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1. W kilku słowach

Szanowni Państwo!
Z nadejściem Nowego 2009 Roku, Redakcja Miesięcznika składa wszystkim swoim czytelnikom, przyjaciołom, adwersarzom, współpracownikom i sympatykom jak najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i optymizmu w realizacji śmiałych zamierzeń! Niech bąbelki szampana z sylwestrowego toastu ulatujące ku niebu ze skrytymi marzeniami, wrócą do Was uśmiechem losu, który choć kapryśny, nierzadko nagradza wytrwałych!

Korzystając z redakcyjnej nieobecności Stanisława Kotowskiego, uznaliśmy, że to dobry moment na przybliżenie Państwu tej znakomitej postaci, skarbnicy wiedzy tyflologicznej, wybitnego, wieloletniego działacza i społecznika. Zapraszamy do przeczytania zwięzłej, lecz bogatej w treść noty biograficznej pt. „Uczciwość i zaangażowanie”, którą opracował Józef Szczurek. Szanowni Czytelnicy chcący z kolei dowiedzieć się czegoś o nowym redaktorze naczelnym, mogą zajrzeć do artykułu pt. „Z otwartą przyłbicą”. Niestety, będąc osobą mało znaną, tekst ten autor musiał o sobie napisać sam.. 
Zaczął się styczeń, proponujemy jednak na chwilę wrócić do kilku wydarzeń ostatnich miesięcy starego roku, związanych z życiem kulturalnym niewidomych oraz obchodami rozpoczynającego się właśnie Roku Braille’a. Przeczytają Państwo o nich w materiałach pt. „Wrażenia, dylematy i... złośliwości” oraz „Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla”. Być może niektóre z wyrażonych tam opinii skłonią Czytelników do zabrania głosu w dyskusji...
W „sztambuchu starego komucha” – Jerzego Ogonowskiego, znajdą Państwo kilka przemyśleń na temat programu „Komputer dla Homera”, natomiast w tekście pt. „Czym jest niepełnosprawność?” Tadeusz Majewski zajął się omówieniem definicji „niepełnosprawności”, według koncepcji Światowej Organizacji Zdrowia.
Zapraszamy Państwa do nowego działu ROZMAITOŚCI, w którym rozpoczęły swoją działalność: „Poradnik komputerowy” i „Kącik bibliofila”. Dział ten będzie miał charakter poradniczo-hobbystyczny i będziemy w nim zamieszczać informacje i ciekawostki z różnych dziedzin, mogące zainteresować Szanownych Czytelników. Część z tych publikacji, w miarę możliwości, będzie miała postać stałych rubryk.
Gorąco polecamy tekst rozmowy opatrzonej tytułem: „Trzeba mieć w sobie siłę do przetrwania” (cytat zaczerpnięty z rozmowy), gdzie w ramach cyklu opowiadającego o zwyczajnych, choć nietuzinkowych ludziach z naszego środowiska, chcemy  przedstawić Państwu sylwetkę kol. Leszka Muśnika, głuchoniewidomego masażysty z Wrocławia. 
Zanim przystąpią Państwo do lektury najnowszego wydania „BIT-u”, prosimy jeszcze o zapoznanie się z poniższym krótkim tekstem sygnowanym przez przewodniczącego kolegium redakcyjnego naszego miesięcznika, Czesława Ślusarczyka.

Podziękowanie i powitanie
W krótkiej historii miesięcznika „BIT”, koniec 2008 roku  to bardzo ważna cezura. Moment ten oznacza bowiem nie tylko zakończenie pracy twórcy i dotychczasowego redaktora naczelnego „BIT-u”, dr. Stanisława Kotowskiego, ale przede wszystkim rozpoczęcie pracy nowego redaktora naczelnego – Bogusława Witka. W związku z tym, jako przewodniczący „Kolegium Redakcyjnego BIT”, w imieniu tegoż Kolegium, jak i własnym, chciałbym najserdeczniej podziękować Panu Stanisławowi za stworzenie i redagowanie „Biuletynu Informacyjnego Trakt”. Podziękowania te są tym bardziej zasłużone, że przez większą część okresu istnienia miesięcznik „BIT” był redagowany zupełnie społecznie. Serdeczne podziękowania należą się również Pani Barbarze Kotowskiej, małżonce Pana Stanisława, która bezinteresownie pomagała mężowi w pracach nad kolejnymi numerami czasopisma. Serdecznie Państwu dziękujemy!
Mamy nadzieję, że Pan Stanisław zechce nadal współpracować z naszym czasopismem, zarówno jako autor artykułów, jak i konsultant czy też doradca przy opracowywaniu kolejnych jego numerów.
Witając zaś nowego redaktora naczelnego, Pana Bogusława Witka, życzymy mu wiele wytrwałości oraz sukcesów w trudnej i żmudnej pracy przy redagowaniu naszego miesięcznika. Myślę, że w imieniu kolegium redakcyjnego mogę zadeklarować gotowość do rzetelnej współpracy przy kolejnych numerach naszego czasopisma.

Czesław Ślusarczyk – przewodniczący kolegium redakcyjnego
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 2. Józef Mendruń – Z nowym – nie tylko rokiem

Wraz z życzeniami wszystkiego co najlepsze w nowym 2009 roku, przekazujemy do rąk naszych czytelników „Biuletyn Informacyjny  Trakt” po raz pierwszy redagowany przez inną osobę niż dr Stanisław Kotowski. Panu Doktorowi jeszcze raz noworocznie się kłaniamy, a Panu Bogusławowi Witkowi życzymy, aby w nowym roku spotykały go same dobre rzeczy, aby miał dużo dobrych pomysłów i sił do ich realizacji. Życzymy także, aby jakaś część tych pomysłów poświęcona była „Biuletynowi Informacyjnemu Trakt”. Niech będą twórcze, niech będą ciekawe, niech będą czytane i niech jak najlepiej służą jak największej rzeszy czytelników. 
Jaki będzie „BIT” prowadzony przez nowego redaktora naczelnego? Na pewno trochę inny niż dotychczasowy. Inny, bo zawsze nowy szef wprowadza coś innego do pracy kierowanego przez siebie zespołu. Inaczej rozkłada akcenty, inaczej profiluje kształt całości. Cieszę się, że w artykule pt. „Z otwartą przyłbicą”  Pan Bogusław deklaruje, że będzie starał się zachować główne kierunki, jakie znajdowaliśmy w „Bicie” przez z górą trzy i pół roku. Ale cieszę się także, że obiecuje szukać nowych obszarów i tematów mogących zainteresować szersze rzesze czytelników. Inne akcenty i tematy będą wynikać z tego, że Pan Bogusław Witek, w sposób oczywisty, to ktoś inny niż Pan Stanisław Kotowski. Ale poza tą prawdą cokolwiek banalną można wskazać na kilka istotnych konkretnych różnic. Stanisław Kotowski ze środowiskiem niewidomych zetknął się przed ponad sześćdziesięciu laty. Zatem, niemal od początku swego świadomego życia interesował się jego sprawami, a od 1958 roku w różny sposób i z różną siłą uczestniczył w nim bardzo intensywnie. Bogusław Witek kontakt ze środowiskiem niewidomych utrzymuje od około dziesięciu lat.  Już tylko czas bycia członkiem danej społeczności sprawia, że inna jest o niej nasza wiedza, nasze rozumienie, nasze związki emocjonalne. 
Stanisław Kotowski jest osobą praktycznie całkowicie niewidomą, natomiast Bogusław Witek osobą słabowidzącą. Również ta różnica może powodować  inne widzenie problematyki naszego środowiska. I kolejna, jak myślę bardzo istotna różnica. Dr Kotowski od 1977 roku pracował w centralnych władzach Polskiego Związku Niewidomych. Najpierw w Prezydium Zarządu Głównego PZN, później jako kierownik bardzo ważnego działu, a pod koniec pracy zawodowej, znowu jako Skarbnik w Prezydium i jako pełniący obowiązki Dyrektora Związku. Znaczy to, że ponad dwadzieścia lat interesował się głównie sprawami ogólnymi. Pracował i wypracowywał rozwiązania strategiczne, starał się widzieć i uwzględniać w swojej pracy całą złożoność środowiska, ogromnie zróżnicowane potrzeby poszczególnych osób, a może bardziej poszczególnych kategorii członków Związku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób w podeszłym wieku, słabowidzących, nowo ociemniałych i tak dalej. Bogusław Witek, będąc działaczem okręgu, a głównie koła PZN, wszystkie te problemy widział niejako z innej perspektywy. Można chyba powiedzieć, że dr Kotowski obcował bardziej z problemami, a redaktor Witek z poszczególnymi ludźmi. Jak głosi porzekadło „punkt widzenia zależy od…”. Odnosi się to do nas wszystkich, a więc i do naszych obu redaktorów, a skoro się odnosi, to być może przeniesie się także na sposób redagowania naszego miesięcznika. Jeszcze jedna, niezmiernie ważna sprawa. Od 1997 roku Stanisław Kotowski znajdował się w samym środku problemów i kłopotów, jakie odziedziczyło wtedy nowe kierownictwo Związku. Jak mało kto,  znał te kłopoty w najdrobniejszych szczegółach i jak niewielu, włożył ogrom pracy, by - chociaż z najpoważniejszych z nich - Związek wyprowadzić. Wielkie intelektualne i emocjonalne zaangażowanie w jakąś sprawę, zaangażowanie trwające latami, w każdym człowieku zostawia głęboki ślad i wywołuje naturalną skłonność do zajmowania się tamtymi zagadnieniami, do wyjaśniania spraw, których dzisiejsi działacze nie znają i nie rozumieją, albo znać i rozumieć nie chcą; do przeciwstawiania się opiniom nieprawdziwym i krzywdzącym. Oczywiście tak silne zakorzenienie w tym, co przeszłe, znajdowało, bo musiało znaleźć, swoje odbicie na łamach „BIT-u”. Być może, ktoś kiedyś zechce zainteresować się burzliwymi dziejami Polskiego Związku Niewidomych w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku i w pierwszej dekadzie wieku dwudziestego pierwszego. W czterdziestu trzech numerach „BIT-u” redagowanych przez Stanisława Kotowskiego taki ktoś znajdzie bogaty i rzetelny materiał do analiz, przemyśleń i porównań. Redaktor Witek ma mniejszą znajomość tamtych faktów, ale co z tym się wiąże, ma większą swobodę zajmowania się problemami dzisiejszymi i patrzenia w przyszłość. Na koniec tych porównań, coś na lżejszą nutę. Stanisław Kotowski od zawsze, i chyba nie bez racji, twierdził, że czego jak czego, ale muzycznego słuchu natura pozbawiła go skutecznie. Tymczasem nasz nowy redaktor przeciwnie - muzykę słyszy, na muzyce się zna i jest jej miłośnikiem. Rzecz  dla redagowania „BIT-u” pewnie nie najważniejsza, ale być może i ta różnica nada naszemu miesięcznikowi inne brzmienie i inny społeczny wydźwięk.
	Pan Bogusław Witek pióro ma dobre. Świadczy o tym m.in. pierwsza nagroda  w VIII Konkursie Małej Formy Literackiej przyznana w 2008 roku oraz dwa wcześniejsze wyróżnienia z 2006 i 2007 roku. Pan Bogusław ma znajomość problematyki, znajomość ludzi  niewidomych i słabowidzących, z którymi przez kilka lat pracował w macierzystym kole. Ma żyłkę społecznika, o czym świadczy jego bezinteresowna praca w kole i okręgu, a także pisanie artykułów do miesięcznika „BIT”, kiedy nie było pieniędzy na autorskie honoraria ani nie było wiadomo, czy pieniądze takie będą. Dowodzi tego także podjęcie się redagowania  miesięcznika, choć nie ma pewności, czy Fundacji uda się pozyskać środki na wynagrodzenie za tę pracę. Społeczne zaangażowanie, znajomość problematyki i umiejętność pisania dobrą polszczyzną to duża szansa na to, że „BIT” będzie ciekawym, dobrze redagowanym miesięcznikiem. Niemniej to, jakim miesięcznikiem „BIT” będzie naprawdę, jak rozległą i pogłębioną problematykę będzie przedstawiał, w dużym stopniu zależy od tego, jak wielu i jak dobrych autorów uda się nowemu naczelnemu pozyskać do współpracy. Kto wie, czy ta sprawa nie będzie największym wyzwaniem.  Życzenie, aby wyzwanie to przekształciło się w sukces,  w imieniu Zarządu Fundacji „Trakt”,  pozwalam sobie dołączyć do wszystkich dobrych życzeń, jakie z okazji Nowego Roku i nowej funkcji składamy Panu Bogusławowi Witkowi. 
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3. Józef Szczurek – Uczciwość i zaangażowanie 
  Korzystając z możliwości, jakie daje nam niewidomym komputer, przez kilkanaście ostatnich lat zgromadziłem dość pokaźny zbiór artykułów biograficznych o ludziach, którzy wywarli istotny wpływ na sytuację niewidomych. Przeglądając je, z niemałym zaskoczeniem zauważyłem, że nie ma wśród nich nawet skromnej notatki o człowieku, który przez ponad czterdzieści lat na wielu polach z oddaniem służył sprawie niewidomych i słabowidzących w Polsce - o dr. Stanisławie Kotowskim. Może dlatego, że jego praca obejmowała duże obszary życia społecznego, a dr Kotowski nie ulegał pokusom konformistycznym, miał więc, obok ludzi darzących go uznaniem i szacunkiem, wielu przeciwników. 
 Jak powszechnie wiadomo, w naszym środowisku nie rozwinęła się dotychczas praktyka dyskusji. Jeśli ktoś ma inne zdanie niż to które nam odpowiada, nie polemizujemy, nie staramy się przekonać adwersarza do swych poglądów, lecz zwalczamy i potępiamy go, a jeśli tylko się udaje - odsuwamy na pozycje marginalne. Postanowiłem zatem choć w niewielkim stopniu nadrobić zaległości i przybliżyć Czytelnikom sylwetkę działacza, który uczynił dużo dobrego dla pomyślnego rozwoju spraw niewidomych. 
 
Biografia 

Stanisław Kotowski przyszedł na świat 1 stycznia 1938 roku na północnych krańcach Mazowsza w małomiasteczkowym środowisku rolniczym. Gdy miał kilkanaście miesięcy, w wyniku poparzenia, w znacznej części stracił wzrok, reszta przepadła na skutek niewłaściwego leczenia w 1946 r., ale zachował do dziś nikłe resztki widzenia. 
Kiedy ukończył dwie klasy w miejscowej szkole, ojciec zawiózł go do Lasek, ale mały Staszek rozpłakał się rzewnie i nie chciał zostać w Ośrodku. Ponadto, ojciec zobaczył dwóch chłopców, którzy dźwigali dużą bańkę gorącej kawy. Poza tym - „ten brajl taki dziwny”. Oświadczył, że dopóki on żyje, jego syn nie będzie się tak męczył. Obaj wrócili do domu. 
Płynęły lata. Staszek, choć nie uczęszczał do szkoły, wzbogacał swą wiedzę. Codziennie przez wiele godzin słuchał radia. Interesowały go głównie audycje popularnonaukowe. Coraz bardziej doskwierała mu bezczynność i brak jaśniejszych widoków na przyszłość. Wreszcie się zbuntował. 
 W maju 1958 r., bez zgody rodziców, wybrał się w świat. W radiu usłyszał, że niewidomi pracują, mają swój związek, ale najbliżsi przekonywali, że to komunistyczna propaganda. Postanowił sprawdzić. Po wielu perypetiach, znalazł się w gabinecie Józefa Stroińskiego, który wówczas był prezesem białostockiej spółdzielni niewidomych i przewodniczącym zarządu Okręgu PZN. 
 Prezes przyjął młodego Kotowskiego do pracy w spółdzielni, ale postawił warunek: Musi się uczyć. Z zawziętością i niezaspokojonym dotychczas pragnieniem czynu, rzucił się w wir nauki. W ciągu czterech lat nadrobił zaległości, zdał egzaminy z zakresu szkoły podstawowej, ukończył liceum ogólnokształcące, zdał maturę. W 1962 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale psychologicznym. Po latach, nasz bohater, w chwili refleksji nad sobą, powie: „Myślę, że ten warunek spełniłem z nawiązką”. 
 
Praca zawodowa 

We wrześniu 1967 mgr Stanisław Kotowski rozpoczął pracę na stanowisku psychologa w Chorzowskim Ośrodku Rehabilitacji Niewidomych, a dwa lata później - powierzono mu funkcję dyrektora tej placówki. W 1979 roku powołano go na stanowisko kierownika Chorzowskiego Okręgu PZN. Wkrótce jednak centralne władze Polskiego Związku Niewidomych doszły do wniosku, że jego kwalifikacje i doświadczenia będą lepiej wykorzystane w pracy w Zarządzie Głównym i w 1981 r. zaproponowały mu przeniesienie się do Warszawy. 
  Trzeba też wspomnieć o innym ważnym wydarzeniu. W lutym 1971 r. St. Kotowski zawarł związek małżeński. Jego żoną została pani Barbara, z zawodu nauczycielka. W ciągu kilku następnych lat przyszło na świat troje dzieci. 

Poprzeczka w górę
 
Jeszcze na początku lat 70-tych, po rozpoczęciu pracy w ośrodku, Stanisław Kotowski podejmuje nowe, trudne zadanie, postanawia napisać pracę doktorską. Chciał udowodnić sobie, że stać go na więcej niż osiągnął dotychczas. Wykorzystując swe doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej i metody naukowe, z którymi zapoznał się na krakowskiej uczelni, bez rozgłosu przystąpił do badań. Praca składała się z trzech części – pierwsza, dotyczyła rehabilitacji prowadzonej w Chorzowie i jej rezultatów, druga - orzecznictwa inwalidzkiego, a trzecia - regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Gdy praca była już napisana - jej autor zaczął szukać promotora. W październiku 1979 r.. zgodę na jej prowadzenie wyraziła doc. Lucyna Fronckiewicz  Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. 
W sierpniu następnego roku miał już tytuł doktora. 
  Wróćmy jednak do etapu, który nastąpił po przeniesieniu się do Warszawy, gdyż fakt ten w życiu dr. Kotowskiego miał przełomowe znaczenie skutkujące dynamicznym rozszerzeniem jego działalności zawodowej, społecznej i twórczej, zresztą wszystkie te formy wzajemnie się przenikały. W Zarządzie Głównym zajmował się praktycznym i teoretycznym organizowaniem rehabilitacji inwalidów wzroku, wynajdowaniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań. 
 Przywiązywał dużą wagę do upowszechniania się w związkowej praktyce sprawiedliwych regulacji przyznawania pomocy, zapomóg i sprzętu rehabilitacyjnego oraz lektoratów. Dążył do tego, aby pomoc Związku była uzależniana od stopnia niepełnosprawności. Większość pism, referatów i memoriałów wychodzących w tym okresie z gmachu przy ul. Konwiktorskiej 9 do centralnych władz państwa, opatrzona była jego pieczęcią. 
Począwszy od 1998 r., kiedy został skarbnikiem w prezydium ZG PZN, doszło mu jeszcze jedno, bardzo trudne zadanie - wyciągnięcie Związku z zapaści finansowej, jaka powstała po beztroskiej działalności Zarządu Głównego pod kierunkiem Tadeusza Madzi. Na szczęście zamierzenie to w dużej części się udało. 
 
Dziennikarstwo 

 Jeszcze większe znaczenie dla spraw niewidomych i słabowidzących miała i nadal ma jego działalność dziennikarska, publicystyczna i naukowo - tyflologiczna. Napisał setki artykułów, które były zamieszczane głównie w „Pochodni” i innych czasopismach. Przez osiem lat Stanisław Kotowski redagował „Biuletyn Informacyjny” PZN, a od 2005 r. – „Biuletyn Informacyjny Trakt” („BIT”). 
W swych publikacjach szerzy wiedzę o sprawach niewidomych i słabowidzących, wzbogacając w ten sposób naszą tyflologię. 
W wydaniu książkowym ukazała się wcześniej pozycja pt. „Pomyślmy i porozmawiajmy”, dostępna również w zapisie cyfrowym. Pod koniec ubiegłego roku nakładem Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” została wydana najnowsza książka jego autorstwa: „Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących”, licząca ponad 240 stron, będąca najbardziej wszechstronnym kompendium wiedzy o inwalidach wzroku, świetnym poradnikiem tyflologicznym dla nauczycieli, naukowców, działaczy i wszystkich ludzi zajmujących się problematyką niewidomych. 
 
Nie poddał się 

Wiosną 2004 roku, po zmianie ekipy rządzącej w PZN, dr Kotowski musiał się rozstać z pracą. Trudno mu było pogodzić się z tym faktem. Był w pełni sił twórczych, czuł, że może i powinien jeszcze wiele dobrego zrobić dla sprawy niewidomych. Włączył się więc aktywnie do inicjatywy mającej na celu powołanie Fundacji „Trakt”. 
 Przez cztery lata, nie mając do dyspozycji żadnych funduszów, redagował „Biuletyn Informacyjny Trakt”. Teraz, kiedy pozycja czasopisma została ugruntowana, znalazły się bowiem pieniądze na działalność wydawniczą, a zatem redagowanie czasopisma nie będzie już tak trudne - postanowił przejść na emeryturę. 
Dodajmy jeszcze, że obydwie córki państwa Kotowskich ukończyły studia ekonomiczne, a syn jest lekarzem. Mają dwoje wnucząt Dominikę i Mateusza.  
To, jakże niepełne, opowiadanie o dokonaniach i pragnieniach dr. Stanisława Kotowskiego - człowieka o tak bogatej osobowości, zamknijmy kilkoma jego słowami będącymi odpowiedzią na pytanie, jakie wartości we współżyciu między ludźmi ceni najbardziej: „Wysoko cenię rzetelność w działaniu, lojalność, uczciwość, bezinteresowność oraz autentyczne zaangażowanie w pracy na rzecz niewidomych”. 
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4. Bogusław Witek - Z otwartą przyłbicą 

Gdy byłem jeszcze subskrybentem listy dyskusyjnej Trakt-u, p. Stanisław Kotowski poprosił mnie pewnego dnia, bym na krótki czas zastąpił go w roli gospodarza listy, gdyż sam musiał wyjechać w podróż. Otrzymałem przy tym całkowicie „wolną rękę” w kwestii poruszanych wątków. Propozycję przyjąłem, jednak z właściwą sobie przekorą, ani myślałem dręczyć listowiczów problematyką środowiskową, bawiąc ich za to przez kilka dni zagadkami logicznymi. Potem Pan Kocur wrócił, chwilę nawet się z nami „pobawił”, po czym mysie harce ustały i wszystko wróciło do normy... Dziś czuję pewne podobieństwo do tamtej sytuacji, ale też i zdecydowanie większą tremę, nie mówiąc o presji odpowiedzialności. Nie otrzymałem też carte blanche, więc choć kierownictwo Fundacji jest otwarte na zmiany, nie mogę wyprawiać tu wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy. Jak długo tu się utrzymam – tego również nie wiem. Może sprawdzi się reguła, że koty lubią powracać na swoje rewiry, i Pan Stanisław znudzony bezczynnością wstąpi ponownie na TRAKT w tej czy innej roli? 
Czas pokaże, a na razie skoro już znaleźliśmy się na tej samej drodze nomen omen zwanej  „Traktem”, wiodącym, zgodnie z życzeniem jego budowniczych - ku jak najszczytniejszym celom, to pewnie wielu z szanownych Czytelników chciałoby wiedzieć, kim jest obecny „chorąży dzierżący proporczyk grupy”. A więc - kim jestem, skąd przybywam i co zamierzam? 
	Od urodzenia, tj. od 51 lat jestem wrocławianinem, i pewnie tak już zostanie. Zanim skończyłem „trzydziestkę” nie miałem większych kłopotów ze zdrowiem, toteż do tamtego czasu nie zetknąłem się z problemami szkolnictwa specjalnego niewidomych, ani Polskim Związkiem Niewidomych, ani nawet z okularami, może z wyjątkiem przeciwsłonecznych używanych sporadycznie w lecie. Skończyłem studia wyższe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, i -  legitymując się zdrowiem kategorii „A”-  zaliczyłem roczną służbę wojskową, wstąpiłem w związek małżeński, zdążyłem jeszcze zdobyć prawo jazdy i zostać ojcem bliźniąt. Później niestety było już ze mną nieco gorzej. Najpierw stwierdziłem niepokojące i szybko postępujące pogarszanie się wzroku o nieustalonym podłożu, potem doszła cukrzyca insulinozależna typu I, czyli tzw. „młodzieńcza”. Żartuję sobie czasem, że dzięki temu uda mi się na zawsze zachować w sobie coś młodzieńczego. Podczas pracy w lustracji sektora spółdzielczego nauczyłem się rachunkowości, poznałem finansowe a także samorządowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. Praca w kontroli przeplatała się u mnie z pracą księgowego, aż... mając 42 lata uświadomiłem sobie, że czas spojrzeć prawdzie w oczy, skończyć z okłamywaniem siebie i pracodawców przez udawanie osoby w pełni sprawnej. Już trzy lata wcześniej uzyskałem orzeczenie drugiej grupy inwalidzkiej z powodu stanu wzroku, a teraz musiałem niestety przyznać, że w zawodzie księgowego lub inspektora kontroli nie mam już czego szukać. Po kilku miesiącach zajmowania się domem - robienia zakupów i gotowania rodzinnych obiadów, przypadkowo dowiedziałem się, że Polski Związek Niewidomych jest organizacją zrzeszającą nie tylko osoby całkowicie niewidome, ale także słabowidzące i że można tam odbyć różne kursy, zdobyć nowe kwalifikacje, np. uprawnienia instruktorskie do pracy z niewidomymi etc. Rzeczywistość poddała weryfikacji te optymistyczne plany, ale i tak mogę mówić o sporym szczęściu, gdyż w kole terenowym, do którego trafiłem, spotkałem ludzi, którzy zaprosili mnie do czynnego włączenia się w pracę społeczną zarządu koła. Rozpoczął się dla mnie zupełnie nowy rozdział życia, który nazwałbym „społeczną samorehabilitacją”. Pisałem pisma do sponsorów, układałem programy wycieczek, koncertów i spotkań integracyjnych; coraz śmielsze, coraz ambitniejsze. Poznałem wielu interesujących ludzi, zawarłem nowe przyjaźnie, zdobywałem nowe umiejętności i doświadczenia, podejmowałem nieznane mi wcześniej wyzwania. Nie było z tego zasługujących na uwagę profitów, za to ileż prawdziwej satysfakcji! Związek był wówczas dla mnie źródłem informacji o programach pomocowych, dzięki nim zaopatrzyłem się w sprzęt komputerowy i odbyłem roczny bezpłatny kurs jego obsługi zakończony międzynarodowym certyfikatem. Brałem udział w turnusach rehabilitacyjnych i szkoleniach wolontariuszy, przez jedną kadencję przewodniczyłem radzie nadzorczej ZNiW. Ostatnio do mych sukcesów doszedł jeszcze jeden: zdobycie I miejsca w VIII Konkursie Małej Formy Literackiej w kategorii prozy, nagrody, z której bardzo jestem dumny. Dokonując oceny ostatniej dekady, tego, co udało mi się osiągnąć przy coraz bardziej dających o sobie znać problemach ze wzrokiem, muszę obiektywnie przyznać, że tych kilka „wzlotów”, jakie przy odrobinie talentu i pracy zaliczyłem, będąc członkiem i wolontariuszem PZN, zawdzięczam głównie... szczęściu spotkania na swej drodze odpowiednich ludzi, a nie działalności naszej organizacji. Polski Związek Niewidomych nie wypracował dotąd sprawdzonych i konsekwentnie stosowanych procedur postępowania z nowo ociemniałymi, słabowidzącymi członkami wstępującymi w jego szeregi. Brak jest instruktorów uczących technik posługiwania się szczątkowym widzeniem, sposobów radzenia sobie w wielu życiowych sytuacjach przy słabym wzroku. 
Na turnusach rehabilitacyjnych instruktorzy od orientacji przestrzennej każą zakładać gogle i ćwiczyć chodzenie z białą laską, a przecież dla nas, słabowidzących, jest to sytuacja ostateczna, którą staramy się w swej świadomości odsunąć na jak najdalszą przyszłość, jako rzecz niechcianą, a nie rozwiązanie na teraz. Moja „samorehabilitacja", o jakiej wspomniałem wcześniej, miała wymiar raczej duchowy i osobisty, niż praktyczny, wiązała się z realizacją niektórych marzeń i odbudowywaniem wiary w siebie, natomiast nie podnosiła zdolności radzenia sobie z niepełnosprawnością, a gdybym przy tym miał mniej szczęścia i trafił na niemrawe koło, którego „jednoosobowy” zarząd zajmowałby się jedynie zbieraniem składek, to w moim życiu nie nastąpiłyby prawdopodobnie żadne zmiany. Dołączyłbym do grona  członków PZN, głoszących, że Związek niczego im nie dał, i do niczego nie był im i nie jest potrzebny.
	Niektórzy z Państwa mogą mnie jeszcze kojarzyć z wypowiedziami na listach dyskusyjnych PZN i TRAKT podpisywanych nickiem „Koło Psie Pole”, w których przez pewien czas kruszyłem kopie w obronie trwałości struktur związkowych (aż zaczęło mi się to powoli nudzić) oraz z kilkunastoma artykułami w „Bicie”. Propozycja jego objęcia w charakterze redaktora naczelnego spadła na mnie niedawno i zupełnie nieoczekiwanie. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale postanowiłem spróbować, jeśli się nie uda – może wtedy ktoś inny, bardziej kompetentny przejmie pałeczkę.
	Jak sobie wyobrażam profil niniejszego miesięcznika? Pismo to powstało z inicjatywy Stanisława Kotowskiego jako niezależne od władz związkowych forum wymiany myśli i poglądów na temat problemów środowiska osób niewidomych – problemów zdrowotnych, edukacyjnych, zawodowych, społecznych a także organizacyjnych. Adresaci pozostają ci sami, a więc z oczywistych względów powyższa tematyka nadal będzie zajmować najwięcej miejsca. Jestem jednak świadom zagrożeń, jakie może nieść ze sobą „zmęczenie” tematem niepełnosprawności wzroku. W jednym z artykułów St. Kotowskiego przeczytałem, że każdy z nas stał się częścią środowiska niewidomych z konieczności a nie z wyboru i gdyby tylko mógł, chętnie by z niego wystąpił. W pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem i dlatego nie sądzę, żeby przeciętny przedstawiciel środowiska żywo interesował się wszystkimi zagadnieniami wchodzącymi w zakres tematyczny inwalidztwa wzroku. Niepełnosprawność jest niechcianą koniecznością, ale raczej nie hobby ani tym bardziej pasją.
O niewydolności struktur związkowych, o potrzebie ich reformowania należy pisać i dyskutować, i na dyskusje takie zawsze będzie miejsce na łamach „BIT-u”, ale obawiam się, że krąg osób zainteresowanych tym tematem nie jest zbyt duży, krąg osób gotowych do zabrania głosu jeszcze mniejszy, a o liczbie chętnych do czytania o tym – nie chcę nawet myśleć...
Uważam natomiast, że niewidomy tym chętniej sięgnie po czasopismo środowiskowe, im więcej wyciągnie z niego korzyści dla siebie. Chciałbym zatem, aby więcej niż dotąd było w nim ciekawych informacji o różnego rodzaju wynalazkach, nowinkach technicznych i badaniach naukowych ukierunkowanych na poprawę komfortu widzenia lub przywracanie jego funkcji, różnego rodzaju poradnictwa, kącików hobbystycznych a także prezentacji sylwetek naszych koleżanek i kolegów – nie tylko tych wielkich, zasłużonych działaczy, postaci historycznych, ale także tych zwykłych i zarazem niezwykłych ludzi żyjących wśród nas, toczących codzienną walkę z surowością losu, będących krzepiącym przykładem dla innych, albo przeciwnie – osamotnionych, bezsilnych, którym my dla odmiany moglibyśmy przyjść z pomocą. Chciałbym, żeby „BIT” stał się bliższy czytelnikom, był chętnie przez nich czytany, i mam nadzieję, że Państwo mi w tym pomogą, podsyłając własne pomysły, sugestie i uwagi.
Wzorem mojego znakomitego poprzednika zapraszam też do szerszych wypowiedzi na naszych łamach. Nie będą one podlegały żadnej cenzurze poza oczywistymi wymogami kultury języka i dobrych obyczajów. Cenione będą natomiast: odwaga, własne zdanie i rzeczowe argumenty. 
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5. Zofia Krzemkowska – Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla 

(Relacja z konferencji w Bibliotece Narodowej )

	Pod takim hasłem w Bibliotece Narodowej w Warszawie 3 grudnia 2008 r. - w Dniu Osób Niepełnosprawnych – zorganizowana została przez Bibliotekę Centralną PZN konferencja, inaugurująca w Polsce obchody Międzynarodowego Roku Ludwika Braille’a. Uczestniczyły w niej władze centralne PZN: - Prezydium ZG PZN, Przewodniczący GKR oraz około setki osób z całej Polski, w tym głównie niewidomi instruktorzy i nauczyciele pisma brajla, jego popularyzatorzy, nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie BC: „Czy brajl ma przyszłość?”. 

Program obrad  
Kierował nimi ze swadą i kulturą osobistą – naczelny redaktor „Pochodni” Robert Więckowski. Prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska mówiła o programie obchodów Międzynarodowego Roku Braille’a obchodzonego z inicjatywy Europejskiej Unii Niewidomych, z okazji 200  rocznicy urodzin Ludwika Braille’a (ur. 4-01-1809 r.). Skoncentrowała się na konferencjach organizowanych we Francji, ponieważ w nich będzie uczestniczyła delegacja polskich brajlistów.
	Dyrektor Związku Małgorzata Pacholec skupiła się na własnej drodze do opanowania pisma brajla, a dyrektor BC – Teresa Dederko na działalności tej instytucji w zakresie popularyzacji brajla. 
	Zofia Krzemkowska – o 35 letnim stażu pracy w zakresie nauczania brajla dorosłych nowo ociemniałych w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych przedstawiła, czytając brajlem, temat: „Ludwik Braille i jego dzieło”. Był on ilustrowany zdjęciami przygotowanymi przez fotografika Szymona Dederko i zastępcę dyrektora BC – Mateusza Ciborowskiego. Zdjęcia przedstawiały miejsca pobytu Braille’a: Coupvray – miejsce urodzenia, jego pomnik, portret, gmach Królewskiego Instytutu Niewidomych w Paryżu, sarkofag Braille`a w Panteonie i inne. 
	Dr Małgorzata Czerwińska – adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego mówiła o historii pisma brajla, dr Małgorzata Paplińska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przedstawiła: ”Współczesne tendencje w nauczaniu i praktycznym zastosowaniu brajla – przykłady zagranicznych rozwiązań”.
	Mateusz Ciborowski zaprezentował stronę brajla. Oto jej adres: www.brajl.pzn.ogr.pl – warto na nią zajrzeć i wykorzystać zgromadzone tam materiały do realizacji okręgowych obchodów Roku Braille`a.
	Dr Stanisław Jakubowski z Warszawy zajął się zastosowaniem brajla w elektronice. Potwierdzają to opinie ociemniałych praktyków: Jana Omiecińskiego – wykładowcy algebry na Uniwersytecie Łódzkim, Wojciecha Maja – tłumacza z Kielc, dr. Czesława Ślusarczyka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dla zwiedzających udostępniono wystawę wydawnictw i przyborów do pisania brajlem. 

Rozwiązanie konkursów
Końcowa część konferencji była szczególnie uroczysta. Nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów. Powołana przez PZN Kapituła pod przewodnictwem Teresy Szumowskiej – dyrektora Okręgu Podlaskiego PZN, wybrała spośród zgłoszonych  kandydatów mec. Władysława Gołąba Człowiekiem Roku PZN. Jest to konkurs im. Włodzimierza Kopydłowskiego, którego zwycięzca otrzymuje statuetkę. Przed jej wręczeniem Prezes ZG PZN wygłosiła ciekawą laudację poświęconą osobie mec. Gołąba. Rozpoczął on swoją działalność w Łodzi w 1946 r., mając jeszcze resztki wzroku. Jego pierwszym nauczycielem był Józef Buczkowski – twórca Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych. – „To on zaszczepił we mnie przekonanie, że całe życie trzeba poświęcić jakiejś idei. Podobnie jak u Buczkowskiego, u mnie też jest to praca na rzecz niewidomych” - mówi Władysław Gołąb. Dodajmy, że w bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Józefa Buczkowskiego. Władysław Gołąb przepracował 48 lat jako radca prawny w PZN. Przez dziesiątki lat kierował Kolegium Redakcyjnym „Pochodni”. Nadal redaguje kwartalnik: „Encyklopedia Prawa” będący swoistym przewodnikiem po przepisach. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. 
	Zainteresowanych dokonaniami Władysława Gołąba i jego pasjami życiowym, odsyłamy do „Pochodni” z grudnia 2008, do artykułu Roberta Więckowskiego - „Życie z ideą w tle”. 
	Drugi konkurs, którego rozwiązanie nastąpiło na omawianej konferencji, był ogłoszony przez Bibliotekę Centralną pod hasłem: „Czy brajl ma przyszłość?”. W wyniku oceny przez jury nadesłanych prac konkursowych, ogłoszono nazwiska laureatów, wręczono nagrody pieniężne i rzeczowe (dyktafony i czytaki).
	Mankamentem była zbieżność terminów wielu imprez organizowanych tego dnia z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych, co spowodowało brak zainteresowania władz i środków masowego przekazu, mimo skierowanych do nich zaproszeń.

(Od redakcji:
Serdecznie gratulujemy Pani Zofii Krzemkowskiej wyróżnienia we wzmiankowanym konkursie, otrzymanego za popularyzację brajla w Polsce i dużą liczbę przeszkolonych instruktorów tego pisma).
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6. Jerzy Ogonowski - Ze sztambucha starego komucha – Sen
    nieproroczy
 
	Przyśniło mi się pewnej nocy, że wszystkie firmy komputerowe zajmujące się dystrybucją sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla niewidomych padły, bo świat nagle dokonał takiego postępu, iż już nie było niewidomych. Przez pewien czas próbowano ukryć przed niepełnosprawnymi z tytułu wzroku fakt, że nie muszą już nie widzieć, ale w końcu i tak wyszło definitywnie szydło z worka i wszystkie gadacze czy powiększacze przestały być potrzebne. Kiedy się obudziłem, sprawdziłem tak moje oczy, jak i mój program Windows-Eyes: wszystko było na swoim miejscu, co miało działać, to działało, a co nie - to nie.
	Sen ten pobudził moją wyobraźnię, skłaniając do wspomnień, kiedy to po raz pierwszy znalazłem się w komisji przy PFRON-ie, przydzielającej sprzęt i oprogramowanie w ramach programu „Komputer dla Homera”. A jest co wspominać. Pierwsze składanie wniosków było poprzedzone bardzo szeroko zakrojoną propagandą i reklamą prowadzoną przez wszystkie firmy, o których śniłem jak wyżej, zachęcano wszystkich, aby zamawiali jak najwięcej, ponieważ raty spłat były dogodne i bez oprocentowania. Przy firmach powstawały ponadto fundacje, które jeszcze dodatkowo mogły udzielić dotacji, a - o ile dobrze pamiętam - po spłaceniu połowy można było starać się o umorzenie pozostałej połowy, co miało się odbywać niemal automatycznie. Tak więc, gdy komisja zasiadła do pracy, okazało się, że wszyscy wystąpili o maksymalną dotację, co oznaczało, iż pieniędzy przyznanych na dany oddział PFRON jest wielokrotnie mniej niż zapotrzebowania. Trzeba zatem było dokonywać cięć, często na podstawie niewiadomo jakich kryteriów. Z rozpędu w jednym wypadku zdarzyło się nam komuś przyznać tylko klawiaturę i jakiegoś taniego gadacza. W praktyce prawie nikt nie dostał, o co wnosił, a obawiam się, że niektórzy dostali w ogóle nie to, co było im naprawdę potrzebne. Dbaliśmy jednak mocno o to, by sprzęt i oprogramowanie dostawali ci, którzy pracują, starają się o pracę, a także są młodzi i rokują nadzieję na rozwój, uczą się itp. Skutkiem tego nastąpiły reakcje pomijanych przy przydzielaniu działaczy PZN, zatem następna komisja miała pewne wskazanie, aby brać pod uwagę pracę społeczną wnioskujących. W tej sytuacji przydzieliliśmy w drugiej edycji dużą ilość komputerów i oprogramowania przewodniczącym i wiceprzewodniczącym kół oraz innym działaczom. Tu sprawa była o tyle łatwiejsza, że działacze nie występowali o duże dotacje, bo jak się potem okazało (a przynajmniej można było domniemywać), nie tyle chodziło o działaczy, co ich dzieci i wnuków. Zatem w trzeciej edycji zwrócono uwagę komisji, aby jednak brała przede wszystkim pod uwagę potrzeby wnioskodawców związane z ich życiem zawodowym. W tym wypadku mieliśmy niemało kłopotów z pracownikami spółdzielczości niewidomych, którzy domagali się takiego samego traktowania, jak pracujących na otwartym rynku pracy. Tak więc po rozdzieleniu puli została złożona skarga ze strony tych spółdzielców, którzy zostali pominięci i postulowali, ni mniej ni więcej, a tylko to, żeby przy małej puli pieniędzy dzielić po równo w myśl zasady, że lepiej dać wszystkim fujarki aniżeli jednej tylko osobie będącej znanym saksofonistą koncertowy saksofon. Tak więc, choć jakichś zdecydowanych wskazań nie było, to jednak ogólnie władze PFRON-u, przynajmniej oddziału dolnośląskiego, przychylały się do tego, aby jakoś tych spółdzielców uwzględniać. Duża ilość zgłoszeń i nieproporcjonalna ilość pieniędzy wymuszała odrzucanie zbyt drogiego sprzętu na rzecz tańszego i gorszego. A zdarzyło się i tak, że przewodnicząca komisji w jednej z edycji (mowa o oddziale dolnośląskim) zarzuciła komisji taką nieprawidłowość, że rozpatruje wnioski, zapoznając się z nazwiskami wnioskodawców, co podobno jest niedopuszczalne. I było jakoś tak bez nazwisk, chociaż trzeba było się jednak od czasu do czasu do nazwisk odnieść, żeby ustalić, czy mamy do czynienia z rzeczywistymi potrzebami, czy też nie. Przewodnicząca twierdziła, że tak jest wszędzie, bo sprawiedliwie. Próbowałem ustalić, jak jest w rzeczywistości, ale wszędzie raczej budziło ogromne zdziwienie, że można mieć taki pomysł.
	A potem już z komisji zostałem wywalony, prawdopodobnie za brak posłuszeństwa i próby samodzielnego myślenia. Zaczęły się wówczas dyskusje i próby likwidacji PFRON-u, a obecnie ma być jakaś reforma, o której nie za wiele wiadomo, ale która budzi z jednej strony strach, z drugiej nadzieje. A problem, jak mi się wydaje, narasta. Dyskusje zatem wokół usytuowania PFRON-u powinny być konstruktywne (taki przynajmniej postulat rodzi się w moim starokomuchowatym sumieniu, bo jak pamiętamy, zawsze postulat konstruktywnej krytyki występował w wypowiedziach PRL-owskiego establishmentu).
	Nowoczesny sprzęt elektroniczny jest coraz lepszy, ale i coraz droższy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jego dystrybucja bynajmniej nie podlega regulacjom wolnego rynku. Przede wszystkim żadna firma nie jest zainteresowana w obniżce cen, ponieważ produkt w zasadzie nie jest kupowany przez indywidualne osoby, lecz przez PFRON. Nie ma zatem nacisku na obniżkę cen, ani ze strony konsumenta, ani ze strony PFRON-u, który w poszczególnych oddziałach rozwiązuje sprawę na swój sposób. Za mojego pontyfikatu w omawianych tu komisjach bardzo poważne kontrowersje budziła cena autolektora, która - podobno - nie miała żadnego racjonalnego uzasadnienia. Firmy rozprowadzające swe produkty mają co roku pełne ręce roboty, ale nie słyszałem nigdy, aby zorganizowano na przykład przetarg w taki sposób, żeby chociaż trochę wymusić obniżkę cen. Z drugiej strony, wiadomo przecież, iż oprogramowanie, notatniki i inny sprzęt jest kupowany za granicą, zatem gdyby nacisk na obniżkę cen był zbyt duży, to pewne produkty mogłyby nie znaleźć się na naszym rynku, bo nie byłoby to dla firm opłacalne. 
	Myślę, że znacznie poważniejszą - i domagającą się szybkiej realizacji - jest sprawa likwidacji limitów dochodowych i wiekowych dla ubiegających się o dotacje w programie „Komputer dla Homera”. Ten relikt socjalizmu pochodzi stąd, że przez pracę rozumiano wówczas proste fizyczne i ogłupiające czynności, które dla zdrowia należało przerwać z chwilą ukończenia 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Obowiązywanie tych kryteriów dziś oznacza po prostu, że łatwiej uzyskać sprzęt osobie czterdziestoletniej, wykonującej najprostsze z najprostszych fizyczne czynności  - gdyż nie przekracza ona nie tylko wieku emerytalnego, ale w dodatku zarabia grosze - aniżeli profesorowi, który już ma swoje lata, stosowne do swej rangi dochody i jest zawodowo czynny. Sądzę, że jest to znacznie ważniejsza, godna załatwienia sprawa, niż biadolenie nad tym, czy samorząd jest lepszy od rządu, a rząd od nierządu.
	Zanim więc sen o zaniku ślepoty się spełni, życzę wszystkim, aby - póki jeszcze może czas - występowali o racjonalizację PFRON-u przy okazji jego reorganizacji. Jeśli w ogóle taki sen może się ziścić i jeśli jakaś reorganizacja ma miejsce. Tego życzy Wam stary komuch na rok 2009 i następne lata.     

powrót do spisu treści


7. Bogusław Witek - Wrażenia, dylematy i... złośliwości 

Emocje, towarzyszące uczestnikom wszelkiego rodzaju konkursów i festiwali, są wyjątkowe i niezapomniane. Przeżywają je artyści i twórcy, przeżywają organizatorzy, a także widzowie i słuchacze siedzący wygodnie w swych fotelach, i choć rodzaj i amplituda tych wzruszeń jest różna w zależności od tego, do której z tych grup zalicza się dany uczestnik, to łączy je świadomość przynależności do kulturalnej elity ludzi, którym do życia prócz chleba -  potrzebna jest jeszcze  strawa duchowa. Emocje te wzbogacają nas wewnętrznie, uwrażliwiają, poszerzają horyzonty myślowe, umożliwiają lepsze poznanie siebie i innych. 
I dlatego gorąco zachęcam Państwa do dostarczania sobie tego rodzaju wrażeń, bo zawsze warto, nawet w roli widza – najbardziej bezpiecznej i bezstresowej, wymagającej wszakże aktywnego, intelektualnego zaangażowania. Bywa też i tak, że to ostatnie popycha do przyjęcia na siebie jednej z pozostałych dwóch ról, po to by mieć wpływ na poziom i kształt danego przedsięwzięcia i satysfakcję z podjętego wyzwania.
Fakt, iż dane mi było uczestniczyć w tego rodzaju imprezach w każdej z trzech ról, a także chęć dostarczenia czytelnikom „BIT-u” relacji z dwóch, niedawnych wydarzeń kulturalnych wpisanych na trwałe w działalność PZN (w szerokim rozumieniu tej nazwy), natchnęły mnie do podzielenia się garścią przemyśleń, z jakimi noszę się od pewnego czasu, a które być może skłonią czytelników do zabrania głosu i przedstawienia własnych opinii, czego bardzo bym sobie życzył.
Nikomu nie trzeba udowadniać, że wszelkiego rodzaju artystyczne konkursy, festiwale, wystawy i przeglądy – oprócz zaspokajania estetycznych potrzeb publiczności - są okazją do pokazania przez artystów swych umiejętności: efektów talentu i żmudnej pracy, szansą wypowiedzenia się, zaistnienia i pokazania się tym, którzy zechcą ich dostrzec i być może docenić. W przypadku tego rodzaju projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych, dochodzi jeszcze jeden ważny element podkreślany przez organizatorów: REHABILITACJA. Osoba niepełnosprawna przygotowująca się do publicznego występu, niezależnie od jego formy, oprócz normalnej pracy nad swym dziełem, musi dodatkowo pokonywać bariery fizyczne i psychiczne wynikające z rodzaju inwalidztwa, które to bariery, dla jednych łatwiejsze, dla innych trudniejsze do pokonania, oznaczają zawsze dodatkowy wysiłek; sukces z kolei mobilizuje do dalszej pracy nad sobą, przywraca wiarę w siebie, pomaga w zwalczeniu poczucia niższej wartości. 
Zacni organizatorzy tych przedsięwzięć ustalający ich formę i przebieg, w istocie decydują o tym, jak bardzo ów czynnik ma być eksponowany, a w konsekwencji - co chcą pokazać – talenty drzemiące wśród ludzi będących osobami niepełnosprawnymi, czy też ludzi niepełnosprawnych mających przy okazji odrobinę talentu. Wbrew pozorom jednoznaczne dokonanie tego wyboru nie jest sprawą błahą, nie tylko dla publiczności, ale także dla wykonawców oczekujących jasnych kryteriów oceny swych prezentacji.
Kilka lat temu we Wrocławskiej Filharmonii odbył się koncert będący całkowicie niekomercyjnym przedsięwzięciem, zorganizowanym dzięki hojności sponsorów – firm i instytucji. W roli wokalistów występowali upośledzeni umysłowo uczniowie szkół specjalnych, a akompaniowali im ich zdrowi rówieśnicy, młodzież z wrocławskich szkół muzycznych. Wciąż pamiętam ten autentyczny wyraz szczęścia promieniujący z twarzy dziewczyny śpiewającej „Niech żyje wolność, wolność i swoboda!”
Nie było nagród, gdyż nie miałyby one większego sensu, dla tych dzieciaków nagrodą i spełnieniem marzeń była sama możliwość występu na prawdziwej scenie. Nie było też łowców talentów z propozycjami kontraktów, ani przedstawicieli mediów. Na widowni byli za to gorąco oklaskujący ich członkowie rodzin, przyjaciele, koleżanki i koledzy wraz z nauczycielami, sponsorzy i ich rodziny. Wspaniała, wzruszająca atmosfera, udana i jakże potrzebna inicjatywa, której reguły zostały jasno określone. To nie był konkurs, gdyż nikogo nie oceniano, lecz spełniano marzenia, pokazywano niepełnosprawność i dotknięte nią osoby jako istoty ludzkie, z którymi przy odrobinie chęci i odrzuceniu uprzedzeń, można się dobrze bawić.
Przykładem pochodzącym z naszego „podwórka”, lecz prezentującym zupełnie inne spojrzenie na problem akcentowania rehabilitacyjnych celów zakładanych przez autorów projektu, jest odbywający się od ośmiu lat Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej. Jego organizatorzy: Okręg Mazowiecki PZN i kwartalnik literacki środowiska niewidomych „Sekrety Żaru” przyjęli formułę, iż nadesłane prace konkursowe oceniane są przez grono zawodowych krytyków literackich, poetów i pisarzy, i pozostają anonimowe aż do wydania końcowego werdyktu. Komisje interesuje wyłącznie poziom literacki poezji i prozy a nie stopień i rodzaj niepełnosprawności ich autorów. Brany jest więc pod uwagę tylko efekt zasługujący na wyróżnienie i publikację, a nie wysiłek twórców zmagających się podczas pisania z własną niepełnosprawnością, i być może w niejednym przypadku także wart docenienia lub choćby zwrócenia nań uwagi, niezależnie od swego rezultatu.
Reguły i w tym przypadku zostały jednak jasno określone w regulaminie: jeśli napiszesz coś interesującego i zdaniem jurorów – godnego uwagi, to zostaniesz zaproszony do Stolicy na uroczystą galę odbywającą się w pierwszych dniach grudnia w Domu Literatury, gdzie odbierzesz nagrodę, usłyszysz o sobie kilka ciepłych słów oraz fragment swojego utworu w interpretacji aktorów. Jeśli tak się nie stanie, nikt nawet nie wymieni twego nazwiska. Być może jako niedawny laureat tej imprezy mogę być skażony brakiem obiektywizmu, uważam jednak, że gdy przyjmuje się formułę konkursu, w którym przyznaje się nagrody za kolejne miejsca, tam nie może być mowy o jakichkolwiek ulgach i „specjalnych względach”, lecz liczyć się powinien wyłącznie rezultat, tak jak w przypadku powyższego konkursu literackiego.
Przykładem imprezy, której reguły wydają się cokolwiek pomieszane, jest organizowany na początku listopada każdego roku przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, i skądinąd stojący na wysokim poziomie, festiwal „Widzieć muzyką”. Ostatnio, odbywający się w Busku Zdroju uroczysty koncert finałowy w miejscowym Domu Kultury – podziwiałem z widowni, a kilka lat wcześniej miałem przyjemność być po raz pierwszy w gronie wykonawców. I tym razem publiczność mogła czuć się usatysfakcjonowana, z drobnymi wyjątkami świadczącymi o tym, że organizatorzy festiwalu od lat nie potrafią się jednoznacznie opowiedzieć, czy stoją po stronie konkursu, czy przeglądu. „Wołu do karety nie zaprzęgniesz” – mówi przysłowie, i nie chodzi tu o to, że wół jest zwierzęciem niepełnowartościowym, ale o to, że do jednych prac się nadaje, a do innych nie. Tak samo człowiek bez nóg nie powinien raczej startować w otwartych konkursach tańca, chyba, że są to imprezy dla takich właśnie osób, demonstrujące cuda, jakie może zdziałać protetyka i rehabilitacja. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, w której ów defekt byłby całkowicie niedostrzegalny. Z Karoliną, bo o niej chcę napisać słów kilka, zetknąłem się podczas pierwszego uczestnictwa w festiwalu. Na moje pełne zdumienia uwagi, jak ktoś o tak poważnej wadzie wymowy może brać udział w konkursie wokalnym i jeszcze zdobywać nagrody, zostałem „przywołany do porządku” i pouczony, że jest to dziewczyna z niedosłuchem i lekkim upośledzeniem, która bardzo ciężko pracuje nad sobą, czyniąc duże postępy zasługujące na szczególne uznanie. Teraz występowała ona również, i choć jej wada wymowy wydawała się jakby mniejsza, to jednak wciąż słyszalna i obiektywnie rzecz biorąc - dyskwalifikująca. W pełni podzielam pogląd, że samozaparcie Karoliny, jej wytrwałość w walce z niepełnosprawnością zasługują na wyjątkowe uznanie, może nawet na Grand Prix, ale może niekoniecznie w tym festiwalu, tylko w takim, który będzie nagradzał pracowitość, upór i determinację a nie efekt artystyczny. Zdaję sobie sprawę z tego, że efekt rehabilitacyjny, jakim jest w tym przypadku motywacja do pracy nad sobą, może liczyć się bardziej od wszystkich nagród razem wziętych i wszystkich owacji, jakie mogłaby zdobyć, toteż nie jestem w stu procentach pewien swych racji, bo w istocie problem jest złożony i dość delikatny, a sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy ważniejszy jest człowiek, czy jego dzieło? Z drugiej jednak strony brak samookreślenia organizatorów sprawia, że wśród wykonawców (a z niektórymi z nich wymieniłem maile) kielecki festiwal ma opinię imprezy, w której nagrody przyznawane są „po uważaniu” według niezbyt jasnych kryteriów, co bynajmniej nie podnosi jego rangi.
Na koniec garść refleksji z nieco „innej beczki”. Podczas uroczystego koncertu w Busku Zdroju (w którym, jeśli wierzyć zapowiedzi, wystąpili wszyscy startujący w festiwalu artyści) mile zaskoczył mnie istny deszcz nagród ufundowanych przez Zarząd Główny PZN, w postaci kwot pieniężnych (nie wymienionych z wysokości) oraz refundacji turnusów rehabilitacyjnych,  trafiający do rąk niemal wszystkich uczestników. To zupełnie coś innego, niż niechodliwe gadżety wyżebrane u sponsorów, wręczane uczestnikom pezetenowskich imprez, do których zdążyliśmy przywyknąć. Niektóre z nagród pieniężnych były przyznawane przez obecną na koncercie panią prezes Annę Woźniak-Szymańską – nawet w trakcie występów, o czym na gorąco był łaskaw informować prowadzący imprezę, dyrektor Buskiego Domu Kultury. Jeśli chodziło tu o publiczną promocję ZG i osoby pani prezes jako hojnych i żywo reagujących mecenasów sztuki, to promocja ta udała się w całej pełni! Jakże gorzko w zestawieniu z nią wypadło sprawozdanie koordynatora Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej, wygłoszone miesiąc później na równie uroczystej, choć bardziej kameralnej Gali, w którym donosił, że VIII edycja konkursu o mały włos, a zostałaby odwołana z powodu braku środków. W ostatniej chwili z pomocą przyszedł PFRON oraz prywatne firmy, które ufundowały nagrody dla zwycięzców... Jeśli dodam, że na wspomnianej gali zabrakło przedstawicieli biura ZG, to złośliwe konkluzje nasuwają się samoistnie. Nie posądzając o brak zamiłowania do literatury, czego sugerować bym się nie ośmielił, pozostaje mi przypuszczać, że ścisłe kierownictwo PZN najwidoczniej nie gustuje w idei tego konkursu albo w osobach jego organizatorów, bo jeśli o laureatów chodzi, to na swoje szczęście przez dłuższy czas pozostawali anonimowi.

powrót do spisu treści 


8. Trzeba mieć w sobie siłę przetrwania 

 Rozmowa z Leszkiem Muśnikiem, głuchoniewidomym masażystą, członkiem koła
 terenowego PZN Wrocław-Psie Pole.

Leszka znam od początku mojej przynależności do Związku i od razu zwrócił moją uwagę jako osoba wyjątkowo zdeterminowana i uparta w dążeniu do celu. Zwalista, dobrze zbudowana sylwetka faceta w średnim wieku majestatycznie sunąca z białą laską, wolno, z godnością niczym krążownik patrolujący wody zatoki. W milczeniu, lecz z pełną świadomością kierunku i zadania, jakie trzeba wykonać. Trudny do zatrzymania, dosłownie i w przenośni.

B.W.: - Co to jest ta choroba Ushera?

L.M.: - Właściwie nie choroba, tylko tzw. „Zespół Ushera”, czyli połączenie upośledzenia słuchu z utratą wzroku. To pierwsze występuje najczęściej od urodzenia i ma postać stałego niedosłuchu, dającego się częściowo skorygować przy pomocy aparatu słuchowego, natomiast degradacja wzroku zaczyna się znacznie później, w dorosłym wieku i ma postać barwnikowego zwyrodnienia siatkówki.

B.W.: - Jak sobie radziłeś z nauką w szkole, gdy nie było jeszcze tak dobrych aparatów słuchowych?

L.M.: - W podstawówce nie miałem żadnych problemów. Nauczyciele pochodzący z tej samej dzielnicy znali mnie, wiedzieli, że trzeba do mnie mówić głośniej i to zupełnie wystarczało. Nie używałem wówczas żadnych aparatów. Problem powstał dopiero podczas wyboru szkoły średniej, gdy uznali oni, że nie dam sobie rady i powinienem się dalej kształcić w szkole specjalnej. Moja mama jednak się zaparła, wystarała się o aparaty słuchowe, o które pod koniec lat 60-tych nie było łatwo, gdyż otrzymywało się je z „przydziału”, i trafiłem do LZN we Wrocławiu. (Lotnicze Zakłady Naukowe – technikum, obecnie już nie istniejące – przyp. red.). Była to podówczas szkoła dość elitarna, o wysokim poziomie zwłaszcza z przedmiotów technicznych, o czym niech świadczy fakt, że na 42 uczniów, jakich liczyła moja klasa maturalna, aż 37 zdało na studia, z czego 34 na Politechnikę.

B.W.: - Wśród nich znalazłeś się i Ty. Czy aparaty słuchowe pomogły przebrnąć edukację?
  
L.M.: - Najpierw musiałem się nauczyć słyszeć, a wbrew pozorom nie było to łatwe. Na zajęciach słyszałem szum otwieranych kilkudziesięciu zeszytów, łoskot przewracanych kartek, skrzypienie długopisów po papierze – a nie słyszałem wykładowcy, którego głos nie mógł się przebić przez ten zgiełk. Poza tym baterie działały przez cztery godziny, a przez kolejne osiem trzeba było je ładować. Trudno było mi zaakceptować ten sprzęt i przyzwyczaić się do niego, toteż w szkole i na uczelni rzadko go używałem. Z samą nauką nie miałem większych problemów, bo był to głównie materiał podręcznikowy, a wzrok był u mnie bez zarzutu. Na stałe zacząłem używać aparatów słuchowych dopiero w pracy. Będąc na kierowniczym stanowisku,  brałem udział w różnych naradach i musiałem słyszeć, o czym jest mowa. Zdejmowałem je tylko na noc, ale i tak trwało rok, zanim nauczyłem się prawidłowo rozróżniać docierające do mnie dźwięki i właściwie na nie reagować. Podczas chodzenia denerwował mnie szelest ocierających się nogawek, dziwił mnie hałas wody cieknącej z kranu, gdyż wcześniej znałem te zjawiska jako zupełnie bezgłośne.

B.W.: - Kiedy się zaczęły pierwsze kłopoty ze wzrokiem i jak wyglądały?

L.M.: - Po kilku latach od ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym i podjęcia pracy zacząłem odczuwać objawy „kurzej ślepoty” i po zmroku wpadałem na ludzi idących po chodniku. Okuliści powiązali te objawy z niedosłuchem i skojarzyli to z zespołem Ushera. Problem w tym, że jest to dość rzadka choroba (opierając się na amerykańskich danych statystycznych można szacować, że w Polsce cierpi na to dwa, trzy tysiące ludzi), o podłożu genetycznym, nie posiadająca skutecznych metod leczenia, więc i w moim przypadku okuliści  stwierdzili, że kierowanie mnie do kliniki mija się z celem. I tak już zostało.

B.W.: - Długo jeszcze pracowałeś przed przejściem na rentę?

L.M.: - Jeszcze przez 13 lat. Na początku tak bardzo nie przejmowałem się tym, że źle widzę po zmroku, bo przecież noc jest do spania a nie do pracy. Z czasem zaczęły zanikać kolory, pogarszała się ostrość widzenia i kontrast – tak, jak to bywa przy barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki. W ostatnim okresie siedziałem przy komputerze w zaciemnionym pokoju i sporządzałem na nim rysunki na podstawie pomiarów dokonanych na zewnątrz przez kolegów, samemu rzadko opuszczając biuro. Wiedziałem jednak, że dłużej tak się nie da, stwarzałem zagrożenie w zakładzie, gdzie pracowało dużo ciężkiego sprzętu.
Po półrocznym zwolnieniu zostałem skierowany na komisję i w 1999 roku w wieku 45 lat zostałem uznany za trwale niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. 

B.W.: - Następnie z orzeczeniem w ręku udałeś się prosto do Polskiego Związku Niewidomych?

L.M.: - Rozstając się z zawodem inżyniera mechanika, zastanawiałem się nad tym, co będę dalej robił, do jakich instytucji powinienem zwrócić się o pomoc. Byłem w PFRON i w MOPS, żeby uzyskać jakieś informacje, a po kilku miesiącach trafiłem do PZN. Niedługo po tym odbywało się tam Walne Zebranie mojego koła i zostałem wybrany do społecznego składu zarządu, w którym pozostawałem przez dwie kadencje.. 

B.W.: - Czego się spodziewałeś po wstąpieniu w szeregi członków PZN?

L.M.: - Nie miałem zbyt konkretnych oczekiwań, uważałem jednak, że są tam ludzie jakoś zorganizowani, z doświadczeniem i praktyką, a więc jest to miejsce, gdzie mogę otrzymać jakąś pomoc. Jaką, nie wiedziałem, sam dopiero zaczynałem być niewidomy! Niemiła sytuacja, ale chciałem coś z nią zrobić, nie wiedziałem tylko, co?! Okazało się wówczas, że kłopoty dopiero się zaczną...

B.W.: - Na czym polegające?

L.M.: - Na tym, że wkrótce zdałem sobie sprawę, że Związek niczego mi nie załatwi, że na nic praktycznie nie mogę liczyć. Na przykład był pomysł, żeby zostać masażystą. W ośrodku w Krakowie nawet by mnie przyjęli, ale jako człowiek żonaty i dzieciaty nie mogłem przecież wyprowadzić się na dwa lata z domu, mieszkać w internacie i pobierać naukę w systemie dziennym. Alternatywnym ośrodkiem dla niewidomych była Bydgoszcz, gdzie zajęcia miały odbywać się przez 1 tydzień w miesiącu, tam jednak; nie wiedzieć czemu, nie spodobałem się dyrektorowi placówki, który najpierw stwierdził, że jestem za stary, a interwencję centralnych władz związkowych (po moim proteście), nakazującą dopuszczenie mnie do egzaminu wstępnego – odebrał ambicjonalnie jako wchodzenie w jego kompetencje i robił wszystko, żeby mnie utrącić. Egzamin teoretyczny i praktyczny zdałem (teraz mogę to sam ocenić), ale dyrektor wezwał mnie do gabinetu i siedząc rozparty za biurkiem, podczas gdy ja stałem przy krześle, zakomunikował, że nie mam zdolności manualnych, nie dosłyszę i kto wie, czy nie mam cukrzycy, krótko mówiąc – na masażystę się nie nadaję! Jeszcze nigdy nie czułem się tak upokorzony... I taka to była pomoc Związku! Pozostało mi szukać odpowiedniej szkoły prywatnej, poza strukturami PZN i znalazłem taką we Wrocławiu, gdzie czesne wynosiło prawie 400 zł miesięcznie. Pozyskałem sponsora w osobie mego byłego pracodawcy, trochę też dołożyło moje koło terenowe.

B.W.: - A więc jednak, jakby na to nie patrzeć, pomógł też i PZN?

L.M.: - No, zgadza się, ale powiedzmy sobie szczerze – była to inicjatywa konkretnych ludzi a nie rutynowa pomoc wynikająca ze statutu. Gdy o swoich kłopotach rozmawiałem wówczas z dyrektorem naszego okręgu, powiedział, że nie może niczego dla mnie zrobić. W pokryciu kosztów szkoły nie pomógł mi również PFRON (w tym czasie nie funkcjonował program „Student” – przyp. red.).

B.W.: - Co było dalej?

L.M.: - Po skończeniu rocznej szkoły, uzyskałem uprawnienia do wykonywania zawodu masażysty i zacząłem szukać pracy. Chodziłem po przychodniach, pytałem o możliwość zatrudnienia, nie tylko we Wrocławiu. Dziwne, że potencjalnych pracodawców bardziej martwiło to, jak się podpiszę, jak poradzę sobie z wypełnieniem dokumentacji, niż moje kwalifikacje, jakby postawiony we właściwej rubryce „ptaszek” był ważniejszy od wykonywanej przeze mnie pracy i niemalże wymagał dodatkowego etatu. Wszystko więc rozbijało się o tę niemożność samodzielnego stawiania „ptaszków”.

B.W.: - W Karpaczu, gdzie przez pewien czas próbowałeś się zaczepić w charakterze masażysty, nawet głodowałeś, wyznaczywszy sobie regułę, że brak pacjentów oznacza brak jedzenia?

L.M.: - Na szczęście nie trwało to długo, dałem za wygraną, wróciłem i zacząłem jeszcze raz. 
W końcu udało mi się dostać jedną czwartą etatu w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym. Poza tym koleżanka podnajmowała mi wolne godziny w swoim gabinecie masażu. Jeździłem na dokształcające specjalistyczne kursy, a ostatnio podjąłem studia licencjackie na kierunku Fizjoterapii, niezbędne do wykonywania tzw. terapii manualnej. Znów musiałem szukać w tym celu prywatnej uczelni, ponieważ AWF rzecz jasna nie przyjmuje niepełnosprawnych studentów. Mogłem już sobie na to pozwolić, bo w końcu dostałem pracę na pełny etat w prywatnej przychodni, powstałej na terenie mojego dawnego zakładu pracy. To trochę tak, jakbym wrócił na stare śmieci.

B.W.: - A kto tam stawia „ptaszki”?

L.M.: - Inni rehabilitanci, moi koledzy. Okazuje się, że nie trzeba do tego aż tak wiele czasu. 

B.W.: - Jesteś osobą ociemniałą, która nie przeszła żadnego szkolenia z instruktorem orientacji przestrzennej. Sam nauczyłeś się chodzić z laską. Jak sobie radzisz na co dzień w dużym mieście?

L.M.: - Chcąc żyć w dużym mieście, trzeba niestety wychodzić z domu i pokonywać codziennie spore odległości, a to automatycznie wiąże się z ryzykiem utraty życia, gdyż świat nie został zaprojektowany z myślą o niewidomych. Gdy jeszcze chodziłem bez laski, raniłem sobie nogi o kubły na śmieci i słupki, teraz obrywam po twarzy od znaków drogowych, bilbordów, wiszących gałęzi drzew a także stojących na chodniku naczep ciężarówek. Niedawno śpiesząc do tramwaju i wprawnie badając laską grunt pod nogami, wszedłem pod tył zaparkowanego TIR-a. Nadziałem się na niego czołem i lewym ramieniem, z rozpędu obróciło mnie i poleciałem na plecy, wykonując przepisowy „przewrót w tył”. Innym razem zahaczyłem twarzą o daszek budki telefonicznej. 

B.W.: - Jak to możliwe?

L.M.: - Ponieważ była to budka specjalnie dla niepełnosprawnych (!), a za takich uważa się u nas osoby poruszające się na wózkach tj. na siedząco. Budka miała więc niską konstrukcję, za to wystający daszek. Niebezpieczne są też sygnalizatory świetlne dla rowerzystów, stojące w miejscu, gdzie trudno się ich spodziewać, czyli pośrodku chodnika dla pieszych i o tyle bezsensowne, że nie pokazujące przecież świateł inaczej, niż sygnalizatory dla pieszych. Z drugiej strony jak tu mieć pretensje do pozbawionych wyobraźni urzędników, skoro my sami, we własnym środowisku miewamy trudności ze zrozumieniem swych potrzeb i wzajemnym porozumieniem? No bo jak wyjaśnić fakt, że na pytanie o kierunek, osoba słabowidząca, członek Związku, odpowiada mi: „tam!” – machając ręką, a gdy pytam: „gdzie cię boli?” – odpowiada: „tutaj”, choć nikt lepiej od nas nie powinien wiedzieć, że takie informacje dla niewidomego niczego nie znaczą?

B.W.: - To akurat nie dziwi. Zauważ, że na szkoleniach wolontariuszy prowadzonych przez okręg dla członków zarządów kół, w ogóle nie porusza się takich tematów, jak komunikacja werbalna z niewidomymi, natomiast mówi się dużo o zasadach prowadzenia dokumentacji w kołach, czyli prowadzi się typowe szkolenia jak dla widzących pracowników biura. 
Wróćmy jednak do podsumowania Twojej historii. Czy chcesz powiedzieć, że Związek Niewidomych generalnie Cię zawiódł?

L.M.: - Właściwie nie mam prawa tak sądzić. Ostatecznie Związek składa się z ludzi, mających poważne problemy zdrowotne, może przez to jest im trudno się zorganizować, wymyślić dla siebie samych sensowne, poprawnie działające procedury. Wielu z nich, to ofiary nadopiekuńczości rodziców, w ogóle nie znające życia. Więcej pretensji mogę mieć do instytucji państwowych powołanych do udzielania pomocy niepełnosprawnym, jak PFRON czy MOPS, które funkcjonują w oparciu o wdrażane aktualne programy, za to mające całkowicie skrępowane ręce, gdy pojawia się potrzeba przyjścia z konkretną, indywidualną pomocą. A wracając do PZN, to myślę, że w jego centralnych władzach opartych na „ciepłych” etatach najwyraźniej brak jest pomysłów na działalność w nowej, „postpeerelowskiej” rzeczywistości, do której potrzeba prawdziwych menedżerów. Ja też nie mam na nią pomysłu, ale jeśli się on nie znajdzie, to wcześniej czy później to wszystko runie i niewidomi zostaną bez niczego. 

B.W.: - To mogłoby się nadawać na pointę tej rozmowy, ja tymczasem wolałbym u progu Nowego Roku otrzymać coś bardziej krzepiącego. Co mógłbyś poradzić ludziom, będącym w podobnej, do Twojej sytuacji?

L.M.: - To, że nie wolno się zrażać niepowodzeniami, gdy wydaje się, że wszystko idzie „jak po grudzie”. Przełamywanie oporu materii bywa trudne i wymaga cierpliwości. Fakt, że w kilku miejscach spotkałeś się z odmową, wcale nie oznacza, że tak już musi zostać. Trzeba mieć w sobie siłę przetrwania wielu „nie”, nim w końcu usłyszysz „tak”. 

B.W.: - Kilkunastu razy?

L.M.: - Nawet kilkudziesięciu i więcej, możesz mi wierzyć!

Opracował Bo-tek

 powrót do spisu treści 


9. Tadeusz Majewski  - Czym jest niepełnosprawność?

1. Trudności w definiowaniu pojęcia niepełnosprawności
Chciałbym nawiązać do artykułu Stanisława Kotowskiego pt. Co ludzie wiedzą o nas? Co my wiemy o sobie? Czym jest niepełnosprawność?, zamieszczonym w „Biuletynie Informacyjnym Trakt” nr 12 z 2008 r. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: czym jest niepełnosprawność, nie jest sprawą łatwą. Od momentu kiedy zaczęto interesować się osobami niepełnosprawnymi i organizować dla nich różne usługi edukacyjne i rehabilitacyjne,  różni eksperci starają się odpowiedzieć na nie i jak dotychczas nie znaleziono odpowiedzi satysfakcjonującej wszystkich. Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielowymiarowym. W związku z tym różne definicje podkreślają różne jej wymiary (aspekty). Początkowo był to okres, kiedy w pojęciu niepełnosprawności akcentowano aspekt biologiczny – uszkodzenie narządów organizmu i jego funkcji (czynności). Przyczyniła się do tego m.in. przyjęta w 1980 r. przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja  Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń.
Ten biologiczny (medyczny) model niepełnosprawności spotkał się z krytyką i powstał tzw. społeczny model niepełnosprawności. Podkreśla on, że  niepełnosprawność nie jest tylko właściwością osoby, lecz zespołem warunków środowiska społecznego i środowiska fizycznego, w których ona żyje i działa. Są to postawy społeczeństwa, bariery architektoniczne i urbanistyczne, a także bariery ekonomiczne i prawne. Tak więc rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych wymaga również zmian i modyfikacji  tych  środowisk. 
Inny powód różnych definicji niepełnosprawności i osób nią dotkniętych, to cel, dla którego są one formułowane. Z tego punktu widzenia wyróżnić można następujące definicje niepełnosprawności:
	Definicje ogólne, które opracowywane są dla celów statystycznych – dla celów ustalania liczby osób niepełnosprawnych, formułowania polityki wobec nich itp.   

Definicje dla określonych celów, np. dla szkolnictwa specjalnego, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.
Definicje prawne, przyjmowane w określonych dokumentach regulujące sprawy osób niepełnosprawnych.
Definicje poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych, np. osób niewidomych, osób słabowidzących itp.
 Podkreślić trzeba, że zwykle przy formułowaniu definicji niepełnosprawności bierze się pod uwagę dwa kryteria, a mianowicie;
	1. Kryterium medyczne – uszkodzenie narządu lub narządów organizmu i jego funkcji.
	2. Kryterium społeczne – konsekwencje dla funkcjonowania człowieka w sytuacjach życia codziennego, zawodowego oraz uczestnictwa w życiu społecznym.     

2. Aktualna koncepcja niepełnosprawności  Światowej Organizacji Zdrowia
Uważam, że aktualnie najlepiej oddającą istotę niepełnosprawności jest  koncepcja niepełnosprawności, przyjęta w 2001 r. przez Światową Organizację Zdrowia, zamieszczona w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Powstała ona w wyniku krytyki wspomnianej już Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, która, jak już podkreślono, zbytnio akcentowała aspekt medyczny niepełnosprawności. Obecna Klasyfikacja ujmuje wzajemne relacje między zdrowiem, funkcjonowaniem i niepełnosprawnością organizmu, a także uczestnictwem w życiu społecznym człowieka. W odniesieniu do niepełnosprawności przyjmuje ona bio-psycho-społeczny model, a więc trzy wymiary (aspekty). Wychodzi ona z założenia, że:
	1. Człowiek jest istotą biologiczną. Stanowi ją organizm człowieka o określonej strukturze i wypełniający określone funkcje – funkcjonowanie biologiczne.
	2. Człowiek jest określoną osobą, jednostką, działającą i wypełniającą określone czynności i zadania życiowe i zawodowe – funkcjonowanie indywidualne.
	3. Człowiek jest także członkiem określonej grupy społecznej, do której przynależy  i  w życiu której uczestniczy – funkcjonowanie społeczne.
Człowiek funkcjonuje więc na trzech poziomach: biologicznym, indywidualnym (jednostkowym) i społecznym. 
	Według tej koncepcji - istotę niepełnosprawności stanowi niższy poziom   funkcjonowania w wymienionych trzech aspektach, lub w niektórych z nich. Niepełnosprawność ma więc trzy wymiary: biologiczny, indywidualny  i społeczny. Odchylenie w poszczególnych wymiarach  może przyjąć następujące formy:
	Na poziomie biologicznym jest to: zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie przebiegu  funkcji organizmu w zależności od stopnia i zakresu  uszkodzenia jego organów lub układów.

Na poziomie indywidualnym jest to utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie aktywności – wykonywania zadań życia codziennego.
Na poziomie społecznym jest to ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym.

3. Znaczenie czynników kontekstowych
Szczególne znaczenie dla nowej koncepcji niepełnosprawności ma uwzględnienie w niej  czynników indywidualnych  i czynników środowiskowych. Te pierwsze obejmują indywidualne cechy osobiste takie, jak wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny, doświadczenie życiowe itp. Akcentują one  pozytywne podejście do niepełnosprawności, dostrzeżenie  i  docenienie tych osobistych cech, które w znacznym stopniu mogą skompensować braki funkcjonalne organizmu w wymiarze biologicznym. Jest to przeciwstawne statycznemu podejściu do niepełnosprawności, akcentującemu przede wszystkim uszkodzenie i niepełnosprawność organizmu oraz wynikające z nich u człowieka ograniczenia możliwości życiowych i zawodowych. W praktyce bardzo często stosuje się taką właśnie, negatywną ocenę, bez  uwzględniania indywidualnych cech i możliwości rozwojowych danej osoby. 
Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie człowieka, to potraktowane są one bardzo szeroko. Obejmują takie czynniki jak: dostępność środowiska fizycznego i odpowiedniej technologii wspomagającej dla osób niepełnosprawnych oraz pozytywne nastawienie ludzi sprawnych wobec niepełnosprawności, a także systemy usług wspomagających (ochrona  zdrowia, edukacja, rehabilitacja), polityka i ustawodawstwo, dotyczące osób niepełnosprawnych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na dobre systemy wspomagające dla osób niepełnosprawnych, które wyrównywałyby im szanse na normalne życie. Wynikają one z nowego trendu w medycynie, dodającego do dotychczasowego postępowania tj. diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, również element wspomagania.  

4. Uwagi końcowe
Oceniając koncepcję niepełnosprawności, przyjętą w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia,  podkreślić trzeba, że uwzględnia ona wszystkie aspekty życia człowieka, a mianowicie aspekt biologiczny, indywidualny i społeczny. Wskazuje ona na czym polega niepełnosprawność w tych aspektach. Bardzo ważnym jest dostrzeganie czynników osobistych, a więc pozytywnych cech i możliwości rozwojowych oraz przesunięcie na drugi plan fizycznej niepełnosprawności i jej konsekwencji dla aktywności człowieka. Właśnie te czynniki osobiste określają bardzo indywidualny charakter niepełnosprawności. To one stanowią  podstawę do rozwoju i doskonalenia możliwości osoby niepełnosprawnej w wyniku dobrze przeprowadzonego procesu edukacji i rehabilitacji. Koncepcja ta podkreśla, że osoby z tym samym rodzajem niepełnosprawności mogą osiągnąć  różny stopień aktywności i poziomu  uczestnictwa w życiu społecznym. 
Jeszcze większe znaczenie w omawianej koncepcji ma podkreślenie roli czynników środowiskowych, bardzo szeroko rozumianych. Wskazują one na konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym właściwych usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz zmiany postaw społeczeństwa. Duże znaczenie przypisuje się także właściwej polityce i legislacji wobec tej części społeczeństwa, która stanowi ponad 10 proc. wszystkich obywateli. 
Ta nowa koncepcja jest aktualnie wprowadzana  w życie w bardzo wielu krajach. Również w Polsce zaczęto pracować nad realizacją zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 
w tej sprawie. Zajmuje się tym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które zorganizowało już  kilka seminariów  na powyższy temat.
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10. ROZMAITOŚCI
W tej części naszego miesięcznika zamieszczać będziemy najróżniejsze materiały mogące zainteresować Czytelników: przedruki, ogłoszenia, ciekawostki i porady. Niektóre z nich będą miały postać stałych rubryk. 

a/ Kącik bibliofila
w opracowaniu Doroty Czajki

Znajdą tu Państwo recenzje książek mówionych,  dostępnych w Bibliotece Centralnej PZN. Posiadacze komputerów, po uprzednim zapisaniu się do biblioteki, mogą je pobierać za pośrednictwem Internetu bez potrzeby wychodzenia z domu. Książki te, pobierane w ramach tzw. „serwisu on-line” mogą mieć format zaszyfrowany, nadający się do odtwarzania na Czytaku, albo format DAISY (mp3), nadający się do odtwarzania w każdym komputerze lub przenośnym odtwarzaczu mp3, jak też na Czytaku.

Simon Mawer – „Karzeł Mendla“
Błyskotliwa i dająca do myślenia lektura. Na ile przewrotna i nieodgadniona może być natura, a jak mocny może być człowiek, którego życie ta natura zdeterminowała. Dr Benedict Lambert jest właśnie takim człowiekiem. Naznaczony wadliwym genem, urodził się jako karzeł. Zdeformowane ciało i wszystkie związane ze wzrostem i wyglądem trudności i poniżenie, nie przeszkodziły mu w zdobyciu wykształcenia, a błyskotliwy umysł - w zdobyciu uznania i sławy znakomitego genetyka. Dr Lambert całą swoją energię i wiedzę poświęca badaniom nad genami, a szczególnie stara się zbadać gen, który spowodował jego kalectwo. Przodek dr. Lamberta, ksiądz Georg Mendel, był prekursorem genetyki, a jego badania nad dziedziczeniem nie zostały uznane za jego życia. Ludzie dotknięci achondroplazją, czyli nie tylko niskim wzrostem, ale i skróceniem kończyn, nieproporcjonalnie dużą głową i innymi deformacjami, za czasów Mendla przeważnie występowali w cyrkach ku uciesze gawiedzi. Dr Lambert, współczesny genetyk  świadomy swoich ograniczeń, nie chce poddać się i stara się żyć w miarę normalnie. Nie chce zrezygnować z uciech życia, przyjaciół, seksu, czy posiadania potomstwa. Uważa się za normalnego, pełnowartościowego mężczyznę, a tylko ten zmutowany gen, ograniczył jego możliwości fizyczne. Eksperymentuje z własną spermą, przy zapłodnieniu in vitro i doczekuje się normalnego, zdrowego syna. Żeby nie było tak pięknie, a dr Lambert nie poczuł się zwycięzcą, stają mu na drodze wszystkie ludzkie emocje, niskie pobudki i stereotypy na temat miejsca "takich ludzi" w społeczeństwie. Książka głęboko mądra i na pewno warta przeczytania.
Książka dostępna w formacie Czytaka
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b/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza 

Jaws i Windows Vista
Na początek zajmiemy się Jawsem i jego instalacją pod Windows Vista. Skąd taki temat? Wielu użytkowników posiada ten system i narzeka na brak pomocy w Jawsie. Poradzę więc, co trzeba zrobić, by tego pliku pomocy nie stracić.
System operacyjny Windows Vista jest niewdzięczny pod względem instalacji oprogramowania. Ma on kontrolę systemową, która się uaktywnia w czasie instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. By zainstalować program, musimy zatwierdzić ten proces naciśnięciem przycisku „kontynuuj”. To powoduje, że Jaws nie uruchamia się w tradycyjny sposób, jak było to w przypadku Windows XP. Musimy zatwierdzić komendę „uruchom”, następnie w oknie kontroli systemowej - „kontynuuj” i kolejny raz „uruchom”.
Zaczynamy więc instalację. Wkładamy płytkę i pojawia się okno z dwoma pozycjami:  „uruchom” i „autoodtwarzanie”. Kursor domyślnie stoi na pierwszej funkcji, ale nie jest ona podświetlona, więc musimy ją zaznaczyć i nacisnąć „enter”.
Teraz pojawi się okno kontroli systemowej. Trzeba w nim wybrać przycisk „kontynuuj” 
i „spacja” lub „enter”. Ponownie mamy przycisk „uruchom”, który zatwierdzamy. Teraz już zaczyna się instalacja, z jaką mieliśmy do czynienia w poprzedniku Windows Vista. Po instalacji anglojęzycznej restartujemy komputer.
Teraz zamykamy Jawsa i przystępujemy do instalacji nakładki spolszczającej. Tutaj dla niewidomego pojawi się problem. Mamy bowiem ponownie - po uruchomieniu instalki - okno kontroli systemowej, które nie przepuści, jeśli nie zaznaczymy kontynuacji. Trzeba pamiętać, że ten etap jest nieudźwiękowiony. Jak to można zrobić? Po zaznaczeniu „uruchom” i kliknięciu na tej pozycji, pojawi się wcześniej wspomniane okno. Trzeba przejść tabulatorem dwa razy i  nacisnąć „enter”. Teraz jeszcze raz przycisk „uruchom”, zaznaczamy akceptację licencji, po czym wybieramy przycisk „instaluj”. Po instalacji zatwierdzamy przyciskiem „zamknij”.
Teraz bardzo ważne! Po zamknięciu okna instalacji mamy dwie linie. Pierwsza informuje, że  program nie został zainstalowany poprawnie, druga to informacja, że program został zainstalowany poprawnie.
KONIECZNIE WYBIERAMY TĘ DRUGĄ LINIĘ I NA NIEJ „ENTER”!!! 
Okno się zamknie i mamy zainstalowany program Jaws wraz z nakładką spolszczającą i  plikami pomocy. Gdybyśmy wybrali pierwszą linię, program będzie chciał się instalować ponownie, ale system nam tego nie pokaże. Pliki pomocy znikną z dysku i powstanie problem, gdy zechcemy z nich skorzystać.
	Tyle na początek! Dalsze teksty poświęcę oprogramowaniu, urządzeniom brajlowskim oraz dyktafonom. Może coś czytelnicy będą sobie życzyć, by się pojawiło z innych zagadnień informatycznych lub tyfloinformatycznych?
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c/ Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, czyli – bułgarska anegdota o ośle i kogucie.

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzające zwiększone dofinansowania do kosztów płac zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Przepisy wprowadzające refundację części wynagrodzeń zastępują dotychczas obowiązujący system  wypłat stałych dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych. Zmiany te z jednej strony zapowiadane są jako wzrost dofinansowań w wyniku zwiększenia stóp procentowych służących do obliczania możliwych do uzyskania dotacji, z drugiej strony wzbudzają protesty ze strony zainteresowanych nimi pracodawców osób niepełnosprawnych, jak też samych pracowników, których zmiany te dotyczą. Aby zrozumieć, „gdzie jest pies pogrzebany”, warto porównać na prostym przykładzie finansowe skutki działania starych i nowych regulacji oraz zastanowić się nad kilkoma zmianami o najistotniejszym znaczeniu, tworzącymi całkiem nową sytuację dla pracodawców, pracowników niepełnosprawnych i rzecz jasna budżetu, z którego pieniądze te będą pochodzić.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Ustawodawca nie wprowadził zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, toteż będą nimi nadal:
	pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;

pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników. 
pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;

Na kogo przysługuje dofinansowanie

Dofinansowanie przysługiwać będzie na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON, i przysługiwać będzie na wszystkich pracowników, a nie jak do tej pory na pracowników, którzy nie nabyli prawa do emerytury. 

Wysokość dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona będzie od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz:

	stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,

szczególnych schorzeń zatrudnionego,
typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego.

Dla uproszczenia porównajmy dawną i obecną sytuację pracodawcy będącego zakładem pracy chronionej, zatrudniającego na umowę o pracę osobę niewidomą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca taki będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości 160% najniższego wynagrodzenia (dotychczas 130%). Podstawą do obliczenia będzie w tym przypadku 1276 zł brutto tj. najniższe wynagrodzenie za styczeń bieżącego roku, a nie wg dotychczasowych zasad, grudzień roku poprzedniego, tj. 1126 zł brutto. 
Ponadto z tytułu zatrudnienia niewidomego (podobnie jak w przypadku pracowników chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i epileptyków) powyższe kwoty zwiększa się dodatkowo o 40 % najniższego wynagrodzenia (dotychczas o 75%).

Opierając się na naszym przykładzie niewidomego ze znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej, można wyliczyć, że miesięczne dofinansowanie do jego wynagrodzeń w 2008 roku wynosiło:
1126 x 130% + 1126 x 75% = 2308 zł miesięcznie, natomiast od 2009 roku może wynosić:
1276 x 160% + 1276 x 40% = 2552 zł miesięcznie, a więc teoretycznie więcej, gdyby nie to, że w myśl nowych przepisów... kwota dofinansowania nie powinna przekroczyć 75% kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (!!!). Przez koszty płacy rozumie się tu wynagrodzenie brutto oraz pochodne od wynagrodzeń obciążające pracodawcę, a do tej pory refundowane z innych źródeł. Nas interesuje jednak koszt samego wynagrodzenia ujętego na liście płac oraz jego możliwa do uzyskania refundacja, która w ubiegłym roku ustalona była kwotowo i w naszym przykładzie wynosiła zawsze 2308 zł bez względu na rzeczywistą kwotę miesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca będący zakładem pracy chronionej mógł wypłacać wynagrodzenie brutto od 1126 (najniższe) do 2308 zł wiedząc, że zostanie mu ono w całości zrefundowane, a nadwyżka kwoty refundacji nad kwotą faktycznego wynagrodzenia – zwiększała Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obecnie kwota dofinansowania stanowić będzie nie więcej, jak 75% rzeczywiście poniesionych kosztów, tj. zawierać się będzie między ca 1070 zł (czyli 75% najniższej płacy wynoszącej 1276 zł powiększonej o 75% pochodnych obciążających pracodawcę, stanowiących około 18% płacy brutto) a kwotą 2552 zł, obliczoną wg wyżej podanych wskaźników. Jednak aby tę ostatnią otrzymać, wynagrodzenie brutto pracownika musiałoby wynosić brutto około 3 tys. zł miesięcznie, podczas gdy dane statystyczne na temat wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pokazują, że większość z nich nie przekracza płacy minimalnej..
Wprowadzenie procentowego limitu refundacji odnoszącego się do rzeczywistych kosztów wynagrodzeń, obok dotychczasowego limitu kwotowego, działającego teraz łącznie z nim - podyktowane było wymogami Unii Europejskiej, i trudno jest odmówić mu logiki. Dotychczasowa sytuacja, w której o opłacalności zatrudnienia osoby niepełnosprawnej decydowała wyłącznie refundacja zwracająca z nawiązką poniesione koszty płacy, a nie efektywność pracy zatrudnionego pracownika – nie była sytuacją normalną z ekonomicznego punktu widzenia. Udział pracodawcy w kosztach wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wynoszący 25% przywraca wartościowanie pracy niepełnosprawnych i porównywanie ze sobą jej efektów (wewnętrzną konkurencyjność w grupie osób niepełnosprawnych), przy jednoczesnym zachowaniu elementu wyrównania szans z pracownikami pełnosprawnymi (bardziej efektywnymi, lecz droższymi w zatrudnieniu, bo nie posiadającymi refundacji wynagrodzeń).
Z drugiej jednak strony konsekwencją wprowadzenia tych zmian będzie (przynajmniej w pierwszych latach ich obowiązywania) poważne ograniczenie wzrostu wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a nawet spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych, których zatrudnianie w przypadku konieczności pokrycia 25% kosztów płacy, może stać się dla pracodawcy nieopłacalne. Dotyczyć to będzie zwłaszcza osób z upośledzeniem umysłowym, epilepsją i, niestety, niewidomych, gdzie możliwa do uzyskania dodatkowa kwota dotacji została zmniejszona o 35 punktów procentowych najniższej płacy!   
W tej sytuacji PFRON spodziewać się może raczej drastycznego obniżenia wypłat z tytułu refundacji wynagrodzeń, niż zapowiadanego ich wzrostu podyktowanego zwiększeniem wskaźników procentowych widniejących przy stopniach niepełnosprawności, co podkreślali niektórzy posłowie. Jako żywo przypomina to anegdotkę o skąpym Gabrowianinie, który podczas choroby przysiągł, w razie odzyskania zdrowia, przeznaczyć na cerkiew całą sumę uzyskaną ze sprzedaży osła. Gdy rzeczywiście wyzdrowiał, żal mu się zrobiło 100 lewa, bo tyle był wart jego osioł, i wpadł na pomysł przechytrzenia pana Boga. Poszedł więc na targ z osłem i kogutem pod pachą, a także kartką, na której napisał taką oto ofertę sprzedaży wiązanej: „Uwaga! Sprzedam tanio osła, za jedyne 2 lewa, ale pod warunkiem, że kupujący weźmie też koguta za 100 lewa”.
Tak też przedstawiają się, obowiązujące od tego roku, „zwiększone” limity dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 
 
Opracował: Bo-tek, źródło: www.pfron.org.pl/ 
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11. Warunki prenumeraty

 Uprzejmie informujemy, że finansowe warunki prenumeraty naszego miesięcznika w 2009 r. nie ulegają zmianie. "BIT" wydawany jest w trzech wersjach, tj. w druku powiększonym, nagrany na płytach CD w formacie MP3, dostosowanym do systemu DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD) oraz w zapisie cyfrowym, który jest dostarczany pocztą elektroniczną. Począwszy od tego roku "BIT" nie będzie już wydawany na taśmie magnetofonowej.  
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 2 zł miesięcznie, 24 zł na cały rok. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na wydatek 24 zł rocznie, mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywały bezpłatnie "BIT" w wybranej przez siebie wersji. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność, mile widziana będzie nawet niewielka kwota ponad cenę prenumeraty. 
Należność za prenumeratę roczną prosimy wpłacać na konto: 

Fundacja "Trakt", ul. Krańcowa 23 m. 23, 02-493 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@poczta.md4.pl , Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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