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1. Józef Mendruń – We wdzięcznej pamięci

Siódmego czerwca br. nad ranem odszedł od nas Czesław Żyhoniuk. Przeżył 88 lat i wszyscy, którzy go znali, pamiętają go jako człowieka uczciwego, pracowitego, oddanego rodzinie i innym ludziom. 
Niewidomi mają szczególny powód, żeby Czesława Żyhoniuka pamiętać i dobrze wspominać. Prawie całe swoje zawodowe życie przepracował w Polskim Związku Niewidomych, zajmując się przez blisko 30 lat majątkiem Związku i jego sprawami gospodarczymi; najpierw przez długie lata pracował jako kierownik działu administracyjno-gospodarczego, a przez ostatnich kilka lat jako dyrektor biura. 
Był człowiekiem skromnym, unikał rozgłosu, nie lubił, gdy mówiono o jego dokonaniach i zasługach, mimo że dla niewidomych i dla PZN-u zrobił bardzo dużo, głównie porządkując i dbając o majątek Związku. Często podkreślał, że on więcej zawdzięcza niewidomym niż niewidomi jemu. Kiedy bowiem w połowie lat pięćdziesiątych został zwolniony z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za udział w działaniach Armii Krajowej, nigdzie nie mógł znaleźć zatrudnienia jako osoba „politycznie niepewna”, wtedy rękę podał mu ówczesny prezes Polskiego Związku Niewidomych – Leon Wrzosek. 
Za dobro, jakiego doświadczył ze strony Związku, Czesław Żyhoniuk odwdzięczał się niewidomym z nawiązką. O niewidomych, o ich dorobek często dbał bardziej niż o własny. Był oddanym pracownikiem, współpracownikiem i przyjacielem. Z wieloma z nas utrzymywał bliskie kontakty, również po przejściu na emeryturę. 
Niestety, wielu niewidomych, którzy go znali, którzy z nim współpracowali znalazło się na cmentarzu wcześniej niż on. Toteż w piątek 12 czerwca reprezentacja naszego środowiska na pogrzebie była więcej niż skromna. Szkoda, że zabrakło jakiegoś oficjalnego akcentu ze strony Związku, ale puśćmy to w niepamięć. W pamięci natomiast, we wdzięcznej pamięci, zachowajmy postać Czesława Żyhoniuka. 
We współpracy z rodziną zmarłego, Fundacja „Trakt” podejmie starania o opracowanie obszerniejszej publikacji, która pamięć tę odświeży i utrwali - pamięć o osobie widzącej, która z niewidomymi związana była w sposób szczególny.
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2. W kilku słowach

„(...) A lato przyszło pieszo, już łąki nim się cieszą i stoją całe w kwiatach na powitanie lata” – to końcówka znanego wiersza Jana Brzechwy i pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, gdy znów witam się z Państwem, oddając do Waszych  rąk bieżący numer „BIT-u”, choć prawdą jest też, że kiedy piszę te słowa, bardziej odpowiedni wydawałby się początek tego wiersza: „I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?”. Tak czy owak, letnio-wakacyjna tematyka wzięła we władanie łamy naszego miesięcznika, dostarczając ciekawych, mam nadzieję, treści, w sam raz na upalne popołudnia. Polecam Państwa uwadze dwa letnie artykuły: Teresy Dratwy – „Podróże marzeń” (kolejny odcinek, tym razem poświęcony Turcji) oraz Zofii Krzemkowskiej – „Niewidomi pielgrzymi w Ziemi Świętej”, będącego  relacją z interesującej wycieczki zorganizowanej dla członków naszego środowiska.
	 W numerze znajdują się dwa artykuły stanowiące kontynuację rozpoczętych wcześniej tematów. W drugim odcinku cyklu pt. „Nie taki diabeł straszny”, Maja Duzma kontynuuje zainicjowany w kwietniu proces oswajania Czytelników z formatem DAISY. Z uwagi na edukacyjny charakter tekstu, popularyzującego produkt coraz częściej towarzyszący publikacjom książek w wersji audio dla osób z dysfunkcją wzroku, zamieszczamy go celowo w głównej części miesięcznika, a nie w „Rozmaitościach”.
Czytelnicy, zainteresowani przykładami zawodów, jakie w krajach Unii Europejskiej są wykonywane przez osoby niewidome i słabowidzące, zapewne powrócą do przerwanego artykułu Tadeusza Majewskiego z czerwcowego numeru opatrzonego takim właśnie tytułem. 
	Powitanie nowych twarzy w gronie autorów współtworzących treść „BIT-u” jest dla mnie zawsze źródłem satysfakcji, tym większej, gdy dotyczy osób, które wcześniej twierdziły, iż brak czasu nie pozwala im nawet na czytanie naszego miesięcznika, a cóż dopiero pisanie do niego. Miło mi więc polecić Państwu artykuł Hanny Pasterny „Sami o sobie”, w którym, odnosząc się do listu Czytelniczki opublikowanego w lutowym numerze, przedstawia własny punkt widzenia na sprawy młodych niewidomych, ich stosunek do życia i relacje ze zrzeszającą ich organizacją. Czytelnicy, którzy zechcą porównać obydwa teksty, będą mogli zauważyć, jak bardzo różne są to spojrzenia, choć podobnie krytyczne i należące do równie młodych osób. Artykuł Anny Chamarczuk pt. „Spotkania ze sobą” wyjątkowo trafnie oddaje charakter naszego miesięcznika, który (po części celowo, a po części mimowolnie) staje się bardziej pismem refleksyjnym niż informacyjnym. W pierwszym odcinku swych rozważań opartych na książce Colina P. Sissona przekonuje Czytelnika, że tzw. poczucie szczęścia zależy od niego samego, a nie od okoliczności zewnętrznych. Autorka zapowiada, że „Spotkania ze sobą” będą cyklem artykułów poświęconych duchowemu rozwojowi człowieka. Początek zapowiada się bardzo obiecująco.
	Żeby jednak nie zrobiło się zbyt wakacyjnie, postanowiłem znów Państwa trochę podenerwować. Obiecałem ostatnio, że porozmawiamy sobie o projektach, tj. o najbardziej modnej w ostatnich latach metodzie pozyskiwania środków publicznych na działalność społeczną. Temat nie jest nowy, lecz wciąż aktualny i ważny. Poruszał go Jerzy Ogonowski w swoim „komuchowskim sztambuchu”, w kwietniowym artykule opisującym „ideologiczne złudzenia pięknoduchów”. Nie jestem więc pierwszym ani, mam nadzieję, ostatnim, który zabiera głos na tych szpaltach, a będzie to, jak zwykle, głos niepozbawiony złośliwości, z nutką romantyzmu. Szanując i ceniąc sobie Państwa cierpliwość, podzieliłem mój felieton na dwie części, rozkładając „Czas projektobrania” na dwa kolejne miesiące.
W dziale Rozmaitości, w którym na stałe goszczą Dorota Czajka i Janusz Rutkiewicz, znajdą Państwo propozycję lektury na lato, a także uwagi na temat brajlowskiego notatnika PACMate, które mogą zainteresować nie tylko wytrawnych komputerowców. W listach od Czytelników będzie powtórka z „PIT-ologii”, czyli pouczający casus p. Aleksandra Nowińskiego, przedstawiający jego aktualne kłopoty z fiskusem związane z jedną z ulg rehabilitacyjnych.
Szanowni Państwo! Lato i wakacje to bez wątpienia ruch na świeżym powietrzu, a ruch, zwłaszcza ten intensywniejszy, utrzymujący kondycję i krążenie jak u nastolatka, można chyba nazwać „sportem”. Serdecznie polecam przeczytanie pierwszej części wywiadu, jaki przeprowadziliśmy z p. Lubomirem Praskiem, który jest znany wielu członkom naszego środowiska jako instruktor tańca sportowego niewidomych i słabowidzących, na co dzień pracujący jako tyflopedagog w szkole na ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu. Opowie o dyscyplinach sportu, jakie niewidomi mogą uprawiać wyczynowo i rekreacyjnie w ramach wrocławskiego klubu CROSS, któremu od dwóch lat szefuje, a do tańca zaprosi Czytelników w przyszłym miesiącu. A że sport to zdrowie, życzę go w jak największej dawce Państwu oraz sobie podczas całego lata!         
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3. Teresa Dratwa – Podróże marzeń – część druga: Turcja

Minął rok od mojej przygody w Egipcie. Po długich miesiącach zimna, śniegu, deszczu i chmur nareszcie nadeszło lato. Znów zaczęły mi się marzyć plaże rozgrzane słońcem i kojący szum fal. Biura podróży jak zwykle pękały w szwach od przeróżnych ofert, moja córka uparła się jednak na Turcję. Od razu przed oczami stanął mi widok zniewolonych kobiet o zakrytych chustami twarzach i wąsatych mężczyzn w czerwonych fezach. Jak widać, ciężko jest uporać się z naszą wrodzoną skłonnością do stereotypowego szufladkowania. Na szczęście w dzisiejszych czasach wiedza jest na wyciągnięcie ręki, tak więc, w myśl przysłowia: „Kto pyta - nie błądzi”, rozpoczęłam fascynującą przygodę z kulturą i historią Azji Mniejszej.

Czy to już Europa, czy jeszcze Azja?

Pierwsze „schody” pojawiają się już przy próbie umiejscowienia Turcji na mapie. Czy traktować ją jako przedmieścia Europy, czy może ostatni szaniec Azji? Obie opinie wydają się mylne, ponieważ Turcja jest dokładnie czymś po środku, zarówno terytorialnie, jak i kulturowo. Choć po europejskiej stronie znajduje się jedynie 3 proc. powierzchni kraju, to na jego terenie od setek lat koegzystują dwa, wydawałoby się sprzeczne, systemy wartości Wschodu i Zachodu, czego symbolem jest Stambuł - jedyne miasto na świecie położone na dwóch kontynentach. By w pełni zrozumieć współczesną Turcję, trzeba prześledzić jej historię. 
W 1923 r. Mustafa Kemal (zwany później Ataturkiem - Ojcem Turków) zjednoczył kraj i zakończył ponad 600-letni okres kalifatu, zamieniając Imperium Osmańskie w demokratyczną republikę. Nastąpiła błyskawiczna modernizacja, europeizacja oraz laicyzacja życia społecznego. Rewolucyjne tempo zmian skutkowało podziałem społeczeństwa na zwolenników świeckości i zachodniego stylu życia oraz muzułmańskich konserwatystów. Ten podział funkcjonuje w Turcji do dziś i jest przyczyną wielu napięć, jednakże dla nas - turystów - skutkuje tym, że możemy podziwiać niesamowitą różnorodność mentalności, mody, a także architektury tureckich miast. 

Tureckie Saint-Tropez. 

Czasem wystarczy parę godzin, by obrócić nasze życie o 180 stopni. Zrozumiałam to, gdy po wyjściu z samolotu buchnął we mnie podmuch parnego powietrza, a moja wielka różowa walizka znalazła się w rękach uprzejmego pracownika lotniska. Zawsze zabieram ze sobą walizkę jaskrawego koloru, żeby bez problemu rozpoznać ją pośród innych, jadących na taśmie. Po krótkiej jeździe busem mym oczom ukazał się widok, którego nie mogę zapomnieć do dziś: niebieska zatoka otoczona pasmem gór, z których wyrastają rzędy białych, ciasnych domków. Bodrum - starożytne Halikarnas, perła Morza Egejskiego, słynąca nie tylko z antycznych zabytków, ale również pięknych krajobrazów i szalonego nocnego życia. To właśnie tu znajdował się jeden z siedmiu cudów świata - słynne Mauzoleum z Halikarnasu, którego ruiny można wciąż jeszcze podziwiać. Turcja egejska to raj dla podróżników - stąd już tylko krok do Efezu - miejsca narodzin słynnego filozofa Heraklita, a także, według legendy, ostatnich lat życia i Wniebowstąpienia Marii - Matki Jezusa, do Troi, wapiennych tarasów Pamukkale czy nieskazitelnej lazurowej laguny w Oludeniz. Nie trzeba jednak koniecznie wyjeżdżać z Bodrum, żeby dobrze się bawić, o czym miałam się wkrótce przekonać. 

Dla chcącego nic trudnego 

Będąc osobą słabowidzącą, nie trzeba wcale rezygnować z miejscowych atrakcji. Grzechem byłoby nie odwiedzić „hamam”- czyli tureckiej łaźni, gdzie można doświadczyć serii zabiegów oczyszczających, regeneracyjnych i upiększających, takich jak: masaż w pianie czy peeling całego ciała. Dawniej łaźnie były miejscem swobodnych spotkań i rozmów, oczywiście w gronie własnej płci. Większość hoteli oferuje korzystanie z hamam, jednakże cena jest wtedy zdecydowanie wyższa. Najlepiej skorzystać z promocji jednego z biur turystycznych lub po prostu udać się samodzielnie do którejś z łaźni miejskich. Bardzo długo wstrzymywałam się z wyjazdem do pobliskiego parku wodnego. Bałam się tego, że nie widząc zbyt dobrze, nie dam sobie rady. Okazało się jednak, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a z niewielką pomocą córki mogłam swobodnie korzystać z wielu atrakcji przez cały dzień. Prawdziwym szałem okazała się jednak całonocna dyskoteka w pianie. Zawsze powtarzam, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce! Moja niepełnosprawność przypomniała o sobie, kiedy wychodząc z basenu potknęłam się i rozbiłam okulary. Na szczęście przezornie zabrałam ze sobą drugą parę i nie dałam się pokonać! 

Smak tradycyjnej tureckiej kawy, gorącej jak rozgrzany piasek plaży, słodkiej niczym unoszący się w powietrzu zapach wodnej fajki. Dźwięk ekspresyjnej tureckiej mowy rozbrzmiewający pośród straganów tłocznego targu. Dotyk słońca na skórze… tego nie można  sobie wyobrazić pośród domowych ścian. Z pewnością ludzie niewidomi i słabowidzący muszą doświadczyć dodatkowego stresu i trudności podczas podróży. Jest to nieuniknione. Mnie to jednak nie zraża, ale zachęca do kolejnych wypraw, o których opowiem w kolejnym odcinku.
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4. Maja Duzma - Nie taki diabeł straszny, czyli DAISY w Polsce (część 2.)

W poprzednim odcinku pokrótce opisałam wszystkie poziomy standardu DAISY. Teraz omówię dokładniej dwa z nich – drugi i czwarty - w których są wydawane książki DAISY w Polsce.
Poziom drugi, z którym polski czytelnik wypożyczający książkę DAISY ma najczęściej do czynienia, to warstwa audio z tekstem zawierającym tytuł oraz spis treści. Można go określić jako inteligentniejsze mp3. Umożliwia bowiem nawigację po strukturze książki według spisu treści (tomów, rozdziałów, podrozdziałów), a nawet kolejnych zdań. Natomiast książki dźwiękowe mp3 są dzielone na odcinki lub pliki, bez zachowania oryginalnej struktury książki czarnodrukowej.
W poziomie czwartym - bardziej zaawansowanym - warstwa audio jest zsynchronizowana z pełnym tekstem książki. Tutaj - poza nawigowaniem po strukturze książki -  mamy możliwość odczytywania tekstu, który jest wyświetlany na ekranie komputera równocześnie z odtwarzaniem warstwy dźwiękowej oraz, na przykład, cytowania jego fragmentów. Możemy także drukować tekst w zwykłym druku lub brajlu. Dla osób słabowidzących istotna jest funkcja ustawienia najdogodniejszych parametrów wyświetlania, czyli wielkości czcionki i kolorystyki. Poziom czwarty DAISY pozwala ponadto na wstawianie do warstwy tekstowej obrazów i innych symboli graficznych, np. notacji matematycznej. Kolejną jego zaletą, niespotykaną w innych standardach, jest możliwość zdefiniowania tzw. treści pomijalnych, czyli fragmentów, których odczytywanie możemy wyłączyć (dotyczy to na przykład przypisów i innych uwag na marginesie).
To, w jakiej wersji - czyli w którym poziomie - ukazuje się książka DAISY, zależy od jej zawartości i przeznaczenia. Synchronizacja z tekstem ma zastosowanie przede wszystkim w publikacjach edukacyjnych. W przypadku pozostałych książek wystarczająca jest warstwa audio z tekstowym tytułem i spisem treści.
Możliwości, jakie daje książka DAISY, zależą nie tylko od sposobu jej przygotowania przez wydawcę. Równie istotny jest rodzaj urządzenia odtwarzającego. Standard DAISY jest bowiem czytany na przykład przez odtwarzacze mp3, z tym, że tylko tak jak pliki mp3, a więc bez nawigowania, zgodnie ze strukturą książki.
Wśród urządzeń skonstruowanych specjalnie do DAISY wyróżniamy odtwarzacze sprzętowe, czyli samodzielne urządzenia służące do odtwarzania tego standardu oraz programowe, tj. aplikacje, które można instalować w komputerach lub urządzeniach przenośnych. Należy dodać, że funkcja odczytu DAISY jest zainstalowana w niektórych notatnikach brajlowskich i mówiących. Programowe odtwarzacze DAISY są dostępne na licencji komercyjnej lub bezpłatnej. Polskich czytelników z pewnością zainteresuje fakt, że mogą korzystać z bezpłatnego polskiego oprogramowania do odtwarzania DAISY. Jest to DaisyReader, udostępniany przez Fundację KLUCZ na stronie internetowej www.klucz.org.pl. Odtwarzacz ten funkcjonuje w systemach operacyjnych Windows 2000/XP. DaisyReader umożliwia odczytywanie standardu DAISY zarówno w poziomie drugim, jak i czwartym, wstawianie zakładek w książce, a także tworzenie własnej biblioteczki ulubionych książek.
Co roku przybywa w Polsce książek DAISY. Obecnie Biblioteka Centralna PZN posiada w swoich zbiorach ponad 1700 książek w tym standardzie. Można je wypożyczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub internetowego serwisu wypożyczeń on-line. BC PZN, do którego link znajduje się pod adresem http://bcpzn.pl/.
W kolejnym odcinku opiszę niektóre dostępne w Polsce sprzętowe odtwarzacze plików formatu DAISY.
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5. Zofia Krzemkowska - Niewidomi pielgrzymi w Ziemi Świętej

Ludwika Amber 
„Jerozolima” (fragment)

Jak we śnie widzę Jerozolimę - 
te jasne mury wysokie bramy
wchodzę do miasta jakbym tam została
w południe słyszę głosy dzwonów
i zaśpiew muezina: Bóg jest Jeden.
(...)
Widzę Jerozolimę jak we śnie -
te stare mury otwarte bramy
wchodzę do miasta jakbym tu mieszkała
każdego dnia słychać zaśpiew muezina 
i głosy dzwonów: Bóg jest Jeden.

	Znam dwie pielgrzymki niewidomych do Ziemi Świętej. Pierwsza odbyła się 20 lat temu, w październiku 1989 roku. Została zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Duszpasterstwo Niewidomych w Bydgoszczy z księdzem kanonikiem Benonem Kaczmarkiem oraz biurem turystycznym Caritas. Uczestniczyło w niej 26 pielgrzymów, w tym 16 niewidomych. Można się zapoznać z jej przebiegiem, sięgając do archiwalnych „Pochodni” z 1990 r., do  relacji  Władysława Gołąba oraz moich, zamieszczonych w „Niewidomym Spółdzielcy” zatytułowanych: „Z ojczyzny Jezusa”.
	W Bibliotece Centralnej znajdują się nagrane pozycje poświęcone tej tematyce: Marian Bizan - „Ziemia Święta. Zapiski z podróży: 1988-1998” oraz ks. Stanisław Jankowski - „Przewodnik po Ziemi Świętej”. Warto do nich sięgnąć. 
	Druga pielgrzymka odbyła się w dniach 6 -14 marca br. Jej przebieg można prześledzić na stronie internetowej www.dn.triuno.pl. Uczestniczyłam w obydwu pielgrzymkach. W tej ostatniej brały udział 52 osoby, w tym: 5 kapłanów, trzy siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, z Matką Generalną Anną Marią, oraz niewidomi z przewodnikami. Organizatorami byli: ks. profesor Waldemar Chrostowski, któremu szczególnie dziękuję za wspaniałą organizację i przekazaną nam wiedzę, oraz krajowy duszpasterz niewidomych ks. dr Andrzej Gałka, który przewodniczył pielgrzymkowej modlitwie. Przeważali uczestnicy z duszpasterstwa warszawskiego, ale byli też z Ciechocinka, Gniezna, Bydgoszczy, Poznania i ze Śląska.
Pielgrzymka do miejsca narodzin Chrystusa i Jego apostołów, do początków Kościoła, jest silnym przeżyciem dla każdego chrześcijanina. Wejście na Kalwarię i do pustego grobu pozostawia w nas ślad na całe życie. Jest to ziemia absolutnie wyjątkowa o swoistym uroku: inaczej się tam oddycha, śpi, je, chodzi. Panuje tam inna atmosfera, inny zapach. Obszar Ziemi Świętej to 20 tysięcy  km kw. pomiędzy Morzem Śródziemnym i rzeką Jordan. Byliśmy nad nią w symbolicznym miejscu chrztu Pana Jezusa. Wyznawane są tu trzy religie. Chrześcijan jest około 140 tysięcy, najwięcej wyznawców rzymskokatolickich, ale są też Koptowie i Grekokatolicy oraz Ormianie; są też oczywiście muzułmanie i Żydzi. Tych ostatnich zamieszkuje w Ziemi Świętej 5,2 miliona. Najwięcej przybyło z Polski i Rosji. Arabów jest ok. 1,3 miliona. Większość z nich to muzułmanie. Wszyscy wyznają religię monoteistyczną, tj. wierzą w jednego Boga. Stolicą państwa jest Jerozolima. Spędzamy tu trzy noclegi w hotelu na Górze Oliwnej. Jesteśmy w Bazylice Grobu Pańskiego, zwiedzamy sanktuaria, zatrzymujemy się przy Ścianie Płaczu (miejsce modlitwy Żydów, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet). W szczelinach Ściany Płaczu znajdujemy kartki z prośbami do Boga pisane brajlem. 
	Jedną z geograficznych atrakcji Ziemi Świętej jest dolina Jerycha – najstarszego miasta świata istniejącego od 10 tysięcy lat. Występuje tu największa depresja lądowa na świecie – 400 m poniżej poziomu morza. Ziemia Święta  obejmuje 3 krainy: Judeę, Samarię i Galileę. Ta ostatnia – ojczyzna Jezusa – jest najżyźniejsza. Klimat śródziemnomorski ma porę deszczową od listopada do marca i porę suchą od kwietnia do października. My trafiamy na upały do 30°C, gdy w Warszawie w tym czasie temperatura nie przekracza kilku stopni. W Izraelu występuje bogata roślinność: cyprysy, pinie, akacje, granaty, figi, bawełna (teraz jeszcze zielona, ale już wkrótce stanie się biała jak śnieg). Zajadamy się daktylami, płyniemy po jeziorze Galilejskim (Genezaret).
Od wylądowania w Tel Awiwie poruszamy się głównie autokarem. Wiele czasu i uwagi poświęcamy modlitwie, która towarzyszy nam w odwiedzanych sanktuariach. Pierwsza na Ziemi Świętej Eucharystia odprawiona została w Betlejem w Bazylice Narodzenia. Śpiewaliśmy na niej kolędy. Szczególnie wzruszająca była procesja ze świecami i łacińskim śpiewem w Grocie Narodzenia. Ojcowie Franciszkanie opiekują się tym miejscem od ponad 700 lat. Byliśmy tu w Bazylice Zwiastowania, ze śpiewem pieśni maryjnych. Byliśmy na Górze Błogosławieństw, gdzie Pan Jezus przekazał osiem błogosławieństw.  Na Górę Tabor – Przemienienia – dostajemy się taksówkami, czekamy w kolejce, bo ruch pielgrzymkowy w całej pełni. Nawiedzamy sanktuaria takie jak: Ain Karem – Sanktuarium Narodzenia Jana Chrzciciela i nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę;   jesteśmy w Sanktuarium Stella  Maris – Gwiazda Morza, serce zakonu karmelitańskiego;  w Kanie Galilejskiej – miejscu pierwszego cudu, tj. przemienienia wody w wino podczas wesela; w Tyberiadzie – w kościele św. Piotra; w Kafarnaum (mieście Jezusa); w Betanii – w Sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza; w Getsemani – tu odprawiana jest Eucharystia w kościele „Pater noster ”  („Panie naucz nas modlić się” – proszą apostołowie. Jezus daje im modlitwę „Ojcze nasz” - my śpiewamy ją po łacinie). Wśród tablic z tekstem „Ojcze nasz” znajdujemy też teksty brajlowskie: hiszpańskie, włoskie, niemieckie, francuskie. Nawiedzamy kościół św. Anny z grotą narodzenia Anny i sadzawką owczą, przy której Jezus uzdrowił chromego, mówiąc: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”;  Syjon Chrześcijański; kościół św. Piotra „O Pianiu Koguta”;  Wieczernik,  w sanktuarium przy nim odbywa się końcowa Eucharystia podsumowująca pielgrzymkę;  Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. We wszystkich nawiedzanych kościołach, sanktuariach była wspólna modlitwa i śpiew dostosowany do okoliczności – treści sanktuariów. Szczególnego wzruszenia doznaliśmy, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Stacje umieszczone są na ulicy, wśród handlujących i rozmawiających ludzi. Nam przeszkadza to w wyciszeniu się. Stacja III i IV zostały przebudowane przez polskich żołnierzy – wygnańców, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terenie Palestyny. Te stacje są dziękczynieniem za przetrwanie. Ostatnie stacje znajdują się na terenie Bazyliki Grobu Bożego. 
	Jesteśmy w Hajfie i w Cezarei Nadmorskiej, związanej ze św. Pawłem. Stąd odbył ostatnią podróż do Tarsu, a potem do Rzymu. 
Spośród czterdziestu muzeów zwiedzamy dwa: 
- Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu –  znajdujemy tu bliski nam pomnik Janusza Korczaka. Jesteśmy w miejscu modlitwy za żydowskie dzieci, które zginęły podczas wojny. Wymienia się je z imienia i nazwiska, oraz
 -  Muzeum Izraela, gdzie można prześledzić rozwój Jerozolimy. Jerozolima, w której jesteśmy najdłużej, leży na wysokości 900 m n.p.m. Dzieli się na dzielnice: żydowską, ormiańską,  muzułmańską i  chrześcijańską. Ma siedem bram. My poznajemy najbardziej znaną - Damasceńską. Zatrzymujemy się na Pustyni Judzkiej, by zobaczyć osła, zetknąć się z Beduinami, obdarować dzieci proszące o słodycze, dosiąść wielbłąda i zrobić na nim zdjęcie. 
	Ostatni pielgrzymkowy dzień spędzamy nad Morzem Martwym. Jest to fenomen przyrodniczy. Zasolenie wody wynosi 26 procent. Jest upalny dzień, niektórzy decydują się na kąpiel. 
	Nasz wyjazd obfitował we wrażenia duchowe i poznawcze. Wymagał kondycji, dobrego zdrowia i pewnych zasobów finansowych. Doznane przeżycia rekompensowały jednak wszystko. To ksiądz prof. Waldemar Chrostowski namalował słowami obraz, którego my zobaczyć nie mogliśmy. Dziękujemy mu za to raz jeszcze.
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6. Bogusław Witek – Czas projektobrania (część 1.)

Prawie każdy z nas, będąc dzieckiem, lubił czytać bajki. Wśród nich były takie, które można zaliczyć do klasyki, tak jak westerny do klasyki walki dobra ze złem, gdzie dobro zawsze zwycięża. W klasycznych bajkach pojawiał się bohater wzbudzający sympatię przez sam fakt, że normalnie nikt nie postawiłby na niego złamanego grosza. Mamy Kopciuszka – półsierotę z patologicznej rodziny, mamy najmłodszych przedstawicieli rodzeństwa, wszelkiej maści niedojdy, fajtłapy i niezguły, których jedynym kapitałem jest naiwność i dobre serce. Niewiele to, ale w bajce wystarczy do tego, by wszystko poszło dobrze. W niejednej bajce nasz poczciwy bohater musiał pokonać niezliczone trudności, niebezpieczeństwa, zasadzki i pokusy, by dostać się do upragnionego celu, do źródła zdrowia i bogactwa, mądrości i szczęścia. Musiał po drodze ominąć zastawione na niego pułapki, przezwyciężyć strach, przechytrzyć czające się potwory i złe uroki. Pomagała mu w tym: determinacja, czasem naiwność, a w ostateczności – dobre wróżki.
Fakt, iż w świecie dorosłych obowiązują podobne reguły dostępu do publicznych funduszy, potrzebnych na różnego rodzaju działalność „dla dobra i na rzecz”, wyraźnie wskazuje na to, że wszyscy, tj. starający się o te środki, jak i ustalający zasady ich przyznawania, wychowali się na tych samych bajkach.  Zawiązuje to, pewnego rodzaju nić porozumienia między autorami programów pomocowych i tzw. konkursów ofert oraz reprezentantami organizacji społecznych występujących z wnioskami o przydział środków na realizację zadań,  szumnie nazywanych „projektami”. Dzięki temu  niepisanemu porozumieniu, wszyscy wiedzą, że droga do pieniędzy, choć pozornie stojąca otworem dla każdego podmiotu spełniającego formalne wymogi, w istocie nie będzie łatwa, lecz najeżona trudnościami i pułapkami, a przyświecać jej będzie biurokratyczna mitręga. Do sukcesu potrzebny będzie czas, cierpliwość i ogromna ilość papieru pochodzącego z wycinki amazońskich lasów, ale cel uświęca środki i osiągną go ci najwytrwalsi i najlepiej obeznani z bajkami. Potrzebne im będą: roztropność, znajomość magicznego języka, łut szczęścia, a niekiedy też pomoc „wróżki”, w którą wcielą się instytucje i osoby lepiej znające się na rzeczy.
	Słowo „projekt” zrobiło w ostatnich latach wielką karierę. Dawniej kojarzyło się z planem, propozycją, nieśmiałą ofertą czekającą na czyjś ważny podpis do tego, by się wcielić w życie. Dziś stało się słowem – kluczem otwierającym drzwi do skarbca, dającym zatrudnienie ludziom, oznaczającym nie tylko plan przedsięwzięcia, ale też samo przedsięwzięcie. Dla wielu organizacji od lat zajmujących się działalnością pomocową i rehabilitacyjną, słowo to coraz częściej wyraża perspektywę przetrwania, widmo „być albo nie być!”.   
 
Kiedyś było lepiej (?)

Kiedyś wszystko było łatwiejsze, powietrze zdrowsze, świat piękniejszy, a my... młodsi! I już ten ostatni element wystarczy do tego, by dawniejsza rzeczywistość jawiła się nam jako bardziej przyjazna od obecnej. Nas interesują jednak porównania finansowych realiów działalności organizacji mających statutowo zapisaną misję niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym, istniejących przed i po zmianach ustrojowych w naszym kraju. Pieniędzy na działalność zawsze było mało, ponieważ, odkąd sięgam pamięcią, zawsze był jakiś kryzys i jakieś przejściowe trudności, ale w gronie uprawnionych organizacji starających się o fundusze, było po pierwsze – luźniej, po drugie – trudności te nie zagrażały trwałości istniejących struktur. Można było do nich przywyknąć i jakoś się z nimi oswoić, jak z wrednym psem sąsiadów. Istniał Polski Związek Niewidomych, prowadził statutową działalność „dla dobra i na rzecz”, a w trudniejszych momentach, można się było zwrócić gdzieś wyżej. Gdy to nie przynosiło skutku, w odwodzie był jeszcze telefon do kolegów z egzekutywy. Każdy szef liczącego się stowarzyszenia powinien był mieć rekomendację partyjną, a ta, przy okazji różnych szkoleń i narad, stanowiła okazję do nawiązywania szeregu cennych kontaktów z kierownikami zakładów pracy. Nic bardziej nie budowało podówczas przychylności ludu, jak trochę deficytowych dóbr „załatwionych” po znajomości u wspierających się towarzyszy. Członkowie PZN wzywani po odbiór konserw czy odzieży też byli zadowoleni, gdyż mieli świadomość, że Związek na coś się przydaje, nie to, co teraz... 
Po zmianach ustrojowych upadły wielkie zakłady pracy, przestały działać stare koneksje. Porobiło się niezłe zamieszanie, niezbyt dobre zwłaszcza dla tych, którzy zawsze głównie cenili sobie święty spokój. Towary przestały być deficytowe, wzrósł za to popyt na gotówkę. Powstało wiele nowych, prywatnych podmiotów gospodarczych, które przez pewien czas były nawet skłonne wspierać działalność społeczną, aż do chwili, gdy instytucja jednego procentu na OPP, fundusze unijne  oraz konkursy ofert na realizacje zadań zleconych przez PFRON, położyły kres filantropii, a zainicjowały wyścig po konkretne pieniądze. A skoro nastał pluralizm, jak grzyby po deszczu powstały fundacje i stowarzyszenia, nikt nie musiał już czekać na swoje „pięć minut” w starych strukturach ani na ponowny wybór do władz, teraz każdy mógł pod własną flagą i na równych warunkach wnioskować o przydział środków na działalność „dla dobra i na rzecz”...

Nastał sezon projektów

A dla urzędów rozdzielających fundusze – ciężki, pracowity okres. Jak w tym rojowisku podmiotów chętnych do pomocy ludziom niepełnosprawnym dokonać właściwego wyboru? Jak przeniknąć umysły tysięcy osób składających swe podpisy na wnioskach, jak rozpoznać ich rzeczywiste intencje i możliwości? Jak oddzielić wyświechtane hasła od szczerych chęci, cynizm od idealizmu, pazerność od ambicji? Stary wyjadacz czy naiwny żółtodziób, każdy potrafi sklecić kilka zdań przedstawiających trudne położenie swych potencjalnych beneficjentów oraz siebie w roli ich wybawiciela, a jeśli nie potrafi przekonująco pisać, może to komuś zlecić. Cóż robić? Urzędnik powinien w takich razach być obiektywny i niewzruszony, wymyślono więc konkursy ofert na zadania zlecone obejmujące także sferę działalności rehabilitacyjnej. Na początek stworzono niełatwe do rozgryzienia, bo zaszyfrowane specyficznym językiem, zasady formalne, mające zapewnić pierwszy odsiew. System pułapek i przeszkód, na których potykają się nieuważni wnioskodawcy. Oto przykład: w ogólnych zasadach pierwszej edycji konkursu dla jednostek i organizacji pozarządowych, ogłoszonego w bieżącym roku przez urząd miejski pewnego wojewódzkiego miasta (dla ułatwienia podpowiem, że leży pomiędzy Oławą a Oleśnicą), konkursu pt. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, podano, iż w ramach kosztów projektu mogą być dokonywane zakupy środków trwałych, a w końcowej części tego punktu, na liście wydatków, które nie mogą być dokonywane, umieszczono również zakupy środków trwałych. Jeśli coś można, a równocześnie tego nie wolno, to przezorność podpowiada, że lepiej tego zaniechać, a kto nie czyta uważnie do końca będzie miał pecha! A kto z Państwa zgadłby co to znaczy, że miejscem realizacji zadania jest miasto... (tu podano nazwę wspomnianego grodu nad Odrą)? Czy chodzi o to, że realizacja wszystkich czynności objętych projektem ma się odbywać w obszarze administracyjnym miasta, a może chodzi o miejsce zameldowania docelowych beneficjentów? Otóż nie! Oznacza to siedzibę wnioskodawcy, miejsce złożenia wniosku i jego późniejszego rozliczenia. To tylko dwa drobne przykłady zasadzek przygotowanych dla gapowatych autorów projektów, kto w nie wpadnie, tego wniosek wyląduje w koszu, czyli zostanie odrzucony z powodów formalnych.
	Teraz przychodzi kolej na drugi etap konkursu, czyli merytoryczną ocenę wniosków i przyznawanie punktów przez komisję. Ale myli się ten, kto sądzi, iż brana jest pod uwagę społeczna użyteczność działań będących zamiarem stowarzyszeń ubiegających się o środki na ich realizację. Wszystkie mają przecież w statucie wpisane te działania, toteż łaski, za przeproszeniem, nie robią, a komisja nie po to została powołana, żeby oceniać poziom wzruszenia jej członków losem ludzi potrzebujących pomocy! członkowie komisji nie mają poza tym nic wspólnego ze środowiskami wnioskodawców oraz ich działalnością.
Punktuje się co innego: biegłość w znajomości projektowego języka: wiedzę o tym, co to cel zadania, środki do realizacji zadania oraz rezultaty zadania, które dzielą się dodatkowo na „twarde” i „miękkie”. Oceniana jest merytoryczna poprawność planu finansowego, to, czy przypadkiem niektóre punkty kosztorysu nie są zbyt duże, skoro zawsze mogą być mniejsze, ocenia się też oryginalność i nowatorstwo, dodając punkty tam, gdzie projekt wyda się ciekawy członkowi komisji, a ujmując tam, gdzie go znudzi lub uśpi.

Co to oznacza dla środowiska niewidomych i słabowidzących?

O tym przeczytają Państwo za miesiąc, w sierpniowym numerze.
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7. Hanna Pasterny – Sami o sobie

	W lutowym numerze „BIT-u” został opublikowany tekst Karoliny Perdek pt. „Co z tą młodzieżą?”. Po przeczytaniu go, nasunęło mi się kilka refleksji.
Szkołę podstawową ukończyłam w ośrodku dla niewidomych w Laskach. Potem kształciłam się razem z widzącymi. Miałam i nadal mam kontakt z kilkoma osobami z mojej klasy z podstawówki i paroma koleżankami z internatu. Będąc w liceum, dwukrotnie uczestniczyłam w organizowanych przez PZN obozach anglistycznych. To była świetna inicjatywa. Codziennie odkrywaliśmy tajniki angielskiego. Były wspólne spacery i wycieczki. Poznałam innych niewidomych i niedowidzących uczących się w szkołach masowych, z którymi mogłam się powygłupiać i porozmawiać na ważne dla mnie tematy. 
W drugim obozie wzięła też udział niewidoma młodzież z Niemiec i Wielkiej Brytanii, co jeszcze bardziej poszerzyło moje horyzonty.
	Na kolejny PZN-owski obóz, już jako absolwentka studiów, pojechałam cztery lata temu. Komfortowe warunki, ludzie z całej Europy, możliwość doskonalenia nie tylko angielskiego – to były najważniejsze zalety. Jednak niestety sporo się zmieniło. Przede wszystkim zabrakło życzliwości i przyjaznej atmosfery. W czasie wolnym, którego było zdecydowanie za dużo, wielu niewidomym trudno było znaleźć przewodnika, mającego ochotę z nimi wyjść. Na poprzednich obozach tego nie zauważyłam. Osoby niedowidzące, zawsze będące w zdecydowanej większości, same proponowały wspólne wyjścia. Tym razem była to rzadkość. Na zakopiańskim obozie zbulwersowały mnie również komentarze i wyśmiewanie się części polskiej grupy z niektórych obcokrajowców, np. z dziewczyny nieumiejącej jeść z pomocą noża. W obecności paru osób z kadry powiedziałam, że nie podoba mi się to. Skoro w nazwie turnusu widnieje przymiotnik „rehabilitacyjny”, dziewczynie należy pomóc i tutaj mogłaby się tego nauczyć. Usłyszałam, że przesadzam, ona nie jest dzieckiem i nikt nie ma czasu. Ostatecznie na szczęście otrzymała pomoc.
	Odnoszę wrażenie, iż obecnie od niepełnosprawnych wzrokowo młodych ludzi zdecydowanie mniej się wymaga. Parę lat temu brałam udział w Letniej Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Na rozmowie kwalifikacyjnej, mimo że nie wiedzieliśmy jeszcze kto przejdzie przez sito eliminacji, wszyscy musieliśmy podpisać umowę. Zobowiązywała nas ona m.in. do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, przestrzegania ciszy nocnej, zakazywała palenia na terenie ośrodka i spożywania alkoholu. Konsekwencjami niepodporządkowania się było natychmiastowe usunięcie ze szkolenia i konieczność zwrotu wysokiego stypendium. Nikt nie protestował. Wszyscy podpisali umowę i się do niej dostosowali. Gdy opowiedziałam to niewidomemu znajomemu, stwierdził, że to skandal, ograniczanie wolności i on nigdy by się takiemu terrorowi nie poddał. Mam inne zdanie. Ta umowa nie była zamachem na moją wolność. Oczywiste jest, że skoro ktoś w nas inwestuje, ma prawo wymagać. Dlaczego nie mówi się o tym w Związku Niewidomych? Dlaczego nie uczy się szacunku dla innych i doceniania przyznanych organizacji środków? Na wspomnianym obozie językowym w Zakopanem lekcje angielskiego były obowiązkowe tylko teoretycznie. Były osoby, które notorycznie piły. Imprezowały całymi nocami, nie dając innym spać. Potem nie przychodziły na zajęcia i nic się nie działo. Dlaczego nie wyciągnięto wobec nich konsekwencji? Przecież za obóz płaciliśmy niewiele. Resztę dofinansowano. Mógł skorzystać ktoś inny, kto naprawdę chciał się uczyć. Część uczestników PZN-owskiego szkolenia dla liderów młodzieżowych również nie przejęła się swoim zadaniem. Był to kolejny, darmowy wyjazd, na którym można było poszaleć...
	Obecnie młodzież z dysfunkcją wzroku ma znacznie więcej możliwości. Dzięki rozwojowi techniki dużo łatwiej jest się uczyć wspólnie z widzącymi. Nauczyciele ze szkół masowych popełniają błędy. Niestety, zdarza się, że ulgowo traktują niepełnosprawnych uczniów i zawyżają im oceny, bo przecież oni już i tak są bardzo pokrzywdzeni przez los. W Laskach do znudzenia wbijano nam do głów, że jeśli chcemy się uczyć z widzącymi, musimy dać z siebie wszystko, a nawet w czymś być lepsi od nich. Teraz zapomina się o wymaganiach. Skutek jest taki, iż młody człowiek przyzwyczaja się do tego, że wszystko mu się należy. Przed rozpoczęciem studiów sprawdza, czy na uczelni jest pełnomocnik ds. niepełnosprawnych studentów. Oczywiście stanowisko pełnomocnika jest potrzebne (sama raz skorzystałam z jego pomocy), ale jego obecność sprawia, że niektórzy studenci czują się zwolnieni z aktywności i kreatywności. Po co się wysilać, skoro ktoś inny może coś za nich załatwić. Po zakończeniu edukacji nie mają motywacji do szukania pracy. Nie warto, bo można mieć całoroczne wakacje: mnóstwo wyjazdów z Crossu, od czasu do czasu udział w szkoleniu zorganizowanym przez PZN czy Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, coroczny wyjazd na turnus, prawie w całości sfinansowany przez PCPR. Znam młode osoby, które mówią wprost, że nie chcą pracować, bo skończyłaby się ta sielanka. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce stało się ich sposobem na życie i nic z tego nie wynika.
	Czy można coś zrobić, by tę sytuację zmienić? Sądzę, że należy działać wielotorowo. Dużo zależy także od PZN-u. Dobrze, iż Związek organizuje szkolenia dla nauczycieli pracujących z niewidomymi w szkołach masowych. Niewidoma i niedowidząca młodzież, od osiemnastego roku życia, może uczestniczyć w różnych kursach, międzynarodowych wymianach, zagranicznych wolontariatach. O młodszych zapomniano. Są jedynie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z rodzicami. Warto byłoby wrócić do organizowania kolonii i obozów. Podczas tych wakacyjnych wyjazdów poznawaliśmy nowe miejsca i ludzi. Niektóre z tych moich znajomości przetrwały długie lata. Uczyliśmy się też niezależności i mogliśmy swobodnie porozmawiać. Uważam również, że najwyższa pora, by od młodych ludzi zacząć wymagać, stawiać granice i wyciągać konsekwencje. Jak to możliwe, że osoba, która nie uczestniczy w zajęciach, jest arogancka, szczyci się tym, że spała na podłodze, bo nie była w stanie dotrzeć do łóżka (u kierownictwa obozu interweniował w jej sprawie nawet personel pensjonatu), pięć miesięcy później znów bierze udział w PZN-owskim szkoleniu, mimo że jest dużo chętnych i nie dla wszystkich wystarcza miejsc? Nie jest dobrze, gdy wciąż wyjeżdżają te same osoby. Powinno się to kontrolować i ograniczać liczbę wyjazdów, by życie nie zamieniło się w całoroczne wakacje.
	Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie zachowują się w ten sposób. Są w ich gronie także osoby, które wykształcenie zdobyły uczciwą, ciężką pracą, są aktywne, zatrudnione na otwartym rynku pracy. Mogłyby coś zrobić dla PZN-u, ale nie są z nim związane. Nie jest im potrzebny. Nie czują też, żeby Związek ich potrzebował. Sądzę, iż dobrze by było zatrudniać tych ludzi do prowadzenia różnych szkoleń i warsztatów, na których mogliby się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, a przy okazji swoim przykładem zmotywować innych. Szkolenia są zazwyczaj finansowane z różnych funduszy i programów celowych. Mimo że w naszej organizacji jest wielu specjalistów, często niepotrzebnie zatrudnia się ludzi z zewnątrz. Dlaczego nie dać zarobić swoim? To inwestycja, która się opłaca. Człowiek doceniony chętniej angażuje się w pracę społeczną. Chce mu się działać, bo widzi, że warto i że ma to sens. Należy również pamiętać o rozproszonych po integracyjnych i masowych szkołach gimnazjalistach i licealistach. Dzięki organizowaniu dla nich spotkań i wyjazdów, wzajemnie się poznają, nauczą wspólnej pracy, co w przyszłości z pewnością zaowocuje! PZN może na tym wiele zyskać.
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8. Anna Chamarczuk - Spotkania ze sobą (1)

Drogi Czytelniku!
Chciałabym zaproponować Ci cykl artykułów, które, najogólniej mówiąc, mają na celu wejrzenie we własne wnętrze oraz sięgnięcie do ukrytych tam skarbów. Rozważania te będą obejmowały różne aspekty i możliwości duchowego rozwoju człowieka, a także sposoby radzenia sobie z trudnościami i lękami wypływającymi w dużej mierze z naszej interpretacji rzeczywistości.
Jako kanwę wstępnych rozważań proponuję książkę Colina P. Sissona pod tytułem “Wewnętrzne przebudzenie. Pierwsze kroki ku świadomemu życiu”. Myślę, iż pozycja ta zasługuje na to, aby znaleźć się w formie nagrania w zbiorach Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Colin P. Sisson, nowozelandzki pisarz, psycholog i filozof jest również autorem innych, godnych polecenia pozycji, takich jak: “Podróż w głąb siebie” czy “Niezwykła moc świadomego oddychania”.
Wróćmy jednak do naszego “przebudzenia”. Aby się przebudzić trzeba najpierw uznać, że śpimy. Sen ów polega między innymi na tym, że sprawy przychodzące z zewnątrz decydują o naszym szczęściu, wolności i potencjalnych możliwościach. Trudno nas za to winić: ma to swoją genezę w wychowaniu wyniesionym z domu rodzinnego, wieloletniej edukacji szkolnej, systemach religijnych, które akceptujemy. Wydaje nam się na przykład, że jeśli się odpowiednio wykształcimy, będziemy dbać o urodę oraz o kondycję fizyczną, zwiążemy się z odpowiednimi osobami, to wtedy (często tylko wtedy) będziemy szczęśliwi. Tymczasem życie pokazuje, że jest inaczej. Zawsze na coś czekamy, zawsze mówimy: GDYBY.  „Gdyby on, ona była inna, gdybym była zgrabna, gdybym widział...”.
Otóż przebudzenie polega na tym, aby uświadomić sobie, uwierzyć, że jesteśmy pełni, tacy, jacy jesteśmy. Trzeba porzucić poszukiwanie jakiejś obiektywnej, zewnętrznej prawdy, szczęśliwości, której nam poskąpiono z różnych powodów. Każdemu czegoś brak i, uwierzcie mi, nawet człowiek, który pozornie (często w ocenie innych) ma wszystko, co w życiu ważne, może cierpieć wewnętrzne katusze. Fakt, że jesteśmy piękni, zgrabni, młodzi, że lepiej widzimy, szybciej biegamy, w niczym nie polepsza naszego prawdziwego rdzenia  naszej wewnętrznej istoty. 
Zadanie, które przed nami stoi, polega więc na tym, by zamiast szukać tego, czego nam brak, odkryć to, kim już jesteśmy! Przy czym nie chodzi tu o pozytywną ocenę naszych dokonań, lecz o to, że jesteśmy potrzebni na tym świecie dokładnie tacy, a nie inni. Wszystko ma swoją harmonię i sens. Oczywiście edukacja, zdobywanie doświadczenia i tego, co służy naszemu rozwojowi, ma swoją wartość, jest potrzebne, kształtuje nas i wyposaża w wiedzę oraz pozwala poznawać otaczający świat. Jednak prawdziwe szczęście to stan umysłu, to sposób interpretacji docierających do nas bodźców. Również, a może nawet przede wszystkim, tych trudnych i bolesnych. To, co czujemy w związku z danym wydarzeniem, zależy od tego, jak je zinterpretujemy, co sobie o tym powiemy. 
Powinniśmy dążyć do tego, by nie pozwalać zapanować nad sobą negatywnym emocjom, wywołanym przez przykre doświadczenia, czy zachowanie ludzi, przez których cierpimy. Jednym słowem - nie można reagować jak przełącznik pod wpływem zewnętrznych okoliczności. Prostym przykładem jest tu sytuacja, w której nas doceniono i w związku z tym, nasza wewnętrzna samoocena zwyżkuje. Natomiast, gdy spotyka nas krytyka, mamy poczucie małej wartości i źle o sobie myślimy. Oczywiście nie może być tak, że nic nas nie porusza czy nie denerwuje. Trzeba jednak starać się uniezależniać swój wewnętrzny dobrostan od zdarzeń oraz ocen i działań innych ludzi. Jest to, rzecz jasna, proces długotrwały i niełatwy. Zaręczam jednak, że nawet drobne postępy na tej drodze dają dużo radości i zmieniają nasze postrzeganie samego siebie.
Nasze najgłębsze poczucie wartości i sensu indywidualnego życia powinno pozostać constans bez względu na okoliczności. Do osiągnięcia tego celu prowadzi między innymi zrozumienie faktu, iż wszystko, co przychodzi do nas z zewnątrz jest zagrożone możliwością utraty. Natomiast strach przed utratą powoduje niemożność odczuwania szczęścia, które jest ściśle powiązane z pewnym spokojem, brakiem lęku, pewnością zachowania dobrego dla nas stanu. Tak więc, rodzi się paradoks, dążymy do czegoś, co tak naprawdę powoduje w nas na wstępie kolejny lęk przed utratą zdobytych  czy otrzymanych wartości. No właśnie... otrzymanych! Skupmy się na tym słowie, ponieważ odpowiednie przeanalizowanie go niesie za sobą możliwość pewnego rozwiązania i zrozumienia problemu.
Dużo jest rzeczy, uczuć i wartości, które otrzymujemy. Część z nich jest wynikiem naszej ciężkiej pracy i starań, część dostajemy jakby w prezencie. Wymienić tu można pozycję społeczną, uznanie i szacunek otoczenia, dobra materialne, które nabyliśmy lub otrzymaliśmy, oraz uczucia, którymi zostaliśmy obdarowani. Skoncentrujmy się przez chwilę na uczuciach. Jest to sfera interakcji międzyludzkich, w bardzo małym stopniu zależna jedynie od nas, a tym samym bardzo podatna na utratę i cierpienie. Czy to znaczy, że aby uniknąć ewentualnego cierpienia, nie należy się zbyt mocno angażować? Otóż nie! byłoby to sztucznym wymuszaniem czegoś na sobie, życiem pod kontrolą, bez spontaniczności, a więc dosyć bezbarwną egzystencją. Kluczem jest tu traktowanie wszystkiego, co do nas przychodzi z zewnątrz, jako daru, wielkiego, wspaniałego, ale jednak daru. Nawet jeśli zostanie on nam odebrany, nie zmieni to naszej istoty. Dar ten nie może nas konstytuować, stwarzać, uzależniać od siebie, bowiem jesteśmy już wartością samą w sobie. Wszelkie zewnętrzne doświadczenia życiowe, które do nas docierają, pozwalają nam to odkrywać na tysiące sposobów. Jest to koncepcja zgoła odmienna od powszechnie znanych. Próba takiego spojrzenia na rzeczywistość  pozwoli nam stopniowo odkryć, że jesteśmy już pełni, a odkrywamy to właśnie poprzez doświadczanie życia.
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9. Tadeusz Majewski - Zawody wykonywane przez osoby niewidome i słabowidzące (część 2.)

Europejska Unia Niewidomych na swej witrynie internetowej -   www.euroblind.org.jobwebsite/jobcategory" www.euroblind.org.jobwebsite/jobcategory opublikowała listę zawodów praktycznie wykonywanych przez osoby niewidome w krajach UE. Publikacja ta ma na celu wskazanie  możliwości rehabilitacji zawodowej członkom naszego środowiska, jak też stanowić zachętę dla potencjalnych pracodawców. Miesiąc temu przedstawiliśmy pierwszą część artykułu omawiającego wspomnianą listę zawodów. Poniżej znajdą Państwo jego dokończenie. 

11. Personel i zasoby ludzkie. W tej kategorii mamy tylko dwa stanowiska pracy. Całkowicie niewidoma pracuje w Wielkiej Brytanii na stanowisku konsultanta do spraw zasobów ludzkich. Jej praca polega na poszukiwaniu na stronach internetowych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzaniu z nimi wstępnych wywiadów celem zorientowania się w ich możliwościach zawodowych. Następnie kojarzy ich z odpowiednimi pracodawcami, poszukującymi pracowników o określonych kwalifikacjach. Jej praca w 98 proc. polega na komunikowaniu się przy pomocy środków elektronicznych. Czasami pomagają jej widzący koledzy. 
Drugą osobą jest całkowicie niewidomy kierownik działu zasobów ludzkich, również w Wielkiej Brytanii. Jest on odpowiedzialny za tworzenie sieci placówek zajmujących się zatrudnieniem wspomaganym dla różnych grup społecznych, które wymagają pomocy i wsparcia w uzyskaniu i utrzymaniu pracy. Doradza on, w jaki sposób tworzyć takie placówki, jak przekazywać informacje pracodawcom o kandydatach do zatrudnienia, jak współpracować z pracodawcami w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z zatrudnieniem. Udziela on również porad kandydatom do zatrudnienia w ich codziennych problemach. 
12. Polityka. W tej dziedzinie wymieniono pięć zawodów, a raczej zajmowanych funkcji. Są to: parlamentarzysta, minister (w Wielkiej Brytanii), zastępca mera (prezydenta miasta), specjalista od stosunków międzynarodowych oraz wysokiej rangi urzędnik. W tym ostatnim przykładzie nie podano bliżej, na czym jego praca polega. 
13. Media. Ta dziedzina stwarza duże możliwości pracy dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Szczególnie dotyczy to radia. Na liście znalazło się łącznie 15 różnych zawodów. Są wśród nich między innymi: dziennikarz, korespondent, prezenter radiowy, tłumacz, inżynier dźwięku, kontroler programu, główny wydawca.
14. Nauka, technika i technologia informacyjna. W tych dziedzinach zarejestrowano piętnaście zawodów wykonywanych przez osoby niewidome i słabowidzące. Wymienia się wśród nich przede wszystkim inżynierów różnych specjalności, a także naukowców – fizyków i matematyków. Jest wśród nich także doradca systemów komputerowych i programista. 
15. Praca socjalna. W tej dziedzinie wymienia się dziewięć osób niewidomych i słabowidzących  pracujących  jako:  środowiskowy asystent socjalny, asystent socjalny w instytucji dla osób niepełnosprawnych, wychowawca specjalny w za kładzie dla dzieci niepełnosprawnych, terapeuta rehabilitacyjny, salowa. W grupie znalazł się także socjolog i ekspert do spraw pracy społecznej oraz niewidoma osoba duchowna (teolog) w Norwegii, która pracuje w parafii i między innymi udziela porad duchowych zgłaszającym się parafianom.
Z przytoczonych konkretnych przykładów wynika, że osoby z uszkodzonym wzrokiem mają duże możliwości zawodowe i potrafią wykonywać bardzo różne zawody i zajmować bardzo różne stanowiska pracy. Dawniej uważano, że osoby niewidome mają bardzo ograniczone możliwości pracy zawodowej i są zdolne do wykonywania tylko określonych zawodów, takich jak: szczotkarz, koszykarz (wikliniarz), dziewiarz, tkacz, a w najlepszym przypadku masażysta, telefonista lub muzyk. Te trudności i ograniczenia przypisywano głównie uszkodzeniu wzroku. Dzisiaj w rehabilitacji zawodowej osób z uszkodzonym wzrokiem przyjmuje się zasadę, że osoby niewidome, a szczególnie osoby słabowidzące,  mają możliwość wykonywania wielu zawodów,  jeśli posiadają odpowiednie zdolności i cechy osobowości oraz zapewni się im odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje zawodowe oraz pomoc w adaptacji zawodowej w zakładzie pracy, w początkowym okresie zatrudnienia. 
Wypowiadający się na ten temat, wieloletni prezes Amerykańskiej Federacji Niewidomych, Kenneth Jernigan uważa, że przeciętna osoba niewidoma może wykonywać przeciętną pracę w przeciętnym zakładzie pracy, tak samo jak jej widzący kolega, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie przeszkolenie i stworzy się jej odpowiednie warunki pracy. Wiele osób niewidomych potrafi opanować czynności i zadania zawodowe w bardzo wysokim stopniu i dzięki temu uzyskiwać rezultaty pracy nie mniejsze niż pracownicy widzący (Services for the Blind  and the Organized Blind Movement. National Federation of the Blind, Baltimore 1992).
Na zmianę podejścia do rehabilitacji zawodowej osób niewidomych miały wpływ następujące fakty:
 1. Wśród osób oficjalnie uznanych za niewidome znajduje się znaczny procent osób z zachowanymi resztkami wzroku, które pozwalają na wykonywanie niektórych funkcji wzrokowych w przebiegu pracy zawodowej. Szacunkowo przyjmuje się, że wśród wszystkich osób z uszkodzonym wzrokiem, osób całkowicie niewidomych jest od 5 do 6 proc. Pozostałe osoby posiadają większą lub mniejszą zdolność widzenia, która może być wykorzystana przy wykonywaniu pracy zawodowej.
 2. Coraz więcej dzieci i młodzieży niewidomej uczy się dzisiaj w systemie zintegrowanym, gdzie ma możliwość lepiej przygotować się do życia i pracy w społeczeństwie ludzi normalnie widzących. Również programy i metody rehabilitacji ulegają stałemu doskonaleniu, co ma niewątpliwy wpływ na osiągnięcie wyższego poziomu samodzielności w życiu zawodowym. 
3. Wykorzystanie nowoczesnej elektroniki w tworzeniu specjalnego sprzętu komputerowego (np. monitor brajlowski, syntezatory mowy, programy powiększające obraz na ekranie) oraz szeregu innych pomocy technicznych (notatniki dźwiękowe i brajlowskie, drukarki brajlowskie, autolektory) otworzyło nowe perspektywy zawodowe dla osób niewidomych. Przełamana została zasadnicza bariera w dostępie do informacji i w komunikowaniu się z osobami widzącymi przy pomocy zwykłego pisma drukowanego. 
W związku z tym przyjmuje się, że możliwości zatrudnienia osób niewidomych zależą nie tylko od stopnia uszkodzenia wzroku, lecz od wielu innych czynników. Są to zarówno czynniki wewnętrzne - tkwiące w samym pracowniku, jak też czynniki zewnętrzne - związane z organizacją jego pracy.
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10. Dla wielu sport jest treścią życia!

Rozmowa z Lubomirem Praskiem – tyflopedagogiem, instruktorem tańca towarzyskiego, nauczycielem w szkole dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz prezesem klubu sportowego „UKS Sprint” we Wrocławiu należącego do struktury CROSS.

B.W. – Zacznijmy od rozszyfrowania słowa: „CROSS”, czym zajmuje się organizacja, nosząca tę nazwę?

L.P. – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” powstało w 1991 roku. Ma ono główną siedzibę w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 oraz oddziały (kluby) w całej Polsce, w większych miastach i skupiskach osób niewidomych. Zajmuje się organizacją sportu wyczynowego i rekreacyjnego w środowisku niewidomych i słabowidzących, w przeciwieństwie do Zrzeszenia Sportowego START, skupiającego wszystkie osoby niepełnosprawne (w tym niewidome). W praktyce oznacza to, że dzielimy się niektórymi dyscyplinami z udziałem osób niewidomych i część z nich prowadzona jest w „Starcie”, a część u nas, od rekreacyjnych do olimpijskich włącznie. Przykładem dyscyplin prowadzonych tylko przez CROSS są szachy oraz kolarstwo tandemowe. W tej ostatniej dyscyplinie możemy pochwalić się zdobyciem złotego i brązowego medalu na ostatniej olimpiadzie. Nową dyscypliną jest strzelectwo z broni laserowej (naprowadzanej dźwiękiem), ostatnio doszły: narciarstwo biegowe i zjazdowe. Czynione są starania o to, by do stałego zakresu dyscyplin uprawianych przez niewidomych w CROSS-ie weszły: goalball, pływanie i lekka atletyka, gdyż są one traktowane w zrzeszeniu „Start” trochę po macoszemu, podczas gdy CROSS ostatnio zorganizował w tych dziedzinach kilka udanych imprez. Warto też wspomnieć o takich, uprawianych u nas dyscyplinach,  jak kręgle klasyczne i amerykańskie.

B.W. – Zatrzymajmy się przy narciarstwie. „Bieg zjazdowy niewidomych” – czy to jest w ogóle możliwe?

L.P. – Rozgrywane są trzy konkurencje: slalom, slalom gigant oraz kombinacja alpejska stanowiąca ich połączenie. Rzeczywiście, u nas w Polsce nie ma jeszcze sportowców klasy B1, czyli całkowicie niewidomych, uprawiających wyczynowo tę dyscyplinę, są natomiast sportowcy kategorii B2, czyli bardzo słabo widzący. Poruszają się oni za cieniem przewodnika jadącego jako pierwszy, głównie jednak wykorzystując komendy przewodnika płynące z głośnika umieszczonego na jego plecach.
 
B.W. – Nie można chyba spodziewać się dużych prędkości i zadowalających wyników, skoro zawodnicy muszą uważać na komendy: „w lewo!”, „w prawo!” itp.?

L.P. – To trochę tak, jakby powiedzieć, że niewidomy nie może grać w piłkę nożną.

B.W. – A może???

L.P. – Oczywiście! i bardzo szybko przy tym biega, drybluje i strzela bramki! Na „YouTube” można obejrzeć filmik z takiego meczu, gdzie jedynie po technice prowadzenia piłki można poznać, że piłkarz nie widzi, a nie po szybkości biegu.

B.W. – A skąd taki zawodnik wie, że ma przed sobą przeciwnika?

L.P. – Nie wie, dopóki na niego nie wpadnie...

B.W - A więc jednak!

L.P. – Widziałem, np. chińskich zawodników, którzy mieli na głowach specjalne ochraniacze z gąbki służące jako amortyzatory przy zderzeniach. Oczywiście, początkujący grają dość asekuracyjnie, ulegają kontuzjom, ale grają! Trzeba dodać, że jest to gra, gdzie boisko otoczone jest bandą, drużyna składa się tylko z czterech zawodników w polu oraz bramkarza, który jest osobą widzącą. Jest też przewodnik stojący za bramką przeciwników, który non-stop instruuje i ukierunkowuje swoich kolegów.

B.W. – A co z piłką, czy jest wyposażona w jakieś sygnalizatory?

L.P. - Jest to specjalna, niekozłująca piłka dźwiękowa, z dzwoneczkami albo piaskiem w środku, ta druga nazywana jest „szumiącą piłką”. W naszej sekcji są zawodnicy słabowidzący, ale np. w Krakowie grają całkowicie niewidomi i to grają świetnie! Ciekawą rzeczą jest to, że dzięki nowoczesnej technice coraz więcej dyscyplin sportowych jest przystosowywanych do uprawiania przez osoby niewidome. Przykładem jest tu strzelectwo czy biathlon, który jako dyscyplina biegowa jest bardziej naturalny i łatwiejszy niż zjazd. Dzięki broni laserowej oraz specjalnie przygotowanym torom biegowym sposób rozgrywania zawodów prawie się nie różni od normalnych imprez. Jest też biegnący obok przewodnik...

B.W. - ...to chyba musi posiadać kondycję nie gorszą od swego podopiecznego!

L.P. – Podobnie jak w biegach lekkoatletycznych, tak i w narciarstwie przewodnik musi wykazać się nie tylko kondycją, lecz także sprawnością przewyższającą możliwości niewidomego zawodnika, ponieważ nie dość, że nie może go wstrzymywać, to jeszcze musi na bieżąco udzielać mu instrukcji i troszczyć się o jego bezpieczeństwo. Bywa niestety, że z tych powodów przewodnicy ulegają kontuzjom i to nawet groźnym, tak jak to zdarzyło się na niedawnych zawodach narciarskich.

B.W. – Porozmawiajmy o klubie UKS Sprint. Kto i jakie dyscypliny może tu uprawiać?

L.P. – UKS oznacza Uczniowski Klub Sportowy, gdyż stworzyliśmy go z myślą o uczniach naszej szkoły, ale zważywszy fakt, że najbliższy klub sportowy CROSS jest w Kłodzku, postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom wrocławskiego środowiska i stworzyć również sekcje seniorów, skupiające absolwentów szkoły i nie tylko. Największą i najbardziej prężną z nich jest sekcja tańca towarzyskiego, którą sam prowadzę, i to z powodzeniem, już ponad 7 lat, a należą do niej ludzie z całej Polski. Oprócz tego mamy młodzieżowe sekcje warcabów stupolowych, piłki nożnej i narciarstwa. Uczestniczymy w zawodach kajakarskich, choć na razie tylko jako obserwatorzy, gdyż nie dysponujemy dostępem do przystani ani własnym sprzętem. Rozwija się za to sekcja ergometrów, czyli wioślarstwa halowego. Polega ono na wiosłowaniu „na sucho” na specjalnym sprzęcie, do którego nie potrzeba wody ani łodzi. Można wiosłować na czas (z reguły są to 4 minuty), a komputer mierzący siłę wiosłowania podaje „przepłyniętą” odległość albo ustawia się teoretyczny dystans do przebycia, a komputer na podstawie pomiaru wiosłowania mierzy czas, jaki byłby potrzebny do jego pokonania. Niewidomi z reguły trenują i startują na czas. W klubie posiadamy dwa takie ergometry i, o dziwo, istnieje spore zainteresowanie trenowaniem na tym sprzęcie. Z tego co wiem, CROSS planuje w tym roku zorganizowanie dwóch zgrupowań ergometrów.

B.W. – Czy w UKS Sprint zajmujesz się sportem wyczynowym?

L.P. – Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego jestem do tego przygotowany, jednak wolę, żeby prowadzeniem treningów ze sportowcami wyczynowymi zajmowali się specjaliści. Jako były tancerz prowadzę za to sekcje tańca.

B.W. – Sądzę, że tematowi tańca osób niewidomych i słabowidzących warto poświęcić nieco więcej miejsca, zwłaszcza, że rozmawiamy z wysokiej klasy specjalistą w tej dziedzinie. Mając jednak na uwadze ograniczoną pojemność naszego miesięcznika, proponuję do tematu wrócić za miesiąc. Wtedy też pokusimy się o wnioski podsumowujące znaczenie zorganizowanych form aktywności ruchowej w naszym środowisku. 

c.d.n. 
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11. ROZMAITOŚCI

1/ Kącik bibliofila

w opracowaniu Doroty Czajki

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

Irena Matuszkiewicz – Nie zabijać pająków!

Kiedyś już czytałam kryminał tej autorki i pamiętałam, że był zabawny, więc sięgnęłam po następną książkę. Nie zawiodłam się, bo chociaż to ponury dramat ludzki, to napisany w taki sposób, że nie wpędza czytelnika w nocne koszmary. Niewielka kamieniczka, zamieszkiwana przez siedem rodzin, a nieopodal remontowany dworek przysposabiany do przyjmowania letników. Mieszkańcy kamieniczki i dworku to  niesamowicie zróżnicowany przekrój ludzkich typów. Towarzystwo trochę szemrane, trochę ekscentryczne, ale zżyte ze sobą przez długie lata wspólnego zamieszkiwania. Jedno z mieszkań  zostaje sprzedane, a do niego wprowadza się nader osobliwa para małżeńska - była milicjantka i komornik. Wszystko zaczyna im przeszkadzać, a donosom i oskarżeniom nie ma końca. Wszyscy mieszkańcy, terroryzowani przez Pająków, czyli Pająkowskich, szczerze ich nienawidzą i każdy mógłby mieć powód, żeby sprzątnąć pająka komornika. Pewnej niedzieli jeden z mieszkańców znajduje w pobliskim lesie zwłoki Pająka i zaczyna się śledztwo pogmatwane przez niekończące się plotki i dodatkowe zdarzenia. Sprawa się wreszcie wyjaśnia, a grozy sytuacji dodaje zupełnie niepotrzebna śmierć młodej, kalekiej dziewczyny, która przypadkiem wplątała się w porachunki między mordercą i denatem. Dużo by było opowiadać z detalami o tym, jak się snują domysły, pomówienia i donosy, ale lepiej sięgnijcie po książkę i poczytajcie sami.

Książka dostępna w serwisie on-line Biblioteki Centralnej, w formacie DAISY (mp3) oraz w formacie Czytaka.
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2/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

Notatniki brajlowskie - PACMate

Bieżący tekst poświęcony jest notatnikowi „PACMate”. Sam używam tego właśnie urządzenia i dlatego postanowiłem zacząć swój cykl od tego modelu. Po nim będą inne produkty tego typu. Drugim będzie Braille Sense, a potem zobaczę, co mi się uda pozyskać do przetestowania, by mój tekst odpowiadał rzeczywistości, a nie tylko temu, co można przeczytać w instrukcji obsługi.

Co to jest „PACMate”?

Sądzę, iż większość Czytelników wie, co to jest palmtop? Na wszelki wypadek wyjaśniam, że jest to kieszonkowy komputerek. Operacje na takim urządzeniu osoby widzące dokonują za pomocą rylca, naciskając na odpowiednie ikonki, tak jakby posługiwały się myszką na ekranie komputera stacjonarnego czy notebooka. Niewidomi nie mogą z tego rodzaju urządzeń korzystać, bo jak widać z tego opisu, nie potrafiliby użyć rylca do wykonania pożądanej akcji czy pisania w edytorze tekstu bez klawiatury. Są, co prawda, modele palmtopów z udźwiękowieniem i możliwością podłączenia klawiaturki na bluetooth, ale jest to rozwiązanie bardzo zawodne. Z pomocą przychodzi nam notatnik PACMate i drugi, Braille Sense, o którym napiszę w następnym artykule. Oba te urządzenia są bowiem, ni mniej, ni więcej, tylko właśnie palmtopami przystosowanymi do tego, by mogli z nich korzystać niewidomi użytkownicy.

Rodzaje PACMate i ich budowa

Notatnik ten występuje w dwóch wersjach. Pierwsza jest wyposażona w klawiaturę brajlowską, a druga w klawiaturę QWERTY (czyli znormalizowaną). Oba modele mogą być zakupione z monitorami brajlowskimi 20- lub 40- znakowymi, mogą też być pozyskane bez monitora. O cenach nie będę pisał, odsyłając Czytelnika na strony Internetowe dystrybutorów. 
	PACMate ma odpinany monitor i dlatego jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie potrzebują używać brajla a chcieliby skorzystać z takiego monitora w zestawie z komputerem.
Sam używam monitora 40-znakowego, wykorzystując go na co dzień do pracy z komputerem, ale także podczas wyjazdów przypinam go do notatnika i używam jako wyświetlacz, wyłączając udźwiękowienie, którym jest Pocket Jaws dedykowany tylko PACMate.	Klawiatura w PACMate BX, czyli brajlowska, to osiem klawiszy do brajla komputerowego, nad nią jest 8 klawiszy funkcyjnych. Pomiędzy czwórkami klawiszy brajla jest przycisk kursora w kształcie krzyża, 
a pod nim klawisz spacji. Żeby korzystać z tabulatora, shift, ctrl itd., trzeba poznać skróty klawiszowe urządzenia. Jest tego trochę, ale kto preferuje brajla, nie będzie się tym przerażał.
	Klawiatura w modelu QX, czyli normalna jak na laptopie, odpowiada już temu, co spotkamy w notebooku, z jednym wyjątkiem: nie mamy prawego klawisza ctrl. Reszta jest podobna do tego, co występuje w przenośnych komputerach.

Oprogramowanie notatnika

Urządzenie jest wyposażone w system Windows Mobile (obecnie 6.1 C) w wersji „PACMate Omni”. We wcześniejszych wersjach był ten system opatrzony numerem 4.5. Zawiera on m.in. takie programy, jak: edytor tekstu Word dla Pocket, Pocket Excel, specjalnie przygotowany edytor podobny do notatnika w komputerze pod nazwą FS Edit, przygotowany przez Freedom Scientific, Windows Media Player, Kalkulator, Internet Explorer, program pocztowy i jakieś gierki. Inne programy możemy sobie zainstalować sami, bacząc, by były one przygotowane do współpracy z Jawsem. Jeśli mamy urządzenie w wersji QX, a chcemy pisać, używając brajlowskiej klawiatury, to w wersji PACMate Omni mamy taką możliwość w całym urządzeniu. We wcześniejszych modelach można było takiej klawiatury użyć tylko w edytorze FS Edit.

Jak jest zbudowany notatnik?
Obydwa modele są dosyć duże, co podyktowane jest możliwością przypinania monitora brajlowskiego. Obydwa posiadają włącznik na przedniej ściance. Idąc do lewego boku, mamy: gniazdo do zasilacza, gniazdo mini USB, dwie szczeliny na karty compact flash, mini jack do mikrofonu zewnętrznego oraz gniazdo słuchawkowe.
	Przód urządzenia to miejsce zasłonięte zaślepką, przeznaczone do podłączenia monitora brajlowskiego, jeśli go posiadamy. Na wierzchu urządzenia mamy klawiaturę. Model BX jest nieco mniejszy, bo potrzebuje mniej klawiszy.
	Notatnik standardowo nie ma innej możliwości połączenia z Internetem jak przez drugi komputer. Jeśli dokupimy karty wifi, ethernet oraz bluetooth, to uzyskamy pełną możliwości korzystania z notatnika jak z palmtopa. Koszt tak skompletowanego zestawu wraz z 40-znakowym monitorem brajlowskim to około 25 tysięcy złotych.
	Ciekawą zaletą notatnika PACMate jest możliwość podpięcia go do komputera i użycie tzw. Pulpitu PACMate. Umożliwia to użycie klawiatury notatnika do obsługi komputera, a Jaws na nim zainstalowany, nie musi być autoryzowany, gdyż w tym trybie pracy wykorzystujemy Jawsa w notatniku wraz z jego syntezatorem mowy. Może się to przydać podczas konieczności pracy z obcym komputerem (np. w biurze, w kawiarence internetowej itp.).
	
Praca w sieci i programie pocztowym

Jak pisałem wyżej, możemy używać przeglądarki w urządzeniu, łącząc się z Internetem za pośrednictwem modemu czy łączności bezprzewodowej bluetooth lub wifi. Skonfigurowane odpowiednio połączenie pozwoli na przeglądanie zasobów sieciowych. To samo możemy robić z pocztą elektroniczną, wykorzystując odpowiednik MS Outlook w notatniku. 
O sposobach nawigacji nie będę tutaj pisał, bo to znajdziesz, drogi czytelniku, w instrukcji obsługi urządzenia.

Podsumowanie

Notatniki nie są może szczytem marzeń ze względu na ich gabaryty, a także ceny. Jednak są alternatywą dla palmtopów. Nie odważyłbym się napisać, że mogą zastąpić notebooki, jednak można je wykorzystywać w pracy, nauce, a nawet rozrywce. Mając możliwość edytowania tekstu, nagrywania notatek głosowych itp., możemy swobodnie używać tego urządzenia w różnych miejscach i to z syntezą mowy lub bez niej, co nie jest bez znaczenia w przypadku, np. uczelni czy szkoły.
	Tyle na temat PACMate. W następnym odcinku zajmę się notatnikiem Braille Sense, potem wspomnę o mniej zaawansowanych urządzeniach do sporządzania notatek elektronicznych, a na zakończenie tego cyklu omówię monitory brajlowskie posiadające również funkcje notatnika.
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3/ Listy od czytelników

Powtórka z „PIT-ologii”, czyli problem z ulgą za używanie samochodu

„Jestem nowy w grupie niedowidzących i cały czas się doskonalę. (...) Mam pytanie z tematu PODATKI. Jak należy traktować, a w zasadzie udowodnić PRZYJAZNEMU PAŃSTWU, że jest się współwłaścicielem samochodu, którym jeździ żona, bo ona widzi,  a mnie dowozi na rehabilitację. Oczywiście ja nie jestem wpisany jako współwłaściciel, bo po co, skoro nie prowadzę auta? Jestem w związku małżeńskim od 32 lat i od 15 lat rozliczam podatki razem z żoną. W PZN-ie w Szczecinie powiedziano, że aby skorzystać z tej ulgi należy być wpisanym do dowodu rejestracyjnego auta. Proszę o opinię, ja słabo orientuję się w tej materii, ale nigdzie nie znalazłem tego wymogu w przepisach podatkowych. Czy nie wystarczy, np. moje oświadczenie, ewentualnie potwierdzone przez notariusza?
Pozdrawiam, Aleksander Nowiński”.

W „międzyczasie” Pan Aleksander otrzymał i przesłał do wiadomości redakcji pismo z Wydziału Komunikacji UM informujące, iż dowód rejestracyjny został prawidłowo wystawiony w oparciu o dokument zakupu samochodu, więc brak jest podstaw do zmiany jego treści. Zwrócono też uwagę, powołując się na wyjaśnienie właściwego ministra, że dowód rejestracyjny jest dokumentem służącym do dopuszczenia pojazdu do ruchu a nie do poświadczania jego własności, toteż oczekiwania urzędu skarbowego w tej sprawie nie mają podstaw prawnych.

Od redakcji:
Zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga 
przysługuje z tytułu ponoszenia kosztów używania samochodu będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 
W opisanej przez Pana Aleksandra sytuacji chodzi zatem o udowodnienie, że jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem samochodu prowadzonego przez żonę.
Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami zawiązuje się wspólnota majątkowa, co oznacza, że wszelkie dobra nabyte przez któregokolwiek z małżonków są ich wspólną własnością, o ile zostały sfinansowane ze środków stanowiących wspólny dorobek. Oprócz tego, każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, w skład którego wchodzą dobra będące jego własnością przed zawarciem małżeństwa, bądź nabyte w trakcie trwania małżeństwa w zamian za te dobra. Do majątku odrębnego zalicza się również rzeczy nabyte przez każdego z małżonków w wyniku spadku, darowizny lub odszkodowania. Sprawy te reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
A więc, pomimo istnienia wspólnoty majątkowej małżonków, czego wyrazem jest wspólne zeznanie podatkowe, dla urzędu ważne jest ustalenie, czy samochód jest częścią majątku wspólnego, czy majątku odrębnego, czyli, kto jest jego właścicielem. Ma to istotne znaczenie dla wskazania podatnika, któremu przysługuje prawo do ulgi. Gdyby bowiem samochód był własnością żony, wtedy mogłaby ona skorzystać z powyższej ulgi tylko jako osoba, na utrzymaniu której jest osoba niepełnosprawna, a wtedy p. Aleksander musiałby się wykazać odpowiednio niskimi dochodami. Jeśli natomiast auto jest częścią wspólnego majątku, ulga może przysługiwać osobie niepełnosprawnej. 
Jak udowodnić, że się jest współwłaścicielem samochodu w przypadku braku takiego  wpisu w dowodzie rejestracyjnym? Mówiąc najkrócej  - w sposób wystarczający dla urzędnika! W praktyce możliwe są następujące działania:
Jeżeli samochód stanowi przedmiot wspólnego majątku, to powinno wystarczyć pisemne oświadczenie w tej sprawie złożone przez żonę i dołączone do dowodu rejestracyjnego. Oświadczenie podatnika jest bowiem jednym z dowodów przyjętych przez ustawę w postępowaniu podatkowym.
Jeśli taka forma okaże się niewystarczająca, wówczas do zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym potrzebny będzie dokument przenoszący własność części  samochodu na współmałżonka. Wystarczy do tego pisemna umowa darowizny, np. połowy samochodu.
Oczywiście, przekazywanie w formie darowizny przez jednego małżonka drugiemu małżonkowi czegoś, co i tak jest jego współwłasnością z tytułu wspólnoty majątkowej, jest z prawnego punktu widzenia bezprzedmiotowe, jednak żyjemy w państwie biurokratycznym, gdzie wszelkie pisemne "zaświadczenia" są dokumentami  posiadającymi magiczną moc. 
Ponoć najtrudniej jest znaleźć to, co wcale nie zginęło lub naprawić to, co nie było zepsute. A jak to jest z darowaniem komuś czegoś, co i tak było wspólne? Może się to okazać najtrudniejsze!
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12. Zasady prenumeraty

 Uprzejmie informujemy, że w 2009 r. „BIT”  wydawany jest w trzech wersjach:

1/ na papierze, w druku powiększonym, 
2/ czytany głosem syntetycznym, nagranym na płytach CD w formacie MP3, w systemie
 DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3,
 dostosowanego do płyt CD) oraz 
3/ w zapisie cyfrowym (format RTF), dostarczanym pocztą elektroniczną. 

Począwszy od tego roku „BIT” nie jest 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 przewyższająca cenę prenumeraty. 
Opłata za prenumeratę miesięcznika dostarczanego w formie elektronicznej ma charakter honorowy, stanowi bardziej docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego przez autorów i twórców na jego powstanie, niż pokrycie materialnych kosztów jego produkcji i dystrybucji, które przy tej wersji nie występują. 
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@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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