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1. Bogusław Witek – W kilku słowach

Drodzy Czytelnicy!
	
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tegoroczna jesień czekała na pierwszy szkolny dzwonek, żeby obwieścić uroczyście swoje przybycie. Od pierwszych dni września powitały nas zdecydowanie niższe temperatury, zmuszając do wyskoczenia z szortów i sandałów tych, którym marzyły się jeszcze uroki lata. Chciałbym, żeby chłodne wieczory i poranki oraz krótsze dni były jedynym zwiastunem zbliżania się trudnego okresu. Niestety, dobiegają nas zewsząd inne, niepokojące sygnały, np. mówiące o tym, że główny dobroczyńca i sponsor osób niepełnosprawnych, jakim jest PFRON, zwyczajnie już nie daje rady, czekają nas więc, i to niebawem, zmiany w przepisach, których finansowe skutki, w mniejszym lub większym stopniu, odczujemy wszyscy. To temat poważny, wymagający poważnego potraktowania i dlatego zajmiemy się nim dopiero w następnym numerze, za co serdecznie przepraszam wszystkich Czytelników. Powód jest prozaiczny i swoiście wakacyjny: otóż wbrew kaprysom pogody, wzorem poprzednich lat nie odmówiłem sobie przyjemności wybrania się z CROSS-em na górskie szlaki, na spotkanie z wiatrem, piosenką i przygodą. Pisząc niniejszy wstęp do kolejnego wydania „BIT-u”, myślami jestem już „przy piwie w karczmie, w Limanowej, zapatrzony w siwe mgły jesienne”, toteż zechcą mi Państwo wybaczyć, że nie mam głowy do poważnych tematów. Nie oznacza to jednak, że zawartość bieżącego wydania jest byle jaka i nieciekawa, wręcz przeciwnie! 
	Gorąco polecam esej Aliny Słowik pt. „Mój przyjaciel Aron”, wzruszającą historię przyjaźni dojrzałej kobiety i jej psa przewodnika. Autorka jest bardzo skromną osobą, przy tym wielce zapracowaną, toteż cieszę się, że udało mi się w końcu namówić ją do napisania tego tekstu. Pies towarzyszy człowiekowi od początków jego dziejów. Uczestniczył w polowaniach, strzegł i bronił jego dobytku, pomagał w gospodarstwie, ratował z niejednej opresji. Odważny, czujny, wierny i niezawodny przyjaciel, czego nie zawsze da się powiedzieć o człowieku jako towarzyszu psa. W XXI wieku pies wciąż jest potrzebny. W roli przewodnika pies prowadzi osobę niewidomą w ulicznym zgiełku, cierpliwie znosząc zniewolenie i wszelkie niewygody. Zamiast beztrosko hasać po łące, ciężko pracuje, choć nie zawierał kontraktu, a do tego bez gwarancji doczekania się emerytury. Jego panu potrzebny jest bowiem „sprzęt rehabilitacyjny” sprawny, gotowy do pracy, a nie zużyty, kosztowny w utrzymaniu i jeszcze wymagający troski. „Pies – mądry GPS” – głosi hasło programu szkolenia psów przewodników, prowadzonego przez Fundację „Vis Maior”. Warto jednak pamiętać, że pies, to także żywa, inteligentna i czująca istota...
	Sprawozdanie ze zorganizowanej w maju br. ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktywizacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku, pióra Sylwii Pilarskiej, tchnie młodzieńczym entuzjazmem i zapałem, przepojony jest wiarą w sens bezinteresownej pracy dla innych, w humanitarną, ponadczasową wartość, dla której młodzi wolontariusze poświęcają swój czas i energię. Oby tego rodzaju ludzi nie zabrakło nigdy w naszym otoczeniu i oby nigdy nie przeobrazili się w bezdusznych biurokratów, z jakimi miewamy do czynienia w instytucjach powołanych „dla dobra i na rzecz...”. O tych drugich właśnie pisze Jerzy Ogonowski w kolejnych zapiskach sztambucha, zatytułowanych „Zwartą ławą”. Zaiste, biurokraci postrzegają ogół ludzi niepełnosprawnych jako jednolitą magmę z proporcem przedstawiającym na niebieskim tle biały wózek inwalidzki, mimo iż większość z nas nigdy z takiego sprzętu nie będzie korzystać, chyba że zostanie do tego zmuszona. W ubiegłym roku zjawiłem się na pogotowiu ze złamanym kciukiem lewej ręki i zakomunikowałem, że jestem niepełnosprawny wzrokowo, a wtedy natychmiast posadzono mnie w fotelu na kółkach i nie pozwolono z niego wstać aż do końca wizyty. Gdy spytałem zasapanego sanitariusza transportującego mnie na prześwietlenie, czy nie byłoby mu wygodniej prowadzić mnie pod rękę, oświadczył, że takie są przepisy. Czy spełni się kiedyś marzenie autora artykułu, żeby osoby niepełnosprawne były wreszcie traktowane jak podmioty mające różne i niepodobne do siebie oczekiwania i potrzeby, a także różne możliwości uczestnictwa w życiu społecznym – tego nikt nie wie, ale bądźmy optymistami!
	Tymczasem, można niekiedy poudawać osobę sprawną. Po co od razu odsłaniać swoje ułomności? Przecież tego, że się nie widzi, nie słychać w rozmowie telefonicznej, nie widać tego w treści maila ani na internetowym blogu! Jeśli poruszam się z białą laską, przechodnie rozstępują się, a samochody grzecznie stają, gdy tylko podejdę do krawężnika. Zdarza się nawet, że ktoś mnie przytrzyma, uniemożliwiając wejście w kałużę. Super! A jednak, trudno jest mi przyzwyczaić się do tego sprzętu, zaakceptować ten atrybut słabości, publicznego przyznania się do kłopotów z normalnym funkcjonowaniem. Gdy, jako człek słabowidzący, pewnego razu wracałem o zmroku do domu, pomagając sobie białą laską, dobiegł mnie z ciemności głosik: „Tatusiu, czy ten pan jest niewidomy?” – poczułem nieprzyjemne ukłucie wstydu, palące piętno  ułomności, niechcianego podarunku od losu. Dla niejednej, słabowidzącej osoby wzięcie po raz pierwszy białej laski do ręki, to jak przejście w inny wymiar, do innego, gorszego świata. Mimo wszystko nie zachęcam nikogo do udawania osoby sprawnej, choć silna jest pokusa bycia kimś „normalnym”, nie wyróżniającym się w tłumie. Za to konsekwencje takiego oszustwa bywają nieprzyjemne, a nawet groźne dla życia i zdrowia. Szerzej piszę o tym w artykule, do jakiego natchnął mnie tekst zamieszczony w jednym z poprzednich numerów. 
	Pragnę również polecić ostatni odcinek „Poradnika dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy” – Tadeusza Majewskiego. Niniejsza część mówi o tym, jak utrzymać posadę, którą udało się zdobyć. Porusza problemy adaptacji w nowym miejscu pracy, współżycia w grupie, relacje na linii „przełożony – podwładny”. Umiejętność przetrwania w miejscu pracy i zachowania szansy na awans – jest również sztuką i to niełatwą! Mamy nadzieję, że przedstawiony w sześciu kolejnych odcinkach poradnik, będący sumą doświadczeń i obserwacji zachowań niewidomych, obserwacji dokonanych przez osoby widzące, okaże się pomocny dla Czytelników z dysfunkcją wzroku zainteresowanych tematem radzenia sobie na rynku pracy. To jeszcze nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w niniejszym numerze, ale że zanadto się rozgadałem, niech reszta posłuży jako niespodzianka, mam nadzieję, przyjemna i równie zajmująca!
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2. Hanna Pasterny – Projektowanie rozwiązań dostępnych dla niewidomych i niedowidzących

W dniach 5-6 maja na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pn. „Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy i rozwiązania”. Zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Naukowe ExMachina. Współorganizatorem był Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Było to drugie spotkanie z cyklu CVHI Polska (Conferences on Assistive Technologies for People with Vision and Hearing Impairments). Poprzednio polscy uczestnicy konferencji spotkali się w Poznaniu, natomiast sama konferencja odbyła się w kwietniu ubiegłego roku we Wrocławiu. Pomysłodawczynią i organizatorką cyklu konferencji na temat technologii dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu jest profesor Marion Hersh z Wydziału Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Glasgow. Obecnie, także w Polsce, realizuje kilka międzynarodowych projektów. Jeden z nich dotyczy poruszania się osób niewidomych, głuchoniewidomych i niedowidzących. Podczas ostatniego pobytu w Polsce, pani profesor spotykała się głównie z osobami niesłyszącymi. Rozmawiała z nimi na temat bezpieczeństwa na drodze. Drugi kwestionariusz dotyczył napisów w filmach. Starała się rozeznać potrzeby niesłyszących i dowiedzieć, jakie informacje są dla nich ważne.
Na katowickim seminarium spotkali się polscy uczestnicy wrocławskiej konferencji, projektanci i studenci. Była z nami także Marion. Celem seminarium było zidentyfikowanie problemów i potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz stworzenie wspólnej platformy wiedzy dla osób badających potrzeby społeczne i projektujących urządzenia, systemy informatyczne oraz interfejsy przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, dla ludzi współpracujących ze środowiskiem niepełnosprawnych oraz dla samych użytkowników technologii wspomagających.
Punktem wyjściowym obrad było przedstawienie problemów, jakie niewidomi napotykają podczas poruszania się, w celu uzmysłowienia ich projektantom i pozostałym pełnosprawnym uczestnikom seminarium. W swojej prezentacji omówiłam problemy na przystankach i w autobusach, na dworcach kolejowych i w pociągach, dotyczące przejść dla pieszych, inne problemy na ulicy, problemy w budynkach. Podkreśliłam, iż nie wszystkie rozwiązania wymagają nakładów finansowych. Dotyczy to na przykład podjeżdżania na przystanek kilku autobusów jednocześnie. Czasem jest się w stanie „wysłyszeć” drugi autobus, ale trzeciego już się nie da, zwłaszcza w ulicznym hałasie. Kilkakrotnie przegapiłam z tego powodu mój autobus. Nie zapytałam stojących na przystanku ludzi o numer, bo nie wiedziałam, że jakiś autobus stoi dalej. Co prawda od jakiegoś czasu pytam, czy inny autobus podjechał też z tyłu, lecz nigdy nie udało mi się uzyskać informacji o trzecim. Zapewne więc niektórym pasażerom, zwłaszcza starszym, też jest trudno go wypatrzeć. Ważne jest, by kierowca, widząc białą laskę, jeszcze raz otworzył drzwi. Kilkakrotnie kontaktowałam się w tej sprawie z lokalnymi przewoźnikami. Na razie nie spowodowało to żadnych zmian.
Zwróciłam też uwagę na brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściach. Część zainstalowanych systemów również pozostawia wiele do życzenia. Komunikaty „światło zielone, światło czerwone” są praktycznie nie do rozróżnienia w ulicznym gwarze. Mają nawet taką samą liczbę sylab.
Niewidomym przychodzi z pomocą elektronika. Urządzenia takie jak Miniguide czy Teletact pomagają w wykrywaniu przeszkód. Rafał Charłampowicz z Uniwersytetu Gdańskiego zwrócił uwagę na istotną rolę szkoleń. Jeśli niewidomy nie zostanie dobrze przeszkolony, urządzenie do niczego mu się nie przyda. Należy także pamiętać o indywidualnych potrzebach i mieć świadomość, że nie każde urządzenie okaże się pomocne w przypadku każdej osoby.
Mieliśmy również okazję zapoznać się z nowymi wynalazkami. Marion omówiła sprzęt komunikacyjny dla osób głuchoniewidomych. Zaprezentowała prototyp elektronicznej rękawicy do komunikacji z głuchoniewidomymi. Za jej pomocą głuchoniewidomy, posługujący się brytyjskim alfabetem dotykowym, może się porozumieć z człowiekiem słyszącym. Głuchoniewidomy dotyka poszczególnych punktów na rękawicy założonej na swojej dłoni. Rozmówca widzi tekst na ekranie palmtopa. Do ostatecznej wersji urządzenia może zostanie dodany syntezator mowy. Głuchoniewidomy będzie miał dostęp do telefonu, bankomatów i Internetu. Tworząc wynalazki, Marion przykłada dużą wagę do ich dostępności i łatwości używania.
Michał Bujacz, doktorant Politechniki Łódzkiej, zaprezentował dźwiękowy system obrazowania przestrzeni. Dzięki komputerowi zostanie użytkownikowi przedstawiona uproszczona informacja o najbliższych przeszkodach w postaci dźwięków muzycznych. „Zdecydowaliśmy się na instrumenty i pełne tony muzyczne po konsultacjach i kilku ankietach z niewidomymi. Te dźwięki są milsze dla ucha niż sztuczne, syntezowane” – wyjaśnia jeden z twórców. Dźwięki są filtrowane przestrzennie, by stworzyć złudzenie, że dochodzą dokładnie z kierunku przeszkody. Rozpoznania przestrzeni dokonują zainstalowane w okularach kamery stereowizyjne. Na razie są to spore gogle, ale naukowcy pracują nad ich zmniejszeniem.
Również w Łodzi powstała aplikacja „Asystent” udźwiękowiająca telefony komórkowe. Współpracuje z każdym aparatem Nokii posiadającym system Symbian. Program jest bardzo prosty w obsłudze i znacznie tańszy od istniejących już na rynku rozwiązań. Posiada opcję rozpoznawania kolorów i czujnik światła. Dzięki temu niewidomy wie, czy w pomieszczeniu zapalone jest światło i z której strony znajduje się jego źródło. Wadą „Asystenta”, zwłaszcza dla zaawansowanych użytkowników, może być to, że nie udźwiękowia całego telefonu. Za jego pomocą nie można więc, np. skopiować kontaktów na kartę pamięci. Natomiast niewątpliwym atutem, prócz tych, które już wymieniłam, jest duża prostota używania. Bazuje się praktycznie na dwóch przyciskach. Aplikacja powiększa też litery, a po zakończeniu połączenia informuje o jego długości. Myślę więc, że program okaże się bardzo pomocny dla osób starszych i mniej sprawnych manualnie. Jego twórcy są otwarci na podpowiedzi i sugestie.
Dr Jacek Jelonek z Politechniki Poznańskiej mówił o pracach nad przystosowaniem do potrzeb niewidomych programu „Itiner”. Jest to darmowa aplikacja, którą instaluje się w telefonach komórkowych. Program wyświetla rozkład jazdy komunikacji miejskiej bez konieczności łączenia się z Internetem. Umożliwia też wyszukiwanie połączeń między dowolnymi przystankami, adresami oraz istotnymi punktami w mieście.
Uczestnicy seminarium mieli także okazję posłuchać różnych syntezatorów mowy, zobaczyć wady i zalety każdego z nich oraz porównać różne systemy udźwiękowienia przejść dla pieszych. Wspólnie szukali rozwiązań umożliwiających dostępność nie tylko pojazdów czy budynków, ale także dostępu do informacji. Zostali też zapoznani z działaniami studentów ASP na rzecz niepełnosprawnych. W ramach prac dyplomowych, został tam zaprojektowany wózek inwalidzki dla dziecka oraz specjalna odzież dla osób poruszających się na wózkach.
Niewątpliwie dużym atutem seminarium było to, że zgromadziło specjalistów różnych dziedzin: projektantów, inżynierów, pedagogów, informatyków, antropologów. Pozwoliło to spojrzeć na kwestię dostępności z różnych punktów widzenia i uzmysłowiło uczestnikom, że w projektowaniu należy brać pod uwagę konflikt interesów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Likwidując wszystkie krawężniki, niewidomych naraża się na niebezpieczeństwo, a wózkowicze potrzebują tylko obniżenia na niewielkim odcinku przy przejściu. Instalując na przejściach dla pieszych piszczącą sygnalizację dźwiękową, nie uwzględnia się potrzeb głuchoniewidomych, z których wielu nie słyszy wysokich częstotliwości. Jest to także duże utrudnienie dla okolicznych mieszkańców oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera, często nadwrażliwych na dźwięki. Należy więc dyskutować z różnymi grupami niepełnosprawnych. Niejednokrotnie wizje projektantów są oderwane od rzeczywistości i nie wychodzą naprzeciw potrzebom zainteresowanych. Właśnie dlatego tak ważne są konsultacje z niepełnosprawnymi. Obecni na seminarium naukowcy zaprosili do współpracy samodzielnie poruszające się osoby niewidome i niedowidzące. Dzięki temu dogłębnie poznali ich problemy i potrzeby. Otrzymują rzetelne informacje na temat swoich wynalazków, stworzonych z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, rzeczowe uwagi i podpowiedzi. Różnorodność doświadczeń pomogła też w zapoczątkowaniu opracowania koncepcji projektu „Dostępny Śląsk”. Jednym z jego elementów ma być stworzenie Wikimapy, na którą osoby niepełnosprawne nanosiłyby informacje o przeszkodach, utrudnieniach czy remontach. Dzięki temu wzajemnie będą sobie pomagać. Taka mapa to także bogate źródło informacji dla projektantów, architektów oraz wszystkich zajmujących się przestrzenią. Mapę tego typu stworzono w Barcelonie, ale tylko dla niepełnosprawnych ruchowo. Składa się z tekstu i obrazu.
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3. Alina Słowik – Mój przyjaciel Aron

	Trudno mi było pogodzić się z całkowitą utratą wzroku, pomimo że – będąc osobą słabowidzącą – mogłam się tego spodziewać, a pracując przez szereg lat w społecznym zarządzie terenowego koła Związku Niewidomych – miałam także czas przywyknąć do problemów ludzi ociemniałych. Gdy dosięgła mnie ślepota, zupełnie straciłam ochotę do życia. Niewiele brakowało, żebym w depresji zamorzyła się głodem, wybrałam jednak życie, bo miałam rodzicielskie obowiązki wobec synów, którzy jeszcze mnie wtedy potrzebowali. Dziś jest inaczej, ale to całkiem inny temat.
	Kiedyś ktoś poradził mi wystąpienie do Związku o przydział psa przewodnika. Po dziesięciu latach myślę, że był to dobry pomysł. Samotnemu człowiekowi plączą się nieraz po głowie różne głupie myśli, które najlepiej jest odgonić pracą, a pies to przecież także obowiązek, i to niemały! Tak właśnie rozpoczęła się moja znajomość z Aronem, owczarkiem niemieckim, którego otrzymałam z ośrodka w Mławie w 2001 roku.
	Zawsze podobały mi się owczarki, ceniłam w nich odwagę, niezależność, a także respekt, jaki budzą u ludzi. Nie zamieniłabym owczarka na żadnego psa, choć wiem, że są też inne inteligentne rasy. Pies jest zwierzęciem stadnym, więc żeby słuchał swego pana, musi go uznać za przewodnika swego stada. W przypadku psów przewodników osób niewidomych, trochę się to gmatwa, bo niewidomy staje się wtedy przewodnikiem dwuosobowego stada, w którym pies pełni rolę przewodnika swego przewodnika. Trudno się w tym połapać, dobrze więc, że pies nie zastanawia się nad tym, tylko wykonuje swoją robotę. Najpierw trzeba sobie psa zjednać, zdobyć jego zaufanie i sympatię. Trzeba trochę z nim pomieszkać w ośrodku, nauczyć się komend, które pies zna i potrafi wykonywać, nauczyć się z nim chodzić, a na końcu jeszcze razem z psem przejść surowy egzamin. Początki nie są łatwe, bo pies przywiązany jest do swego dotychczasowego tresera i opiekuna, a na nowego właściciela po prostu nie zwraca uwagi. Czas jednak robi swoje, a w przypadku Arona pomógł dodatkowo jego młody wiek, gdyż miał zaledwie rok, gdy się poznaliśmy.
	Mieszkałam w podłym blokowisku w mieście, którego nie lubiłam i wśród ludzi, od których doświadczałam więcej złych niż dobrych rzeczy. Taki już widać mój los, a że jestem osobą wrażliwą i dość impulsywną, więc nieraz musiałam sobie popłakać... Łatwiej jest mi w takich razach pozbierać się, gdy wiem, że obok jest przyjaciel, który niczego nie komplikuje, lecz zawsze stara się mi pomóc, a przy tym wszystko rozumie i jest naprawdę kochany. Właśnie taki był Aron. Kiedyś w osiedlowym sklepie sprzedawca spytał mnie: „Czy opłaca się Pani męczyć z tym zwierzakiem?”. Myślę, że o wiele bardziej męcząca jest ludzka głupota, zawiść, bezduszność i wiele innych, podobnych cech, których nie znajdziemy u psa. Ale wróćmy do Arona! 
Znajomi posiadacze psów przewodników niekiedy dziwią się, że mój pies chodzi bez szorek. Podziwiają moją odwagę i zaufanie, jakim darzę psa. Czy ja tak do końca ufam Aronkowi? Zdarzyło mi się raz w zimie, gdy napadało mnóstwo świeżego śniegu, że dwa razy zawracałam go spod własnej bramy, myśląc, że źle mnie przyprowadził, a on na hasło: „Do domu!”, prowadził mnie z powrotem w to samo miejsce, aż jakiś sąsiad z osiedla zwrócił mi uwagę, że powinnam bardziej zaufać swemu psu. 
	A wracając do kwestii chodzenia w szorkach, to niech każdy robi tak jak mu wygodnie, tak jak lubi. Ja chodzę bez szorek i na pewno już tego nie zmienię. Gdy Aronek pracuje, to mam go na smyczy blisko przy boku z lewej strony. Pies, prowadząc mnie, idzie żwawo i dostojnie, a moja lewa dłoń dotyka cały czas jego grzbietu. (Jest to możliwe, gdyż jestem niskiego wzrostu). Nie używając szorek, o wiele szybciej mogę zareagować, gdy coś się dzieje, ponieważ wszystkie informacje odbieram od Arona bezpośrednio, a nie przez paski uprzęży. Nie neguję szorek, po prostu ich nie lubię. Po tym, czy smycz jest luźna, czy trzymana krótko, mój pies poznaje, czy w danym momencie pracuje, czy ma chwilę „dla siebie”. Gdy trafi się żywopłot lub trawka, a pies da znać, że chce coś „niuchnąć” lub sobie siknąć, natychmiast wydłużam smycz i Aronek załatwia swoje sprawy. Wyczuwam przez smycz i dłoń jego ruchy, nawet te najmniejsze zwroty łebka, lub gdy podnosi swój piękny, puszysty ogon, a także jego przyczajanie się, gdy widzi przed sobą psa lub pijanego człowieka. Aron nie toleruje pijaków, ale nie wszystkich i tego nie jestem w stanie pojąć. Jeden zionący alkoholem może do mnie podejść i na przykład zapytać, która godzina, a inny nie. Pies nie rzuca się, ale nie pozwoli zbliżyć się do nas, ostrzegając głośnym, zdecydowanym szczekaniem. Ludzie jednak mają respekt przed owczarkiem. 
Aron zawsze omija przeszkodę, mając ją po swojej stronie, a jeśli to niemożliwe, to mimo wszystko przeprowadza mnie bezpiecznie, manewrując tak, żebym w nią nie weszła, nawet zwalnia, gdy jest bardzo wąskie przejście. Skąd wie, że tak właśnie trzeba, nie mam pojęcia, myślę, że tak został wyszkolony.
	Bardzo często chwalę go za dobrą pracę, pochylając się i głaszcząc go lub poklepując lekko po żebrach, albo tarmoszę mu łebek lewą ręką, a on się wtedy otrzepuje. Czasem, gdy mnie czymś bardzo uraduje, to stajemy z boku na chodniku i kucam przy nim, tulę jego łeb do siebie, a może raczej to ja sama przytulam się do niego! 
	Pies nie może wciąż tylko pracować i jak każda istota, potrzebuje od czasu do czasu trochę relaksu. Chodzimy wtedy za miasto do lasu i na łąki, gdzie pozwalam mu się wyhasać i podokazywać. To nic, że muszę potem czyścić ubranie zabrudzone od jego łap...
Pewnego dnia na łące puściłam Arona, by sobie pobiegał, a ja z nim i... moje bieganie zakończyło się wpadnięciem do niezabezpieczonego dołu. Zaczęła się tam budowa nowego terenu rekreacyjnego, o czym nie wiedziałam. Aron natychmiast przybiegł i biegał wkoło tego dołu szczekając, aż przyszli robotnicy, którzy mnie stamtąd wyciągnęli. Nic złego się nie stało. 
Kiedyś, jakaś telewizja wpadła na pomysł, by niewidomy razem ze swoim psem przewodnikiem pojechał z ukrytą kamerą na Jasną Górę. Według mnie ta telewizja szukała taniej sensacji i żeby rzecz sprawdzić, pojechałam tam z Aronem. Najpierw zatelefonowałam do Ojców Paulinów na Jasną Górę, którzy nie robili mi żadnych problemów. Byłam na mszy w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, chodziliśmy po obiekcie klasztornym, zwiedzając go i nic się dziwnego ani niemiłego nie działo. Aron zachowywał się jak zwykle, był karny, spokojny i cierpliwy, nie szczekał z własnej inicjatywy. Jedynie pielgrzymi zwracali na niego uwagę, ale nikt go nie zaczepiał, tylko raz podeszło małe dziecko i podsunęło Aronowi swój chory paluszek pod pysk, o czym mnie poinformował jego tata, a ja byłam zdziwiona, że maluch nie bał się takiego dużego psa i to bez kagańca. Pies przewodnik na Jasnej Górze nie był żadną sensacją i przeszkodą, żeby człowiek niewidomy nie mógł tam pojechać jak każdy i uczestniczyć w nabożeństwach.
Pisałam, że nie doznaję nadmiaru dobra od ludzi. Faktem jest, że wiele razy bardzo się zawiodłam na osobach, z którymi byłam blisko związana i którym ufałam. Nieraz dochodzę do wniosku, że lepiej mieć kilkoro prawdziwych przyjaciół niż rzeszę znajomych i krewnych, którzy nierzadko bywają bardzo niewdzięczni i bardzo interesowni. Gdyby Aron potrafił mówić, pewnie byłby podobnego zdania o przedstawicielach swojego gatunku. Większość biegających luzem osiedlowych kundli dokucza mu i obszczekuje, złośliwie wykorzystując fakt, że mój pies pracuje i nie ma czasu na utarczki z pobratymcami. Pewnego wieczoru wracaliśmy do domu, gdy nagle usłyszałam tętent biegnącego ku nam dużego psa. Po chwili rozpętało się prawdziwe piekło! Kręciłam się w kółko i krzyczałam przerażona, będąc splątana smyczą z dwoma kłębiącymi się, walczącymi psami. W końcu, w przypływie desperacji odpięłam smycz i wtedy Aron pogonił napastnika, gdzie pieprz rośnie, a był nim doberman z sąsiedztwa, osiedlowy rozbójnik, bydlę rozpuszczone i agresywne. Dopiero w tym momencie odezwała się jego właścicielka, wołając, że mój Aron „napadł” jej pieseczka!
Aron po chwili wrócił, dał znać, trącając mnie łbem – kochany obrońca! Potem było opatrywanie jego i moich pogryzień, rozmowa z dzielnicowym i sprawa w sądzie. Nie byłam na ogłoszeniu werdyktu, bo uczestnictwo w rozprawach było już i tak ponad moje nerwy. Ale wyrok chyba był pomyślny i skuteczny, bo od tamtego czasu sąsiadka ani jej ulubieniec już nas nie prześladują. 
Bardzo zżyłam się z moim psiurem i sama myśl o rozstaniu z nim ściska mi serce. Ale każdy niewidomy, który miał psa przewodnika, wie, że taki dzień kiedyś nadchodzi i nic na to nie można poradzić. Pies starzeje się kilka razy szybciej niż człowiek, a oczywistym jest fakt, że nie da rady pracować do ostatnich dni swego życia, podczas gdy niewidomy potrzebuje psa zdrowego i sprawnego. Pozostaje psia emerytura u rodziny lub kogoś, kto zechce starego psa przyjąć, albo... uśpienie. Ot, typowo „ludzkie” podziękowanie za wierną służbę, brutalna i gorzka psia rzeczywistość!
Mój Aron zawsze bał się pociągów i wielkich samochodów, uskakując w bok i szarpiąc mnie, gdy obok nas przejeżdżał „TIR”. Ta przypadłość widocznie została przeoczona podczas szkolenia i chociaż jakoś dawałam sobie z tym radę, to jednak z wiekiem jego lęki nasiliły się i prawdę mówiąc, zaczęły mi bardzo przeszkadzać, gdyż funkcjonuję w stosunkowo ruchliwym mieście.
Na szczęście miałam gdzie wysłać Arona na zasłużony odpoczynek, gdyż mam kolegę mieszkającego w małej miejscowości, osobę słabowidzącą, a więc idealnego partnera dla psa przewodnika na emeryturze. W dodatku obaj dobrze się znali i lubili. Sama natomiast mogłam wystąpić o nowego psa. Wszystko odbyło się z zachowaniem formalnych procedur, za zgodą Zarządu Głównego PZN, gdzie prowadzony jest rejestr psów przewodników i ich właścicieli.  Perspektywa rozstania z przyjacielem sprawiła, że przepłakałam wiele nocy, ale to już mniej istotny szczegół.
Niestety, w dość krótkim czasie Aron podupadł na zdrowiu. Może sprawił to stres związany ze zmianą miejsca, że choroby, które mogłyby u niego wystąpić za rok czy dwa, nabrały nagle przyspieszenia? Nie było rady, czekały go dwie poważne operacje usunięcia guzów nowotworowych. Wolałam, żeby odbyły się u mnie, gdzie dobrze znałam przychodnię i weterynarzy. Aron został przywieziony prosto na umówiony zabieg. Jeszcze nie dość wybudzony z narkozy zaczął skomleć z radości, gdy tylko mnie zobaczył, a ja... cóż, płakałam rzewnymi łzami. 
Minął już prawie rok. Aronowi dopisuje zdrowie i dobry humor. Skąd o tym wiem? Bo od tamtej pory jest u mnie częstym gościem, można nawet powiedzieć, że ma dwa domy. Może to nie jest całkiem w zgodzie z regułami, ale po prostu nie mogłam inaczej postąpić. Wiem, czym jest zdrada przyjaciół, niewdzięczność i niesprawiedliwość i dlatego chcę być do końca fair wobec przyjaciela, który nigdy mnie nie zawiódł. Nawet, jeśli to tylko pies, a może właśnie dlatego, że jako pies, nie potrafiłby zrozumieć, dlaczego musiał ode mnie odejść. Myślę, że jestem mu coś winna, choć on o tym nie wie i tego nie rozumie. A czy Wy zdołacie to zrozumieć? 
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4. Jerzy Ogonowski – Ze sztambucha starego komucha – Zwartą ławą

My zwartą ławą pójdziem w bój,
nie będzie próżny krwawy znój, 
radosną głosim wieść…

Taka była za mojej młodości jedna z masowych pieśni. Dziś raczej chętniej śpiewamy „Mniej niż zero” albo „Czy ten pan i pani”. I dlatego czasem mamy mniej niż zero i zapytujemy sami siebie, czy ten pan i pani…
	Przełom ustrojowy w sferze ideologicznej niósł ze sobą poszanowanie dla indywidualnej osobowości, a tym samym szacunek dla każdego człowieka, także i tego, który – w sposób przez siebie niezawiniony – jest dotknięty jakąś niemożliwością czy utrudnieniem życiowym. Taka była teoria i teorią została. 
	Złudzenia co do tego poszanowania prysły bardzo szybko. Powołany przez Jacka Kuronia na stanowisko pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych  pan Urbanik zaczął natychmiast szerzyć ideę „zwartej ławy” osób niepełnosprawnych. U podstaw tej idei leżała taka oto teza, że nie ma sensu dzielić inwalidów na jakiekolwiek grupy pod kątem rodzaju niepełnosprawności, bo wszyscy mamy wspólne kłopoty i na tym samym wózku jedziemy. Założenie ze wszech miar bezpodstawne i mylne, bo nie wszyscy na wózku, a co dopiero na tym samym.
	Skutki były opłakane: oto ktoś dowiadywał się z zapowiedzi programowych, że w radiu będzie audycja o niepełnosprawnych. A potem okazywało się, że chodziło tylko o niepełnosprawnych narządu ruchu. Jakiś czas temu we wrocławskiej telewizji pokazano odsłonięcie krasnala z białą laską (krasnale to taka wrocławska specyfika wywodząca się gdzieś z „Pomarańczowej alternatywy”). Wydawałoby się zatem, że przy okazji można coś powiedzieć o niewidomych. Ale gdzie tam! Zaraz po przecięciu wstęgi do tego krasnala, jakaś pani redaktor zrobiła wywiad, pytając: „No to Pani Irenko, niech nam Pani powie, jak to ciężko przez te przejścia podziemne na wózku”. Wyszło na to, że skoro wszyscy niepełnosprawni, to jeden kłopot, wobec tego, czy będziemy mówić o problematyce niewidomych, czy o niepełnosprawnych narządu ruchu, czy o psychicznie niepełnosprawnych, to w końcu na jedno wychodzi. I rzeczywiście wychodzi na jedno: ten bowiem ma dostęp do świadczeń i do ustalania reguł, kto blisko koryta, kto ma wpływy… W praktyce zatem niewiele ustrojowo się zmieniło, bo wszystko zależy, kto ma na co wpływ. Podobno, u schyłku socjalizmu, jeden z premierów miał głuchą córkę i wówczas Polski Związek Głuchych miał najlepiej.
	Pisałem już w swoim czasie i na różnych łamach, że niewidomi mają, to co mają, na własne życzenie. Musieli być zepchnięci dalej na margines w stosunku do inwalidów narządu ruchu, bo kiedy ci ostatni forsowali w swoich władzach i władzach krajowych prawników, specjalistów od różnych spraw, to niewidomi nadal wypychali dawnych działaczy, którzy w socjalizmie często zdawali egzamin jako przedstawiciele rządzącego proletariatu, jednak w dobie społeczeństwa informacyjnego i promowania fachowości, już tego egzaminu zdać nie mogli.
	Tak oto doczekaliśmy się, że ktoś decyduje o tym, jakie i za ile są dla nas dobre komputery, czy potrzebne są nam laski, czy musimy korzystać z przewodnika w sanatorium, bo przecież inni tego nie mają… A kiedy razu pewnego spotkałem się z jednym rzecznikiem integracji w Urzędzie Miejskim, to okazało się, że on rozumie przez to integrację ślepego z kulawym, a nie integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Co więcej, uważał, że praca niepełnosprawnych to wielka rzecz, bo nie muszą brać za nią pieniędzy, skoro mają renty. I tak zrealizowała się „zwarta ława” niepełnosprawnych w wydaniu Urbanika.
	A tymczasem idea „zwartej ławy” domaga się coraz ostrzej swej racjonalnej realizacji. Ustalanie jakichś konkursów, kryteriów, dziwacznych procedur, wszystko to przybiera irracjonalną postać, jest bowiem organizowane przez osoby niekompetentne, urzędników, którzy opierają swe decyzje na założeniach formalnych bez odniesienia do rzeczywistych potrzeb danych grup niepełnosprawnych. Nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której kilka organizacji osób o tym samym rodzaju niepełnosprawności konkuruje ze sobą w różnego rodzaju instytucjach państwowych czy samorządowych. Prowadzi to do sytuacji, w której każda z ubiegających się jednostek nie ośmieli się poddać choćby najmniejszej krytyce jakiejkolwiek zasady czy procedury w obawie, że narazi się decydentom i zostanie odrzucona. Co więcej, same te instytucje i jednostki mogą świadomie rozgrywać ubiegające się strony tak, aby stworzyć sobie komfortowe warunki pracy ze szkodą dla beneficjentów programów celowych.
	Można by tak długo omawiać i egzemplifikować. Może już wystarczy. A teraz moje marzenie. Otóż marzy mi się coś takiego, że oto PZN i wszystkie drobne organizacje niewidomych i działających na rzecz niewidomych pewnego słonecznego dnia zaczynają mówić jednym głosem. Wcześniej jednak, poprzez wszelkiego rodzaju zorganizowane naciski i perswazje, stają się ekspertami w zakresie określania procedur, form konkursów i kryteriów przydzielania środków na zadania zlecone. A potem już okazuje się, że wszystkie procedury i konkursy oparte są na racjonalnych przesłankach wynikających z realnych potrzeb społecznych. Przy poszczególnych instytucjach dysponujących i dystrybuujących środki działają rzeczoznawcy w zakresie rehabilitacji poszczególnych grup osób niepełnosprawnych, natomiast sami niepełnosprawni, świadomi swych potrzeb, świadomi także tego, że przekazywane środki nie są jałmużną, lecz pieniędzmi przeznaczonymi dla niepełnosprawnych, nie konkurują między sobą, lecz wzajemnie się wspomagają pod względem merytorycznym.
	I na to już najwyższy czas – im później, tym dłużej trzeba będzie odrabiać powstałe zapóźnienia. 
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5. Anna Wietecha – Spod lodowej tafli

Kiedy byłam dzieckiem (wówczas jeszcze osobą słabowidzącą), naukę brajla traktowałam jak jeden z wielu przedmiotów. Wprawdzie wiedziałam, że jest ona nieodzowna, ale za wszelką cenę starałam się pisać i czytać zwykłym drukiem. Jednak im byłam starsza, tym bardziej mój wzrok się pogarszał. Ponieważ nauki było coraz więcej, potrzebowałam wydatniejszej pomocy osób widzących z mojego otoczenia – rodziców i koleżanek. 
Po pewnym czasie zależność od pomocy innych zaczęła mi doskwierać. Chciałam stać się samodzielna. Potrzeba ta była na tyle silna, że skłoniła mnie nawet do zmiany szkoły podstawowej – ze szkoły dla dzieci słabowidzących na szkołę dla dzieci niewidomych w Laskach.
Była to dla mnie bolesna decyzja, bo oznaczała rozstanie się z nadziejami na wykorzystanie wzroku, ale w zamian zostałam zmuszona do pisania codziennie wyłącznie brajlem, już nie tylko okazjonalnie.
Ponieważ zdawałam sobie sprawę, że brajl jest kluczem do mojego osobistego sukcesu, chętnie nadrabiałam zaległości, które dystansowały mnie od moich rówieśników. Oni pisali i czytali brajlem od początku nauki w szkole – zupełnie inaczej niż ja. Była to jednak droga najeżona trudnościami – szczególnie, jeśli chodzi o umiejętność płynnego czytania.
Pamiętam długie noce, które przesiedziałam nad brajlowskimi książkami (np. Jacka Londona czy Thomasa Mertona), ćwicząc tempo czytania. Często bolały mnie już opuszki palców, gdy zmęczona kończyłam lekturę. Mimo sporych wysiłków, jakie musiałam włożyć w opanowanie technik brajlowskich, już wówczas wiedziałam, że to świetna inwestycja w przyszłość.
Gdy kończyłam szkołę w Laskach, byłam doskonale przygotowana do współzawodnictwa i współpracy z moimi widzącymi rówieśnikami w liceum masowym, czyli w środowisku pozbawionym specjalnych udogodnień dla osób niewidomych w dziedzinie pomocy dydaktycznych. Pierwsze miesiące w liceum były dla mnie rzeczywiście prawdziwym sprawdzianem. Wówczas mogłam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje marzenia o studiowaniu są w ogóle możliwe do spełnienia.
Przekonałam się, że tak. Dzięki brajlowi mogłam myśleć o zrealizowaniu najbardziej ambitnych planów życiowych. Zauważyłam bowiem, że to właśnie umiejętność błyskawicznego pisania na maszynie brajlowskiej daje mi w szkole pewną przewagę nad moimi widzącymi kolegami, nie mówiąc już o satysfakcji i całkowitej samodzielności, którymi wreszcie mogłam się rozkoszować. Koledzy i koleżanki z klasy nie raz prosili mnie o podyktowanie im moich notatek z lekcji, bo udawało mi się zapisać niemal słowo w słowo z tego, co mówili nauczyciele.
Nie koniec na tym. W trakcie pobytu w liceum rozpoczęłam naukę w podstawowej szkole muzycznej. Tam poznałam brajlowski zapis nutowy, co z kolei otworzyło mi (kiedyś w dużym stopniu niedostępną dla mnie) dziedzinę muzyki. Wprawdzie zapis ten jest skomplikowany i charakteryzuje się strukturą linearną, a nie horyzontalną (jak klasyczny zapis nutowy), jednak pozwala na pamięciowe opanowanie partytury utworu, a potem na jego samodzielne wykonywanie. Gdy przekroczyłam i tę barierę, grając na fortepianie nie tylko własne, ale przede wszystkim cudze kompozycje, moja duma nie miała sobie równych.
Można by sądzić, że droga ucznia niewidomego po wiedzę w szkole dla uczniów widzących jest samotna i trudna. W dużej mierze tak jest, ale bywają od tej reguły wyjątki. Jeden z nich stanowiła Pani Profesor, która uczyła mnie języka polskiego. Specjalnie dla mnie posiadła znajomość brajla, aby nasz kontakt był pełniejszy i aby było mi łatwiej. Dzięki Jej godnemu podziwu zaangażowaniu (gdy inni uczniowie po prostu zaglądali do tekstów wydrukowanych zwykłym drukiem), ja – podczas sprawdzianów – otrzymywałam wiersze do interpretacji i tematy wypracowań w wersji brajlowskiej. Trudno mi nawet opisać moją radość i łatwość, z jaką przychodziło mi mierzyć się z podanymi zadaniami, dzięki tak nietypowym staraniom.
Dzięki brajlowi mogłam także rozpocząć studia na wymarzonym kierunku, czyli na filologii polskiej. Sukces, jaki osiągnęłam na Olimpiadzie Polonistycznej (dzięki wspomnianej Pani Profesor), pozwolił mi nie martwić się o egzamin na studia. Jednak to był dopiero początek prawdziwych wyzwań. Wybrany przeze mnie kierunek zobowiązywał do bezustannego kontaktu ze słowem pisanym (i mówionym). Ale jak to osiągnąć, gdy się nie widzi?
Wtedy to alfabet brajla wyręczał mnie we wszystkim, dzięki czemu mogłam kontrolować poprawność pisanych przeze mnie tekstów albo dokonywać korekty innych. W czasie studiów zrezygnowałam z używania przestarzałej i hałaśliwej maszyny brajlowskiej. Wtedy uznałam już wartość innych, nowocześniejszych urządzeń. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazł się notatnik brajlowski – bezszelestny i mało kłopotliwy. Na co dzień korzystałam także z monitora brajlowskiego. Dzięki niemu precyzyjnie dokonywałam poprawek w tekstach autorstwa innych i bez trudu mogłam redagować bezbłędne teksty własne, budząc podziw wykładowców w kwestii ich nieskazitelnej pisowni. 
Te bardzo kosztowne i zaawansowane technologicznie narzędzia, które – jako zasadę działania – wykorzystują brajl w wersji elektronicznej, pozwoliły mi odnaleźć poczucie własnej wartości i wiarę w siebie. Jako osoba niewidoma (zajmująca się językiem i literaturą) nie byłam skazana na pozostawanie o kilka kroków za moimi widzącymi kolegami. Stało się tak głównie dzięki brajlowi, który był dla mnie swoistą wyspą zaufania. To pismo wynalezione ponad 150 lat temu przez Ludwika Braille’a pozwalało mi odczytywać wyraźnie i precyzyjnie każdą literę, a w konsekwencji – każdą informację łączącą mnie ze światem. A wszystko to mimo niemożności używania wzroku.
Dziś, gdy pogłębiam wiedzę i prowadzę badania nad polską literaturą końca XIX wieku na studiach doktoranckich, brajl jest wciąż moim sprzymierzeńcem – może nawet w jeszcze większym stopniu niż dawniej. W trakcie ostatnich trzech lat często musiałam podróżować po Polsce i występować w sytuacjach oficjalnych, przed sporym gronem szacownych słuchaczy. Tego rodzaju okoliczności zawsze powodują u każdego uzasadnione napięcie. W tak trudnych chwilach zwykle myślałam o tym, że pod palcami mam brajlowskie litery, które – punkt po punkcie – szczęśliwie doprowadzą mnie do celu.
Zauważyłam wtedy, że przełamywanie ograniczenia związanego z niewidzeniem połączyło się z przezwyciężaniem pewnego społecznego stereotypu. Okazało się bowiem, że dla osoby niewidomej udział w konferencji naukowej w roli referenta lub moderatora prowadzącego dyskusję jest w pełni możliwy. Brajl otwiera więc niewidomym wszystkie drzwi, pozwalając im na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu osobistym, naukowym, ale także społecznym czy religijnym. Dla mnie osobiście stawanie przy ołtarzu w roli lektora prezentującego wiernym w kościele fragment Ewangelii pozostanie zawsze doświadczeniem wyjątkowym. A jest ono dostępne tylko dzięki alfabetowi brajla.
Brajl mogłabym więc nazwać znaczącym kierunkowskazem na drodze mojej indywidualnej dojrzałości we wszystkich wymienionych aspektach. Pełni on rolę swoistego przerębla, dzięki któremu niewidomi (a pośród nich i ja) mogą obcować ze światem tekstów, słów, liczb, nut, a nawet map. W ten sposób nasze poznanie rzeczywistości jest o wiele pełniejsze, niż gdybyśmy polegali jedynie na informacjach dostarczanych przez dostępne nam zmysły, lecz bez użycia pisma wypukłego. Dzięki temu genialnemu wynalazkowi, który znajduje zastosowanie w coraz to nowych formach, to co wydawałoby się niemożliwe, urzeczywistnia się każdego dnia. I wtedy, gdy małe dzieci uczą się stawiać pierwsze sześciopunkty na maszynie, gdy niewidomy student odczytuje palcami numer sali wykładowej wypisany na jej drzwiach brajlem, ale również wtedy, gdy dorosły ociemniały człowiek zaczyna poznawać od nowa świat, który kiedyś już widział, choć teraz już w brajlowskim odzwierciedleniu. 
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6. Bogusław Witek – Refleksje po „Mówić (…) czy nie mówić?”

	W majowo-czerwcowym wydaniu naszego czasopisma ukazał się artykuł Moniki Zarczuk opisujący jej perypetie podczas spotkań z internetowymi znajomymi, z którymi umawiała się na randki, nie uprzedzając ich o tym, że jest osobą niewidomą. Był to niezwykle ciekawy tekst, oparty na osobistych doświadczeniach i dotykający ważnego zagadnienia, jakim jest potrzeba akceptacji oraz stosunek otoczenia do niepełnosprawności. Autorka stawia pytanie o to, w jakim stopniu niepełnosprawność powinna być manifestowana i próbuje na nie odpowiedzieć z poczuciem humoru, odkładając na bok negatywne emocje, co niewątpliwie dobrze o niej świadczy. 
„Mówić, że nie widzę, czy nie mówić?”. Choć tytuł artykułu kojarzy się z dylematem w szekspirowskim ujęciu, to sama autorka zdaje się nie mieć wątpliwości i skłania ku odpowiedzi przeczącej. Każdy ma przecież prawo oczekiwać, by ludzie oceniali go na podstawie innych walorów niż sprawny wzrok. Powszechne prawo do akceptacji, do miłości i szczęścia bez względu na swe ułomności jest ideą niewątpliwie słuszną, mądrą, głęboko humanitarną, ale czy wynikające z niej postępowanie sprawdza się w konfrontacji z rzeczywistością? 
Myślę, że na pytanie: „mówić, czy nie mówić” łatwiej jest odpowiedzieć 
ludziom sprawnym niż tym, których los opatrzył defektem, lokującym niejako na dalszych miejscach naturalnej (pierwotnej), fizycznej atrakcyjności. Łatwiej dlatego, że ci drudzy z oczywistych względów nie godzą się z takim stanem rzeczy i skłonni są do wyboru zachowań będących przejawem buntu.
	Pierwotne, zwierzęce instynkty u człowieka w nierozerwalny sposób łączą się z rozumem i świadomością. Reakcje instynktowne, jakie odziedziczyliśmy po zwierzęcych przodkach, mają charakter bezwarunkowy, natomiast reakcje rozumowe są wtórne, wyuczone. Za pomocą rozumu możemy te pierwsze tłumić, w zależności od wymogów sytuacji, otrzymanego wychowania oraz indywidualnej odporności psychicznej.
Obserwacje życia różnych gatunków zwierząt, które prowadzą stadny tryb 
życia, a więc takich, wśród których zachodzą relacje społeczne, dowodzą, że 
niepełnosprawność członka grupy na ogół nie spotyka się z akceptacją i źle wróży jego przetrwaniu. Powodem są: instynkt zachowania gatunku i dobór naturalny – bezwzględne prawa natury przejawiające się postawami obojętności, wrogości, odrzucenia. Te prawa natury istnieją też w nas i dochodzą do głosu w sposób najbardziej wymowny w relacjach damsko-męskich, gdy ludzie łącząc się w pary, reagują na siebie w sposób najbardziej naturalny. Instynktowne reakcje w pierwszych chwilach znajomości są dominujące i nierzadko decydujące o tym, czy znajomość ta będzie trwała dłużej niż pięć minut.
Ja też uważam, że każdy ma prawo do szczęścia, do dawania i do otrzymywania miłości, ale mimo to, umówiwszy się korespondencyjnie na randkę, czułbym się niemile zaskoczony, ujrzawszy kobietę na wózku inwalidzkim. Może nawet odwróciłbym się na pięcie i odszedł, uznając, że mam do tego prawo, gdyż zostałem oszukany? Oczywiście, nie wykluczam ze swej strony trwałego, uczuciowego związku z kobietą niesprawną, która niezależnie od swych fizycznych ograniczeń, może posiadać miłą aparycję, pogodny charakter, ciekawą osobowość itd., wolałbym jednak dojść do tego w toku niezobowiązujących spotkań towarzyskich w miejscu pracy, na uczelni, w sanatorium itp. niż w wyniku „polityki faktów dokonanych”.
Każdy ma prawo do szczęścia, ale każdy ma też prawo do nieskrępowanych wyborów. Nie powinno się nikogo umyślnie zaskakiwać sytuacją, do której nie był przygotowany, gdyż może poczuć się osaczony, schwytany w pułapkę, przyparty do muru. Nikt tego nie lubi i dlatego taka sytuacja rzadko ma pomyślny przebieg, a przez to staje się nieprzyjemna także dla osoby, która ją wywołała.
Jak by się czuła niewidoma dziewczyna, która, wybrawszy opcję „nie mówić”, poszłaby na spotkanie z internetowym księciem z bajki, a ten okazałby się osobą głuchoniemą? Kierując się podobną logiką, postanowił zaryzykować. 
Pomyślał więc, że najpierw oczaruje swą wybrankę nienagannym wyglądem i zniewalającym uśmiechem, potem będą pisać do siebie liściki na serwetkach i będzie bardzo zabawnie. To byłaby „udana” randka, nieprawdaż?
Ten budzący niepokój przykład jest najprostszą odpowiedzią na pytanie: „mówić, czy nie mówić?”. Trzeba szanować siebie i szanować innych. Zastawianie pułapek na ludzi nie świadczy o szacunku, lecz o przedmiotowym ich traktowaniu, może też być manifestacją naszego buntu wobec niepełnosprawności. Nie ponosimy za nią winy, ale ludzie stykający się z nami, również nie są jej winni, więc nie mamy prawa ich nią obciążać wbrew ich woli.
Podobne sytuacje mogą nam grozić podczas starań o pracę. Jeśli ktoś poszukuje stroiciela fortepianów, to brak wzroku kandydata zgłaszającego się na rozmowę nie powinien mieć znaczenia i uprzedzanie o tym fakcie wydaje się zbędne. Co innego, gdy zatrudnienie osoby niewidomej wiąże się z wątpliwościami, czy będzie ona samodzielna i efektywna, czy nie będzie przysparzać problemów. 
A inne sytuacje życiowe? Kiedy mówić, a kiedy nie mówić? Osobiście uważam, że zależy to od tego, na ile nasza ułomność może okazać się dla innych absorbująca bądź kłopotliwa. Jeśli, na przykład, udajemy się na wycieczkę w towarzystwie widzącego przewodnika, to rzecz można przemilczeć. Gdybyśmy jednak wybierali się sami lub w towarzystwie niepełnosprawnej osoby, to powinniśmy uprzedzić o tym organizatora wyprawy, gdyż ludzie zaangażowani w obsługę powinni wiedzieć, że będzie ktoś wymagający baczniejszej uwagi.
Czy tego chcemy, czy nie, los przesunął nas na dalsze miejsca w szeregu społecznej atrakcyjności. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy protestować, możemy „wpuszczać ludzi w maliny”, udając widzących i narażając się na 
niebezpieczne lub nieprzyjemne sytuacje, ale korzyści z tego będą na ogół niewielkie, za to negatywne skutki – nader częste i dotkliwe.
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7. Sylwia Pilarska – Wiele potrafię bezwzrokowo

	Aktywizacja osób niepełnosprawnych to obecnie bardzo popularne hasło. Media chętnie poświęcają uwagę temu tematowi, natomiast organizacje samorządowe i pozarządowe realizują projekty, których celem jest szeroko pojęte aktywizowanie osób z różnorodnymi dysfunkcjami. Osobiście bardzo popieram ideę włączania jednostek dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych, do życia na równych prawach ze wszystkimi członkami danego społeczeństwa. Moim zdaniem niezwykle istotne jest publiczne mówienie o aktywizacji osób niepełnosprawnych. Każde pozytywne działanie, może w efekcie przynieść poprawę jakości ich życia. 
Mając na uwadze powyższe założenia, razem z Panią Prezes Fundacji „Vis Maior” – Jolantą Kramarz – wpadłyśmy na pomysł zorganizowania ogólnopolskiej konferencji dotyczącej aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących oraz wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Odbyła się ona 7 maja bieżącego roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jej organizatorami były: wspomniana wyżej Fundacja „Vis Maior” oraz Studenckie Biuro Wolontariatu APS, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 
       Podczas konferencji poruszono wiele interesujących tematów związanych z aktywizacją osób niewidomych i słabowidzących. Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowiedziała o dyskryminacji osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr i usług. Agnieszka Boczula – treserka psów, ukazała przybyłym gościom ogromną rolę psa przewodnika w życiu osoby niewidomej. Wojciech Maj podczas swojego wystąpienia zaprezentował najważniejsze założenia projektu RoboBraille. O działaniach mających na celu aktywizację kobiet i młodzieży z dysfunkcją wzroku w interesujący sposób opowiedziały: Antonina Adamowicz-Hummel z APS oraz Anna Rozborska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Podobny temat podczas swojego wystąpienia poruszyła również Jolanta Kramarz, mówiąc o formach aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących, realizowanych przez Fundację „Vis Maior”. Niesamowity klimat sławnych rejsów żaglowcem „Zawisza Czarny”, w jakich uczestniczą osoby z dysfunkcją wzroku, przybliżył gościom organizator tych morskich wypraw – Roman Roczeń. Uczestnicy konferencji mieli ponadto możliwość obejrzenia filmu pt. „Zobaczyć Morze”, dotyczącego wyżej wspomnianych rejsów. W sesji plenarnej wystąpił również Ryszard Polaszek – twórca młodzieżowego teatru „Krzesiwo" z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im dr Zofii Galewskiej w Warszawie. Zaprezentował gościom ciekawą formę aktywizacji, jaką jest działalność artystyczna, a konkretnie teatr. Po wysłuchaniu tego referatu, uczestnicy konferencji obejrzeli znakomity spektakl pt. „To tylko teatr”, który był trafnym dopełnieniem słów pana Polaszka.
Forma aktywizacji wykorzystującej działalność artystyczną została zaprezentowana również w postaci wystawy prac plastycznych osób z dysfunkcją wzroku. Swoją bogatą twórczość udostępnili artyści z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Polskiego Związku Niewidomych. Obecne wśród nich były prace Andrzeja Haby – absolwenta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Laskach. 
Uczestnicy konferencji w APS mieli możliwość obejrzenia różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku, prezentowanego na stoisku kilkunastu znanych w Polsce firm. 
Ogromnym powodzeniem podczas konferencji cieszyła się sala z wystawą pn. „Jak wiele potrafię bezwzrokowo?”, gdzie osoby zainteresowane miały możliwość zmierzenia się z różnego rodzaju zadaniami, mając przy tym zasłonięte oczy. Najwięcej trudności przysparzało nalanie wody do kubka czy też zapięcie guzików. Dla niejednego widzącego uczestnika było to bardzo pouczające doświadczenie.
Podczas konferencji odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej, którą Studenckie Biuro Wolontariatu APS zorganizowało w połowie kwietnia na rzecz Ośrodka dla Niewidomej Młodzieży w Sudanie. Udało się zebrać około dwóch tysięcy złotych. Ponadto Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych w Laskach ofiarował sprzęt rehabilitacyjny, m.in.: maszynę brajlowską, białe laski, papier, tabliczki brajlowskie. Powodzenie akcji stwarza motywację do organizowania dalszych działań tego rodzaju podejmowanych przez Studenckie Biuro Wolontariatu APS. 
Specyfikę pracy wolontariackiej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi przedstawiła Paulina Skiba z Fundacji „Usłyszeć Afrykę”, opowiadająca o doświadczeniach (własnych oraz przyjaciół), wyniesionych z pracy wolontariackiej w Afryce. Kolejne referaty wygłosiły trzy przedstawicielki Studenckiego Biura Wolontariatu APS, z których każda zaprezentowała indywidualny obraz pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w trakcie różnego rodzaju wyjazdów rehabilitacyjnych, warsztatów i spotkań. 
Jako jedna z referentek, mówiłam o swojej pracy wolontariuszki z dziećmi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach. Rozpoczęłam ją ponad trzy lata temu. Obecnie pracuję z pierwszą grupą w internacie dziewcząt. Prowadzę autorskie zajęcia biblioterapeutyczne, które zatytułowałam „Poznaj świat z poezją”, a opierają się na wybranym tekście poezji dziecięcej. Podczas tych spotkań sama wiele uczę się od dziewczynek. Ich spojrzenie na świat niejednokrotnie zaskakuje mnie i mobilizuje do przemyśleń. Prowadzę też zajęcia w terenie, podczas których urządzamy sobie dalekie wycieczki do Kampinosu. Szczególnie ważne dla dzieci są wyprawy do Stolicy, gdzie uczą się poprawnego zachowania i poruszania w wielkim mieście. Wolontariat z dziećmi z Lasek to wartościowy czas, w którym jest wiele radości i prawdziwego, wzajemnego ciepła. Praca wolontariacka jest dla mnie i moich koleżanek ze Studenckiego Biura Wolontariatu APS źródłem nieocenionego doświadczenia. 
	Paulo Coelho powiedział: „W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca”. Dziś, kiedy spotykam się z pozytywnymi opiniami na temat majowej konferencji, jestem bardzo szczęśliwa, iż udało się nam zrealizować ten projekt. Składam głębokie wyrazy wdzięczności moim współpracownikom ze Studenckiego Biura Wolontariatu APS oraz Fundacji „Vis Maior” za trud, jaki włożyli w jego przygotowanie.
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8. Tadeusz Majewski – Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy 
Część czwarta: Jak przystosować się i utrzymać w pracy?

Zakończyłeś pomyślnie batalię o przyjęcie do pracy. Jesteś zadowolony, może nawet szczęśliwy, że masz za sobą trudy poszukiwania zatrudnienia, wyznaczono Ci termin stawienia się w firmie. Wydaje Ci się, że teraz możesz odpocząć i odprężyć się... Nic bardziej błędnego! Rozpoczęcie pracy również wymaga przygotowania!
Co powinieneś robić w czasie dzielącym Cię od dnia, kiedy po raz pierwszy udasz się do nowej pracy? Czasami może się zdarzyć, że zostaniesz przyjęty „z marszu”, wówczas oczywiście nie będziesz miał okazji na dokładniejsze przygotowanie się do tego, uroczystego dla Ciebie, dnia. Zakładając jednak, że masz jeszcze kilka dni oraz że w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie miałeś okazji poznania wielu spraw, powinieneś poprosić dyrektora lub innego kompetentnego pracownika, abyś mógł przyjść do firmy przed wyznaczonym terminem z drugą osobą (przewodnikiem), np. członkiem rodziny, w celu bliższego zapoznania się:

1/ z Twoim stanowiskiem pracy i zastanowienia się nad koniecznością 
dokonania pewnego przystosowania go do Twoich potrzeb;
2/ z topografią zakładu pracy, a więc rozmieszczeniem poszczególnych 
pomieszczeń. Chodzi o to, abyś od pierwszych dni był stosunkowo 
samodzielny;
3/ z Twoim bezpośrednim przełożonym i współpracownikami, aby mieli 
możliwość Ciebie poznać. W ten sposób uniknie się ewentualnego szoku, 
spowodowanego niespodziewanym pojawieniem się niepełnosprawnego pracownika.

Takie wstępne zapoznanie się z miejscem pracy jest bardzo wskazane, gdyż z 
pewnością zajmie Ci ono więcej czasu niż pracownikowi pełnosprawnemu. Twój bezpośredni szef może nie wiedzieć, jak to zrobić lub nie mieć dość czasu, by przeprowadzić to we właściwy sposób.

Ponadto postaraj się:

1/ Dowiedzieć jak najwięcej o zakładzie pracy, o jego zadaniach, 
strukturze organizacyjnej, kadrze kierowniczej, współpracownikach.
2/ Uzyskać Twój zakres obowiązków, abyś miał czas na przemyślenie i 
przygotowanie się do w miarę możliwości efektywnego ich wykonywania od 
pierwszych dni pracy.
3/ Dowiedzieć się, jak ludzie ubierają się, przychodząc do pracy, zwłaszcza 
gdy będziesz zajmował wyższe stanowisko. Twój ubiór nie powinien zbytnio 
różnić się od innych.

Informacje te pozwolą Ci lepiej przygotować się do wykonywania Twoich obowiązków. Nie możesz sobie pozwolić na to, by przychodząc w pierwszym dniu, nie wiedzieć, gdzie się udać, gdzie znaleźć swoje miejsce pracy, z kim zacząć rozmawiać itp. Mogłoby to zrobić złe wrażenie na współpracownikach. Wcześniejsze odwiedzenie firmy pozwoli Ci również lepiej zapamiętać drogę do pracy i z powrotem, jeżeli uprzednio tego nie uczyniłeś.
Następuje dzień rozpoczęcia pracy. Od tego momentu zaczyna się 
batalia o jej utrzymanie, w której bardzo ważne jest dobre przystosowanie się. Na czym ono polega? Przede wszystkim na efektywnym wykonywaniu zadań oraz właściwym funkcjonowaniu i zachowaniu się w sytuacjach zawodowych. Jest ono konieczne nie tylko do utrzymania się w zatrudnieniu, lecz także do uzyskania awansu i satysfakcji z pracy. O przystosowaniu do pracy pracowników niepełnosprawnych, w tym także niewidomych i słabowidzących, decydują takie czynniki jak: dodatkowe szkolenie lub kształcenie zawodowe, właściwy dobór rodzaju i warunków pracy, uwzględniający ich psychofizyczne możliwości, kwalifikacje zawodowe, zainteresowania, preferencje i aspiracje zawodowe, przygotowanie społecznego środowiska pracy do współdziałania z pracownikami (pozytywne postawy kierownictwa i współpracowników) oraz pomoc właściwych służb w początkowym okresie zatrudnienia.
W przystosowaniu do pracy można wyodrębnić kilka aspektów, a mianowicie:

1/ Przystosowanie się do zadań i obowiązków zawodowych.
2/ Przystosowanie do fizycznego środowiska pracy.
3/ Przystosowanie do społecznego środowiska pracy.

Jak się przystosować do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych?

W tym celu trzeba je najpierw dokładnie poznać. Musisz więc od swojego szefa otrzymać zakres obowiązków i szczegółowo go omówić, aby dowiedzieć się, jakie są jego oczekiwania na temat ilości, jakości i terminowości wykonywania tych obowiązków. Nigdy nie tłumacz się Twoją niepełnosprawnością wzrokową, że czegoś nie będziesz mógł zrobić (jeśli powinieneś potrafić to zrobić) lub że nie możesz zrobić tego na czas. W przeciwnym przypadku Twój pracodawca nie będzie traktował Cię tak samo jak innych pracowników. Z drugiej strony nie zgadzaj się na zadania i obowiązki zawodowe poniżej Twoich możliwości i aspiracji, jeżeli uważasz, że jesteś zdolny do bardziej odpowiedzialnych prac.
W początkowym okresie Twój szef może być bardziej liberalny i niezbyt 
rygorystycznie wymagać od Ciebie wykonywania wszystkiego na najwyższym 
poziomie i w ściśle określonym czasie. W perspektywie musisz liczyć się z tym, że będzie pod tym względem traktować Cię tak samo jak pracowników dobrze widzących.
Omawiając zakres obowiązków z przełożonym, możesz także ustalić sprawę współpracy z Twoim lektorem, o ile będziesz go potrzebował, a więc w jakich dniach i w jakich godzinach będzie z Tobą pracować. Ułatwi to wspólne zaplanowanie Twoich zadań.
	Możliwość wykorzystania Twojej wiedzy i umiejętności, a więc skuteczność i wydajność pracy będzie zależeć także od posiadania odpowiedniego sprzętu, zwłaszcza takiego, który jest Ci niezbędny do pracy. 
Z pewnością o tej sprawie mówiłeś już w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i wspomniałeś o możliwości uzyskania dotacji na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz trzeba o tym rozmawiać w sposób bardziej konkretny i ustalić sposób otrzymania niezbędnego dla Ciebie sprzętu. Na początku możesz być skromny w swoim wymaganiach. Kiedy okaże się, że sprawdziłeś się w pracy i okazałeś się potrzebny dla firmy, wówczas możesz domagać się stworzenia bardziej 
komfortowych warunków pracy, tj. bardziej kosztownego sprzętu. 
Przystosowanie stanowiska pracy jest sprawą bardzo indywidualną. Potrzeby w 
tym zakresie wyznaczane są z jednej strony stopniem i zakresem uszkodzenia 
narządu wzroku, a z drugiej strony – rodzajem pracy, jaką masz wykonywać.
Oprócz zwykłych reguł określanych mianem zasad BHP związanych z danym stanowiskiem pracy, istnieją dodatkowe zasady odnoszące się do pracownika niewidomego i słabowidzącego, które powinny być przestrzegane zarówno przez niego samego, jak też współpracowników, np.: przestrzeganie porządku – stała lokalizacja przedmiotów, niepozostawianie przeszkód w przejściach, odkładanie na swoje miejsca narzędzi i dokumentów, z których wspólnie korzysta się w pracy. Są to sprawy istotne dla Ciebie, będziesz więc musiał umiejętnie wprowadzać je w życie i zachęcać swoich współpracowników, aby się do nich stosowali.

Gdy już przystosowałeś się do pracy i uznałeś, że jest to firma, z którą chciałbyś się związać na dłużej, wówczas powinieneś pomyśleć, jak pracować na swój awans, chyba że aktualne stanowisko całkowicie Cię satysfakcjonuje. 
R. Rabby i D. Croft dają następujące zalecenia osobom niewidomym i słabowidzącym myślącym o awansie zawodowym:

1/ Pracuj usilnie i wytrwale, aby wykazać, że jesteś dobrym pracownikiem. 
2/ Staraj się brać udział w różnych szkoleniach organizowanych dla pracowników pogłębiających kwalifikacje zawodowe oraz poszerzających wiedzę ogólną.
3/ Bądź aktywny w czasie różnych zebrań i spotkań pracowników, to może 
zwrócić uwagę Twoich przełożonych.

Jak ułożyć sobie dobre stosunki z szefem?

Dobre stosunki z bezpośrednim przełożonym są bardzo ważne i trzeba zacząć je kształtować od pierwszego spotkania. Od tego zależy, czy nawet najlepsza praca stanie się dla Ciebie „piekłem" lub odwrotnie: ciężkie, trudne i męczące zajęcie okaże się lekkie i łatwe. Staraj się więc stosunki te rozwijać i pielęgnować, aby się nie popsuły. Może to zdecydować o Twoim awansie jak też o zwolnieniu z pracy.
Bywają różni szefowie. Są tacy, którzy potrafią właściwie kierować pracownikami. Niestety, są także tacy, którzy zatruwają życie zawodowe swoim podwładnym, nielojalni, niekompetentni i złośliwi. Zwykle na początku wszyscy, nawet ci „źli”, starają się pokazać z dobrej strony. Z czasem jednak ich natura wychodzi na wierzch. Nie oczekuj więc od swojego szefa zbyt wiele. Bądź zadowolony, jeśli będzie traktował Ciebie tak jak wszystkich innych pracowników.

Oto kilka wskazówek służących poprawnemu ułożeniu stosunków z przełożonym:

1/ Mów otwarcie o swoich zaletach i umiejętnościach, ale także o słabych punktach, trudnościach i problemach. Szef musi Ci ufać i wiedzieć, że może na Tobie polegać. Jeżeli nie zgadzacie się lub nie możesz go przekonać do swoich racji, nie chodź z tym do jego przełożonego!

2/ Staraj się spełniać jego oczekiwania. Ustalaj z nim zadania, sposób 
ich wykonania, rezultaty i terminy wykonania. Jeśli uważasz, że tych zadań 
lub w takim terminie nie możesz się podjąć, powiedz to, podając powody.

3/ Staraj się nie stwarzać szefowi problemów, zwłaszcza jeśli są związane 
z Twoją wzrokową niepełnosprawnością. Jeśli takie masz, przedstaw je 
otwarcie, sugerując równocześnie sposób ich rozwiązania. Nie oczekuj, że szef znajdzie rozwiązanie!

4/ Staraj się wczuć w jego problemy. On ma także określone zadania, za które jest odpowiedzialny przed swoimi przełożonymi i chce przed nimi jak najlepiej wypaść. Pomagaj mu w tym!

Jeśli będziesz miał dobre stosunki z przełożonym, wówczas z pewnością będzie Ci pomagał, a w odpowiednich sytuacjach bronił.

Dobre stosunki powinieneś także ułożyć sobie ze współpracownikami. 
Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, które później niełatwo zmienić. Jak się zaprezentujesz w pierwszych kontaktach ze swoimi kolegami, taki obraz Ciebie będą mieli przez dłuższy czas. Niewątpliwie Twoje kwalifikacje są potrzebne do dobrego wykonywania pracy i zaakceptowania Cię jako pracownika. Ale poprawne zachowanie się i umiejętność współpracy z innymi potrzebne są do zaakceptowania Cię jako kolegi. Są one także potrzebne do utrzymania się i do awansowania w pracy. Jeżeli Twoje zachowanie nie będzie pasować do form (społecznie akceptowanych) wypracowanych przez załogę, wówczas nie będziesz przez nią akceptowany, przeciwnie, będziesz pomijany i izolowany.
Postawy otoczenia wobec niewidomych opierają się często na mitach i uprzedzeniach. Masz okazję, żeby to zmienić. Staraj się więc być skuteczny, 
stosunkowo szybki, w miarę możliwości samodzielny, serdeczny, miły i 
koleżeński, staraj się podejmować inicjatywę, pytać, gdy czegoś nie wiesz. 
Te proste zachowania ułatwią współpracownikom zaakceptowanie Cię jako dobrego pracownika i dobrego kolegę. Z pewnością znajdzie się także wśród nich kilku, którzy będą gotowi służyć Ci pomocą w miarę potrzeby. Oto kilka wskazówek cytowanego R. Rabby’ego i D. Crofta:

1/ Staraj się spożywać posiłki w tym samym czasie, co inni pracownicy. 
W tym czasie zwykle rozmawia się o różnych sprawach. Zawsze znajdziesz jakiś temat związany z Twoją pracą, który możesz poruszyć. Wykaż inicjatywę w nawiązywaniu kontaktów z innymi i bądź aktywny w czasie rozmowy.

2/ Bierz udział we wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych imprezach, 
organizowanych dla pracowników w godzinach służbowych czy poza nimi. 
Stwarzają one okazję do nawiązywania osobistych kontaktów z różnymi 
pracownikami.

3/ Staraj się utrzymywać kontakty ze wszystkimi pracownikami niezależnie 
od zajmowanego stanowiska. Nie ograniczaj ich tylko do osób, z którymi pracujesz w danym pomieszczeniu. Traktuj ich z powagą przynależną im ze względu na zajmowane stanowisko. 

4/ Bądź w dobrych stosunkach z sekretarkami i innymi pracownikami, u 
których załatwiasz różne sprawy pracownicze.

Jakie są przyczyny złego przystosowania i nieutrzymania się w pracy?

Nieprzystosowanie się do pracy i w konsekwencji jej utrata może mieć różne przyczyny. Mogą one leżeć po stronie pracodawcy lub pracownika i mieć charakter merytoryczny albo subiektywny. Oto kilka z nich, za które odpowiada pracownik: 

1/ nieprzestrzeganie ogólnych zasad obowiązujących w firmie, określonych w regulaminie pracy;
2/ nieuczciwość i niesolidność w wykonywaniu zadań zawodowych;
3/ nieodpowiedzialność – niewykonywanie ważnych zleconych zadań i 
niedotrzymywanie terminów;
4/ niewykonywanie poleceń przełożonych;
5/ opieszałość i spóźnianie się do pracy;
6/ lenistwo i brak motywacji do pracy;
7/ arogancja, przesadna agresywność, niezrównoważenie emocjonalne;
8/ mówienie nieprawdy;
9/ częste narzekania na nadmiar obowiązków;
10/ częste obwinianie innych za własne niedociągnięcia i niepowodzenia.

Znajomość tych przyczyn może ułatwi Ci uniknięcie ich w czasie 
zatrudnienia.

Zamiast zakończenia

Życzę Ci, abyś posługując się tym Poradnikiem, zwycięsko przebrnął przez 
wszystkie cztery fazy poszukiwania pracy i uzyskał pracę dostarczającą Ci jak największej psychicznej i finansowej satysfakcji!

powrót do spisu treści

9. ROZMAITOŚCI

1/ Kącik bibliofila

Znajdą tu Państwo recenzje książek mówionych dostępnych w Bibliotece Centralnej PZN. Posiadacze komputerów, po uprzednim zapisaniu się do Biblioteki, mogą je pobierać za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Książki te, pobierane w ramach tzw. „serwisu on-line”, mogą mieć format zaszyfrowany, nadający się do odtwarzania na Czytaku albo format DAISY (MP3), nadający się do odtwarzania w każdym komputerze lub przenośnym odtwarzaczu MP3, jak też na Czytaku.

Kevin Canty – 23 stopnie poniżej zera

Prowincjonalne miasteczka, mieściny i osady Północnej Ameryki są jak anonimowe kupki plastykowych śmieci rozsypanych bezładnie wśród dzikiego, zapierającego dech krajobrazu. Hipermarket, kościół, pub i stacja benzynowa, do tego kilkadziesiąt tanich, tandetnych domków z imitacji drewna, z małymi podwórkami zagraconymi przez precjoza amerykańskiego stylu życia, spełnienie marzeń o względnym dobrobycie. Każdemu według jego potrzeb, a potrzeby są standardowe i niewygórowane – przyczepa kempingowa, grill, deska do surfingu itp. 
Trójka głównych bohaterów to ludzie, na których życie zapewne nie chcielibyśmy się zamienić! Sędziwy senator Neihart – zamożny wprawdzie rezydent okazałej farmy, lecz dożywający swych dni po ciężkim wylewie. Potomek i przedstawiciel odchodzących w zapomnienie pokoleń zdobywców, pionierów i osadników. Drugim bohaterem jest Marvin, Indianin, robotnik budowlany i narkoman na odwyku szukający swego miejsca w życiu, i wreszcie Justine – wnuczka senatora, od kilku lat daremnie usiłująca wyjść z depresji po tragicznej śmierci czteroletniego synka. Wspomnienie dziecka i jego utraty jest jej codzienną zmorą, psychiczną torturą, przyczyną rozpadu małżeństwa, miotaniem się pomiędzy myślami samobójczymi a zapomnieniem w alkoholu.
Na krótki czas losy bohaterów splatają się ze sobą; stają się sobie bliscy, zarazem pozostając samotnymi, jak trzy dryfujące, porzucone statki.
Niejednego czytelnika powieść może wprawić w jesienny, chmurny nastrój, ale niewątpliwie też skłoni do refleksji. Autor stawia w niej ważne pytania o sens, motywacje i kierunek, w jakim powinno podążać postindustrialne, konsumpcyjne społeczeństwo. Gdy przeminęła epoka, w której przybysze zza oceanu toczyli z przyrodą i tubylczą ludnością bój o przetrwanie, gdy zwycięstwem był każdy przeżyty dzień, każdy akr wykarczowanej i ogrodzonej ziemi, obecna codzienna egzystencja może okazać się czymś podobnym do wegetacji, trwania pozbawionego sensu i nudnego aż do bólu. Ameryka według Canty’ego uosabia osiadłego na prowincji zdobywcę, który posiadłszy wszystko, co było do zdobycia, teraz rozpaczliwie poszukuje swej tożsamości, sensu, celu i kierunku marszu, bez których grozi mu psychofizyczna degrengolada. Jest to smutna konstatacja, ale też ostrzeżenie dla innych, rozwijających się społeczeństw, kroczących tą samą drogą ku globalnej amerykanizacji. Czy jest zatem inna droga? Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. Czytelnik musi szukać jej sam.

2/ Podsumowanie projektu „Teatr bez barier” 

Projekt realizował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją Audiodeskrypcja. Został on dofinansowany ze środków Fundacji Orange w ramach programu pn. „Akademia Orange”. 
Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier, które utrudniają dzieciom niewidomym i słabowidzącym dostęp do placówek edukacyjno-kulturalnych oferujących zajęcia teatralne. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się przede wszystkim do podniesienia zakresu wiedzy w dziedzinie pracy scenicznej z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym. Dzieci z niepełnosprawnością wzroku uzyskały szansę uczestnictwa w dostępnych, przyjaznych im zajęciach teatralnych, w których brały udział wraz z dziećmi widzącymi.
W ramach projektu odbył się wykład o audiodeskrypcji, spektakl z audiodeskrypcją w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej oraz cykl warsztatów sztuki teatralnej.
W szkoleniu wzięło udział 20 osób – przedstawicieli 13 instytucji kulturalnych z terenu powiatu białostockiego, 20 dzieci (w tym 15 słabowidzących) oraz troje obserwatorów.
 	Pracownicy kultury poprzez wykład, spektakl oraz warsztaty zapoznali się z tematem praktycznego wykorzystania audiodeskrypcji. To do nich będzie teraz należało wprowadzenie audiodeskrypcji dzieł scenicznych w swoich placówkach. 
Ogromnie ważnym osiągnięciem było zintegrowanie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z dziećmi i młodzieżą widzącą. Poprzez wspólne działania teatralne i warsztatowe, takie jak: praca głosem, animacja lalką lub przedmiotem, tworzenie maski teatralnej lub lalki, dzieci niewidome nie tylko zapoznały się z tajnikami pracy teatralnej, ale nawiązały też wiele znajomości i przyjaźni z widzącymi rówieśnikami. Wspólne odkrywanie teatru pozwoliło otworzyć się na drugą osobę i jej problemy. Młodzież widząca zaczęła przekraczać granicę lęku, który do tej pory towarzyszył spotkaniom z osobą niewidomą, a młodzież niewidoma nabrała większego zaufania do pracy w grupie integracyjnej. 
	Po zakończeniu projektu materiały filmowe, zdjęcia oraz prezentacje multimedialne i scenariusze warsztatów teatralnych zostały udostępnione na stronie wnioskodawcy a także na platformie Programu www.akademiaorange.pl. 
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10. Zasady prenumeraty

Z przykrością informujemy, że z powodu nieotrzymania dofinansowania w 2010 r., Miesięcznik „BIT”, począwszy od drugiego kwartału, ukazuje się raz na dwa miesiące. Przepraszamy wszystkich, zwłaszcza naszych stałych, wiernych Czytelników, za wszelkie wynikające z tego perturbacje. Zmienione zasady prenumeraty „Biuletynu Informacyjnego Trakt” przewidują nadal wydawanie go w trzech wersjach, tj.:
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). 
Wersję drukowaną oraz nagraną na płycie mogą jednak otrzymywać tylko osoby, które opłaciły prenumeratę. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów prawnych (instytucji, stowarzyszeń, kół terenowych PZN itp.). 
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 24 zł na dany rok. 

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, zwracający się o bezpłatną prenumeratę, mogą w tej sprawie napisać lub zatelefonować do biura Fundacji. 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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