwalifikowanej. W 1960 roku założył pierwsze w kraju szkolne koło PTTK. Wychowankowie brali udział w kilkudziesięciu rajdach i zlotach na terenie kraju. Przemierzyli razem trzy tysiące kilometrów, zdobywając jedną srebrną, oraz sto brązowych odznak turystyki pieszej. Wspólne wędrówki na szlakach, posiłki i noclegi z widzącymi rówieśnikami stwarzały okazję do kontaktów, nazywanych dzisiaj „integracją”. Koło było także organizatorem kilku rajdów wojewódzkich oraz czterech krajowych z metą w Owińskach. Uczestnicy, zwłaszcza dzieci i młodzież, mieli okazję zwiedzać Ośrodek i poznać metody nauczania dzieci niewidomych. W 1966 roku koło zostało uznane za najlepsze w kraju wśród szkół specjalnych. 
Wykorzystując pobyt wychowanków w górach na koloniach i zimowiskach, E. Oses wprowadzał formy turystyki górskiej. Największym osiągnięciem było wejście w warunkach zimowych na szczyt Pusta Wielka (1061 metrów n.p.m.) koło Muszyny, gdzie różnica wysokości do pokonania wynosiła 550 metrów.
W 1986 roku E. Oses był członkiem delegacji ministerialnej szkolnictwa specjalnego w Paryżu, gdzie w Centrum Rehabilitacji Niewidomych referował wymienione osiągnięcia. Placówka paryska do dziś jest uznawana za centrum o światowej renomie.  
Następnym nowatorskim pomysłem było zbudowanie toru saneczkowego. Tor w formie wyprofilowanego rowu miał sto metrów długości i był całkowicie bezpieczny. Ustawiono takie bariery i znaki, że dzieci niewidome mogły same podchodzić na górkę po zjeździe. Nigdy nie było na nim wypadku.
W 1959 roku E. Oses wpadł na pomysł, aby w ramach zajęć pozalekcyjnych powołać do życia struktury Związku Harcerstwa Polskiego. Owińscy wychowankowie propozycję przyjęli z entuzjazmem. W krótkim czasie powstały drużyny zuchowe i harcerskie, do prowadzenia których pozyskał nauczycieli. Dzieci miały okazję się bawić, zdobywać dostosowane do specyfiki inwalidztwa sprawności, brać udział w zlotach i biwakach. Były to pierwsze w kraju drużyny tzw. „Nieprzetartego Szlaku”, z których specyficznego dorobku korzystały wszystkie ośrodki w kraju pracujące z niewidomą młodzieżą.
W latach 1981-1989 jako dyrektor Ośrodka w Owińskach, E. Oses podjął trud poprawienia warunków pobytu i rehabilitacji wychowanków. Zaangażował się też w budowę dwóch domów mieszkalnych dla nauczycieli oraz pracowników (każdy po 12 mieszkań). Za jego kadencji rozpoczęto organizowanie turnusów rehabilitacyjno-usprawniających dla najbardziej potrzebujących uczniów klas I-IV. Stworzył pierwsze w kraju, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom Niewidomym, pozyskując wiele zakładów pracy i wojsko, skąd płynęła wszechstronna pomoc. Każdy absolwent otrzymywał wyprawkę. 
E. Oses poświęcił dzieciom z inwalidztwem wzroku 38 lat nauczycielskiego powołania. Opublikował kilkadziesiąt artykułów. Ostatni, podsumowujący jego dorobek ukazał się w książce Poznańska Pedagogika Specjalna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006 r.). Jego osiągnięcia w dziedzinie turystyki utrwalone są w wydawnictwie Poznański leksykon PTTK, Poznań 2005 r. O swojej pracy pisał książki, z których pierwsza nosi tytuł: Bliżej nieba, Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu, 1997 r., jako pierwsza w kraju wydana głosem syntetycznym, następna, pt. Łzy niedowidzenia, Poznań 2005 r., została wydana w systemie pisma punktowego. 
E. Oses bardzo lubił pracować z dziećmi, miał z nimi bezpośredni i serdeczny kontakt. Jest kawalerem Orderu Uśmiechu nadanego, jako pierwszego w świecie, na wniosek dzieci niewidomych. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami: Komisji Edukacji Narodowej, Labor Omnia Vincit, Dobrego Samarytanina oraz innymi wyróżnieniami, w tym Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych. Jest także laureatem Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Był nauczycielem pracowitym, nie szczędzącym dzieciom serca i czasu. Po przejściu na emeryturę nie zerwał ze szkołą i jeszcze przez kilka lat douczał indywidualnie dzieci niewidome i słabowidzące w poznańskich szkołach masowych. Od kilku lat nie pracuje już jako pedagog, poświęcając się pisarstwu. Posiada w swym dorobku jedenaście książek. Jako wieloletni tyflopedagog znający psychikę dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, ich potrzeby i możliwości, dzieli się z czytelnikami swym doświadczeniem we wspomnianej książce Łzy niedowidzenia nagrodzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W ostatnich trzech latach zajął się pomocą w wychowywaniu własnych wnuków. 

powrót do spisu treści

4. Monika Zarczuk – Mówić, że nie widzę, czy nie mówić?

Są takie sytuacje w życiu, które nie pozostawiają we mnie żadnych wątpliwości, czy informacja o tym, że nie widzę, powinna zostać ujawniona, czy też nie. Na przykład, kiedy ktoś telefonicznie prosi mnie o ręczne wypełnienie formularza, albo proponuje mi kurs prawa jazdy w promocyjnej cenie. Dużo częściej jednak zdarza mi się, że muszę się głęboko zastanowić, czy nie lepiej jednak nie wspominać o mojej niepełnosprawności, albo raczej czy już mówić, czy jeszcze nie. Wcześniej lub później ktoś i tak się o tym dowie, ale moment, który zostanie na to wybrany, ma duże znaczenie. Jeden z problemów tkwi w tym, że sprawa dotyczy ludzkich emocji, kultury osobistej, wykształcenia, obycia z niepełnosprawnością i sposobu traktowania innych. A na tak grząskim gruncie bardzo trudno wytyczyć wyraźną ścieżkę postępowania.

Randkowe rozterki

Logując się na randkowym portalu, zwykle musimy podać szereg informacji na swój temat, po to, by wymarzony książę z najpiękniejszej bajki mógł sobie nas dobrze wyobrazić i zakochać się już w samym wytworzonym w ten sposób wizerunku. Informujemy więc o kolorze swoich oczu, włosów, wadze ciała, wykształceniu, wyznaniu religijnym, stanie cywilnym, rzeczach, które lubimy robić, cechach, jakich nie lubimy u innych, potrawach, jakie zjadamy najchętniej, ulubionych zwierzętach i wielu innych szczegółach opisujących to, kim i jacy jesteśmy. W żadnym formularzu jednak nie natrafiłam na rubryczkę „rodzaj niepełnosprawności". Czy to jednak wystarczy, by uznać, że niepełnosprawność jest na tyle nieistotna, iż można ją pominąć? Zawsze istnieje pole, w którym trzeba napisać kilka słów od siebie. Ale może mam do powiedzenia rzeczy ważniejsze niż to, że na przykład nie widzę? I już prawie decyduję się nie podawać tego do publicznej wiadomości, kiedy zaczynają się pojawiać obawy...
Po kilku miesiącach pisania „emaili”, „czatowania na gadu-gadu”, niewinnych żartów i aluzji, niedospanych nocy, wyszukanych komplementów, wreszcie mam umówić się z tajemniczym nieznajomym, by w realnej rzeczywistości zweryfikować opinię, jaką wyrobiliśmy sobie na swój temat, poznając się przez Internet. I co? Czy w ostatnim mailu napisać mu, że rozpozna mnie po białej lasce? A może wziąć go zupełnie z zaskoczenia, tylko że jak do mnie nie podejdzie, widząc, że stoję z tą laską w umówionym miejscu, to nawet się o tym nie dowiem. Przyjść z przyjaciółką? A co, jeśli będzie przekonany, że to z nią korespondował, a może, jak dowie się już, że to ze mną, to i tak uwagę przeniesie na nią?
No i jeszcze zanim się spotkamy, to mam udawać, że na zdjęciu, które mi wysłał, super wygląda? Śmiać się z linków przekierowujących mnie na stronę www.youtube.pl do pięknych slajdów z wycieczki, śmiesznych kreskówek i innych równie niedostępnych dla mnie plików? Może lepiej napisać o tym, że nie widzę w samym profilu na portalu... Ale czy ja nie wiem, na jakim świecie żyję? Jak ktoś będzie miał wybór między tysiącem kobiet, z jakimi styka się codziennie na ulicy, w szkole, na studiach, w pracy a mną – niewidomą, której zwykle trudno nawet wyrazić, co oznacza to „niewidzenie”, to kogo wybierze? Ile osób zdecyduje się napisać właśnie do mnie? A jeśli już napiszą, to czy nie okaże się, że kierują nimi dziwne pobudki? Gwarantuję, że tak! Sama miałam okazję to przetestować. Po spisaniu wszystkich „za i przeciw” postanowiłam zdecydować się na „całą prawdę" i w ostatnim zdaniu, które miało moimi słowami opisywać mnie samą, dodałam, że jestem samodzielną osobą niewidomą. 
Pierwszy e-mail był bardzo krótki, acz wymowny: „Ja też mam rentę, 48 lat. Umówmy się, jedziemy na tym samym wózku!”. Jeszcze nie zdążyłam ochłonąć ze zdumienia pomieszanego z oburzeniem, gdy do skrzynki mailowej spłynęła kolejna wiadomość. „Cześć! Ucieszyłem się, że nie widzisz, bo ogólnie zawsze mi mówiono, że jestem brzydki, ale tobie to przecież i tak wszystko jedno. Za seks dobrze płacę, pewnie jeszcze jesteś dziewicą mmmm, już się rozmarzyłem. Ile byś chciała?". Dopóki ostatecznie nie zdecydowałam się zlikwidować założonego kilka tygodni wcześniej profilu, otrzymałam jeszcze ofertę od pana, który szukał ekstremalnych wrażeń, a niewidomej jeszcze nie miał, od studenta, który był całe życie wolontariuszem, pomaga bezdomnym i spędza czas w hospicjum, mógłby więc spróbować pospotykać się i ze mną, od pana będącego w wiecznej depresji, którego nikt nie chce i nie rozumie, ale ja chyba nie będę taką świnią i mu nie odmówię, on przecież ma swoje potrzeby”.
Po jakimś czasie postanowiłam więc wypróbować drugą opcję. Zainwestowałam swój czas i energię w zbudowanie pozytywnego wizerunku w umyśle osoby, którą uznam za ciekawą na podstawie jej elektronicznych wiadomości, a moja wewnętrzna siła, inteligencja i urok osobisty być może zrównoważą tę straszną prawdę, że nie widzę.
Pierwsza osoba, z którą się spotkałam nie uciekła, poszliśmy do kawiarni i przez całe dwie godziny opowiadał mi o swojej dziewczynie, choć wcześniej zapomniał o niej napisać. Drugi chłopak posiedział ze mną dziesięć minut, zniknął na chwilę, a w minutę później zadzwonił do niego telefon i oświadczył, że bardzo mu przykro, ale musi już iść. Więcej się nie odezwał. Dobrze, że ma takich przyjaciół, którzy potrafili pomóc mu w potrzebie i wykonać telefon wyciągający go z opresji.

Ustawa o antydyskryminacji 

Podobne dylematy dopadają mnie, kiedy wysyłam swoje CV. Czy napisać o tym, że nie widzę, czy nie? Z jednej strony mogę wmawiać sobie i pracodawcy, że to atut, dostanie dofinansowanie, zaprzyjaźni kadrę z niepełnosprawną osobą, sam poszerzy swoje horyzonty, a przede wszystkim – polska konstytucja gwarantuje mi takie same prawa jak każdemu innemu starającemu się o pracę. Istnieje nawet ustawa o antydyskryminacji, na którą w razie czego mogę się powołać. Dlaczego więc miałabym o tym wspominać?
Z drugiej jednak strony, co będzie, jeśli głównym narzędziem weryfikującym moją przydatność do danej pracy okażą się, tak popularne ostatnio, testy? Przyniesienie swojego laptopa nic mi nie pomoże – są zwykle drukowane, a użycie komputera mogłoby rodzić wątpliwości wśród asesorów, czy przypadkiem nie ukryłam tam sobie jakiejś ściągi.
Może więc od razu napisać o tym, że nie widzę i zaoszczędzić sobie całej tej szopki? Ale jeśli jednak napiszę, to czy w ogóle dadzą mi szansę się zaprezentować? Czy zechce im się myśleć, czym można by te testy zastąpić? Może jeśli jednak pójdę tam, nic nie wspominając o mojej niepełnosprawności, zobaczą, że da się ze mną rozmawiać, że pojmuję, co do mnie mówią, nie jestem głucha i niepełnosprawna ruchowo, i zechcą zainteresować się moim przypadkiem?
A może wysłać aplikację i czekać na odzew? Dopiero jak zadzwonią, powiedzieć im, że jestem osobą niewidomą? Tylko, że jak usłyszę: „Ach, to jednak dziękujemy, nie mamy przystosowanego stanowiska", to czy nie będzie mi przykro? Bo wywnioskuję łatwo, iż wszystko poza moją niepełnosprawnością im odpowiadało, a co ja jestem temu winna, że nie widzę? Przecież dla chcącego nic trudnego – stanowisko można zawsze przystosować!

Ciągle trzeba decydować

Trudno jest się uwolnić od przymusu decydowania o tym, czy „mówić, czy nie mówić", a co gorsza, z powodu braku recepty na gotową odpowiedź na to pytanie ciągle trzeba samodzielnie podejmować tego typu decyzję, licząc na to, że dobrze wybraliśmy.
Począwszy od biura podróży, w którym zamawiamy tygodniowy pobyt na Krecie, a jedziemy tam z mocno niedowidzącym partnerem, poprzez zamawianie ekipy do remontu mieszkania, a skończywszy na zapisywaniu się na zajęcia z aerobiku, basen czy kurs tańca. Zawsze musimy decydować, czy lepiej powiedzieć, że się nie widzi, czy zyskamy więcej, nic o tym nie wspominając. To, na co się zdecydujemy zależy od naszych dotychczasowych doświadczeń, ludzi, na jakich do tej pory trafialiśmy, sposobu patrzenia na życie, ale przede wszystkim tego, co się nam wydaje. Niestety, nie pomoże tu ustawa o antydyskryminacji, albo szumne hasła i apele dotyczące powszechnie szerzącej się i coraz ponoć popularniejszej i naturalnej integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. A przecież wada wzroku, sposób chodzenia, długość ręki czy poruszanie się na wózku powinno być traktowane jako jeszcze jedna, nasza cecha, realna, ale nie mająca wpływu na to, co podobno najbardziej się liczy – tj. charakter, osobowość i wnętrze!

powrót do spisu treści

5. Bogusław Witek – Homer przykręca kurek

„Nic, co dobre, nie trwa wiecznie” – wiemy o tym wszyscy, a beneficjenci programu „Komputer dla Homera” będą się mogli o tym przekonać w bieżącym roku, podczas realizacji wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

A było tak pięknie...

...choć nie od razu! W latach 90. wkraczaliśmy dopiero w etap społeczeństwa informacyjnego, i gdy osoba niewidoma chciała zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy, łaskawy Homer udzielał jej jedynie pożyczki na sfinansowanie 50 proc. zakupu, a gdy dłużnik sumiennie wywiązywał się z płacenia rat, mógł ubiegać się o ich częściowe umorzenie. Im mniejsza zamożność pożyczkobiorcy, tym gorsza zdolność kredytowa i tym samym mniejsze widoki na otrzymanie pożyczki! Nasze środowisko do krezusów nie należy, a do tego trzeba jeszcze było sobie znaleźć żyrantów, rozległy się więc protesty, że jak tak dalej pójdzie, to niewidomym grozić będzie izolacja i zepchnięcie na cywilizacyjny margines.
	Homer usłuchał i w 2003 roku wprowadził zupełnie nowe zasady dofinansowania zakupów sprzętu komputerowego, szczodrze przy tym potrząsając sakiewką. Pożyczki zostały zastąpione bezzwrotnymi dopłatami do sprzętu wskazanego w fakturach pro forma. Tym razem, im ktoś mniej był zamożny, tym większych dopłat mógł się spodziewać, a sięgały one nawet 98 proc. kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania specjalistycznego i niewiele mniej w przypadku sprzętu podstawowego.
Dofinansowanie to mógł otrzymać każdy, kto spełniał formalne warunki starania się o nie, czyli był osobą niewidomą lub słabowidzącą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, uczącą się albo pracującą (ewentualnie poszukującą pracy (do czego wystarczało czasowe zarejestrowanie się w urzędzie zatrudnienia w celu uzyskania stosownego zaświadczenia).
	„To nie są dofinansowania, lecz prezenty!” – oświadczył w swoim czasie jeden z czołowych działaczy okręgowych PZN, zasiadający w komisji opiniującej wnioski wpływające do wrocławskiego oddziału PFRON, bo też inaczej trudno byłoby nazwać funkcjonowanie tego programu przez siedem ostatnich lat, które wzorem Biblii, nazwać można „tłustymi”. Kto tylko spełniał formalne warunki, ten składał wniosek, bo gdy dają, grzechem jest nie brać! Tłumnie ruszyliśmy na spotkanie ze społeczeństwem informacyjnym, choć wśród nas wielu było takich, którym komputer do szczęścia, nie mówiąc już o pracy, nie był w ogóle potrzebny. Za to niejeden wnuk ucieszył się z drogiego, komunijnego prezentu, niejedno uczące się lub studiujące dziecko niewidomego rodzica mogło pochwalić się przed rówieśnikami „wypasionym” sprzętem, który zresztą całkowicie przejmowało we władanie. Po pięciu latach wszyscy ustawiali się ponownie w kolejce, bo skoro dają, trzeba brać, a poza tym zdążyły już podrosnąć kolejne wnuki. Homer, jak dobra wróżka, bez pytania i zbędnych formalności, płacił za sprzęt z najwyższych półek cenowych, zamieniając program w przysłowiowy worek bez dna!
	Oczywiście, gorszącym pomówieniem byłoby zarzucanie całemu środowisku niewidomych powszechność tego rodzaju praktyk. Z pewnością w grupie ludzi młodych należały do rzadkości, natomiast wśród osób w wieku średnim i starszym, potrzebujących więcej czasu i wysiłku na oswajanie się z komputerem, spory odsetek beneficjentów nie zamierzał marnować na to swego czasu i nerwów, myśląc raczej o zaspokajaniu potrzeb swych rodzin. Nic dziwnego, że szczodrobliwy Homer musiał się w końcu zreflektować!

Główne założenia bez zmian

Jeśli chodzi o podstawowe zadania programu, to pozostały w zasadzie niezmienione. Nadal celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wzrokowo, realizowana poprzez finansowe wspieranie ich w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem, zakupie urządzeń brajlowskich oraz pomoc w zdobyciu umiejętności ich obsługi. W dalszej perspektywie ma to umożliwić tym osobom:
1/ zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach lub kontynuowanie dotychczasowej pracy zawodowej,
2/ podjęcie lub kontynuowanie nauki oraz pogłębianie wiedzy,
3/ zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.

Trzy grupy sprzętu

W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie do zakupu: 
1/ podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
2/ specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,
3/ urządzeń brajlowskich.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, zachowano możliwość ubiegania się o dofinansowanie udziału w szkoleniu komputerowym.

Trzy grupy adresatów programu

Z wnioskiem o dofinansowanie mogą występować:
1/ pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 
2/ osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18 i realizujące obowiązek szkolny, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
3/ kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia mogą uczestniczyć w programie, o ile pozostają w zatrudnieniu.

Krótsza karencja

 O ponowne dofinansowanie można się ubiegać nie wcześniej niż po upływie: 
- 3 lat, w przypadku sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel;
- 6 lat w przypadku urządzeń brajlowskich, licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.

Górne limity kwot dofinansowania

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania na zakup sprzętu zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę (aktualnie około 1 300 zł) wyznaczająca maksymalne dofinansowanie, jakie można przyznać w ramach programu, wynosi: 
- dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 3;
- dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 14;
- dla urządzeń brajlowskich – 26.

Maksymalna kwota dofinansowania szkoleń komputerowych nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia.

Uwaga na wysokie stopy procentowe udziału własnego!

Do uzyskania dofinansowania zakupu sprzętu niezbędne będzie wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, którego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a także od tego, czy wcześniej korzystał on z programu „Komputer dla Homera” lub innych programów PFRON przyznających dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego. 

Minimalny udział własny w 2010 roku będzie wynosić: 

1/ Dla wnioskodawców po raz pierwszy korzystających z pomocy programów PFRON dotyczących zakupu sprzętu komputerowego, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30 proc. ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 10 proc. ceny brutto,
c) urządzeń brajlowskich – 10 proc. ceny brutto.

2/ Dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 55 proc. ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 15 proc. ceny brutto,
c) urządzeń brajlowskich – 15 proc. ceny brutto.

3/ Dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 60 proc. ceny brutto zakupu,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 20 proc. ceny brutto,
c) urządzeń brajlowskich, nie mniej niż 20 proc. ceny brutto.

Bogaci zapłacą jeszcze więcej!

W przypadku wnioskodawców, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż trzyipółkrotność najniższego wynagrodzenia, wysokość udziału własnego przy zakupie: 
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – nie może być niższa niż 85 proc. ceny brutto zakupu, 
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – nie może być niższa niż 75 proc. ceny,
c) urządzeń brajlowskich – również 75 proc. ceny.

Zamożnych wnioskodawców dotyczą nie tylko obostrzenia w zakresie procentu udziału własnego, ale także ograniczenia samych kwot dofinansowania. Mogą oni uzyskać na zakup sprzętu kwotę dofinansowania nie większą niż 25 proc. maksymalnej kwoty dofinansowania, przewidzianej dla danego rodzaju sprzętu, a także w kwocie nie większej niż 25 proc. maksymalnej kwoty dofinansowania przewidzianej na szkolenia.

Kto zyska, kto straci?

Niekorzystne zmiany odczują przede wszystkim niewidomi, którym sprzęt komputerowy i urządzenia elektroniczne są po prostu niezbędne do nauki, pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Zapłacą więcej, ponosząc w ten sposób finansowe konsekwencje wynaturzeń, które w jakimś stopniu musiały także mieć wpływ na powstałe zmiany. Będą też musieli znacznie ograniczyć swoje zapotrzebowanie. Mniej zarobią firmy (zwłaszcza tyfloinformatyczne), dla których realizacja wniosków była okresem corocznych „obfitych żniw”.
Ceny sprzętu i oprogramowania specjalistycznego zapewne się obniżą, szczególnie ceny oprogramowania dla niewidomych i słabowidzących, które od szeregu lat utrzymywały się na wysokim poziomie, gdyż przy 2-procentowej odpłatności nikt się przecież nie targował. Teraz klientów będzie mniej, za to będą bardziej wymagający i kapryśni! Zyska więc na tym rynek.
	Choć zabrzmi to dziwnie, zyska także sam program, odzyskując wizerunek racjonalnej formy pomocy zgodnej ze swymi założeniami. Będzie on wspierał w rozsądnym zakresie niezbędne zakupy i tylko takiego sprzętu, który będzie rzeczywiście wykorzystywany przez beneficjentów. Skończy się okres kosztownych prezentów, a choć każdy z nas lubi je otrzymywać, wypada się zgodzić, że naszego państwa nie bardzo na nie stać. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych (przeciętnie gorzej sytuowanych) w zaopatrzeniu w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego jest bardzo chwalebne, ale program „Komputer dla Homera” ma z założenia charakter rehabilitacyjny, a nie socjalny i prorodzinny. Ponadto, co nieraz podkreślaliśmy, programy pomocowe powinny służyć ludziom, którym pomoc jest rzeczywiście potrzebna, a nie wszystkim, którzy spełniają formalne warunki do jej otrzymania i dlatego o nią występują.
 
powrót do spisu treści

6. Ilona Jarecka – Rynek pracy dla aktywnych

Absolwenci wyższych uczelni wkraczają dziś na rynek pracy ze świadomością, że zdobycie stałego zatrudnienia zgodnego z ich oczekiwaniami nie jest sprawą łatwą. Słyszy się opowieści o młodych, wykształconych osobach pracujących poniżej swoich kwalifikacji po to, by jakoś związać koniec z końcem. Wśród studentów ostatnich lat pokutuje pogląd, że jedyną szansą na sukces zawodowy jest wyjazd za granicę. Jednak tam również pracują za minimalne stawki, tłumacząc sobie, że od czegoś trzeba zacząć, a po pewnym czasie zdają sobie sprawę, że praca, która miała być chwilowym zajęciem, stała się ich stałym źródłem utrzymania. Podawane przez media statystyki dotyczące bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych mogą skutecznie chłodzić ambicje młodych, zniechęcając do zdobywania i podnoszenia wykształcenia, jednak opisane niżej historie pokazują, jak wiele zależy od nas samych, jak ważny jest upór i nie poddawanie się po pierwszych niepowodzeniach.
	Marcin jest absolwentem politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Już w szkole podstawowej miał bardzo szerokie zainteresowania, był towarzyski, udzielał się w samorządzie szkolnym. Kończąc szkołę średnią, jak wielu jego rówieśników, nie myślał jeszcze o karierze zawodowej, lecz chciał się uczyć. Studia wybrał, kierując się wyłącznie swoimi zainteresowaniami. Wsparcie materialne ze strony rodziców pozwoliło mu na realizowanie swoich pasji bez konieczności myślenia o pracy. Prowadził aktywne życie studenckie, rozwijał swoje zainteresowania, odbywał praktyki. Ukończenie studiów w 2003 roku było dla niego momentem „wycofania”, nie widział dla siebie perspektyw na karierę zawodową i dalszy rozwój. Pierwszym miejscem zatrudnienia była firma zajmująca się badaniami rynku, później ponad rok pracował w marketingu. Zajęcia te nie dawały mu jednak satysfakcji. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej potraktował jako szansę dla siebie. Okazało się, że programy unijne stwarzają nowe możliwości i może uczestniczyć w nich nie tylko jako beneficjent, ale jako osoba zatrudniona przy ich realizacji. Przed rokiem, w ramach struktury Polskiego Związku Niewidomych, przyjął propozycję koordynacji projektu unijnego zajmującego się aktywizacją zawodową niewidomych absolwentów szkół na terenie Dolnego Śląska. Pomimo pierwszych obaw związanych z koniecznością obsługi komputera, podołaniem biurokracji a także odpowiedzialnością, twierdzi, że było warto. Dzięki tej pracy miał kontakt z ludźmi, mógł pomagać młodym osobom, które tak jak on kiedyś, nie miały pomysłu na własną karierę zawodową.
Damian jest na piątym roku Historii, na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest kreatywny, otwarty, potrafi być duszą towarzystwa. Sam przyznaje, że nie do końca czuje się dorosły i musi się przystosowywać do otaczającej go pogoni za sukcesem. Po licencjacie zaczął poważnie myśleć o pracy. Przełomem stało się uczestnictwo w programie „Weź sprawy w swoje ręce”, realizowanym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Umożliwiło mu to skorzystanie z pomocy wielu specjalistów, ukończenie kursu informatycznego, a co najważniejsze, został zakwalifikowany do drugiej części projektu, w której pośrednicy pracy pomagali beneficjentom w znalezieniu konkretnego miejsca zatrudnienia. W ten sposób Damian otrzymał propozycję pracy operatora baz danych, gdzie pracuje do dziś. Sprawia mu ona dużą satysfakcję, może realizować swoje zainteresowania informatyczne, i choć nadal studiuje, jest już niezależny, zdobywa doświadczenie. Damian ma już sprecyzowane plany na przyszłość: po studiach chciałby kształcić się dalej w kierunku informatyki, ponieważ uważa, że bardzo dobrze sprawdziłby się w tyfloinformatyce zajmującej się dostosowywaniem sprzętu komputerowego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Zapytany, czy dziś dokonałby takiego samego wyboru kierunku studiów, zdecydowanie twierdzi, że tak, mimo że jego wykształcenie nie pokrywa się z aktualnymi planami zawodowymi. Twierdzi, że studia historyczne wykształciły w nim umiejętność poszukiwania informacji, dały mu ogólną wiedzę, która przydaje się na każdym odpowiedzialnym stanowisku.
Przemek jest absolwentem Prawa. W przeciwieństwie do Marcina i Damiana, wcześnie zaczął ukierunkowywać swoje wykształcenie na przyszłą karierę zawodową. Jest człowiekiem upartym, ambitnym, nastawionym na sukces. Już w trakcie studiów wstąpił do organizacji pozarządowej wspierającej zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Bardzo szybko odnalazł własną „ścieżkę kariery”. Jest specjalistą ds. zamówień publicznych, robi to, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję, chce dalej kształcić się w tym kierunku i zdobywać nowe umiejętności. Od początku sukces był jego celem. Wspomina wycieczkę do zakładu pracy chronionej, gdzie widział niewidome osoby wykonujące monotonne czynności, co sprawiło, że postanowił zdobyć wykształcenie i stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Jego upór najlepiej ilustruje fakt, że w trakcie poszukiwania pracy wysłał – jak sam policzył – sto jedenaście aplikacji. Dzięki temu, że się nie poddał oraz dzięki wielu życzliwym i kompetentnym osobom, które spotkał na swojej drodze, może dziś uważać się za człowieka sukcesu, posiadającego na swym koncie liczne publikacje w prasie naukowej. Przemek na tym nie poprzestaje, już dziś myśli o doktoracie, chciałby także uzyskać status arbitra w Krajowej Izbie Gospodarczej.
 
Marcin, Damian i Przemek, to osoby niepełnosprawne, z dysfunkcją wzroku różnego stopnia. Ich przykład pokazuje, że niezależnie od czynników zewnętrznych, ambicja, upór i konsekwencja pozwalają realizować założone wcześniej cele. Każdy z nich napotykał na swojej drodze liczne przeszkody, również takie, które związane były z ich niepełnosprawnością. Zdarzało się, że pracownicy uczelni nie pozwalali im zdawać egzaminów ustnie, a nawet utrudniali zdawanie ich w formie pisemnej. Również postawy potencjalnych pracodawców, zazwyczaj nieufne, nie motywowały do aktywności. Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest jeszcze trudniejsza niż sytuacja absolwentów.
Dofinansowanie stanowisk pracy udzielane pracodawcom przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niekiedy sprawia, że prowadzą oni rekrutację, nie zwracając uwagi na wykształcenie i kompetencje, lecz wyłącznie na orzeczenie o niepełnosprawności kandydatów. Większość ofert dotyczy stanowisk nie wymagających wysokich kwalifikacji. Tego typu sytuacje nie stwarzają osobom niepełnosprawnym perspektyw rozwoju w wyuczonym zawodzie. Często stają przed wyborem między monotonną, nie dającą satysfakcji pracą, a pasywnym życiem na rencie. Niestety, wiele osób wybiera drugą opcję. Na szczęście, jak zgodnie twierdzą Marcin z Przemkiem, sytuacja ta poprawia się. Obecnie istnieje wiele programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które w znaczny sposób poszerzają horyzonty uczestników. Nowelizacji uległa, np. ustawa o zamówieniach publicznych, która pozwala na wprowadzenie warunku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wyłącznie podmiotów, które zatrudniają minimum 50 proc. osób niepełnosprawnych.
Coraz wyższa jest także wiedza pracodawców na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Coraz częściej doceniają oni zaangażowanie i kompetencje tych pracowników. 
Poza ogólną sytuacją na rynku pracy duży wpływ na sukces zawodowy ma postawa samych zainteresowanych. Marcin podkreśla rolę, jaką odegrali jego rodzice. Wspierali go, ale jednocześnie wymuszali na nim samodzielność. Dzięki nim skończył masową szkołę i cały czas obracał się w środowisku osób pełnosprawnych. Z kolei Przemek i Damian to absolwenci Wrocławskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Oni również spotkali się z osobami, które pokazały im, jak ważne jest wykształcenie i uczestnictwo w życiu społecznym. Ciekawe jest to, że każdy z rozmówców w pozytywny sposób wykorzystuje doświadczenia wyniesione z niepełnosprawności. Damian wie, że nikt nie będzie tak dobrym ekspertem ds. dostosowania sprzętu komputerowego do potrzeb niewidomych, jak osoba z dysfunkcją wzroku. Sam wie najlepiej, z jakimi trudnościami się spotyka i w jaki sposób może je pokonywać. Damian i Przemek wykorzystują swoje doświadczenia zdobyte na rynku pracy, aby pomagać młodszym kolegom.
Przykłady takie jak historie Marcina, Damiana czy Przemka pokazują, jak wiele zależy od nas samych i jak wielki wpływ mamy na rozwój własnej kariery zawodowej. Negatywne sygnały dotyczące rynku pracy, które docierają do studentów i absolwentów za pośrednictwem mediów, powinny motywować ich do działania i kształcenia się, a nie budzić poczucie bezradności.

Artykuł dla Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, wykorzystany za zgodą zainteresowanych stron
 
powrót do spisu treści

7. Tadeusz Majewski – Poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy

Część trzecia: jak zostać przyjętym do pracy? (dokończenie artykułu z kwietniowego wydania)

W jaskini lwa...

W rozmowie kwalifikacyjnej można wyróżnić trzy fazy: wstępną, właściwą i końcową. Przez cały czas bądź uważny, a przede wszystkim bądź swobodny, odprężony, nastawiony optymistycznie i uśmiechnięty. Wielu ludzi uważa, że niewidomi to osoby sztywne, zatroskane, o „maskowatych” twarzach nie wyrażających jakichkolwiek uczuć. Udowodnij, że jest inaczej! 
Pierwszy kontakt to uścisk dłoni i słowa powitania. Nawet jeśli sekretarka zaanonsowała Twoje przybycie, przedstaw się, mówiąc wyraźnie swoje imię i nazwisko, a jeśli zorientujesz się, że rozmówca wyszedł Ci na przeciw, wyciągnij pierwszy rękę do powitania. Unikniesz w ten sposób sytuacji, w której pracodawca będzie stał z wyciągniętą ręką, a Ty tego nie zauważysz. Możesz grzecznościowo podziękować za zaproszenie na rozmowę, a także wyjaśnić, jak do niej doszło, np. że przeczytałeś ogłoszenie, albo że jesteś z polecenia pana (pani) X.
	Może się zdarzyć, że Twój rozmówca zacznie mówić na tematy nie związane z celem spotkania, np. o niedawnym wydarzeniu politycznym czy sportowym. Jest to również ważna dla Ciebie część rozmowy, gdyż daje możliwość wykazania, że jesteś zorientowany w tym, co się dzieje wokół Ciebie i że można rozmawiać z Tobą o tych samych sprawach, co z innymi ludźmi.
	We właściwej fazie rozmowy będzie czas na Twoją autoprezentację, udzielanie odpowiedzi na pytania pracodawcy, a następnie zadawanie własnych pytań. Sprawy interesujące potencjalnego pracodawcę można ogólnie ująć w kilku punktach:

1/ Twoje kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i ich przydatność dla firmy,
2/ Twoje motywacje w staraniu się o pracę właśnie tutaj,
3/ Przyczyny dłuższych przerw w Twoim zatrudnieniu oraz powód odejścia z poprzedniej firmy,
4/ Twoje cechy osobowości i charakteru jako przyszłego pracownika. (W tym przypadku pytania nie muszą padać bezpośrednio, Twój rozmówca postara się stworzyć w myśli adekwatny wizerunek w oparciu o Twoje zachowanie i wypowiedzi),
5/ Wpływ Twojej niepełnosprawności na jakość wykonywanej pracy,
6/ Ryzyko, zwłaszcza finansowe, związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

Pytania stawiane przez pracodawcę w czasie rozmowy kwalifikacyjnej 
mogą być bardzo różne i trudno je wszystkie z góry przewidzieć. Jeśli 
uprzednio składałeś lub przesłałeś podanie o pracę, wówczas będą to 
prawdopodobnie pytania nawiązujące do informacji zawartych w złożonych przez Ciebie dokumentach. Najbardziej jednak będzie interesować pracodawcę 
problem niepełnosprawności wzrokowej w sytuacjach zawodowych. 
O rodzajach i przykładach możliwych pytań pisałem już w pierwszej części poradnika. Niektóre z pytań mogą być bardzo ogólne, mające na celu zainicjowanie rozmowy i zachęcenie do udzielenia szerszej odpowiedzi. Inne mogą służyć jedynie uściśleniu faktów albo rozwianiu konkretnych wątpliwości, u źródeł których tkwią tradycyjne uprzedzenia i mity.
	Będziesz musiał przekonać przyszłego pracodawcę o swoich 
kompetencjach zawodowych – o tym, że nie spowodujesz wypadku, że nie 
będziesz wymagał ciągłej pomocy, nie będziesz uciążliwy, będziesz umiał współpracować w grupie itd. Mówiąc o tym wszystkim, możesz krótko zaprezentować posługiwanie się posiadanym, podręcznym sprzętem optycznym lub elektronicznym. Twoje odpowiedzi powinny być zwięzłe, jasne i rzeczowe, a nie ogólne i wymijające. Musisz nie tylko mówić, lecz także słuchać, aby dać rozmówcy szansę na przeprowadzenie rozmowy zgodnie z jego planem. Nie przerywaj i nie wtrącaj swoich uwag, Unikaj wygłaszania negatywnych opinii o poprzednim pracodawcy. 

Trudne tematy

Będąc w gabinecie lekarskim, nie unikniesz mówienia o swoich chorobach, podobnie podczas pierwszej rozmowy z pracodawcą będziesz musiał otwarcie wyjawić charakter Twoich problemów wzrokowych oraz sposób, w jaki zamierzasz sobie z nimi radzić w miejscu pracy. Zdaniem R. Rabby’ego i D. Crofta, jeśli ta sprawa nie zostanie poruszona w czasie rozmowy, Twoje szanse na przyjęcie do pracy są małe. Dla niektórych osób, zwłaszcza tych, które straciły wzrok wskutek nieszczęśliwego wypadku, może to być temat trudny, przywołujący bolesne wspomnienia. Nie czas jednak na litowanie się nad sobą! Jeśli chcesz otrzymać pracę, musisz umieć rozmawiać o tym spokojnie, w sposób całkowicie naturalny. Dla pracodawcy może to być problem jeszcze trudniejszy, gdyż to on musi podjąć decyzję o twoim zatrudnieniu. Jeśli więc nie zainicjuje rozmowy na powyższy temat, powinieneś zrobić to sam, podkreślając znaczenie środków technicznych ułatwiających Ci samodzielne funkcjonowanie i pracę. Jeśli do pracy, np. na stanowisku komputerowym potrzebujesz specjalnego oświetlenia, oprogramowania bądź stworzenia innych, specjalnych warunków, musisz o tym szczerze powiedzieć. 
	Kolejnym tematem, który można nazwać „delikatnym”, jest sprawa ustawowych uprawnień przysługujących niepełnosprawnym pracownikom. Pisałem już o tym w pierwszej części niniejszego poradnika. W zakładach pracy chronionej są to rzeczy znane i stosowane, możesz więc się tym nie zajmować. Inaczej jest na otwartym rynku pracy. Przede wszystkim sam musisz wiedzieć, z jakich przywilejów gotów jesteś zrezygnować na rzecz otrzymania i utrzymania pracy, na której Ci zależy. Powinieneś też wykazać się dyplomacją. Jeśli z przebiegu dotychczasowej rozmowy wynika, że pracodawca nie pozbył się wszystkich wątpliwości i sprawę Twojego zatrudnienia musi sobie jeszcze przemyśleć, nie ma sensu, byś „dobijał” go dodatkowymi, choć prawnie uzasadnionymi roszczeniami. Możesz delikatnie wybadać tę kwestię w momencie, gdy sprawa przyjęcia do pracy wydaje się pozytywnie rozstrzygnięta i weszła w fazę uzgadniania szczegółów. 
	Wreszcie sprawa wynagrodzenia. Dawniej nie był to temat delikatny, gdyż w sektorze uspołecznionym obowiązywały ścisłe tabele wynagrodzeń. Obecnie jest to przedmiot negocjacji, a kandydat do pracy coraz częściej jest pytany o tzw. „oczekiwania finansowe”. Powinieneś się zatem z grubsza orientować w wynagrodzeniach w swoim zawodzie, a jednocześnie być realistą. Twój przyszły pracodawca być może będzie uważał, że zatrudnienie osoby niewidomej lub słabowidzącej wiąże się z ekonomicznym ryzykiem, stąd 
prawdopodobnie zaoferuje Ci raczej niższe wynagrodzenie w ramach płacy 
przewidzianej dla danego stanowiska. Jeśli uważasz to za krzywdzące, to 
możesz sprawę negocjować. Wysuwaj jednak argumenty merytoryczne a nie socjalne. Podkreśl swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe a nie fakt, że posiadasz rodzinę na utrzymaniu, lub ponosisz większe wydatki niż pracownik widzący itp. W miarę możliwości sprawę wynagrodzenia staraj się odłożyć na koniec, aby nie stała się ona jednym z pierwszych powodów nieprzyjęcia do pracy. Jeśli pracodawca okaże się twardym negocjatorem, temat ten możesz zakończyć stwierdzeniem, że do sprawy wrócicie po kilku miesiącach.

Faza końcowa rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna może różnie się zakończyć. Obie strony muszą podjąć własną decyzję. Pracodawca ma tu trzy możliwości:

1/ Może ocenić pozytywnie Twoją kandydaturę i poinformować, że 
zamierza Cię zatrudnić. W takim przypadku zwykle mówi, co masz dalej robić.

2/ Może wprost oświadczyć, że nie przyjmie Cię do pracy, uzasadniając to ogólnymi powodami, nie zawsze prawdziwymi. 

3/ Może zakomunikować Ci, że decyzja w sprawie zatrudnienia zostanie podjęta później, o czym w stosownym czasie zostaniesz powiadomiony. Nie musi to oznaczać niepowodzenia, jeśli bowiem kandydatów do pracy jest więcej, jest to normalny etap procedury rekrutacyjnej. Jeżeli pracodawca nie określi, w jakim czasie nastąpi powiadomienie, możesz go o to spytać.

W każdym przypadku, rozstając się z rozmówcą, podziękuj za zainteresowanie 
się Tobą oraz poświęcenie Ci czasu. W zależności od decyzji możesz 
dodatkowo:

1/ podziękować pracodawcy za pozytywną decyzję i zapewnić, że dołożysz wszelkich starań, by nie zawieść jego oczekiwań;

2/ przy decyzji negatywnej – wyrazić nadzieję, że w przyszłości w 
przypadku wolnych miejsc rozważy ponownie Twoją kandydaturę;

3/ wyrazić nadzieję, że decyzja, na którą masz czekać, będzie korzystna dla Ciebie.

Nie zapominaj, że również jesteś stroną, na której ciąży podjęcie ważnej, życiowej decyzji. Nie musisz jej podejmować natychmiast. Jeśli pracodawca lub zaproponowane przez niego warunki pracy nie wywarły na Tobie zbyt dobrego wrażenia, w każdym z trzech podanych wyżej przypadków podziękuj za rozmowę i grzecznie pożegnaj się, a w przypadku pozytywnej decyzji pracodawcy, powiedz, że oddzwonisz najpóźniej za trzy dni i tak też uczyń, przekazując sekretarce wiadomość, że się rozmyśliłeś lub że przyjąłeś inną ofertę.
Po powrocie do domu powinieneś na spokojnie przeanalizować przebieg 
rozmowy i ustalić, co z Twojej strony było dobre, a co nie wyszło najlepiej. Nawet jeśli zostałeś przyjęty do pracy, wyniki tej analizy mogą przydać się w przyszłości.	

Rzadko używane, choć pożyteczne narzędzie

Niezależnie od rezultatu rozmowy powinieneś niezwłocznie napisać krótki list do osoby, z którą rozmawiałeś, z podziękowaniem za rozmowę i poświęcony czas oraz z zapewnieniem, że praca w tym zakładzie bardzo Cię interesuje. Taki list może mieć wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji (o ile jeszcze nie została podjęta). Ponadto pracodawca może zapamiętać ten fakt i zwrócić się do Ciebie, kiedy będzie miał następne wolne miejsca (o ile nie zostałeś przyjęty do pracy) lub polecić Cię innemu pracodawcy. W ten sposób możesz także skorygować ewentualne złe wrażenie, które pozostawiłeś po rozmowie. W Polsce niestety niewielu ludzi tak postępuje.

Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w rozmowie kwalifikacyjnej

Jeśli ten etap Twoich starań o pracę nie zakończył się sukcesem, nie 
załamuj się! Pamiętaj, że kandydatów do zatrudnienia jest przeważnie więcej niż wolnych etatów. W batalii o pracę można więc zaliczyć niejedną porażkę, mimo iż nie popełniło się żadnego błędu. Błędów tych może być kilka, a do najbardziej typowych należą:

1/ Niedostateczne, merytoryczne przygotowanie się do rozmowy, uwzględniające specyfikę firmy i oczekiwania pracodawcy.

2/ Brak komunikatywności, pasywność, brak motywacji do pracy (np. stwierdzenie, że złożyłeś podanie o pracę, bo zmusili Cię do tego rodzice) lub przeciwnie – zbytnia poufałość lub arogancja. 

3/ Krytykowanie wcześniejszych pracodawców i stosunków panujących w poprzednich miejscach pracy.

4/ Nieodpowiedni wygląd zewnętrzny.

5/ Słabo przygotowane dokumenty wymagane przy staraniu się o pracę, 
nieuwzględniające informacji, które szczególnie interesują pracodawcę, lub sporządzone niestarannie, nierzetelnie (o czym mowa będzie w kolejnym odcinku).

powrót do spisu treści

8. Joanna Wenek – Miasteczko zagubione wśród lasów i pól, czyli słów kilka o Tykocinie

Drogi i bezdroża wyobraźni – czyli jak trafiłam do Tykocina

Z istnienia takiego miejsca, jakim jest Tykocin, przez długi czas nie zdawałam sobie nawet sprawy. Owszem – może sama nazwa obiła mi się raz czy dwa o uszy, ale bez żadnej głębszej świadomości czym jest to miasteczko i jakie kryje w sobie tajemnice. Do odwiedzenia i poznania tej miejscowości skłoniła mnie dopiero entuzjastyczna opinia mojej przyjaciółki, która najpierw nakreśliła mi w słowach malowniczą wizję tego niezwykłego punktu na mapie, a potem oświadczyła krótko: „Musisz tam pojechać, bo inaczej będziesz żałować do końca życia, że tam nie byłaś. Zobaczysz – wrócisz bogatsza o całe niebo wrażeń”.
Cóż było robić – zachęcona w tak stanowczy a zarazem niezwykły sposób – postanowiłam przekonać się osobiście o uroku tego miejsca.
Już sama droga do Tykocina zdawała się sugerować, że będzie to przestrzeń na swój sposób niezwykła. Bowiem dojazd tam to nie proste autostrady, ale wijące się kręte drogi, prowadzące w bok od głównej szosy na Białystok. Te nieomal polne ścieżki, choć oznaczone w atlasach jako jedne z dróg krajowych, zdawały się mówić – tak, tak, prowadzimy do miejsca oddalonego wprawdzie od głównych arterii, ale z pewnością wartego trudów tej prowincjonalnej podróży. 
Jakież zresztą było moje zaskoczenie, gdy po niedługiej wcale jeździe boczną drogą, prowadzącą urokliwie wśród pastwisk i pól, na końcu wyłoniło się zwarte miasteczko o charakterystycznej barokowej zabudowie. Miasteczko, które tylko z pozoru wydawało się zapomniane przez Boga i ludzi, ponieważ już wkrótce miało okazać się, że żyje ono własnym peryferyjnym życiem. Peryferyjnym, bo czas w Tykocinie biegnie tak jak przed laty, od XVII wieku począwszy. Niby leniwie a jednak niekiedy zdumiewającymi zakolami, meandrami kolejnych odkryć i niespodzianek, jakie ukrywa w sobie ten skrawek przestrzeni schowany rzeczywiście przed zgiełkiem tego świata.

Dachy, gmachy i uliczki 

Zabudowa Tykocina to chlubne świadectwo jego wielowiekowej tradycji, sięgającej czasów Szwedzkiego Potopu i XVII-wiecznej Polski. I nie chodzi tu nawet o świetność zabudowań, ale o stylowość, jaka na każdym kroku wyziera z małomiasteczkowej zabudowy. Wszędzie – i to dosłownie wszędzie – czy wokół ryneczku, czy na obrzeżach – tykocińskie domy są niskie na miarę człowieka, drewniane lub murowane, z ganeczkami, kolumienkami przywodzącymi na myśl dawną architekturę dworkową. Większość z nich posiada na spadzistych dachach równiutkie rzędy dachówek, do których tak pięknie pasują maleńkie skrzypiące furteczki i własnoręcznie zbijane płotki z drewnianych sztachet. Próżno tam szukać jakiegoś wyższego domostwa czy reprezentacyjnego budynku publicznego, bo nawet miejscowy Urząd Stanu Cywilnego mieści się w poczciwym acz odnowionym białym domku z drewnianymi okiennicami.
Stylowe latarnie z okrągłymi białymi kloszami na wygiętych pięknie czarnych pastorałach dopełniają całości. Uliczki natomiast to kilka dróg w miasteczku, z których każda nieomal prowadzi na rynek. Mieszkańcy zagadnięci o konkretną uliczkę niezależnie od punktu miejscowości bezbłędnie wskazują każdą potrzebną drogę. Doprawdy – w Tykocinie nie sposób się zgubić. To miejsce z natury kameralne, przyjazne i… swojskie. Nawet dla tych, którzy zjawiają się tam po raz pierwszy.

Kaczy Rowek, czyli środek miasteczka

 Miejscem specjalnym w tykocińskiej przestrzeni jest znany wszystkim – miejscowym i przyjezdnym – słynny Kaczy Rowek. Dzieli on w zadziwiający sposób miasteczko na pół z godną podziwu sprawiedliwością. I tak oto jedna część Tykocina pozostaje katolicka, druga zaś – starozakonna, czyli żydowska. Warto przy tym dodać, obie części zachowują z jednej strony własną odrębność, z drugiej zaś tworzą nierozerwalną całość. I to jest także fascynujące. Podobnie jak brodzące w rowie bociany, uważnie szukające żab. Są one do tego stopnia pochłonięte swoim zajęciem, że nie zwracają najmniejszej uwagi na kręcących się w pobliżu przechodniów. Cóż – dla bocianów ludzie są jedynie drobnym dodatkiem do tutejszego krajobrazu.

Rynek jak mały Plac Świętego Piotra

Jeżeli zdecydujemy się na zwiedzanie Tykocina od strony ulicy Kościelnej, Poświętnej i nowego rynku zwanego szumnie Placem Czarnieckiego – czeka nas niemałe zaskoczenie. W tej części bowiem miasteczko z założenia stanowi polską miniaturę… Watykanu z Placem Świętego Piotra i okazałą świątynią na jednym z jego boków.
Sam kościół zasługuje zresztą na osobny komentarz z racji jego rozlicznych osobliwości. Plac Czarnieckiego natomiast przyozdobiony jest reprezentacyjną kolumną z figurą Hetmana stojącego z wyciągniętą prawicą na grubym kamiennym cokole. Twarzą Czarniecki zwrócony jest w stronę kościoła, a buława, którą dzierży w podniesionej dłoni, sprawia wrażenie szczerozłotej. Niestety, w istocie jednak szczerozłota nie jest. Owszem – była taka przed kilkudziesięciu laty, dopóty, dopóki pragmatyczni dewastatorzy pomników nie postanowili unieść w nieznane oryginalną hetmańską prawicę wraz ze wspomnianą złotą buławą. My zatem, jako spóźnieni przechodnie, skazani jesteśmy na dorobioną na nowo dłoń oraz pozłacaną dla niepoznaki buławę.
Gdyby przejść rynek do końca i powędrować wytrwale ulicą Poświętną także na jej końcu czeka nas patriotyczna niespodzianka. Jest nią okazały Pomnik Orła Białego w królewskiej koronie, zrywającego się do lotu z kamiennej kolumny. Monument ten stanowi ponad trzystuletnią pamiątkę z czasów saskich, kiedy to król polski August II Mocny ustanowił na zamku tykocińskim Order Orła Białego. Zamek – co godne podkreślenia – istnieje do dziś na jednym z krańców miejscowości, a nawet jest w odbudowie.
Ale to już zupełnie inna historia. Teraz bowiem najciekawszym miejscem miasteczka, najbardziej rozpoznawalnym i reprezentacyjnym jest właśnie wspomniany Plac Czarnieckiego. Miejsce, do którego po prostu trzeba trafić i w którym nie można oprzeć się urokowi tej XVII-wiecznej enklawy magnacko-mieszczańskiej.

Kościół o przyjaznych ramionach

Kościoła w Tykocinie nie da się nie zauważyć. Widać go niemal z każdego punktu miasteczka, dlatego łatwo do niego trafić. Co ciekawe – poprzez symetryczną dwustronną kolumnadę z krużgankami przypomina on rozłożystą ludzką postać o wyciągniętych ramionach, które wręcz zapraszają, aby wejść do środka. Ludzkie oblicze kościoła podkreślają dodatkowo kamienne popiersia apostołów umieszczone nad bramą wejściową, zdające się patrzeć na każdego wchodzącego do świątyni. Samo dotknięcie klamki od drzwi przynosi również dodatkowe emocje. Ta żelazna klamka kowalskiej roboty ma bowiem finezyjny kształt ptaka – żurawia lub bociana – skręconego fantastycznie pod chwytającą go dłonią. 
 Kościół jest stylowy i barokowy zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Stąd we wnętrzu czekają na zwiedzającego kolejne zdumiewające szczegóły. Biały wystrój świątyni sprawia wrażenie ogromnej przestrzeni mimo rozlicznych zakamarków, bocznych naw i wąskich przejść pomiędzy nimi. Mnogość pucołowatych putt (czyli małych aniołków o dziecięcej postaci) i dostojnych aniołów rozlokowanych na każdej niemal ścianie każe uwierzyć także i w to, że budynek kościoła cudem ocalał przed wojenną zawieruchą. Dotykamy zatem oryginalnych murów i rzeźb oraz obcujemy z wysokiej klasy obrazami XVIII-wiecznego malarza, Szymona Czechowicza, którego sława rozeszła się szeroko za czasów saskich i trwa do tej pory – nawet poza granicami naszego kraju.
Jasność, wysokość i świetlistość tykocińskiej świątyni pozwala przy tym zauważyć, że z metafizyką można mieć kontakt w sposób nieomal namacalny. A kiedy jeszcze zagrają wiekowe organy zwieńczone postacią króla Dawida i grających na trombitach Serafinów – wówczas można już całkiem zanurzyć się w zupełnie innej rzeczywistości.
Z detali godnych opisania na osobną wzmiankę zasługuje przejmujący nagrobek z białego marmuru, umieszczony w prawej nawie bocznej. Przedstawia on rodzinę: ojca z dwojgiem dzieci rozpaczających po śmierci leżącej u ich stóp młodej matki. Ojciec tragicznym gestem ukrywa twarz w dłoniach. Stojący nad zmarłą Anioł Śmierci łagodnym gestem odwodzi dzieci od ciała matki. Nagrobek ten jest autentyczną pamiątką zgonu hrabiny Rostworowskiej, która w młodym wieku osierociła swoje dzieci, pozostawiając męża w nieutulonej rozpaczy. Ta marmurowa płaskorzeźba z tykocińskiego kościoła jest zatem nie tylko świadectwem minionych wydarzeń, ale także dowodem ogromnej miłości, której nie zniszczy nawet śmierć. I to właśnie być może jest w niej najpiękniejsze.

Synagoga i Tejsza – czyli drugie oblicze Tykocina

Druga część miasteczka – ta za Kaczym Rowkiem – to zupełnie osobny świat. Po pierwsze – jest tam stary rynek pełen kramów, drewnianych domków wraz z okolicznym postojem taksówek, co wydaje się zaskakujące w zetknięciu z klimatem miasteczka zatrzymanego w czasie. Tym bardziej, iż to w tej właśnie części znajduje się tykocińska Synagoga i stare żydowskie domki sprawiające wrażenie osobnego osiedla. Wyrazisty charakter tych zabudowań nie pozostawia wątpliwości, że niegdyś (a właściwie aż do czasów drugiej wojny światowej) Tykocin był faktycznie miejscem współistnienia dwóch kultur. Fascynujące pozostaje i to, że kultury te – tak skrajnie różne od siebie – na owej przyjaznej przestrzeni pozostawały ze sobą w pełnej harmonii. Co prawda dawno już zarosło miejsce po okolicznym kirkucie i nie sposób dziś odnaleźć żadnej macewy. Synagoga jednak nadal jest monumentalna i okazała. Jej zewnętrznego piękna nie są w stanie zniszczyć nawet uparte jaskółki, które w sobie tylko wiadomy sposób przylepiają niezliczone gliniane gniazda do framug okiennych i kolejnych gzymsów. Zjawisko to warte byłoby zbadania i opisania przez ornitologów, bowiem zainteresowanie jaskółek starozakonną architekturą budzić może zachwyt i grozę.
W środku synagoga robi jeszcze większe wrażenie. Spośród wszystkich budowli tego typu, które poznałam w różnych punktach naszego kraju, ta była zachowana najlepiej, a wystrój jej wnętrza pozwalał na zapoznanie się z dawną i obecną kulturą żydowską. Świetnie widoczne inskrypcje na ścianach, liczne judaika w gablotach z opisami, kompleksowa historia budynku dostępna dla zwiedzających, wspaniała purpurowo-złota kotara przypominająca lata największej świetności świątyni, fantastycznie zachowana bima i stary rytualny fotel do obrzezań – to tylko niektóre z rzeczy stanowiących atrakcje tej budowli. Dodatkową z nich jest umieszczone w bocznej sali Muzeum Tykocina, pomyślane w głównej swej części jako olbrzymia przestrzenna makieta całego miasteczka. Możliwość ogarnięcia przestrzeni w sposób dotykalny istnieje tu na wyciągnięcie ręki i to w sposób jak najbardziej dosłowny.
Na strudzonych zwiedzaniem tej osobliwej części miasteczka czeka jeszcze wśród okolicznych białych murków, schodków i ogródków żydowska restauracyjka o wdzięcznej nazwie Tejsza, mieszcząca się częściowo w suterynie częściowo zaś na zewnątrz między gołębnikami i altankami. Tak naprawdę jednak gołębie – ciekawie popatrujące z pobliskich gzymsów na jedzących – są jedynie swoistą egzotyką tego miejsca i nie stanowią żadnego zagrożenia.
Menu oferowane przez Tejszę to miejscowe specjały kuchni żydowskiej, których oczywiście warto i trzeba spróbować. Każdy jednak powinien sam znaleźć coś dla siebie w tym kulinarnym zaułku, w którym – podobnie jak w innych wspomnianych miejscach miasteczka – czas się zatrzymał i trwa. Na półmiskach, talerzach, salaterkach kryjących w sobie sekrety koszernej kuchni – także.

Zapomniany urok prowincji

Właściwie o Tykocinie można by pisać długo, a i tak nie sposób napisać wszystkiego. Tyle jest w nim jeszcze miejsc zasługujących na osobną uwagę, na czułe pochylenie się nad każdym z nich, na dodatkową wzmiankę. Jak chociażby przepiękny most rozpięty śmiałym łukiem nad przepływającą pod nim Narwią, tworzącą liczne sekretne rozlewiska. To most również na swój sposób niezwykły, ponieważ widać i słychać z niego wszystko. Kiedy staniemy na małej kładce dla pieszych biegnącej obok niezbyt ruchliwego przejazdu i spojrzymy – najpierw przed siebie a potem wstecz – niespodziewanie (a może i spodziewanie?) przypłyną do nas – stare barki flisaków znad wiekowych brzegów Narwi, dalekie echo kościelnych dzwonów z wciąż tych samych wieżyc nakrytych ostrymi, czarnymi hełmami, okrzyki starozakonnych zwołujących się na wieczorną modlitwę do pobliskiej synagogi, turkot powozów konnych wiozących gości do samego hetmana Czarnieckiego… 
Tak, zapomniany świat prowincji wciąż jeszcze posiada niepowtarzalny urok i smak. Warto zatem pojechać do Tykocina, aby doznać tego uczucia. Warto trafiać do miejsc niegdyś ludnych i gwarnych a potem całkiem zapomnianych, chociażby po to, aby odnaleźć tam ślady tego, co było. W Tykocinie ślady te istnieją do dziś.
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9. 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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