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1. Bogusław Witek – W kilku słowach

Drodzy Czytelnicy!
Jeszcze nie tak dawno pisałem o śnieżnych muldach zalegających chodniki, a tu niewiadomo, kiedy po fali deszczów i powodzi przyszedł czas na upały i komary – po prostu klęska goni klęskę! Ten pesymistyczny nastrój bierze się stąd, że jako redaktor „BIT-u”, niestety, nie mam ostatnio powodu do radości. Pismo nasze doznaje bowiem zadyszki spowodowanej wprawdzie nie upałami, lecz brakiem pieniędzy, co w zrozumiały sposób wpływa na jego nakład, dystrybucję a także na zapał jego twórców i współpracowników. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z PFRON-u, a co to oznacza w dalszej perspektywie – boję się nawet pomyśleć! 
	Na początek informujemy, że wersję drukowaną oraz dźwiękową na płytach będą otrzymywać wyłącznie osoby i instytucje, które opłaciły prenumeratę na rok bieżący. Ponadto, czasopismo ukazywać się będzie co dwa miesiące, a nie jak dotąd, co miesiąc. Przepraszamy Państwa za związane z tym opóźnienia w doręczeniu zamówionych egzemplarzy. Dopiero niedawno, a mamy właśnie początek lipca, został wydrukowany numer marcowo-kwietniowy (w podwójnej objętości), który zostanie wkrótce wysłany do prenumeratorów, potem przyjdzie kolej na numer majowo-czerwcowy (w pojedynczej objętości, który w wersji elektronicznej powędrował już do Czytelników jako numer majowy), a dopiero po nim wydrukowany i rozesłany będzie niniejsze wydanie „BIT-u”, czyli numer lipcowo-sierpniowy.
	Przyznaję, że z niekłamanym podziwem śledzę poczynania mego znakomitego poprzednika, Stanisława Kotowskiego, który regularnie, co miesiąc wypuszcza w internetowy „eter” swojego „WiM-a”. Nie wdając się w spekulacje na temat czasu, jaki na tę działalność przeznacza, mogę zaryzykować stwierdzenie, że redaktor Kotowski oddaje się po prostu swojej pasji, nie mając, być może, nic lepszego do roboty, a do życia w zupełności wystarcza mu godziwa, mam nadzieję, emerytura. Tymczasem osoby, jakie udało mi się w ostatnim roku pozyskać do współpracy w charakterze autorów, to w większości ludzie stosunkowo młodzi, którzy muszą przede wszystkim myśleć o zarabianiu na życie. Nie będę ukrywał, że i dla mnie redagowanie niniejszego periodyku, choć satysfakcjonujące, nie jest społeczną misją, lecz zadaniem, którego się podjąłem z myślą o wynagrodzeniu za jego wykonanie.
	Ale dość już tego użalania się, czas pokaże, czy przetrwamy razem ten trudny okres, czy rozejdziemy się, każdy w swoją stronę. Na razie zebrało się nam dość materiału na złożenie kolejnego numeru, zobaczmy więc, o czym będzie można w nim przeczytać! 
	W poprzednim numerze pisaliśmy o nowych zasadach dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego obowiązujących w bieżącym roku i ogłoszonych przez PFRON na stronie internetowej. Wprawdzie nie trzeba było zbytniej inteligencji, żeby domyślić się, iż tytułowy Homer „przykręcający kurek” nie jest specjalistą od zaworów, lecz hasłem rozpoznawczym programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wiedzą o tym zwłaszcza osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższego programu, do których artykuł był adresowany), to jednak śpieszę z uzupełnieniem, że kurek w bieżącym roku będzie całkiem zakręcony. Jak wynika z oficjalnych źródeł, druki wniosków o dofinansowanie będą dostępne najwcześniej we wrześniu, a rozpatrywane dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Tak więc artykuł Czesława Ślusarczyka zachwalający zdobycze techniki informatycznej będące szansą dla osób niepełnosprawnych proszę traktować ze spokojem jako zachętę a nie ponaglenie, gdyż czasu do zastanowienia się mamy jeszcze sporo. 
	Technika – to dobra rzecz, ale życzliwa pomoc ludzi pozostaje nadal nie do przecenienia – dowodzi w swym felietonie Jerzy Ogonowski, jak zawsze z nutką gorzkiej ironii rozliczający się z przeszłością i teraźniejszością, jak przystało na „starego komucha”.
	Warto ufać ludziom, ale nigdy nie tworzonym przez nich przepisom!  Dodałbym już od siebie, a na dowód tego przytaczam casus niedawno zakończonej sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Atrybutami Temidy – greckiej bogini sprawiedliwości i praworządności są opaska na oczach, waga i miecz – oznaczające bezstronność, obiektywizm i władzę sędziowską. Dodatkowym atrybutem polskiej Temidy powinna być maszyna losująca, ponieważ polskie prawo podatkowe jest tak pogmatwane, że niczego naprawdę nie można być pewnym. O uldze, która w istocie jest iluzją, proszę czytać w moim artykule.
	Ludziom warto nie tylko ufać, ale przede wszystkim pamiętać o nich, zwłaszcza o tych, których życie, choć napiętnowane niepełnosprawnością, może być dla wielu przykładem. O ludziach takich pisze Józef Szczurek, chroniący ich życiorysy od zapomnienia. Tym razem opowiada o życiu i dokonaniach niewidomego poety okresu Młodej Polski – Stanisława Barącza.
	Wątek literacki kontynuuje Anna Wietecha polecająca wybór dzieł Juliusza Słowackiego wydany w brajlu przez Fundację „Trakt” – o czym donosimy z zadowoleniem i niekłamaną dumą!
	Co ludzie wiedzą o niepełnosprawności, skąd się biorą mity i uprzedzenia? To temat nie nowy, lecz zawsze aktualny. Sylwia Peluch w swym eseju wskazuje na historyczne i psychologiczne uwarunkowania kształtujące ludzkie postawy wobec osób niepełnosprawnych. Wprawdzie ocenia głównie społeczną sytuację ludzi upośledzonych umysłowo, ale nietrudno dopatrzyć się w tekście wielu analogii interesujących także dla naszego środowiska.
	A co inni wiedzą i co myślą na temat inwalidów wzroku? O wynikach ciekawej ankiety przeprowadzonej w jednej z warszawskich szkół podstawowych proszę czytać w tekście Marioli Dziuby. Szkoda, że przyjęta do badania liczba respondentów była nad wyraz skromna, ale to już zupełnie inny problem i chyba nie aż taki ważny.
	Na koniec miły akcent: jest nim wiadomość o decyzji Episkopatu Polski, zezwalającej niewidomym na wprowadzanie psów przewodników do świątyń. Św. Franciszek ma wreszcie powód do radości! Choć w katolickiej Ameryce Łacińskiej nikogo od dawna nie dziwi, np. przynoszenie do kościoła prosiaków w celu pobłogosławienia ich, by się zdrowo chowały, to jednak u nas zwierzętom nie wolno było przekraczać bram świętych przybytków. Może Ich Eminencje poszły za duchem ustawowych zmian obowiązujących od 19 czerwca ubiegłego roku? Oby tylko pieski nie ważyły się ziewać podczas homilii, bo to się plebanom na pewno nie spodoba!
	Miłej lektury i do spotkania podczas chłodniejszych, jesiennych dni! 
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2. Czesław Ślusarczyk – Technologie informacyjne szansą dla niepełnosprawnych

Przyszło nam żyć w czasie budowania społeczeństwa informacyjnego. Tak właśnie przyjęło się nazywać ten etap rozwoju cywilizacyjnego, na którym obecnie znajduje się Polska oraz inne kraje wysoko rozwinięte, gdzie głównymi czynnikami rozwojowymi są informacja i technologie informacyjne. Na tym etapie rozwoju coraz bardziej potrzebna, a nawet niezbędna, staje się infrastruktura informatyczna. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich chyba dziedzin życia i działalności człowieka. Znajduje ono wyraz w najróżniejszych działaniach grupowych oraz indywidualnych.
W przypadku osób niepełnosprawnych, przynależność poszczególnych jednostek do społeczeństwa informacyjnego zależy od spełnienia następujących warunków:
	możliwości swobodnego dostępu do Internetu,

przyswojenia sobie przynajmniej podstawowych umiejętności w zakresie jego wykorzystania,
posiadania własnego komputera wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne – odpowiednie ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
	Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków grozi wykluczeniem cyfrowym określonej jednostki, co w praktyce oznacza niemożność lub poważne ograniczenie korzystania z szans i możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne. Trzeba też jednak zdawać sobie sprawę z tego, że spełnienie owych warunków wcale nie jest łatwe ani proste. 
Poszczególne rodzaje niepełnosprawności stwarzają odmienne problemy i wymagają stosowania innych sposobów ich rozwiązywania. Największe trudności, jakie zwykle napotykają osoby niepełnosprawne ruchowo, dotyczą ich przemieszczania się w przestrzeni oraz pokonywania różnorodnych barier architektonicznych, które występują zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (budynki, dworce, środki transportu itd.). Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie środowiska do potrzeb ludzi niepełnosprawnych jest procesem bardzo kosztownym i długotrwałym, który potrwa z pewnością jeszcze wiele lat. W tej sytuacji niezwykle cenne dla osób niesprawnych ruchowo okazują się osiągnięcia technologii informacyjnych, takie jak komputery wyposażone w różnorodny sprzęt towarzyszący oraz media telekomunikacyjne, zwłaszcza sieci komputerowe i telefony komórkowe. Dla osób z niesprawnością kończyn górnych wielce pomocne są rozmaite urządzenia umożliwiające im samodzielną obsługę komputera, np. klawiatury z powiększonymi klawiszami, trackballe o dużych rozmiarach czy też urządzenia zwane myszkami nagłownymi, które umożliwiają obsługę komputera za pomocą ruchów głowy. Można zatem powiedzieć, że technologie informacyjne niwelują w znacznym stopniu skutki niepełnosprawności, ponieważ umożliwiają osobom niepełnosprawnym realizację wielu przedsięwzięć bez konieczności dotarcia do określonego miejsca.
	Dla osób z uszkodzonym słuchem najważniejszym problemem są bariery w komunikacji z innymi ludźmi. Bariery te uniemożliwiają, a przynajmniej utrudniają, osobom z dysfunkcją słuchu dostęp do informacji i wiedzy. Ogromne możliwości likwidacji barier komunikacyjnych, jakie istnieją między ludźmi niesłyszącymi a innymi osobami, stwarza rozwój technologii informacyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o rozmaite sieci komputerowe, a zwłaszcza Internet. Za pośrednictwem sieci komputerowych osoby te mogą wymieniać informacje tekstowe i graficzne z wieloma odbiorcami, a przy użyciu komunikatorów (np. Gadu-Gadu, Skype) oraz różnych aplikacji interaktywnych mogą prowadzić „pisemną konwersację”. Dla osób z uszkodzonym słuchem bardzo pomocne są także kamery komputerowe. Przy ich użyciu osoby takie mogą porozumiewać się w języku migowym.
	W przyszłości – trudno powiedzieć jak odległej lub jak bliskiej – bardzo pomocne dla osób niesłyszących mogą być systemy rozpoznające mowę. Systemy takie rozpoznają wypowiadane słowa i pokazują je w formie tekstu na ekranie. W ten sposób umożliwiają lub ułatwiają osobom z dysfunkcją słuchu zrozumienie czyjejś wypowiedzi (np. wykładu czy prelekcji). Systemy takie już istnieją, a przykładem może być anglojęzyczny Voice Dictate.
	Zdecydowana większość trudności, jakie występują w życiu ludzi niewidomych i słabowidzących, wynika z ograniczeń w zakresie dostępu do informacji wizualnej. Uszkodzenie wzroku powoduje całkowite odcięcie lub poważne ograniczenie dopływu informacji za pośrednictwem najważniejszego dla człowieka kanału informacyjnego, jakim jest wzrok. Ocenia się bowiem, iż udział wzroku w odbieraniu informacji przez w pełni sprawnego człowieka wynosi około 82 proc., a jedynie 18 proc. informacji dociera do nas za pośrednictwem pozostałych zmysłów. Na szczęście jednak funkcje uszkodzonego zmysłu mogą być kompensowane w pewnym stopniu przez inne zmysły. W przypadku osób niewidomych dotyczy to przede wszystkim słuchu i dotyku. Z uwzględnieniem tego faktu tworzone były i nadal są konstruowane rozmaite urządzenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do informacji. Szczególnie dużo takich urządzeń powstaje dzięki niezwykłemu rozwojowi technologii informacyjnych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: syntezatory mowy, monitory brajlowskie, udźwiękowione telefony komórkowe, powiększalniki elektroniczne, skanery i programy rozpoznające druk. Urządzenia te nie tylko ułatwiają osobom z uszkodzonym wzrokiem dostęp do informacji i wiedzy, ale również stwarzają nowe możliwości pracy oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Przedstawione informacje pokazują, jaką rolę w życiu osób niepełnosprawnych odgrywają dziś technologie informacyjne i jak wielkie znaczenie mają dla tych osób. Rola ta polega głównie na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, które umożliwiają szerokie zastosowanie w praktyce zasady kompensacji zmysłów w zakresie dostępu do informacji i wiedzy oraz w dziedzinie komunikacji z innymi ludźmi. Sprawia to, że powstają warunki dla ogromnego zwiększenia samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia, a w szczególności w zakresie edukacji i pracy. Technologie informacyjne są niezwykle użyteczne dla ogółu ludzi żyjących w społeczeństwie informacyjnym, ale dla osób niepełnosprawnych są po prostu nie do przecenienia. Zmieniają one bowiem w sposób radykalny warunki funkcjonowania tych osób oraz zwiększają ich szanse życiowe.
Można zatem powiedzieć, że w przypadku osób niepełnosprawnych znaczenie technologii informacyjnych polega przede wszystkim na tym, że stanowią one szansę oraz niezbędny warunek skutecznej rehabilitacji społecznej i zawodowej, a w konsekwencji pełnej integracji ze społeczeństwem. 

powrót do spisu treści

3. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha starego komucha – Dobrze, gdy zaufanie jest ograniczone

	Kiedy w roku 1970, jako jeszcze podówczas młody komuch, zostałem spędzony na dzielnicowe zebranie partyjne, gdzie w ramach wyróżnienia poinformowano mnie o drastycznej podwyżce cen żywności, na dwie godziny wcześniej przed oficjalnym ogłoszeniem, powstał wielki szum, nikt bynajmniej nie odczuł tego, jako wyróżnienie jego przynależności do Partii. Rozpoczęła się dyskusja, którą dość szybko urwał przedstawiciel Komitetu Dzielnicowego, mówiąc: „A widzicie, my do was mamy zaufanie i dlatego was informujemy wcześniej niż innych; trzeba mieć zaufanie do Partii, że ona wie, co dla nas dobre, a wam, towarzysze, tego zaufania brak”. Historia potwierdziła, że ograniczone zaufanie jest rzeczą ze wszech miar korzystną w dłuższej perspektywie czasu.
	Kiedy jeszcze, jako zupełnie „niekomuch”, byłem w szkole specjalnej we Wrocławiu, największym dla nas autorytetem w orientacji przestrzennej był Stefan Wantuch, nauczyciel muzyki, który poruszał się samodzielnie po całym Wrocławiu. Jednego razu poszedł późnym wieczorem do sklepu – przeszedł piechotą pięć przystanków tramwajowych – ale w drodze powrotnej dziwnie kilkakrotnie znajdował się ciągle w tym samym miejscu. Miał bardzo duże zaufanie do swojej wiedzy o topografii miasta, ale tym razem coś się poplątało i kilkakrotnie obszedł Plac Powstańców Śląskich, wracając stale w to samo miejsce. Gdyby miał ograniczone zaufanie także do bezbłędnego trafiania na potrzebną ścieżkę, pewnie byłby z powrotem szybciej. Ale to były takie czasy, że można było sobie spokojnie chodzić środkiem dwupasmowej ulicy po dowolnym paśmie. Samochodów było tak mało, że z daleka było słychać nadjeżdżający pojazd i zostawało jeszcze mnóstwo czasu, żeby zejść spokojnie na chodnik.
	Teraz mamy w końcu upragnioną motoryzację i pojazdy jeżdżą i stoją w najmniej oczekiwanym miejscu, coraz częściej zwraca się wiele uwagi na rozwiązania architektoniczne osiedli mieszkaniowych, ich szczelne ogrodzenia i zamknięcia, aby nie wszystko było jednakowe, szare i kostropate. Teraz już w szkołach i w różnych innych jednostkach uczą orientacji przestrzennej w sposób fachowy. Tu i tam są takie czy owakie wyróżnienia terenu, uwzględniające różne niesprawności, może za wyjątkiem matek z wózkami dziecinnymi, ale bo też co to za niepełnosprawność mieć dziecko! I są pojazdy komunikacji miejskiej, które czasem mają niską, a czasem wysoką podłogę, czasem przycisk do otwierania mają tu, a czasem tam, czasem zapowiadają przystanek, a czasem niekoniecznie, jest sygnalizacja świetlna, która czasem mówi, że światło jest zielone, a samochody pędzą, bo one patrzą nie na głośnik, tylko na światło jako takie. Zachłystujemy się techniką, informatyką, wszelkimi nowoczesnymi udogodnieniami. I coraz częściej słychać o jakichś wypadkach niewidomego, który był sprawny, przeszkolony i posiadał stosowny sprzęt.
	Informatycy, zwłaszcza ci, którzy bardzo chcą dużo niewidomym sprzedać, okropnie się denerwują, kiedy wbrew ich enuncjacjom, publicznie wypowiadam zdanie, że oto komputer, nawigator, komórka, wszystko to bywa zawodne, że ludzki mózg jest konieczny, ba, może nie tylko mózg, może również i serce. Zwykle dowiaduję się wtenczas, że muszę coś nie tak naciskać, że mam źle ustawiony sprzęt, że konieczne jest przeszkolenie itp. Tu jeszcze można dyskutować, ale jeśli ktoś skutkiem nadmiernego zaufania do sprzętu straci jakąś część ciała lub zginie, to już nie bardzo warto tłumaczyć. Do znanego sprzed kilku lat wypadku w Grenoble doszło przecież przy udziale nawigatora, który akurat taką drogą poprowadził.
	Obawiam się, że zdarzające się wypadki wynikają, z pewnością, po części z rozwoju motoryzacji, rozbudowy miast i jest to obiektywne zjawisko. Ale jest i druga strona medalu, w dodatku wcale nie wiadomo, czy nie najważniejsza strona, a mianowicie owo zafascynowanie techniką, wsparte w dodatku reklamą i zachwalaniem sprzedającego. Ale nie tylko rzecz w fascynacji techniką i informatyką. Ja należę do tego pokolenia, którego pod względem orientacji przestrzennej jeszcze nie uczono. Sprawa nie bez znaczenia, musiałem bowiem opracowywać sobie własne metody radzenia z terenem. W związku z tym słabym powojennym ruchem ulicznym, ideałem dla nas był już wspomniany Stefan Wantuch, który szczycił się, podobnie jak inni, tym, że nie używa laski. Ja również przeszedłem przez ten etap, jeszcze w średniej szkole w Cieplicach Śląskich (obecnie włączonych do Jeleniej Góry) chodziłem do szkoły przez całe miasteczko bez laski, nie miałem takowej nawet w domu. Potem trzeba było zmienić podejście, zwłaszcza kiedy przeniosłem się do coraz już bardziej ruchliwego Wrocławia, chociaż jeszcze i tu nie zawsze używałem laski. Na stałe do laski przywykłem dopiero w czasie studiów. I wszystko to ma dla mego „bezlaskowego” pokolenia niebagatelne znaczenie. Część z moich rówieśników czy nawet starszych – jeszcze moich nauczycieli, zaprzestała samodzielnego poruszania się na większą skalę, kiedy nie chciała się pogodzić z laską, a chodzenie bez niej stawało się już prawie samobójstwem. Ci, którzy przyjęli „Małgośkę” (tak laskę niektórzy z nas nazywali), pozostali jednak przy owym ograniczonym zaufaniu do terenu, zawsze gotowi na natknięcie się na nieoczekiwaną przeszkodę. Co więcej – ponieważ teren i wyczuwanie przeszkód dla każdego z nas było bardzo indywidualne i wynikało z własnego rozpracowania tak swoich możliwości, jak i terenu, zatem zawsze, gdy tylko pojawiały się jakieś wątpliwości, korzystaliśmy z pomocy przygodnych przechodniów. Chodziło tylko o to, żeby nie nadużyć żadnego przechodnia zbyt mocno, tak więc bywało, że w całkowicie nieznanym terenie korzystało się z takich przechodniów kilkakrotnie na całej, niekoniecznie długiej drodze. My zresztą byliśmy do tego korzystania z doraźnej pomocy przyzwyczajeni na co dzień. Nie było przecież nie tylko komputerów, ale nawet magnetofony jeszcze ważyły dwadzieścia kilogramów i należały do lżejszego sprzętu, a poza tym były rzadkością. Stąd organizowanie sobie współpracy z kolegami w szkole średniej czy na studiach, biegła znajomość brajla i pisania na maszynie, to były sprawy podstawowe. To nauczyło nas najważniejszego, czego życzyłbym wszystkim dzisiejszym młodym niewidomym: umiejętności szybkiego i skutecznego nawiązywania kontaktów z ludźmi w każdym otoczeniu. Z tym, że wszystko to zaczynało się jeszcze w szkole specjalnej. W każdej klasie była część osób niewidomych i część słabowidzących. Od samego początku wychowawcy i nauczyciele ustawiali sprawę tak, że odruchem słabowidzącego była pomoc i ułatwianie życia całkowicie niewidomemu. I wszystko to odbywało się bez żadnych deklaracji co do „wartości chrześcijańskich”, „bez nauk Papieża Polaka”, bez wielkiego zadęcia. Tak po prostu miało zawsze być. Pamiętam moje zdumienie, kiedy żona przyniosła mi ze szkoły wieść, że musiała wyjaśniać słabowidzącym, iż ich psim obowiązkiem jest niewidomemu pomóc, a nie go wyśmiewać.
	Zrobiła mi się w tym miejscu jakaś dłuższa dygresja. Ale jest to potrzebne dla zrozumienia mojego ograniczonego zaufania do narzędzi. A temu ograniczonemu zaufaniu do narzędzi musi towarzyszyć możliwie największa otwartość na innych ludzi. Zaufanie do narzędzi i różnych specjalnych rozwiązań jest o tyle dziwne, że przecież każdy wie, iż wszelkiego rodzaju rozwiązania komunikacyjne, drogowe, lokalowe, mają na obecnym etapie zarabiania na niepełnosprawnych charakter wyrywkowy, sporadyczny i okazjonalny. W żaden sposób nie da się twierdzić, że jakaś okrzyczana zasada, np. autobusów niskopodłogowych czy z windą, jest powszechna, a wręcz przeciwnie. W żaden sposób nie da się twierdzić, że sygnalizacja dźwiękowa na skrzyżowaniach jest niezawodna, że jest robiona przede wszystkim z myślą o niewidomych. Znam takie miejsce we Wrocławiu, gdzie od czasu do czasu pojawia się cichutki sygnalik, który w ogóle nic nie znaczy. Znam i takie, gdzie rozstawienie głośno mówiących urządzeń jest takie, że mniej więcej z jednego kierunku słychać naraz zapowiedź, że światło jest zielone i czerwone. Każda taka wątpliwość winna kierować naszą uwagę na ludzi i kontakt z nimi, aby tę wątpliwość wyjaśnili. I trzeba – co chciałbym zaakcentować na koniec – abyśmy zrozumieli, że niewidomi społeczeństwu nie są do niczego potrzebni, to społeczeństwo jest potrzebne nam. Po to, żeby ktoś zamontował sygnalizację dźwiękową na ulicy, musi mieć w tym jakiś interes, w najlepszym wypadku zasługę na przyszłe zbawienie, ale najczęściej pieniądze. A my możemy jedynie mieć jak najbardziej ograniczone zaufanie do rozwiązań technicznych, informatycznych i wszelkich innych, poparte sygnalizowaniem przez różne organizacje i osoby indywidualne różnych nieprawidłowości, bo ktoś za to wziął pieniądze i sprzedał wadliwy towar. A dla własnego bezpieczeństwa trzeba mieć też ograniczone zaufanie do skuteczności stosowanych technik orientacji przestrzennej. Już po raz kolejny w różnych moich felietonach podkreślam z uporem maniaka i uczynię tak i teraz na koniec: nikt ani nic nie zastąpi drugiego człowieka i bliskich kontaktów z nim oraz wzajemnego zrozumienia.
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4. Bogusław Witek – Używanie prywatnego samochodu w celu dojazdu na zabiegi – fikcyjna ulga rehabilitacyjna?

Członkostwo w klubie łowieckim i posiadanie pasztetu z zająca nie dowodzi udziału w polowaniach. Niby jest to tak oczywiste, że zakrawa na truizm, a jednak wielu z naszych kolegów w odniesieniu do przepisów podatkowych zdaje się kierować inną logiką, choć przyznać trzeba, że podczas zgłębiania tych przepisów logika może okazać się zawodna, a gdy nie wiadomo, „co poeta miał na myśli”, wtedy każda ze stron (podatnik albo fiskus) próbuje „ugrać swoje”. Niewidomi usiłują na przykład traktować prawo do ulg nie wymagających udokumentowania, jako przywilej wynikający z posiadanej niepełnosprawności, umożliwiający zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę ryczałtu w wysokości górnego limitu odliczeń, a fiskus z kolei usiłuje tłumaczyć, że to, co nie wymaga udokumentowania, powinno być w sposób dostateczny uprawdopodobnione, najlepiej... posiadanymi dokumentami! W toku postępowania wyjaśniającego  kwestia dostatecznego uprawdopodobnienia zależeć będzie od swobodnego uznania urzędnika. W przypadku ulgi związanej z korzystaniem z samochodu prywatnego w celu dojazdu na zabiegi, kwota wydatków, jaką wpiszemy w zeznaniu, zawsze będzie mogła być zakwestionowana, ponieważ nigdy nie zdołamy jej „uprawdopodobnić”.
Zajrzyjmy do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. I SA/Gl 528/09 w Gliwicach z dnia 15-12-2009 r.
Przedmiotem sporu była interpretacja prawa do ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 14 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zmianami, dotyczącej używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Opis sprawy

Podatnik kryjący się pod inicjałem R. zwrócił się dnia 10 grudnia 2008 r. z  wnioskiem do Izby Skarbowej w miejscowości K. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wnioskodawca był osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym oraz właścicielem samochodu osobowego, z którego korzystał w celu dojazdu na niezbędne zabiegi zlecone przez lekarzy. Chciał skorzystać za rok 2008 z ulgi określonej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócił się więc do Ministra Finansów (reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej) z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących wspomnianej ulgi.
W swoim wniosku spytał, czy zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 w związku z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystarczającymi przesłankami dla skorzystania z ulgi podatkowej jest udokumentowanie: stopnia niepełnosprawności podatnika; faktu bycia właścicielem samochodu osobowego; skierowań na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne od lekarzy prowadzących, czy też koniecznym jest przedłożenie innych dodatkowych dokumentów, a jeśli tak, to jakich? 
Zdaniem wnioskodawcy, wystarczającymi przesłankami umożliwiającymi skorzystanie z ulgi jest wykazanie: 
	niepełnosprawności w stopniu znacznym,

faktu bycia właścicielem samochodu osobowego,
skierowania od lekarzy prowadzących na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 
Podatnik podkreślił jednocześnie, iż jego poglądy podziela doktryna prawnicza – komentatorzy cytowanych powyżej zapisów ustawy, a także tworzący różnego rodzaju informatory dla osób niepełnosprawnych.
	Po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w K., wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Podkreślił, iż przepisy ustawy uprawniają do skorzystania z ulg rehabilitacyjnych na podstawie faktycznie poniesionych, a nie domniemanych wydatków, niezależnie od obowiązku ich udokumentowania bądź braku takiego obowiązku. Brak obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z korzystaniem z samochodu prywatnego w ramach omawianej ulgi nie oznacza, iż organ podatkowy weryfikujący zeznanie roczne w zakresie poprawności dokonanych odliczeń, nie ma prawa domagać się od podatnika przedstawienia okoliczności związanych z ponoszonymi wydatkami i dowodów (innych niż faktury i rachunki) świadczących o tym, że osoba niepełnosprawna istotnie poniosła wydatki w powyższym celu. W interpretacji stwierdzono również, że bycie właścicielem samochodu oraz fakt posiadania skierowania na zabiegi nie jest wystarczającą okolicznością potwierdzającą - udowadniającą, że taki wydatek został poniesiony. Zaakcentowano, iż z ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy wynika, że aby wydatki te mogły być odliczone muszą zostać faktycznie poniesione na używanie samochodu będącego własnością (współwłasnością) podatnika dla potrzeb związanych z przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z kolei kwota w wysokości 2 280 zł stanowi górny limit przysługującej ulgi a nie kwotę odliczenia przysługującą podatnikowi bezwarunkowo, niezależnie od wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
Nie godząc się z powyższą interpretacją, podatnik wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zarzucił Ministrowi Finansów (reprezentowanemu przez organ podatkowy) naruszenie art. 26 ust. 7a pkt 14, art. 26 ust. 7c, art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez błędną i nieuzasadnioną wykładnię tych przepisów. Zdaniem skarżącego, domaganie się jakichkolwiek dokumentów poświadczających (udowadniających, uprawdopodobniających etc.) poniesienie wydatków na korzystanie z samochodu prywatnego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – jest sprzeczne z ustawą, która w tym przypadku takiego udokumentowania nie wymaga. W konsekwencji strona wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę, podzielając w uzasadnieniu argumenty przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej. Przede wszystkim podkreślił niewystarczalność dokumentów potwierdzających jedynie prawo do ulgi, czyli wskazany w ustawie stopień niepełnosprawności, własność (współwłasność) samochodu oraz skierowanie na zabiegi. W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził m.in.: „Koniecznym jest bowiem faktyczne korzystanie z samochodu w celu przejazdu na te zabiegi i przez to poniesienie związanych z tym wydatków oraz co najmniej uprawdopodobnienie organowi poniesienia tych wydatków poprzez przedłożenie np. uzyskanego poświadczenia, że z zabiegów tych osoba niepełnosprawna korzystała, przedłożenie kserokopii karty zabiegów, wskazania świadków, którzy potwierdzą fakt uczestnictwa w zabiegach czy przedłożenie zaświadczenia o uczestnictwie w zabiegach. (...) Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy podatkowej podatnik nie ma obowiązku udokumentowania wydatków na używanie samochodu, lecz podatnik powinien liczyć się z koniecznością wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt poniesienia spornych wydatków”. 
	Zreasumujmy! Prawdą jest, że limit odliczeń wynoszący 2 280 zł w przypadku ulg rehabilitacyjnych nie wymagających udokumentowania nie jest ryczałtem, lecz górną granicą faktycznie poniesionych wydatków na cele wskazane w ustawie. Brak konieczności udokumentowania ulgi omawianej w powyższym przykładzie tylko pozornie ułatwia podatnikowi skorzystanie z niej. Mając bowiem obowiązek przedstawienia okoliczności lub innych dowodów uprawdopodobniających poniesienie wydatków objętych ulgą, podatnik wikła się w beznadziejny spór z organem podatkowym, beznadziejny dlatego, że to organ decyduje o tym, czy został dostatecznie przekonany przedstawionymi przez podatnika wyjaśnieniami.
	W opisanej sprawie warto zwrócić uwagę na fakt, że Sąd skupił się na dokumentach poświadczających faktyczne uczestnictwo w zabiegach leczniczych jako uprawdopodobniających korzystanie z samochodu w celu dowozu na te zabiegi, a nie na formach uprawdopodobnienia tego, co stanowi istotę ulgi, tj. kosztów używania samochodu w związku z tymi dojazdami! Można to sobie wytłumaczyć na dwa sposoby: z jednej strony – jeśli podatnik nie może udowodnić, że faktycznie korzystał z zabiegów, to tym samym nie może twierdzić, że dojeżdżał na nie samochodem! Z drugiej strony Sąd mógł zdawać sobie sprawę, że uprawdopodobnienie poniesienia wydatków w konkretnej wysokości, związanych z używaniem samochodu do określonych jazd, w dodatku przy braku obowiązku posiadania rachunków – jest po prostu niemożliwe, wolał więc problemu tego nie ruszać.
	A problem jest tu bardzo istotny, gdyż przy danej uldze ustawa podaje limit wydatków, nie podaje natomiast sposobu ich obliczenia, które nawet przy posiadaniu rachunków może być trudne, a cóż dopiero przy braku tychże rachunków. Koszty związane z korzystaniem z samochodu, to przede wszystkim paliwo, dalej – materiały eksploatacyjne, części zamienne, naprawy i różne opłaty. Jak powiązać te wydatki, z konkretnymi trasami odbytymi w trakcie dowozu na zabiegi? Konia z rzędem temu, kto potrafiłby ustalić bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami poniesionymi w toku korzystania z samochodu i konkretnymi trasami, obliczając, jaka część wydatków przypada na trasy przejechane w celu odbycia zabiegów, do tego bez dysponowania rachunkami, które nie są tu obowiązkowe. Jak wobec tego uwiarygodnić przed fiskusem wysokość faktycznie poniesionych wydatków, których nie sposób wyliczyć? A skoro nie można ich wyliczyć, to automatycznie nie można ich ująć w zeznaniu, chyba, że zdamy się na przysłowiowy łut szczęścia, bo przecież urząd skarbowy nie jest w stanie zweryfikować wszystkich zeznań podatkowych!! Mamy więc ulgę, tylko nie powinniśmy z niej korzystać, jeśli chcemy postępować w zgodzie z prawem.
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5. Józef Szczurek  – „Mą pieśnią rzucam czar" 
 
„Dopóki me istnienie 
- Me pieśni będę tlić, 
W ognistych zórz płomienie, 
We wszystkich tęcz odcienie. 
Jak przyjdzie sercu śnić. 
Nieznane ze mną moce! 
Mą pieśnią rzucam czar, 
Rozwidniam ciemne noce. 
Niedole życia złocę, 
Serc skrzepłych cucę żar. 
A gdy mnie już nie będzie, 
Zostanie po mnie śpiew! 
I będzie krążyć wszędzie, 
Aż wam się w sercu wprzędzie 
I zejdzie ducha siew”. 
 
Jestem niemal pewny, że nikt z Czytelników nie domyśli się, kto napisał wiersz, którym rozpocząłem niniejsze rozważanie. Ja także, jeszcze pół roku temu, nic nie wiedziałem o jego autorze, żeby więc nie trzymać w niepewności czytających, powiem od razu, iż twórcą jest Stanisław Barącz – niewidomy, wybitny poeta młodopolski, który na początku minionego wieku należał do czołówki polskich pisarzy. Przed trzema miesiącami, poszukując obszerniejszych wiadomości o literackiej działalności Zenona Przesmyckiego (Miriama) i Juliusza Gomulickiego, którzy uratowali od zagłady większość twórczości naszego czwartego wieszcza, wybitnego myśliciela XIX wieku – Kamila Cypriana Norwida, natknąłem się przypadkiem na utwór poetycki Barącza. Z notatki, w którą zaopatrzony był podpis, dowiedziałem się, iż autor jest niewidomy i że we Lwowie wyszedł jego zbiór wierszy pt. "Impresje". Informacja nie tylko mnie zafrapowała, ale przede wszystkim zdopingowała do znalezienia więcej szczegółów o życiu poety. Zdobyta w ten sposób wiedza nie jest rozległa, ale na tyle istotna, że pragnę się nią podzielić z Czytelnikami. 
Stanisław Barącz – poeta i muzyk – urodził się we Lwowie 13 listopada 1866 roku. Gdy miał sześć lat, stracił wzrok. Nie udało mi się ustali, czym zajmowali się jego rodzice, jaki był ich status społeczny. Wiadomo natomiast, że bardzo troszczyli się o swe niewidome dziecko i zapewnili mu w systemie nauki domowej wykształcenie na poziomie średnim. Dzięki temu mógł podjąć studia, jako słuchacz nadzwyczajny, na wydziale filozoficznym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Nie jest też pewne, kiedy nastąpił debiut poetycki Stanisława Barącza, ale w lwowskiej prasie literackiej znajduje się potwierdzenie jego wyróżnienia w konkursie na sonet, ogłoszonym przez redakcję tygodnika "Życie’’ w 1898 roku. Poezja Barącza zanurzona jest w konwencji Młodej Polski. Cechuje ją wielka obrazowość, niezwykła wyobraźnia autora, wrażliwość na piękno i uczuciowość, znajdująca artystyczny wyraz w przebogatych przenośniach poetyckich. Utwory swe publikował w krakowskich i lwowskich czasopismach : „Chimera”, „Nasz Kraj”, „Tydzień”, „Widnokręgi”, „Życie”. Ponadto wydał w druku dwa zbiory poezji: w roku 1902 – „Impresje” i w 1930 – „Poezje”. 
Duży obszar w twórczości Barącza zajmują tłumaczenia, głównie dziewiętnastowiecznej poezji niemieckiej i francuskiej. Jego przekłady cieszyły się dużym powodzeniem u wydawców. Tłumaczył wiersze takich poetów jak: Goethe, Heine, Hofmannstahl, Leconte de Lisle, Baudelaire, Verlaine i innych wielkich twórców. Publikowano je w krakowskich i lwowskich czasopismach literackich. 
Stanisław Barącz zmarł we Lwowie 18 lutego 1936 roku. Do ostatniej chwili życia był aktywny nie tylko na niwie twórczej. Maria Oleksińska –  pisarka i dziennikarka, która uczestniczyła w spotkaniach literackich w mieszkaniu niewidomego poety, tak o nim pisze w jednej ze swych publikacji: 
„Był jednostką o wielkiej kulturze umysłu i serca, miły w obejściu i łagodny. Pochodził z lwowskiej rodziny ormiańskiej. Jeden z jego braci był rzeźbiarzem, drugi znanym chirurgiem i kolekcjonerem. Z tej samej rodziny pochodził dominikanin Sadok Barącz, autor cennych prac o Ormianach w Polsce. Stanisław Barącz był znany i ceniony w kołach literackich i muzycznych. Odbywały się u niego zebrania z udziałem muzyków i poetów. Bywał u niego Karol Szymanowski. 
Tę charakterystykę sylwetki poety wzbogaca inny biograf – Kazimierz Króliński: „Barącz grał na skrzypcach i fortepianie. Mimo tak wczesnej utraty wzroku do końca życia zachował pamięć barw, czego dowody możemy znaleźć w jego poezji”. 
 	Przytoczmy jeszcze wypowiedź Władysława Kozickiego, zamieszczoną we wstępie do zbioru utworów Barącza pod tytułem „Poezje”: „Nazwisko poety dobrze jest znane wszystkim, którzy interesują się „Młodą Polską”, a w szczególności jej lwowskim odłamem w literaturze i sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Leopold Staff, Józef Ruffer i inni dobrze i serdecznie pamiętają z zebrań w „Kółku Literackim”, „Czytelni Akademickiej”, a także z niedzielnych przedpołudniowych przyjęć u samego Stanisława Barącza, tę cichą, skupioną postać niewidomego poety w czarnych okularach, do którego wszyscy odnosiliśmy się z szacunkiem i szczerą, przyjazną życzliwością. Podobały nam się jego wiersze, do których muzyk Walter komponował czasem melodie. Ceniliśmy ich doskonałą formę, sugestywną prawdę i bezpośredniość sentymentu, a zwłaszcza zdumiewające u poety, który swymi fizycznymi oczami od szóstego roku życia nie widział słońca, drzew i kwiatów, intuicyjną bystrość i subtelność wzroku duchowego, niesłychanie wrażliwego na najczulsze objawy życia przyrody”. 
Myślę, że na zakończenie tej skromnej biografii Czytelnicy chętnie przeczytają jeszcze dwa wiersze Stanisława Barącza, który kilkadziesiąt lat temu tak wiele znaczył w polskiej kulturze. Jeden z nich rzuca niemałe światło na wnętrze i pragnienia poety, drugi natomiast ukazuje piękno otaczającego nas świata. Jestem przekonany, że któreś z naszych wydawnictw powinno podjąć wysiłek i wydać w brajlu i na nośnikach dźwiękowych przynajmniej część utworów poetyckich Barącza. Byłoby to pięknym i doniosłym upamiętnieniem sylwetki wybitnego niewidomego, a zarazem człowieka, który wniósł niemały wkład w nasz narodowy dorobek kulturalny. 
 
„Oko” 

Czuję w siebie wciąż wbite niezbłagane oko, 
Niedostępne dla zmysłów, możne wielką mocą, 
Wciąż otwarte i czujne zawsze, dniem i nocą 
W najgłębszą głąb mej duszy wpatrzone głęboko. 
 
Czasem płoszy mi radość myśli niepokojem, 
A kiedy roztargnienia szukam w zgiełku, w tłumie, 
To oko jednym mgnieniem nurza mię w zadumie 
I zcichłe nurty serca mąci uczuć bojem. 
 
A kiedy się pogrążę w samotności ciszę, 
Cały umysł wytężę w przepaści mej duszy, 
Gdy zaś słuchając fal serca każde tętno słyszę. 
 
I tak swe zmysły skupię, jak wódz sprawne hufce, 
Dostrzegam, jak z pod mroków nieprzerwanej głuszy 
Me życie w niezbłaganej migoce tęczówce. 
 
„Dzień jesienny” 

Wstał dzień jesienny blado złoty, 
Pogodny jak świętego skon, 
Wspomnieniem lubej drży pieszczoty, 
Tchnie ciepłem dawno zgasłych łon. 
 
Po sadach z szumem jesień blada 
Szat powłóczystych wlokąc tren, 
Z pajęczyn srebrne runy składa 
Na drzewach, które morzy sen. 
 
Rozkołysane dęby w szumli 
Gdzieś wicher gra na kruszczów drumli, 
Coś smętnie wróżą rzeszom drzew. 
Nad zdrojem z mgłami igra wiew. 
 
 
Rozchyla słońce mgły perłowe, 
Wyciąga światła ciepłą dłoń. 
Burzany blaskiem jeży płowe, 
Błękitną muska stawu toń! 
 
Złocistą ćmą zapada w bory, 
Migoce w wnętrzu pustych gniazd, 
Płomieniem płynąc przez ugory, 
Poczwarki złoci wpięte w chwast 
 
Otwiera wszystkich nasion dzbanki, 
A wiatr rozrzuca płodny pył, 
Zarodki barw i kształtów tkanki, 
Na wolę tajemniczych sił. 
 
Już las w zachodu łunach gorze, 
W płomieniach stoją kity łóz, 
Wkrąg szumi złote liścia morze 
I płaszcz czerwony białych brzóz. 
 
Nadchodząc zdala wieczór smętny 
Dnia malowidła zwija w mgłach. 
Nad borem rośnie tuman mętny, 
Z parowów próchnem świeci strach. 
 
Przez wszystkie drzewa biegną dreszcze, 
Tchnie woń żałobna zwiędłych hebd, 
Gdzieś tajemniczo pełga jeszcze 
W sen tonącego życia szept. 

powrót do spisu treści

6. Anna Wietecha – Spotkanie ze Słowackim
      
      Jedną z publikacji wydanych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w roku 2009 był wybór poezji Juliusza Słowackiego. Opatrzyliśmy go hasłem „Rok dwóch mistrzów – czytamy Słowackiego w brajlu”. W ten sposób chcieliśmy podkreślić ciekawą zbieżność dat urodzin dwóch twórców: Ludwika Braille’a – wynalazcy pisma punktowego dla niewidomych oraz Juliusza Słowackiego – nowatora w zakresie języka poetyckiego w romantyzmie.
      Zbiór poezji przygotowany pod kierunkiem i ze wstępem prof. Andrzeja Fabianowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego łączy ze sobą rozmaite formy wypowiedzi poetyckiej i nie tylko. Można wśród nich znaleźć fragmenty większych całości dramatycznych (takich jak „Kordian”, „Król-Duch” czy „Samuel Zborowski”), poematów dygresyjnych (np. „Beniowski”), poematów (np. „W Szwajcarii”) oraz wierszy. Są wśród nich te najbardziej znanej (jak np. „Testament mój” czy „Grób Agamemnona”), jak również inne, mniej znane.
      Zebrane w tomie utwory są o tyle różnorodne, że stanowią pokłosie aktywności Słowackiego, która przypadała na różne okresy jego życia. Można w nich dostrzec ślady podróży do Grecji, Szwajcarii oraz pobytu w Paryżu. Jednak przede wszystkim są one świadectwem poszukiwań poety w obrębie języka. Dokumentują także poglądy Słowackiego na sztukę, religię i filozofię.
      Warto też pamiętać o wątkach autobiograficznych, które znalazły swe miejsce w wierszach wybranych do podwójnie jubileuszowego wyboru poezji. Z tego punktu widzenia najistotniejsze wydają się relacje z osobami bliskimi poecie pod różnym względem, do których należą np. Salomea Becu (ukochana matka poety), Adam Mickiewicz czy Zygmunt Krasiński, ale także – Makryna Mieczysławska czy Zofia Bobrówna. Wiersze to przecież artystycznie (czy literacko) przetworzony wyraz uczuć, do których odwołują się chociażby liryki „Rozłączenie” i „W Szwajcarii”.
      Prof. Andrzej Fabianowski we wstępie do publikacji podkreśla wyjątkowość roku 1809, w którym przyszło na świat wielu wybitnych twórców i wynalazców:
„W roku 1809, gdy w Europie trwały wojny napoleońskie i budziła się narodowa świadomość ludów, przyszło na świat wielu ludzi, których dzieła znacząco wpłynęły na rozwój wiedzy i kultury. Dwieście lat temu urodzili się m.in.: Charles Darwin – twórca teorii ewolucji biologicznej opartej o prawa doboru naturalnego, Edgar Allan Poe – pisarz amerykański, autor pierwszych powieści kryminalnych, Mikołaj Gogol – autor „Martwych dusz”, Felix Mendelssohn-Bartholdy – kompozytor sławnego „Marsza weselnego”. Przyszli też wtedy na świat dwaj bohaterowie tej książki. Juliusz Słowacki – to jego poezje złożyły się na ów wybór, oraz Louis Braille – w opracowanym przez niego zapisie punktowym dla niewidomych odczytujemy wiersze Słowackiego”.
Jednak nie koniec na tym, ponieważ wiersze autora „Kordiana” zostały utrwalone nie tylko w wersji brajlowskiej. Aby niezorientowanym w problematyce środowiska osób niewidomych nieco ją przybliżyć, wydawca udostępnił także poezje wielkiego romantyka w powiększonym druku. 
Gdy porównujemy tę samą treść ujętą w opasłym tomie brajlowskim i w skromnym objętościowo wydaniu czarnodrukowym, zauważamy bardzo łatwo najistotniejsze cechy alfabetu brajla w odniesieniu do czarnodruku. Natychmiast już wiemy, że brajl wymaga dużo więcej miejsca niż konwencjonalne pismo, stąd na stronie brajlowskiej zmieści się dużo mniej tekstu niż na zadrukowanej kartce zwykłego papieru. Możemy też zauważyć inną fakturę papieru (papier odpowiedni do drukowania brajlem jest dużo grubszy) czy zupełnie inną wagę obu tomów (tom brajlowski jest o wiele cięższy od swojego czarnodrukowego odpowiednika).
Każda sposobność, a zwłaszcza rocznica urodzin, jest dobra do propagowania poezji. Tutaj znalazło ono rzeczywiście bardzo udaną formę. Jeżeli zatem są Państwo zainteresowani wzbogaceniem swoich zbiorów o naszą publikację, zachęcamy do składania zamówień pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@ trakt.org.pl albo zwykłą pocztą na adres:
      Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”:
al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa.
 
powrót do spisu treści

7. Sylwia Peluch – Postawa otoczenia wobec osób niepełnosprawnych

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.                 
                                                                                                 Jan Paweł II
	Podejmując problematykę niepełnosprawności, trzeba przyjrzeć się terminologii stosowanej w jej określeniu. Okazuje się, że już na etapie pojęcia „osoba niepełnosprawna” pojawiają się pierwsze bariery wynikające z niejednoznacznego wyjaśnienia i odbioru stosowanej nazwy. Badacze reprezentujący podejście „biologiczne” uważają, że osobą niepełnosprawną jest człowiek, u którego sprawność psychofizyczna została znacznie naruszona, np. brak słuchu, brak wzroku, upośledzenie funkcji umysłowych. Nie używają takiego terminu do określenia osoby z niewielkim uszkodzeniem, np. z niedosłuchem, niedowidzeniem, wadą wymowy, anomaliami urody. Inni twierdzą, że każde odchylenie od pełnej sprawności, które prowadzi do ograniczenia funkcjonowania lub obniżenia aktywności życiowej, niezależnie od przyczyny, jest niepełnosprawnością.
	Występujący w życiu zbiorowości społecznych podział na „my, swoi, podobni do mnie” versus „oni, obcy, różniący się ode mnie” powoduje postrzeganie osób niepełnosprawnych jako różniących się od typowych przedstawicieli danej zbiorowości. Specyfice percepcji towarzyszy zaś przyjmowanie postaw i zachowań uznawanych w danej zbiorowości za adekwatne w stosunku do danej kategorii „innych”.
	Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas od zarania dziejów, a postawy społeczne wobec nich zmieniały się wraz z rozwojem cywilizacji. Wyznaczały je dominujące w danym okresie historycznym i kulturowym poglądy społeczne i filozoficzne, społeczne wartości, wierzenia religijne, poziom cywilizacji i kultury danego społeczeństwa.
	Na przestrzeni dziejów naszej cywilizacji pojawiały się następujące postawy:
	postawa dyskryminacji i wyniszczenia,

postawa izolacji,
postawa segregacji,
postawa integracji.
         Historyczny przegląd owych postaw pozwala zauważyć, że wraz z rozwojem cywilizacji postawy wobec osób niepełnosprawnych uległy poprawie. 
W starożytności zdarzało się, że dzieci upośledzone i kalekie zrzucane były ze Skały Tarpejskiej lub topione w falach Tybru. Powszechna była tu postawa dyskryminacji i izolacji. W tym czasie sądzono, iż chorzy psychicznie i umysłowo to ludzie opętani przez złego ducha, a upośledzenie jest karą boską za grzechy rodziców. Jeszcze w XVII wieku ludzi niepełnosprawnych umieszczano w klatkach, jak dzikie zwierzęta. W niedziele i święta wystawiano ich na widok publiczny, a widzowie mogli za odpłatnością oglądać nieszczęśliwe kaleki i naigrywać się z nich. W tym samym czasie powstawały pierwsze formy opieki społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, pierwsze przytułki dla umysłowo chorych organizowane przez kościoły chrześcijańskie. XVIII i XIX wiek przyniósł rozwój nauki, a w szczególności medycyny, psychiatrii, psychologii i położył kres znęcaniu się nad osobami upośledzonymi umysłowo. W postawach społecznych zaczęła dominować postawa segregacji. Ukształtowała się ona w wyniku naukowego wyodrębnienia typów niepełnosprawności. Niepełnosprawnym przyznano prawo do rozwoju, nauki i pracy w instytucjach do tego stworzonych. Postawa ta polega na przekonaniu, że rehabilitacja prowadzona w tych instytucjach może zapewnić najwłaściwsze metody i środki oddziaływania wychowawczego i dydaktycznego. Zapewniano dzieciom z odchyleniami od normy przyzwoite warunki życia i nauki, jednak nie przygotowywano ich do życia w społeczeństwie. Postawa ta służyła ochronie osób niepełnosprawnych przed trudami normalnego życia, ale też powodowała ich izolację. Od czasów II wojny światowej rozwijany jest planowo i świadomie system integracyjny. Zauważono, że można stworzyć korzystniejsze warunki i sposoby zaspokajania potrzeb ludzi niepełnosprawnych poprzez organizowanie rehabilitacji dzieci upośledzonych w masowych placówkach oświatowo-wychowawczych. Jedynie osoby z głębszymi stopniami niepełnosprawności przebywają w szkołach specjalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, ale i tu dąży się, aby były one powiązane z otwartym środowiskiem społecznym. 
	O skuteczności społecznej integracji osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu decydują społeczne postawy wobec nich. Mają one wpływ na to, jakie miejsce, prawa, przywileje i obowiązki przyznaje się tym osobom. Nasze postawy wobec osób niepełnosprawnych częściowo zależą od od stopnia znajomości ich problemów życiowych i kontaktów osobistych. W innym przypadku postawy te opierają się głównie na stereotypach i obiegowych przekonaniach, a nie na własnych doświadczeniach. 
	A. Sękowski w swoich badaniach nad cechami osobowości, które leżą u podstaw pozytywnych i negatywnych zachowań wobec osób niepełnosprawnych, zauważa, że wysoki intelekt, refleksyjność i wysoki poziom samoakceptacji niesie za sobą wnikliwą i bardziej obiektywną ocenę cech osób niepełnosprawnych, ich możliwości i ograniczeń a przez to sprzyja akceptacji innych ludzi. Na postawy negatywne wobec osób niepełnosprawnych wpływ ma niska inteligencja, niski poziom zdolności twórczych oraz impulsywność. Impulsywność w przeciwieństwie do refleksyjności sprzyja bowiem powierzchownej ocenie sytuacji i stosunku do niej, na podstawie bodźców, które nie są dostatecznie analizowane. Z kolei niska samoocena może być motywem do traktowania osób niepełnosprawnych jak przedmiotu umożliwiającego kompensowanie poczucia własnej niższości. 
Przez dziesięciolecia osoby niepełnosprawne postrzegano jako dziwaczne, budzące lęk potwory, ignorowano je i dyskryminowano. Ostatnio, wraz ze wzrostem świadomości społecznej dotyczącej praw osoby ludzkiej oraz obrony interesów osób niepełnosprawnych – w wielu kulturach zachodzą intensywne zmiany. W Stanach Zjednoczonych tak jak i wielu innych krajach, mamy obecnie prawo, które zabrania dyskryminowania osób niepełnosprawnych. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, osoby takie w pojedynkę nie są w stanie walczyć o swoje prawa. Szczególnie jest to widoczne w dostępie do pracy, kształcenia, mieszkania, możliwości wypoczynku i uczestnictwa w życiu społecznym. Możliwości te ostatecznie zależą od polityki społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych. 
	Stały wzrost wiedzy o niepełnosprawności pozwala na coraz lepsze rozumienie jej wpływu na funkcjonowanie jednostki w środowisku. Nie zapewnia to jednak, jak się okazuje, pełnej akceptacji takiej osoby. Bycie „innym” bywa często podstawą dyskryminacji. Wyniki badań prowadzonych przez Barbarę Wright wykazały, że odrzucanie osoby niepełnosprawnej wypływa z tendencji człowieka do generalizowania spostrzeżeń i sądów, przez co obraz obniżonej sprawności rzutuje na obraz całej osobowości jednostki, a to z kolei wpływa na przyznawane jej miejsce w społeczeństwie.
	Utworzone w ten sposób stereotypy, dotyczące generalnie zestawu cech lub zachowań poszczególnych ludzi, są najczęściej stosowane, gdy z określoną grupą osób nie mamy bliższego kontaktu i nie mamy możliwości wyrobienia sobie o niej opinii na podstawie własnego doświadczenia. W konsekwencji prowadzi to do oczekiwania określonych zachowań. Jeśli cechy i zachowania w stereotypie ocenia się jako pozytywne, osoby te są akceptowane. I odwrotnie, gdy mają cechy negatywne, unikamy kontaktu z nimi. Stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych najczęściej nie mają wymiaru pozytywnego. Z badań A. Ostrowskiej wynika, że w stereotypie dominują dwie cechy: słaby psychicznie i wyizolowany społecznie. Te stereotypy potwierdzają często sami niepełnosprawni, demonstrujący swą słabość fizyczną, lęk wobec otoczenia, a także izolację wynikającą z odrzucenia przez innych lub ich własnego wyboru. Upowszechnianie się stereotypów może prowadzić nie tylko do negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, ale może też przyczynić się do niewłaściwych działań w praktyce społecznej. Na przykład uznanie słabości i zależności osoby niepełnosprawnej może spowodować, że utraci ona zdolność do samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Trudno też będzie dostrzec wartości płynące z jej wysiłku w przekraczaniu granic, poszukiwaniu rozwiązań i dążeniu do sukcesu. 
	Mówiąc o postawach otoczenia warto zwrócić uwagę na stosunek wobec chorych psychicznie. Z badań wynika, że są oni postrzegani mniej życzliwie niż osoby dotknięte kalectwem fizycznym i upośledzeni umysłowo, lecz wyraźnie bardziej życzliwie niż chorzy na AIDS, narkomani i alkoholicy.
 Na postawy wobec ludzi chorych psychicznie duży wpływ ma negatywne zabarwienie społecznego wyobrażenia chorób psychicznych, dość powszechnie budzących lęk. Jest to jedna z przyczyn dystansowania się wobec tej grupy chorych i niepełnosprawnych zarazem. Z jednej strony mamy do czynienia z postawami wyrażającymi współczucie i litość, z drugiej natomiast istnieje lęk biorący się z przekonania o agresywności osób wykazujących zaburzenia psychiczne i nieprzewidywalności ich zachowania. 
Dopiero przez ostatnie dwadzieścia lat obserwuje się wiele wysiłków podejmowanych przez rodziców, jak i same osoby niepełnosprawne, aby zmienić stereotyp patrzenia na osobę niepełnosprawną. Nastąpiły znaczące zmiany w systemie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W niektórych krajach wprowadzono wczesną edukację dziecka niepełnosprawnego, w innych włączono te dzieci w system ogólnego nauczania w szkołach publicznych. Ruch rodziców był tym, który zapoczątkował wczesne reformy świadczeń i sposobów udzielania pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym oraz dał impuls do rewizji polityki społecznej państw pod kątem możliwości włączenia i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 
Szybkie zmiany świadomości społecznej oraz działalność ruchów i stowarzyszeń stojących na straży praw człowieka w wielu krajach doprowadziły do gruntownej zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych, umożliwiając im głośne mówienie o swoich potrzebach i prawie do ich zaspokojenia na równi z resztą społeczeństwa.

powrót do spisu treści

8. Mariola Dziuba – Co wiem o niewidomych i słabowidzących… 

Uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w ich społecznym otoczeniu stanowi poważne zadanie wychowawcze. Zazwyczaj dzieci dowiadują się o osobach niepełnosprawnych w sposób przypadkowy, w wyniku własnej obserwacji. Nie mają jednak, skąd dowiedzieć się czegokolwiek na temat funkcjonowania takich osób, ponieważ rodzice często traktują to jako temat „tabu”. Dzieje się to prawdopodobnie z obawy, iż nie będą w stanie umiejętnie wytłumaczyć swoim dzieciom rozległego problemu, jakim jest  niepełnosprawność.
 Jako studentka pedagogiki, chcąc zagłębić się w ten problem, przeprowadziłam badania, których celem było poznanie poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat osób niewidomych i słabowidzących oraz ich stosunku do tego typu niepełnosprawności.
 Badania zostały przeprowadzone w jednej z warszawskich szkół, za zgodą dyrektora placówki. Szesnaścioro uczniów – sześć dziewcząt i dziesięciu chłopców, uczących się w czwartej klasie szkoły masowej, wypełniło ankietę w trakcie godziny wychowawczej.
Analiza danych badawczych wykazała, że uczniowie największą wiedzę na temat osób z dysfunkcjami wzroku uzyskali z telewizji. Ciekawym jest fakt, iż w dobie komputerów i dużego dostępu do informacji internetowych, zaledwie jedna osoba wskazała Internet jako źródło swojej wiedzy. Uczniowie, którzy wskazali na inne źródła wiedzy, w uzasadnieniu pisali: „chodzą na kurację do lekarza” oraz „widziałem na własne  oczy”. 
	Ankieta, którą wypełniali uczniowie składała się z 20 stwierdzeń, dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Zadaniem każdego dziecka było wskazanie, czy dane stwierdzenie uważa za prawdziwe czy fałszywe oraz uzasadnienie swojego wyboru. Zaledwie w 4 punktach uczniowie potrafili w stu procentach sprecyzować prawdziwość bądź fałsz stwierdzenia, w pozostałych przypadkach odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. W żadnym ze stwierdzeń uczniowie nie wykazali jednoznacznej zgodności w wyborze odpowiedzi. Poniżej postaram się bliżej omówić osiem stwierdzeń, na które uzyskałam jak się wydaje najbardziej interesujące odpowiedzi.
	Ciekawa wydaje się ocena poprawności stwierdzenia: „Lepiej być osobą słabowidzącą niż niewidomą”. W tym przypadku prawie wszyscy uczniowie uznali tę myśl jako poprawną, swą odpowiedź uzasadniając głównie: „…bo słabowidzący trochę widzi a niewidomy nie”. Zaledwie jedna osoba uznała, iż jest to fałszywe stwierdzenie: „Ja myślę, że to osoba która jest niewidoma ma lepsze zmysły”. Warto zauważyć, że ponad połowa uczniów uznała, iż nie powinniśmy używać określeń „zobacz”, „do widzenia” w rozmowach z osobami niewidomymi, motywując to sprawieniem przykrości takiej osobie. Pozostałe osoby, które zaznaczyły odpowiedź fałszywą wykazały się niezrozumieniem stwierdzenia bądź nieuważnym czytaniem, co wynika z uzasadnienia wyboru. 
	Badani uczniowie wykazali się dużą empatią w stosunku do osób z dysfunkcją wzroku. Stwierdzenie „Niewidomi potrzebują maksymalnej pomocy ze strony innych” w zdecydowanej większości ocenili jako prawdziwe. Nie każdy jednak uzasadnił swój wybór, natomiast wśród podanych odpowiedzi najczęściej padała myśl, że „niewidomi nie potrafią wielu rzeczy”. Kolejne stwierdzenie zbliżone do poprzedniego brzmi: „Słabowidzący potrzebują maksymalnej pomocy ze strony innych”, i tu odpowiedzi rozkładają się wprost odwrotnie. Tylko jedna osoba wskazała tę myśl jako prawdziwą, jednakże nie uzasadniła swojego wyboru. 
	Badania wykazały, iż respondenci nie posiadają jeszcze dużej wiedzy na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących, większość odpowiedzi wydaje się być stereotypowych. Ujawniało się to przede wszystkim w opiniach na temat stwierdzeń takich jak: „Osoby niewidome nie potrafią rysować, osoby niewidome nie mogą korzystać z Internetu” itp.  W uzasadnieniach najczęściej padała odpowiedź: „ponieważ nie widzą ekranu”, „nie wiedzą, co rysują”.
	 Współczesna technologia stwarza wiele możliwości, by osoby niewidome i słabowidzące mogły aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, otwierają się nowe drogi dostępu do mediów, wiele urządzeń elektronicznych zostaje dostosowanych do potrzeb każdego typu niepełnosprawności. Jednakże jak widać wiedza dzieci nie jest jeszcze aż tak rozległa, aby poznać wszystkie możliwości rozwojowe osób z dysfunkcją wzroku. 
	Jedna z wypełnionych ankiet szczególnie przyciągnęła moją uwagę. Chłopiec z zaangażowaniem udzielał odpowiedzi, które były rzetelne i przemyślane. Śmiało mogę stwierdzić, że jego wiedza na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku jest dość duża, w porównaniu do swoich rówieśników, jednakże u niego także zdarzały się stereotypowe spostrzeżenia. Fałszywość stwierdzenia: „Niewidomi częściej niż widzące osoby są smutni”, uzasadnił: „Mogą się cieszyć np. wspaniałą rodziną”. Chłopiec znalazł się w grupie osób, które uznały, iż niewidomi na ogół nie są samodzielni. Odpowiedź na to stwierdzenie została przez niego szczególnie podkreślona: „Tak. Potrzebują z waszej strony pomocy. Pomagajcie!”. 
	Niewidzenie to najgorszy rodzaj niepełnosprawności – jest to fakt podkreślany przez większość respondentów w każdych badaniach. Wielu ludzi uważa, iż uszkodzony wzrok ogranicza funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życiowych, dlatego od lat ten typ niepełnosprawności stawiany jest na czele najgorszych. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach uczniowie byli zróżnicowani w swoich odpowiedziach. 
	Uczniowie wypełnili test w ciągu 30 minut. Badanie przebiegało w miłej atmosferze, uczniowie nie przeszkadzali sobie w pracy, w skupieniu uzupełniali ankietę. Każdy samodzielnie i z uwagą wczytywał się w swój tekst, nie porozumiewał się z kolegą/ koleżanką z ławki. Jednakże po około połowie czasu padało wiele pytań w moją stronę, dzieci oczekiwały gotowych odpowiedzi na pytania, niektórzy oczekiwali potwierdzenia swojego zdania. Temat osób z dysfunkcją wzroku bardzo zainteresował badanych, a także wychowawcę klasy. Skutkiem tego, było poproszenie mnie o przeprowadzenie lekcji na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Lekcję taką przeprowadziłam, demonstrując uczniom m.in. alfabet Braille’a, tabliczki do pisania brajlem, symulatory pokazujące, co i jak widzą osoby słabowidzące przy różnego rodzaju schorzeniach. 
	Celem podjętych badań, było poznanie opinii i wiedzy uczniów szkoły podstawowej o funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku. Zebrane wyniki wykazały, iż wiedza czwartoklasistów jest bardzo stereotypowa. W szkołach wciąż brakuje uświadamiania dzieci, w jaki sposób dysfunkcje wpływają na rozwój możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
	Wprawdzie zakres dokonanych przeze mnie badań nie upoważnia do generalizowania, to jednak mogę stwierdzić, iż w dzisiejszych czasach uświadamianie dzieci i młodzieży w omawianym temacie jest ważną kwestią. Dowodzi tego fakt, że wiedza wielu ludzi na temat różnych typów niepełnosprawności jest stereotypowa, a nawet daleka od prawdy. 
	Myślę, że przy stosunkowo niedużym wysiłku ze strony studentów, działaczy czy innych osób znających niewidomych i ich problemy, można przekazać uczniom rzetelną wiedzę o możliwościach i ograniczeniach osób niewidomych i słabowidzących. 

powrót do spisu treści

9. Tadeusz Majewski – Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę (dokończenie części trzeciej)

Jak przygotować dokumenty potrzebne do uzyskania pracy?

Udając się na rozmowę, nie zapomnij zabrać ze sobą wszystkich potrzebnych 
dokumentów, a więc podania o pracę i życiorysu (jeśli nie wysłałeś ich 
wcześniej), dyplomów i świadectw ukończenia szkół lub kursów zawodowych, 
zaświadczeń z pracy, opinii, referencji itp.

Niezależnie od tego, w jaki sposób nawiążesz kontakt z przyszłym 
pracodawcą (bezpośrednio, za pośrednictwem osób lub instytucji), będziesz musiał przygotować i przedstawić odpowiednie dokumenty niezbędne do tego, aby być przyjętym do pracy. Są to:

1/ podanie o pracę,
2/ życiorys,
3/ świadectwa potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
4/ świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (jeśli takie były), opinie i referencje od poprzednich pracodawców.

Dokumenty te mają potwierdzić na piśmie to, co przedstawiłeś pracodawcy w 
czasie bezpośredniej rozmowy lub dać odpowiedź na pytania: kim jesteś, co potrafisz robić i co chcesz robić.

Dobrze przygotowane dokumenty stanowią czasami podstawę do podjęcia 
przez pracodawcę decyzji, o przyjęciu lub nieprzyjęcia do pracy nawet bez 
przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, lub rozmowa taka ma później tylko 
charakter formalny, służący bezpośredniemu poznaniu. Nie żałuj więc wysiłku, 
aby je dobrze przygotować. Dobrze przygotowane dokumenty to takie, które:

a/ zawierają informacje istotne dla pracodawcy,
b/ posiadają prawidłowy układ tekstu na arkuszach papieru,
c/ zostały estetycznie wykonane,
d/ są napisane poprawnie stylistycznie, fachowo oraz bez błędów ortograficznych.

Podanie o pracę nazywane też listem motywacyjnym jest pismem skierowanym do pracodawcy z prośbą o zatrudnienie. Może być reakcją na ogłoszenie o wolnym stanowisku lub na uzyskaną informację o takim stanowisku uzyskaną w inny sposób. Zwykle pracodawca czyta podanie jako pierwsze, przed życiorysem i innymi dokumentami. Jeśli dotychczas nie miałeś kontaktu z pracodawcą, będzie ono tym dokumentem, który ma przedstawić Cię pracodawcy i być pierwszym świadectwem o Tobie. Musi więc być tak napisane, aby zainteresowało pracodawcę, który prawdopodobnie otrzymywał już wielokrotnie tego rodzaju pisma, z których większość wrzucał do kosza. Powinno ono mieć nie tylko właściwą treść lecz również odpowiednią formę. Powinno być krótkie; jasne, sporządzone na arkuszu A4 i zawierać następujące dane:

1/ w górnym lewym rogu arkusza: imię i nazwisko, adres, numer telefonu;
2/ w górnym prawym rogu arkusza: miejscowość i data;
3/ poniżej po prawej stronie arkusza: tytuł oraz imię i nazwisko 
adresata, adres zakładu pracy (Do dyrektora..);
4/ w części zasadniczej:

a/ nawiązanie do ogłoszenia w prasie, zgłoszenia w urzędzie pracy, 
polecenia przez osobę – prosisz o przyjęcie do pracy..., zgłaszasz swoją 
kandydaturę na stanowisko itp.,

b) podkreślenie posiadania kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i 
osiągnięć w tej dziedzinie, uzasadniających ubieganie się o to stanowisko 
lub rodzaj pracy,

c/ motywy ubiegania się o tę pracę w danej firmie,

d/ wyszczególnienie pozostałych dokumentów dołączonych do podania, jak: życiorys, odpis dyplomu, zaświadczenia z poprzedniej pracy, referencje itp.,

e/ zakończenie: w zależności od sytuacji – wyrażenie nadziei, że podanie 
zostanie pozytywnie rozpatrzone lub że oczekujesz zaproszenia na 
rozmowę kwalifikacyjną itp.,

f/ własnoręczny podpis.

Przygotowując dokumenty dla Twojego przyszłego pracodawcy, możesz 
zastanawiać się nad pytaniem: czy i jak potraktować sprawę wzrokowej 
niepełnosprawności. Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy pracodawca, do którego 
składasz podanie nie miał z Tobą kontaktu i nie wie, że jesteś niewidomy 
lub słabowidzący. Zarówno zaznaczenie, jak też pominięcie w podaniu i 
życiorysie faktu wzrokowej niepełnosprawności ma swoje złe strony. W 
pierwszym przypadku – narażasz się na prawdopodobieństwo odrzucenia Twojego podania bez przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z pracodawcą i możliwości wyjaśnienia wszystkich jego wątpliwości. W drugim przypadku –ujawnienie niepełnosprawności dopiero w momencie przyjścia na rozmowę może być dla pracodawcy nieprzyjemnym zaskoczeniem, stawiającym go w niezręcznej sytuacji, a w efekcie mieć także negatywny wpływ na wynik rozmowy. Uważam, że faktu tego raczej nie należy zatajać, lecz podać go, 
wyjaśniając stopień i zakres uszkodzenia wzroku, zaznaczając 
równocześnie, że wszelkie związane z tym wątpliwości jesteś gotów wyjaśnić w czasie bezpośredniej rozmowy. 
Życiorys ma przede wszystkim dać odpowiedź pracodawcy na pytania: kim jesteś i co potrafisz robić. Powinien więc zawierać:

1/ Dane osobowe: imię, nazwisko, wiek (data i miejsce urodzenia), miejsce 
zamieszkania, sytuację rodzinną (stan cywilny, liczbę dzieci) itp.;

2/ Przygotowanie do danej pracy lub zawodu: wykształcenie – szkoła 
ogólnokształcąca, zawodowa, wyższa uczelnia, kursy zawodowe, praktyki 
zawodowe itp.;

3/ Przebieg zatrudnienia obrazujący etapy kariery zawodowej, a 
więc kolejno miejsca pracy, pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, 
osiągnięcia zawodowe;

4/ Specjalne umiejętności, które mogą być szczególnie przydatne w pracy, 
o którą się starasz – stopień znajomości języków obcych, umiejętność 
posługiwania się komputerem itp.;

5/ Zainteresowania nie związane bezpośrednio z pracą zawodową, które mogą 
zainteresować pracodawcę.

Jest to standardowy schemat życiorysu. W indywidualnych przypadkach może 
on różnić się w zależności od tego, o jakie stanowisko się ubiegasz (np. 
stanowisko kierownicze, wykładowcy na wyższej uczelni) lub w jakiego 
rodzaju zakładzie pracy. Życiorys nie musi być dokumentem przedstawiającym 
historię całego Twojego życia. Musi raczej przedstawiać te fakty, które 
mają znaczenie dla pracodawcy i potrafią go przekonać, że jesteś dobrym 
kandydatem na stanowisko, o które się ubiegasz.
Informacje zawarte w życiorysie powinny być precyzyjnie sformułowane,
ułożone systematycznie i logicznie, bez błędów ortograficznych, stylistycznych
powinny podkreślać Twoje zalety, świadczyć o aktywności i zaradności. Nie zapomnij także o podpisaniu życiorysu!
Dobre przygotowanie życiorysu nie powinno być dla Ciebie trudnym 
zadaniem, jeśli solidnie dokonałeś analizy umiejętności i samooceny. Życiorys nie powinien przekraczać dwóch stron i należy napisać go na standardowej wielkości arkuszu papieru (A4).
Niektórzy pracodawcy mogą żądać od Ciebie referencji. Są to opinie lub 
informacje o Tobie jako o pracowniku, polecenie Ciebie lub zaświadczenie 
przez osobę wystawiającą referencje, że Cię zna i gwarantuje, że jesteś 
uczciwym człowiekiem i będziesz dobrym pracownikiem. W pewnym sensie takie opinie lub informacje zawarte są w świadectwach z poprzednich miejsc 
pracy, ze szkoły czy ośrodka rehabilitacyjno-szkoleniowego, jeżeli po raz 
pierwszy ubiegasz się o pracę.
W Twoim przypadku pracodawca prawdopodobnie nie będzie chciał polegać tylko na tym, co mówisz o sobie, o swoich umiejętnościach, kwalifikacjach itp. Będzie bardzo zainteresowany tym, co mówią o Tobie inne osoby, a zwłaszcza o Twoich umiejętnościach zawodowych. Powinieneś więc znaleźć pewne osoby, które będą gotowe wystawić Ci dobre referencje. Mogą to być nauczyciele i wychowawcy, dawni pracodawcy (o ile sprawdziłeś się pracując u nich), przedstawiciele różnych organizacji, do których należysz lub z 
którymi jesteś związany, np. Polski Związek Niewidomych. W przypadku posiadania pisemnych referencji, powinny one stanowić załącznik do podania o pracę.

Błędy popełniane przy przygotowywaniu dokumentów związanych z 
przyjęciem do pracy

Błędy te mogą świadczyć o Twoich kwalifikacjach lub osobowości, a więc jakim jesteś człowiekiem i jakim będziesz pracownikiem. W Twoim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że takie błędy mogą zostać zapisane na karb wzrokowej niepełnosprawności, co jest bardzo niewskazane. W takim przypadku poproś kogoś z widzących członków rodziny lub znajomych o pomoc w dobrym przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów lub o sprawdzenie, czy je dobrze przygotowałeś. Chodzi tutaj w szczególności o to, czy układ tekstu na arkuszu jest poprawny, czy arkusze papieru nie są poplamione lub pogniecione, czy nie ma błędów ortograficznych lub stylistycznych, czy są wszystkie załączniki itp.

Do najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu dokumentów należą:

1/ Podawanie zbędnych, nieistotnych informacji w formie rozwlekłej, lub 
odwrotnie pomijanie informacji istotnych dla zatrudnienia w danej firmie;

2/ Błędy ortograficzne i stylistyczne;

3/ Niestaranne napisanie podania, życiorysu lub wypełnienie 
kwestionariusza osobowego (przekreślenia, poprawienia, niestaranne 
rozłożenie tekstu na arkuszu papieru – duże odstępy lub puste miejsca, 
pozostawianie rubryk niewypełnionych w kwestionariuszu osobowym);

4/ Brak daty i podpisu;

5/ Używanie słabej jakości papieru lub przedłożenie dokumentów 
poplamionych, pomarszczonych lub pogniecionych;

6/ Brak potrzebnych załączników, np. kopii świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń z pracy itp.;

7/ Podawanie negatywnych opinii o poprzednim miejscu pracy lub 
pracodawcy.

powrót do spisu treści

10. Z psem do kościoła!

Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie psów przewodników

Celem ułatwienia uczestnictwa osób niewidomych w Eucharystii i pozostałych
aktach kultu Bożego, księża biskupi zebrani na 351. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 8 - 9 marca 2010 r., podjęli decyzję o możliwości wprowadzania przez te osoby psów przewodników do świątyń.

powrót do spisu treści

11. 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. 

powrót do spisu treści





























