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1. W kilku słowach

Szanowni Państwo!
Przełom lipca i sierpnia, od zakończenia II Wojny Światowej, dla wszystkich Polaków oznacza kolejną rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego narodu. W tym roku mija 65 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego i chociaż coraz bardziej rzedną szeregi świadków tamtych dramatycznych dni, w świadomości każdego cywilizowanego człowieka wydarzenia te niezmiennie wywołują szok i zadumę. Nigdy dotąd, w nowożytnej historii wojen, żadna ze stolic nie doświadczyła w tak krótkim czasie takiego bezmiaru heroizmu, martyrologii, bestialstwa i hańby! Zrównano z ziemią milionowe miasto i wymordowano ponad 250 tysięcy jego mieszkańców – w środku Europy, w połowie XX wieku! W biograficznym artykule pt. „Troje zwykłych bohaterów” Józef Szczurek przedstawia trzy krótkie historie młodych powstańców, którzy w walkach stracili wzrok, nie stracili jednak woli życia, udowadniając, jak wiele można osiągnąć w zmaganiach z losem. 
W lipcu tego roku do składu kolegium redakcyjnego naszego miesięcznika weszła nowa osoba, którą jest Pani Anna Wietecha. Oto, co w kilku słowach pisze o sobie Pani Anna: 
„Doktorantka Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Prezesa PFRON, poetka, gitarzystka, wielbicielka muzyki klasycznej. Interesuje się także tyfloinformatyką i językami obcymi”. Witamy wśród nas i życzymy owocnej współpracy!
Jeden pan w radiu powiedział, że jeśli lato w tym roku ma być do końca takie jak do tej pory, to niech już lepiej się to lato skończy! Ja się jednak z nim nie zgadzam, bo dzięki deszczowym chmurom, regularnie i obficie zraszającym nasze ulice i trawniki, mogę spędzać długie godziny przy komputerze, redagując dla Państwa kolejny wakacyjny numer, nie żałując, że gdzieś czekają na mnie „słońce, góry, woda, las”, a mnie wciąż tam jeszcze nie ma!
Aż trudno uwierzyć, że są takie miejsca na ziemi, gdzie w lecie przez całe dwa tygodnie nie spada z nieba nawet kropla deszczu! Proponuję zajrzeć do jednego z takich miejsc, odbywając trzecią już, tego lata, podróż marzeń z Teresą Dratwą. Jeśli to dla kogoś zbyt daleko, może zadowolić się opisem udanej wycieczki do Mielna, zorganizowanej przez terenowe koło PZN w Bydgoszczy. Pomyślałem sobie, że gdybym w swoim macierzystym kole zaproponował udział w 6-dniowej wycieczce za 400 zł od osoby, to pewnie by mnie wyśmiano, twierdząc, że niewiele więcej (po otrzymaniu dofinansowania z MOPS-u) kosztowałby dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny! Szczęściem dla autorki, Zofii Krzemkowskiej, i dla Czytelników, bydgoskie koło po konsolidacji jest na tyle liczne, że znajdzie się tam 50 osób z gestem i fantazją!
Czy pamiętają Państwo z dzieciństwa taką wyliczankę: „...temu dała, bo malutki, temu dała, bo skromniutki, temu dała, bo pięknie prosił, a tamtemu, bo wodę nosił”? Ten fragment wierszyka o sroce warzącej kaszkę dla swych dzieci, pasuje też do lapidarnego skwitowania wyników niejednego turnieju, konkursu - czy to odbywającego się w strukturach PZN-u, czy poza nimi, wszędzie tam, gdzie w jury zasiadają sami organizatorzy i gdzie nagrody i miejsca przyznawane są „po uważaniu”. Któż z nas nie doświadczył choć raz podobnych, jakże swojskich klimatów, niewinnego kumoterstwa strojnego w krawaty, oklaski i protokoły, choć raz nie usłyszał w odpowiedzi: „przecież to tylko zabawa!”? Myślę, że chyba każdy. A że dobrze jest się czasem rozerwać, proponujemy zapoznać się z relacją z takiej właśnie „ zabawy”, zorganizowanej w czerwcu bieżącego roku w Okręgu Łódzkim PZN, podczas której jedna z naszych Czytelniczek, zamiast ubawiona, poczuła się pokrzywdzona i oszukana. Oczywiście, przyzwoitość nakazywała zweryfikować otrzymane informacje, cóż z tego, skoro mój mail, wysłany do sekretariatu wspomnianego Okręgu, nie doczekał się odpowiedzi. Oddajemy więc głos Pani Anecie Rybińskiej w relacji zatytułowanej: „Komu nagrodę?”
	Czytając Miesięcznik „BIT”, warto pamiętać o tym, kto jest jego wydawcą. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, z siedzibą w Warszawie zajmuje się bowiem nie tylko edycją miesięcznika, lecz również innymi przedsięwzięciami liczącymi się dla naszego środowiska. Aby je Państwu przybliżyć, publikujemy w niniejszym numerze notkę, zawierającą wybrane merytoryczne fragmenty z posiedzenia Rady Fundacji, dokonującej oceny jej działalności w ostatnich 12 miesiącach. 
Sierpniowy „BIT” zawierać będzie też dokończenie dwóch materiałów: moich spekulacji na temat wpływu „projektowej mody” na kondycję osób niewidomych i ich najbardziej liczącej się organizacji oraz dokończenie wywiadu przeprowadzonego z szefem wrocławskiego klubu CROSS – Lubomirem Praskiem, który tym razem, słowami Andrzeja Rosiewicza, zaprosi nas do letniej samby! Proszę zajrzeć też do działu ROZMAITOŚCI, gdzie powinni Państwo znaleźć kilka ciekawych rzeczy, a do lektury książek polecanych w „Kąciku bibliofila”, sam chciałbym Państwa zachęcić, gdyż tak się składa, że znam te pozycje jako bardzo „wciągające”. Nie zapomnieliśmy też o psach przewodnikach. W ślad za Gazetą Prawną i Gazetą Wyborczą proponujemy odwiedziny w kilku lokalach gastronomicznych w Warszawie i Poznaniu, by przekonać się, co się zmieniło w sposobie podejścia personelu tych placówek do korzystania z nich przez osoby niewidome w towarzystwie psów przewodników po 19 czerwca, tj. po wejściu w życie zmian w przepisach, które nadały niewidomym większe uprawnienia w tej dziedzinie. Relacje te można by skomentować stwierdzeniem, że jak zwykle prawo kroczy własną drogą, a życie własną, jednak temat, moim zdaniem, wart jest rozwinięcia i spojrzenia nań z nieco innej strony. Należymy do społeczeństwa wybitnie niezdyscyplinowanego, mającego w pogardzie przepisy, regulaminy i zasady, także te, dotyczące trzymania czworonogów i postępowania z nimi. Zwykle rozpieszczamy je albo traktujemy podle, a źle wychowany pies to jak niezabezpieczona broń – nie wiadomo, kiedy i komu zrobi krzywdę!
Czy można dziwić się podejrzliwości, z jaką traktuje się kogoś przebywającego w towarzystwie psa? Ileż razy sami wzbranialiśmy dzieciom swobodnego biegania po parku, obawiając się, by nie dopadł  ich jakiś rozzłoszczony kundel? Nie ufamy psom ani ich właścicielom, gdyż z reguły mamy ku temu powody. Niedawno przeczytałem na stronie internetowej Wrocławia, że wzorem wielu światowych metropolii, planuje się tu wdrożyć program pt. „Pies – dobrym obywatelem miasta”. Polegać ma on na tym, że dwa razy do roku przeprowadzano by specjalne egzaminy, podczas których psy zgłoszone przez swych właścicieli byłyby sprawdzane pod względem karności i dobrych manier, a po pomyślnej weryfikacji i uzyskaniu ważnych przez kilka lat specjalnych oznakowań, pies taki miałby praktycznie podobne przywileje co pies przewodnik, m.in. mógłby w towarzystwie swego pana poruszać się po mieście bez kagańca i smyczy. Inicjatywa, owszem, słuszna i ciekawa, tylko że jakoś nie wydaje mi się, żeby w mieście, nawet tak dużym jak mój Wrocław, można było znaleźć tyle dobrze wychowanych psów, żeby dało się zorganizować i przeprowadzić choć jeden taki egzamin... 
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2. Józef Szczurek – Troje zwykłych bohaterów 
 
W bieżącym roku mija 65 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Dramatyczne dzieje tego wielkiego zrywu oraz pragnienia i nadzieje jego uczestników powoli, ale nieustannie pokrywają się pyłem czasu. Nie ustają jedynie dyskusje o tym, czy warto było poświęcać dla nierealistycznych celów politycznych ponad 250 tysięcy istnień ludzkich, powodować zburzenie ponad milionowego miasta, a także zniszczenie w ogromnej części kilkusetletniego materialnego i kulturalnego dorobku narodu. Wybitny pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, uczestnik Powstania Warszawskiego - Jerzy S. Stawiński - autor m.in. scenariusza do filmu: „Kanał", w jednym ze swych wywiadów prasowych sprzed pięciu lat, powiedział: „Idąc do powstania, wprawdzie jako dowódca kompanii, ale bardzo młody człowiek, byłem przekonany, że potrwa ono 48 godzin i zwyciężymy albo zginiemy. A może nawet wystarczą 24 godziny? Nikomu nie przyszło do głowy, że może się kotłować 63 dni. Wierzyliśmy, że wygramy". Dyskusje na temat celowości i znaczenia tego dramatycznego wydarzenia niewątpliwie będą trwały jeszcze przez dziesiątki lat, bo Powstanie Warszawskie stało się największą klęską w historii naszego narodu i odniesione rany będą krwawiły jeszcze bardzo długo. 
Z okazji kolejnej rocznicy Powstania chciałbym przypomnieć losy trojga młodych ludzi, którzy na walczących barykadach warszawskich utracili wzrok i od nowa musieli kształtować swoje późniejsze życie. 
 
Kazimierz Siedlecki 
W Powstaniu Warszawskim uczestniczył jako szesnastoletni żołnierz Armii Krajowej, po konspiracyjnym przeszkoleniu wojskowym. Służył w kompanii por. „Cordy" (Kazimierz Burnos). W jej szeregach bronił wielu placówek w rejonie ulic Grzybowskiej i Królewskiej. Uczestniczył także w wielkim natarciu, mającym na celu przebicie przejścia na Starówkę przez Halę Mirowską. Pod koniec Powstania, w sobotę 23 września, znalazł się wraz z kilkoma kolegami ze swej kompanii w osłonie sztabu kpt. „Ruma" w Domu Radia przy ul. Zielnej. O tym, co nastąpiło dalej, Kazimierz Siedlecki tak pisze w jednym ze swych późniejszych artykułów prasowych: 
„Stałem wtedy na posterunku w bramie wjazdowej pod częściową osłoną barykady z worków napełnionych piaskiem. Nagle rozbłysły mi w oczach wielkie żółte gwiazdy na zielonym tle, jakaś potężna siła skręciła mnie w lewo i poleciałem w ciemność. Eksplozji pocisku nie słyszałem, usłyszeli go ludzie na podwórzu i przybiegli mi na pomoc. Punkt opatrunkowy znajdował się w piwnicy tego samego domu, tuż obok sztabu i kwatery jego osłony. Dotarłszy tam, kazałem wezwać kogoś z mojego oddziału, a gdy nadbiegł „Lotnik" (Henryk Małecki), przekazałem mu swój pistolet maszynowy i resztę ekwipunku. Broń w czasie powstania była skarbem bezcennym i nie mogłem pozwolić, by się dostała w obce ręce. Potem poprosiłem opatrującą mnie sanitariuszkę o przemycie oczu, jak mi się zdawało, zasypanych piaskiem z barykady. Po opatrunku długo leżałem na kozetce w oczekiwaniu na transport do szpitala, na razie niemożliwy z powodu artyleryjskiego ostrzału i braku ludzi do niesienia noszy”. 
Gdy młodociany żołnierz - Kazik Siedlecki - dostał się do powstańczego szpitala, znajdującego się na ulicy Złotej, w piwnicach nie zburzonego jeszcze budynku, to okazało się, że w wyniku ran spowodowanych wybuchem granatnika, stracił wzrok i uszkodzona została lewa ręka. Wraz z innymi rannymi, wywieziono go do obozu jenieckiego w głąb Niemiec. Do Polski wrócił w czerwcu 1945 roku. Szybko dostał się do zakładu rehabilitacyjnego dla ociemniałych żołnierzy w Surchowie, którym kierował Henryk Ruszczyc z Lasek. Rok później zakład został przeniesiony do Jarogniewic w Wielkopolsce. W zakładzie zdobył umiejętności, które umożliwiły mu samodzielne życie. Po opuszczeniu ośrodka wyjechał na Dolny Śląsk. Tu właśnie w 1952 roku poślubił pielęgniarkę z zawodu - panią Janinę Wieniewską, która do końca życia była jego serdecznym przyjacielem i uczestniczyła we wszystkich jego przedsięwzięciach. Zamieszkali na długie lata w Polanicy Zdroju. Tam właśnie Kazimierz Siedlecki zorganizował Koło PZN i został przewodniczącym zarządu. Do końca życia (zmarł w 1997r.) był człowiekiem aktywnym społecznie. Jego wartościowe artykuły były drukowane w „Pochodni” i w lokalnej prasie. Na podstawie jego życia, Krzysztof Kieślowski wyreżyserował i zrealizował w 1970 roku dokumentalny film pt. „Byłem żołnierzem”, opowiadający o tym, jak można pokonać nieszczęście i dawać szczęście innym ludziom. 
 
Danuta Góralska 
Urodziła się w Warszawie. Gdy wybuchła II wojna światowa, miała czternaście lat. Na tajnych kompletach ukończyła liceum humanistyczne. Chciała pomagać ludziom. Marzyła o zawodzie lekarza. Mając siedemnaście lat, rozpoczęła studia medyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim, jednak nie było jej dane spełnienie pragnień... 
 	Gdy wybiła godzina "W", nie mogła zostać obojętna wobec wydarzeń, które objęły Warszawę. Jak wiele jej koleżanek, porwała ją fala patriotycznego entuzjazmu i pasja walki. Pośród czyhających na każdym kroku niebezpieczeństw, biegała, pomiędzy ścianami ognia i huku pękających granatów, z rozkazami, poleceniami i innymi wiadomościami. Tak było, dopóki niemiecka bomba nie spadła na budynek, w którym przebywał jej oddział. Odłamki gruzu i szkła uszkodziły oczy młodej łączniczki. Podejmowane po zakończeniu działań wojennych próby leczenia operacyjnego nie dały pożądanych rezultatów. Z życiowego programu trzeba było skreślić medycynę, jednak pozostała nieodparta chęć pomagania ludziom. Pani Danuta postanowiła rozpocząć studia prawnicze i na tej drodze realizować swe pragnienie służenia bliźnim. Nauka na wydziale prawniczym Uniwersytetu Wrocławskiego stwarzała niejednokrotnie wiele trudności, gdyż pani Danuta nie poszukiwała zbliżenia z problematyką niewidomych. Nie nauczyła się pisma Braillea, nie opanowała technik samodzielnej pracy w warunkach bezwzrokowych. Jednak na uczelni otaczała ją serdeczna atmosfera przyjaźni i pomocy. Koleżanki i koledzy byli jej lektorami i przewodnikami. Razem przygotowywali się do egzaminów. Zrozumienie i uznanie dla wysiłku niewidomej studentki wyrażali także wykładowcy i pracownicy uczelni. 
 	Po ukończeniu studiów Danuta Góralska rozpoczęła dwuletnią aplikację sądową. Obejmowała ona praktyki we wszystkich wydziałach cywilnych i karnych sądu powiatowego i wojewódzkiego, a także w prokuraturze. Po zakończeniu aplikacji sądowej, w 1959 roku zdała egzaminu sędziowski z zakresu prawa cywilnego i karnego. W następnych trzech latach odbyła aplikację adwokacką i w 1963 r. pomyślnie zdała egzaminy i została wpisana na listę adwokatów. Przez ponad czterdzieści lat, do końca życia, pracowała we wrocławskich strukturach prawniczych, jako adwokat, a następnie jako sędzia. W wypełnianiu obowiązków służbowych pomagał jej, przydzielony przez władze sądowe, lektor i zarazem przewodnik. Cieszyła się dużym uznaniem władz sądowych oraz samych podsądnych, których sprawy prowadziła. 
W 1966 r. Rada Państwa przyznała jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Dobrosław Spychalski 
Jest jedynym spośród żyjących, znanych mi ludzi, którzy utracili wzrok w wyniku walk w Powstaniu Warszawskim. Ma 82 lata, od dłuższego czasu choroba uniemożliwia mu udział w życiu społecznym. 
 	W czasie Powstania należał do harcerskiego „plutonu 101”, będącego częścią zgrupowania mjra Bartkiewicza. Jego pluton trzymał straż przy jednym z obiektów ważnych dla strategicznych celów obrony. Na skutek wybuchu niemieckiej bomby, już drugiego dnia Powstania, stracił wzrok i odniósł inne obrażenia. Po zburzeniu przez Niemców Warszawy, jego rodzina przeniosła się do Łodzi. Osiemnastoletni Dobrosław, zdrobniale: Sławek, unikał kontaktów z niewidomymi. Pamiętał ich jedynie, jako żebraków z okresu międzywojennego, toteż, gdy zainteresował się nim ówczesny dyrektor łódzkiej Szkoły dla Dzieci Niewidomych - Józef Buczkowski, w ogóle nie zareagował. Dopiero drugi telefon dyrektora skłonił go do spotkania z niewidomymi. I to było przełomowe wydarzenie w jego życiu. 
Wkrótce został członkiem Koła Uczących się Niewidomych, nauczył się pisma Braille’a, rozpoczął samodzielne poruszanie się po ulicach miasta, poznał wielu wybitnych niewidomych ludzi, m.in. dra Włodzimierza Dolańskiego, którzy stali się dla niego wzorem do naśladowania. Zdopingowało go to do zapisania się na studia socjologiczne. Po przeniesieniu się rodziny do Warszawy w 1949 roku, kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim, niestety, nie mógł ich ukończyć, gdyż Wydział Socjologiczny zlikwidowany został w 1951 r. 
 W 1952 r. Dobrosław Spychalski został pracownikiem Biblioteki Centralnej PZN, a cztery lata później objął stanowisko jej dyrektora. Piąty Krajowy Zjazd Delegatów PZN w 1969r. wybrał go na przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. W czasie siedmioletniego kierowania organizacją, nakreślił kilka priorytetów, które powinny dominować w środowisku niewidomych w Polsce. Należały do nich: współpraca pomiędzy głównymi organizacjami i instytucjami, takimi jak PZN, Związek Spółdzielni Niewidomych i szkolnictwo dla niewidomych dzieci, harmonijne współdziałanie z centralnymi i terenowymi strukturami władzy i administracji, intensywne upowszechnianie oświaty i kultury wśród niewidomych. Za jego kadencji oddano do użytku drugi gmach na ulicy Konwiktorskiej w Warszawie, w którym znajduje się Biblioteka Centralna i studia nagrań. Dobrosław Spychalski, jako jeden z niewielu działaczy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Opowiedziałem losy tylko trojga niewidomych uczestników Powstania Warszawskiego, których osobiste tragedie tamtych dni nie załamały, wprowadziły ich natomiast na nowe twórcze drogi życia. Jestem przekonany, że takich ludzi jest wśród nas więcej, ale mnie nie udało się do nich dotrzeć i poznać historii ich życia. Byłoby dobrze, gdyby 65-lecie Powstania przyczyniło się do przedstawienia ludzi, których sylwetki dotychczas pozostają nieznane. 
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3. Teresa Dratwa – Podróże marzeń – część trzecia: Wyspy Kanaryjskie

Nadeszło kolejne lato. Ciężkie deszczowe chmury leniwie pełzły po niebie, przyprawiając mnie i wszystkich wokół o ból głowy. Niełatwo jest rozkoszować się czasem wakacji, gdy zamiast słońca do życia pobudza nas trzecia z kolei porcja kofeiny. Dzwonek telefonu wyrwał mnie z letargu tak nagle, że do migreny dołożył jeszcze zawrót głowy.
- Halo?
- Witaj kochanie! - to była moja siostra - Mam dla ciebie niespodziankę! Lecimy na Wyspy Kanaryjskie!
- Że niby gdzie?! 
Ze wszystkich miejsc na ziemi, które spodziewałam się odwiedzić, Wyspy Kanaryjskie były zapewne na szarym końcu listy. Prawdopodobnie dlatego, że nigdy o nich nie słyszałam. Gdy dotarło do mnie, że to cel mojej kolejnej podróży, widziałam się co najmniej w roli Beaty Pawlikowskiej, popijającej herbatę z wodzem plemienia Indian, gdzieś u wybrzeży Ameryki Południowej. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że nie wybieram się nawet poza Europę, przynajmniej w sensie politycznym.

Islas Canarias, czyli po hiszpańsku: Wyspy Kanaryjskie, choć stanowią dziś integralną część Hiszpanii, nie funkcjonują w świadomości przeciętnego Europejczyka jako”coś naszego”. Składa się na to wiele powodów, choćby konieczność odbycia sześciogodzinnego lotu, jak też fakt, że na wschodnich wyspach archipelagu można doświadczyć burzy piaskowej przywianej znad rozpalonej słońcem Sahary. Umiejscowienie na Oceanie Atlantyckim, na północnym zachodzie Afryki, było przyczyną burzliwej historii wysp, do których już w starożytności docierali Kartagińczycy i Fenicjanie, później Wandalowie, a na końcu Hiszpanie. 

Kierunek - Teneryfa!

Ponieważ moja siostra Halina mieszka w Niemczech, zdecydowałyśmy się skorzystać z oferty jednego z tamtejszych biur podróży. Słyszałam, że lotnisko we Frankfurcie jest okazałe, ale to, co udało mi się zobaczyć, przeszło wszelkie moje oczekiwania. To nie był przytulny, cichy wrocławski port lotniczy, lecz rozległe miasto świateł i stalowych konstrukcji, tętniące życiem przez całą dobę! Tylko krótkie chwile wytchnienia mają tu dziesiątki samolotów i ich załogi pochodzące ze wszystkich zakątków globu. Start gigantycznym Boeingiem, z ponad 350 pasażerami na pokładzie, był jedynie początkiem wrażeń. Po raz pierwszy doświadczyłam turbulencji tak gwałtownych, że zawartość szklanki z sokiem, zamiast w ustach, wylądowała na mojej nowej bluzce. Nie mogłam dojść do siebie aż do końca lotu, zwłaszcza że nie gdzie indziej, lecz właśnie na Teneryfie miała miejsce najtragiczniejsza katastrofa w historii lotnictwa cywilnego. Wcale nie pocieszał mnie fakt, że przecież każdego dnia miliony pasażerów na całym świecie docierają szczęśliwie do celu. Złe myśli uleciały, gdy wreszcie stanęłam na płycie rozpalonego słońcem lotniska, myśląc o tym, że moja kolejna przygoda właśnie się rozpoczęła.

Teneryfa to bardzo malownicza i zarazem niezwykła wyspa. Nazywana jest „kontynentem w miniaturze”, ponieważ na swym niewielkim obszarze posiada aż pięć różnych stref klimatycznych. Wszystko to za sprawą wulkanicznego szczytu Pico de Teide, wyrastającego monumentalnie ze środka wyspy na wysokość 3718 metrów, a z dna morskiego na ponad 7500 metrów, nazywanego „Perłą Teneryfy”. Wulkany na Kanarach są ciągle aktywne i to dzięki nim piasek na plaży jest czarny! Wyjątkowa jest również historia archipelagu, według legendy będącego pozostałością zatopionej Atlantydy, a jeszcze w średniowieczu zamieszkiwanego przez niebieskooki, jasnowłosy lud Guanczów, żyjący w okresie neolitu. Teneryfa stanowiła ich ostatni bastion. Nękani przez piratów, którzy w wysokich górach skrywali swe łupy, zostali ostatecznie podbici, tj. wybici przez Hiszpanów w końcu XV wieku. Wspomniani piraci, na jednym z niedostępnych szczytów, założyli miasto La Masca, które przetrwało do dziś. W myśl powiedzenia: „Polak potrafi”, jedna z restauracji w owej mieścinie okazała się należeć do naszej rodaczki. Co więcej, dostępne było tam polskie menu! Podczas przeglądania karty zaintrygowała mnie „zupa z rzeżuchy”, a raczej pisownia nazwy tego wyśmienitego dania. W trosce o nasz piękny język zaalarmowałam właścicielkę o błędzie ortograficznym, by ta z pokorą i wstydem dokonała poprawki. Jak się później okazało, pierwotna pisownia była poprawna! Pozostaje mi jedynie z jeszcze większym wstydem przyznać, że polski język do łatwych nie należy i polecić, moją „zupę z rzerzuchy”, turystom z całego świata! 

A skoro o jedzeniu mowa, nie sposób nie wspomnieć o miejscowych specjałach. Kanary słyną m.in. z likieru bananowego oraz... z ziemniaków! Nie byle jakich ziemniaków, bo gotowanych w morskiej wodzie. Chrupiący specjał wynaleziono raczej z przymusu. Na dawnych żaglowcach nieraz brakowało wody pitnej, żeglarze pichcili więc kartofle w słonej wodzie. Ten sposób przyrządzania ziemniaków wszedł na stałe do regionalnego jadłospisu, jednak dopiero długo po tym jak Krzysztof Kolumb odwiedził Gomerę, wyspę sąsiadującą z Teneryfą, podczas jednej ze swych odkrywczych wypraw do Ameryki. Cień Gomery mogłam często podziwiać na plaży, gdy rysował się na bezchmurnym niebie. I choć atrakcji miałam bez liku - jeździłam na wielbłądzie, widziałam najstarsze drzewo świata, liczące co najmniej 5 tysięcy lat, dobijałam targu na afrykańskim bazarze, to właśnie ten obraz wspominam najcieplej - majestatyczny cień Gomery na bezchmurnym niebie niczym zapowiedź odwiedzin tylu nowych dla mnie, nieznanych miejsc, w których nigdy nie byłam, a które może kiedyś dane mi będzie jeszcze poznać. 
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4. Za nami kolejny rok działalności Fundacji „Trakt”

19 czerwca br. odbyło się kolejne coroczne posiedzenie Rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, podsumowujące czwarty rok jej działalności. 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2008 rok, zebrani zajęli się omówieniem działalności merytorycznej Fundacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, prowadzonej na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących. W okresie tym w działalność Fundacji „Trakt” na zasadach wolontariatu lub pracy społecznej angażowało się prawie 30 osób.
Podobnie jak w latach poprzednich działalność Fundacji wspierana była przez prywatnych darczyńców. Dysponowaliśmy pieniędzmi pochodzącymi z darowizn, wpłat z jednego procentu podatku i wpływów z prenumeraty miesięcznika „Biuletyn Informacyjny Trakt” (BIT). Decydujące znaczenie miało jednak pozyskanie środków z funduszy publicznych. Opracowane zostały wnioski o sfinansowanie różnorodnych działań i skierowane do odpowiednich instytucji, niestety, nie zawsze z pomyślnym skutkiem w postaci umów o dofinansowanie zadań zleconych. Realizacja niektórych pomysłów i projektów musiała więc zostać odłożona na później. Udało się natomiast uzyskać środki z PFRON-u w wysokości 243 tys. zł na realizację, w bieżącym roku, następujących zadań:
	opracowanie i wydanie atlasu barwno-wypukłego dla osób niewidomych i słabowidzących  pt. „Unia Europejska - Poznajmy się!”,

prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjno – Poradniczego.
	wydawanie miesięcznika dla niewidomych i słabowidzących pt. „Biuletyn Informacyjny Trakt” („BIT”) w druku powiększonym, w formie elektronicznej oraz dźwiękowej w systemie DAISY na płytach CD. 
Nasz miesięcznik ukazuje się regularnie, w nakładzie 500 egzemplarzy. Liczba czytelników, korzystających z wersji elektronicznej, jest znacznie większa niż prenumeratorów, gdyż niektórzy spośród nich kopiują nasze czasopismo  i przekazują swoim znajomym.  
Strona internetowa naszej Fundacji – www.trakt.org.pl  - cieszy się dużym powodzeniem, na co wskazuje liczba odwiedzin około 1800 miesięcznie. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą, która przebudowała naszą stronę i wzbogaciła ją graficznie, działa ona obecnie o wiele sprawniej i spełnia swój cel poradniczo-informacyjny w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.
W okresie sprawozdawczym wydana została książka pt. „Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących”. Książka ta, napisana prostym i przystępnym językiem, w wyczerpujący sposób omawia wszystkie istotne zagadnienia, z jakimi spotykają się niewidomi i słabowidzący, ich rodziny, pracownicy i instruktorzy z ośrodków pomocy, placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjnych. Przewodnik ten został wydany zwykłym drukiem w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz na płytach CD w formacie mp3, w systemie DAISY.
Nową formą aktywności Fundacji „Trakt” były prace nad barwno-wypukłymi mapami. Dzięki pozyskanym środkom publicznym wydano 500 egzemplarzy mapy Unii Europejskiej oraz po 500 egzemplarzy czterech map Warszawy i Aglomeracji Warszawskiej. Na zamówienie władz administracyjnych i samorządowych Płocka wypracowana została metoda tworzenia planów mniejszych obszarów – np. ulicy Tumskiej, gdzie mieści się Szkoła dla Dzieci Niewidomych . 
W ciągu minionych 12 miesięcy przedstawiciele Fundacji „Trakt” uczestniczyli w pracach koordynowanych przez Instytut Maszyn Matematycznych, związanych z projektem o nazwie „Internetowy multimedialny kiosk z prasą dla osób niewidomych”. Efektem  tych prac, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego, jest internetowy kiosk z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących. Zadaniem przedstawicieli naszej Fundacji jest dbałość o to, by proponowane przez Instytut rozwiązania elektroniczne dostosowane były do możliwości percepcyjnych niewidomych i słabowidzących.
Reasumując, działania Zarządu Fundacji „Trakt” zostały pozytywnie ocenione przez Radę Fundacji. Wniosły one trwały wkład w dziedzinę rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem, a dla wielu z nich stanowiły istotną pomoc.
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5. Aneta Rybińska – Komu nagrodę?

(Refleksje po konkursie czytania i pisania brajlem).

W bieżącym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Braille'a. Z tej okazji Okręgi i Koła Polskiego Związku Niewidomych organizują różne formy upamiętnienia tego wybitnego twórcy pisma punktowego, w tym wystawy i konkursy. 
Pewnego dnia otrzymałam telefon z zaproszeniem na 17 czerwca do świetlicy Okręgu Łódzkiego na konkurs czytania i pisania brajlem. Pomyślałam sobie: „Ciekawa inicjatywa, porozmawiam z przełożonymi i może uda mi się zwolnić w tym dniu z pracy”. Moja chęć uczestnictwa w konkursie i sprawdzenia się była duża, ponieważ już w Szkole Podstawowej w Laskach doceniano moje umiejętności w czytaniu brajlem. Byłam zapraszana do czytania na mszach podczas rekolekcji, gdy byliśmy w Anglii - czytałam w polskich Kościołach. Dużym wyróżnieniem była też dla mnie prośba mojej wychowawczyni z internatu, żebym czytała na jej ślubie. Czytałam także na ślubach koleżanek. 
Trzy lata temu w łaskiej Kolegiacie była odprawiona msza, którą transmitowała TV Polonia. Również i tam uczestniczyłam we mszy jako lektorka.
Moi szefowie w pracy nie robili mi trudności. Pojawiły się one dopiero u organizatorów konkursu. Najpierw dowiedziałam się, że trzeba będzie pisać na tabliczce, zgłosiłam więc telefonicznie, że tego nie potrafię, bo w szkole nie posługiwałam się tabliczką, a obecnie umiejętność ta do niczego się nie przydaje. Odpowiedziano mi, żebym mimo to przyjechała. W  dzień konkursu, podczas zapoznawania się z regulaminem, dowiedziałam się, że będę miała z tego tytułu o 3 punkty niższą ocenę. Zdziwiło mnie to, gdyż tę informację powinnam była otrzymać wcześniej, zanim zgłosiłam się do konkursu, ale zdecydowałam się, że będę w nim uczestniczyć. Na szczęście poparło mnie kilka osób, które również nie pisały na tabliczkach, m.in. gimnazjalista z Ośrodka przy ul. Dziewanny w Łodzi, który zgłosił, że w szkole nie uczą pisać na tym przyrządzie. 
Komisja przez pewien czas nie wiedziała co zrobić, a my zaczęliśmy dziwić się, że w Polskim Związku Niewidomych nie ma maszyny brajlowskiej. W końcu znalazła się jedna maszyna, którą okazał się sfatygowany i nie całkiem sprawny Perkins, ale dało się na nim pisać, z czego skorzystały cztery osoby. Pytaniem, na które mieliśmy pisemnie odpowiedzieć, było: "W jaki sposób wykorzystuję brajla w codziennym życiu?". Za napisanie tekstu można było uzyskać trzy punkty. W konkursie czytania do zdobycia było 12 punktów: po trzy za szybkość, płynność, zgodność z tekstem i za interpunkcję.
Każdy z uczestników czytał dwie strony powieści Astrid Lindgren Pt. „Dzieci z Bullerbyn". Moim zdaniem, poziom czytania uczestników konkursu był raczej niski. Gdy zakończyłam swoją prezentację, słyszałam opinie innych uczestników: „Będzie pierwsze miejsce!". Nie byłam tego pewna, ale myślałam, że będę wśród faworytów. Przed wyjściem do domu dowiedziałam się, że mój wynik za szybkość w czytaniu był taki sam jak osoby, która zajęła pierwsze miejsce. W pierwszym dniu nie poznaliśmy wyników. Ogłoszono je nazajutrz,  podczas uroczystości 55-lecia Biblioteki Okręgu Łódzkiego PZN. 
Byłam bardzo zdziwiona, gdyż nie zdobyłam żadnej nagrody, choć, oprócz pierwszego miejsca, przyznano jeszcze trzy drugie nagrody i trzy wyróżnienia. Wynikało z tego, że wiele osób było lepszych ode mnie. Czyżby nastąpiła jakaś pomyłka? Postanowiłam wyjaśnić tę sprawę nazajutrz telefonicznie. 
Podczas uroczystej gali humor mi się poprawił, dzięki występom niewidomych artystów. Impreza odbywała się w ekskluzywnym lokalu pn. "Gęsi puch" i stała na wysokim poziomie. Zadbano też o miłą atmosferę.  
Na drugi dzień rano zadzwoniłam do Okręgu z pytaniem, ile miałam punktów?. Jednak nikt nie wiedział, gdzie jest protokół z konkursu. Po kilku godzinach udało mi się skontaktować z dyrektor Lilianną Szymarek, która również nie będąc zorientowana, udzielała odpowiedzi korzystając z pomocy pani Teresy Wrzesińskiej (sekretarz Prezydium Okręgu). Dowiedziałam się, że zdobyłam w sumie 12,5 punktu (na 15 możliwych), w tym za pisanie 2,5 na 3 możliwe (i z tą oceną się zgadzam), dalej: nie 8, a 7 (szybko się poprawiono), za zgodność z tekstem i interpunkcję oraz 3 za szybkość. O płynności zapomniano, ale chyba uwzględniono ją w tych siedmiu punktach. Powiedziałam, że nie zgadzam się z wynikiem, bo uważam, że dobrze czytałam. Osoby z drugim miejscem miały 13 punktów i cały czas słyszałam, że zabrakło mi pół punktu do drugiego miejsca. Nie dowiedziałam się, za co dokładnie zostały mi odjęte 2 punkty w czytaniu. Na pytanie o zasady przyznawania wyróżnień, usłyszałam, że osoby wyróżnione nie były wcale lepsze ode mnie, ale wyróżnienie otrzymały za coś innego, np. za to, że ktoś był najmłodszy, chociaż wśród uczestników nie było dzieci. Poczułam się jak w przedszkolu. Powiedziałam, że czuję się pokrzywdzona, na co pani dyrektor poradziła, żebym, podobnie jak oni, traktowała ten konkurs jako zwykłą zabawę. Pani dyrektor co chwilę mi przerywała. Miałam też momentami wrażenie, że rozmawiam nie z nią, lecz panią Teresą, która przez cały czas wtrącała się do rozmowy.
Piszę o tym wszystkim nie dlatego, że tak bardzo zależało mi na nagrodzie, ale dlatego że, moim zdaniem, jury było nieobiektywne. Przy różnych okazjach zachęcałam swoich znajomych, żeby nie zrażali się niektórymi działaniami Związku, tłumaczyłam, że mimo że nie zawsze wszystko nas zadawala, warto do Związku należeć.
Jestem osobą młodą, aktywną zawodowo i takie działanie, które opisałam, na pewno nie zachęca do brania udziału w związkowych akcjach. Nie mam zamiaru szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak zostałam oceniona, mogłabym wysnuwać jakieś bezpodstawne przypuszczenia, ale nie chcę tego robić, ponieważ mogłabym kogoś skrzywdzić, a to nie jest moim celem. 
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6. Bogusław Witek – Czas projektobrania (część 2)

Czym dla środowiska niewidomych i słabowidzących jest wielość podmiotów – fundacji i stowarzyszeń, zajmujących się rehabilitacją w ramach konkursów ofert?

Przede wszystkim – oznacza to rozproszenie aktywności jego najbardziej  energicznych przedstawicieli, zarówno tych doświadczonych, jak i tych młodych z nowymi pomysłami. Zamiast łączyć intelektualny potencjał w jedną spójną całość, każdy działa na własną rękę i na własny rachunek, każdy ciągnie w swoją stronę, obszczekując przy tym konkurentów i spoglądając ku nim niedowidzącym, acz nieżyczliwym okiem. Zapewne jest to dla nich bardziej korzystne, pozwala szybciej i lepiej realizować własne ambicje, ale czy to jest również lepsze dla całego środowiska - co do tego mam poważne wątpliwości. Nie wyznaję jednak „spiskowej teorii dziejów” i nie próbuję dowodzić, że jest to skutek umyślnych knowań, zmierzających do osłabienia i rozbicia środowiska niewidomych. Raczej nastąpił tu przypadkowy splot okoliczności, który sprawił, że środowisko samo poszatkowało się na setki podmiotów, przeciskających się przez urzędniczy gąszcz z koszykami pełnymi projektów. 
Dla pojedynczego niewidomego, zwłaszcza nowo ociemniałego, to rozdrobnienie nie oznacza poszerzenia oferty rehabilitacyjnej, lecz przeciwnie: zmniejszenie szans na rehabilitację, prowadzoną w zorganizowanych formach. Środki pieniężne zostają bowiem podzielone i rozdrobnione na wiele programów i wiele podmiotów, a choć niektóre z tych programów mogłyby okazać się pomocne dla konkretnego niewidomego, to prawdopodobieństwo, że przedstawiciel jednej z setek fundacji zapuka właśnie do jego drzwi, jest, delikatnie mówiąc, znikome. Jak nowo ociemniały ma dotrzeć do tych podmiotów rozsianych po całym kraju, jak ma się o nich dowiedzieć, gdzie szukać, dajmy na to, fundacji o nazwie Okręgowa Komitywa Ociemniałych albo Liga Asertywnych Bezwzrokowych Aktywistów, które właśnie uzyskały dofinansowanie projektu rehabilitacyjnego, jakby specjalnie stworzonego pod jego potrzeby? Najprościej przez Internet, ale dostęp do niego, jak i znajomość obsługi komputera, są powszechne jedynie w opinii tych, którzy korzystają z powyższych udogodnień, a prawda jest mniej optymistyczna, szczególnie wśród ludzi od wieku średniego wzwyż.
Dla nowo ociemniałych pozostaje udanie się do PZN-u, bo o tej instytucji każdy przynajmniej raz w życiu słyszał. Tam nie dowiedzą się niczego o innych fundacjach ani stowarzyszeniach, bo pracownicy Okręgów wiedzieć o nich nie muszą, zostaną za to wpisani na listę oczekujących na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Bydgoszczy, którego termin zależy od przydziału środków z Ministerstwa Zdrowia, co oznacza oczekiwanie od dwóch tygodni do dwóch lat. Otrzymają też  możliwość wyjazdu na podobny turnus dla nowo przyjętych członków (organizowany przez Okręg), termin – jak wyżej, a w Zarządzie Koła terenowego – miłą informację, że zaproszenie na coroczne spotkanie opłatkowe nadejdzie pocztą w stosownym czasie. I to w zasadzie byłoby wszystko. Za mało? No, jeśli kogoś to nie satysfakcjonuje, a ma lepsze pomysły, to niech nie marnuje czasu, tylko szybciutko zakłada własne stowarzyszenie, bądź fundację i startuje z projektem, który pomoże jemu i innym. Mamy przecież wolność, demokrację i pluralizm! 

Co to oznacza dla organizacji takich jak Polski Związek Niewidomych?

Przede wszystkim  - brak dopływu nowych kadr, nowych koncepcji działania, niezbędnych do rozwoju każdej organizacji. Bez nich stare struktury muszą ulec skostnieniu, stopniowo zatracając zdolność do reformowania się i zmiany metod działania w zmieniających się warunkach, a w konsekwencji – zatracając instynkt samozachowawczy. Drugi element, może nawet ważniejszy, to niepewność jutra. Każdy kolejny rok działalności rozpoczyna się oczekiwaniem na rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację projektów, których pomyślność decyduje o zachowaniu płynności finansowej. Przez lata świetlanej przeszłości struktury PZN-u wszystkich trzech szczebli dorobiły się majątku trwałego i ruchomego, biur, ośrodków i kadry etatowych pracowników. Utrzymanie tej infrastruktury sporo kosztuje i nie ma co marzyć, że wystarczą do tego składki członkowskie. Każdy szeroko zakrojony projekt, który uwzględnia wykorzystanie tej infrastruktury, przedłuża istnienie Związku, a uzyskane tą drogą środki ratują z opresji dyrektora niejednego Okręgu. Czy to oznacza, że konkursy powinny stać się receptą na finansowanie działalności organizacji liczącej kilkadziesiąt tysięcy członków? W przypadku małych podmiotów, nie dysponujących żadnym majątkiem poza pieniędzmi uzyskanymi dzięki projektom – takie rozwiązanie może i ma jakiś sens. Podmioty takie powstają i rozkwitają dzięki projektom i więdną wraz z wyczerpaniem się środków, przechodząc w stan hibernacji w oczekiwaniu na kolejny konkurs. W Polskim Związku Niewidomych dochodzi jednak kwestia finansowania mało spektakularnej, lecz jakże ważnej rehabilitacji podstawowej - nauki brajla i orientacji przestrzennej oraz działalności informacyjnej w formie bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi. Dla komisji konkursowych, uczenie ludzi chodzenia z białą laską czy obsługa interesantów to żadne novum, zasługujące na przydział środków, ale dla nowo ociemniałych są to podstawowe źródła wiedzy i umiejętności, z których mogą skorzystać właśnie tutaj. Zajmują się tym wszystkie Okręgi PZN-u, ale nie wszystkie potrafią nadać tym działaniom formę atrakcyjnych, wprawnie opracowanych projektów. Czy to oznacza, że Okręgi te mają być skazane na zagładę tylko dlatego, że np. nie wpadły na pomysł powierzenia napisania wniosków wyspecjalizowanym firmom i przez to przepadły w konkursie? A co z niewidomymi zamieszkałymi na ich terenie działania i będącymi członkami Kół terenowych zrzeszonych w Okręgu, któremu zagraża upadłość? Kto ich przejmie? Kto ich „zagospodaruje”?
Ten ludzki czynnik, który zostawiłem sobie na koniec, to w większości starzy, nierzadko wiekowi, członkowie Związku. Mają ograniczone możliwości i skromne potrzeby, ale to oni stanowią w coraz większym stopniu liczebny trzon PZN-u. Seniorzy rzadko bywają beneficjentami ambitnych projektów, gdyż trudno jest ich namówić do udziału w szkoleniach, do szczęścia wystarcza im pielgrzymka do któregoś z sanktuariów, spotkanie co jakiś czas przy herbacie i ciastku. Przyzwyczaili się do swojego PZN-u, do ubogiej świetlicy w zmurszałym gmachu starej oficyny, jak też do prezesów i dyrektorów, mówiących wciąż i niezależnie od okazji, o trudnościach, jakie przeżywa Związek. Te pozornie niewiele znaczące, niedoceniane i mało ambitne formy integracji, na które najtrudniej zdobyć pieniądze, są jednak bardzo tym ludziom potrzebne, łagodzą poczucie osamotnienia, które przy słabym wzroku, bądź jego braku, jest o wiele bardziej przykre. To właśnie dla tych mało wymagających, poczciwych, długoletnich członków Związku powinny przetrwać Okręgi i Koła, znajdując na to środki finansowe, zarówno w ramach konkursów, jak i poza nimi. 

powrót do spisu treści

7. Zofia Krzemkowska - Wycieczka integracyjna
 
Gdy terenowe Koło Polskiego Związku Niewidomych jest aktywne, a członkowie jego Zarządu są zaangażowani w pracę społeczną, posiadają zdolności organizacyjne i ciekawe pomysły wsparte na wiadomościach z Internetu lub prywatnych kontaktach, to w takim Kole można zrobić wiele dobrego, a jest to przecież jednostka organizacyjna będąca najbliżej członków PZN-u. Do takich Kół należy, moim zdaniem, Koło Miejskie PZN w Bydgoszczy, do którego sama należę. Popularną formą działalności są w nim kilkudniowe wycieczki integracyjne. Ich atrakcyjność zależy jednak od starannego przygotowania - wybrania trasy, miejsca pobytu, programu i wykwalifikowanego przewodnika. Dla osób całkowicie niewidomych rzeczą równie istotną jest posiadanie osobistego opiekuna - przewodnika.
W latach ubiegłych, dzięki wysiłkom bydgoskiego koła, mogliśmy zwiedzić: Wrocław, Kraków, Zakopane, Jastarnię wraz z okolicznymi ośrodkami, a w tym roku w dniach od 8 do 14 czerwca wybraliśmy się do Mielna i o tej wycieczce chciałabym opowiedzieć.
Wzięły w niej udział 52 osoby, uzyskano dofinansowanie MOPS w kwocie 12 tysięcy zł, odpłatność wynosiła 400 złotych od osoby. Zostaliśmy przywiezieni i odwiezieni autokarem, co w wypadku niewidomych uczestników było dużą wygodą. Korzystaliśmy z ośrodka „Beskid” przy ul. Słonecznej (domki dla rodzin). 
Mielno znajduje się w woj. zachodniopomorskim, na zachodnim krańcu mierzei oddzielającej jezioro Jamno (22 km² powierzchni) od Bałtyku. Mielno jest uzdrowiskiem. Znajduje się tu Kościół Przemienienia Pańskiego w stylu gotyckim z XV wieku z barokową amboną. Zbudowany jest z cegły i polnego kamienia. Drugi kościół: „Gwiazda Morza”, o współczesnej architekturze, znajduje się w Unieściu. My mieszkaliśmy na pograniczu Mielna i Unieścia. 
W centrum Mielna można podziwiać rzeźbę jelenia, a na promenadzie pomnik dwóch lotników, którzy tu zginęli podczas ostatniej wojny. Odbywaliśmy autokarowe wycieczki do Koszalina, Ustronia Morskiego i Dobrzycy. 
Koszalin liczy 100 tys. mieszkańców, leży u stóp Góry Chełmskiej – dawniej miejsce kultu pogańskiego, obecnie popularne sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Wspinamy się pod górę, idziemy tzw. białym lasem, podziwiamy duży różaniec wykonany z kamienia. Wstępujemy do kaplicy, by wysłuchać informacji siostry na temat Sanktuarium, które jest miejscem chętnie odwiedzanym przez pielgrzymów z całej Polski. Góra Chełmska ma 137 metrów wysokości, a na jej szczycie znajduje się wieża widokowa. Zwiedzamy Koszalin pod kierunkiem przewodniczki PTTK. Jesteśmy w amfiteatrze, gdzie odbywają się coroczne festiwale polonijne, na drodze naszego spaceru jest też młyn i kamienica młynarza (obecnie muzeum) oraz „Chatka kata” z XV wieku, gdzie ma teraz swoją siedzibę amatorski ruch teatralny. Najstarszym zabytkiem Koszalina jest monumentalna katedra z XIV wieku z zabytkową chrzcielnicą z piaskowca z XIII wieku. Przechodzimy przez Park Książąt Pomorskich. 
Następną wycieczkę odbyliśmy do Ustronia Morskiego, odwiedzając znany wielu osobom z naszego środowiska Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok”. Tu zostaliśmy przyjęci przez instruktorów brajla i czynności życia codziennego, państwa Danutę i Wiesława Pawłowskich, którzy udzielili nam informacji na temat bieżącej działalności ośrodka, pokazali pokoje mieszkalne i pracownie. W Ustroniu byliśmy też w skansenie chleba, gdzie można było zapoznać się z procesem produkcji chleba według starych receptur, degustować go, a także kupić jeszcze gorący, prosto z pieca. Podczas pobytu na turnusie w „Klimczoku” warto się tam wybrać.
Tuż przed powrotem do domu, korzystając z pogodnego dnia, wybraliśmy się jeszcze do Dobrzycy, do jedynych w Polsce ogrodów tematycznych, istniejących od 1992 r. Było tu kolorowo, pachnąco i pięknie. Szkoda, że po ścieżkach ogrodów musieliśmy wędrować sami, bez przewodnika, którego informacje byłyby bardzo przydatne, zwłaszcza w przypadku osób niewidomych. Ogrody zajmują 4 ha powierzchni, urządzone są w różnym stylu, np. japońskim z kamienną drogą, czerwonymi mostami i specjalnie dobraną i ukształtowaną roślinnością, był też ogród dwupoziomowy, klasyczny, ogród kamienny założony na tarasach, ogród skalny z wodospadem i dwoma stawami, ogród angielski. Były ogrody  „Barwa, światłocienie” w stylu śródziemnomorskim, ogród „biały” w stylu romantycznym,  lilaróż, czerwono-czarny i inne. Nas szczególnie zainteresował ogród pod hasłem: „cisza, szum, dźwięk”, dostarczający wrażeń słuchowych, a także pełen aromatów ogród ziołowy. Działkowców – amatorów pewnie zainteresuje możliwość zakupu na miejscu sadzonek roślin ozdobnych. Miejsce to polecam niezależnie od pogody!
Wiele czasu poświęcaliśmy też pieszym grupowym wędrówkom po Mielnie i Unieściu. Każda z nich była inna, ale każda dostarczała ciekawych wrażeń. Nie zapomniano podczas nich także o elementach rehabilitacyjnych. Duże znaczenie integracyjne miały wieczorki taneczne, ognisko, wspólny śpiew, a także uroczysta kolacja na zakończenie. Mieliśmy morze na wyciągnięcie ręki, spacery promenadą i plażą, gdzie mogliśmy do woli wsłuchiwać się w szum fal... Była to niewątpliwie niezwykle udana impreza, za którą należą się organizatorom szczere słowa uznania!

powrót do spisu treści

8. Taniec to rozrywka zdrowa!

Dokończenie rozmowy z Lubomirem Praskiem – prezesem wrocławskiego klubu Cross „UKS Sprint”, tyflopedagogiem i instruktorem tańca towarzyskiego osób niewidomych i słabowidzących

B.W. – W dziedzinie tańca masz największe doświadczenie i osiągnięcia jako zawodnik i jako trener?

L.P. – Zacznę od siebie. W kategorii tańca towarzyskiego posiadam tzw. klasę „A”. Jakieś osiem lat temu przypadkowo zostałem zaproszony na spotkanie w zastępstwie kolegi prowadzącego zajęcia taneczne w tutejszej szkole i pozostałem w niej do dzisiaj. Dość szybko uzyskałem uprawnienia instruktorskie i zająłem się organizacją, od podstaw, sekcji tańca sportowego. Muszę przy tym zauważyć, że dotychczas nie spotkałem w kraju innego tyflopedagoga będącego instruktorem tańca, a do tego jesteśmy jedynym w Europie (a może i na świecie) krajem, prowadzącym sekcję tańca z udziałem niewidomych. Podczas gdy w innych dyscyplinach staramy się podpatrywać i naśladować innych, tak w tej dziedzinie od lat nie jesteśmy w stanie zaprosić kogokolwiek do udziału w międzynarodowej imprezie. Jest to sprawa dla mnie niezrozumiała, tak jakby taniec w środowisku osób niewidomych był rzeczą zakazaną. To prawda, że nauka tańca takich osób nie jest łatwa, ale zapewniam, że możliwa! Niedowiarków zapraszam na otwarte konkursy taneczne, gdzie osoby nawet nie mające poczucia światła, startują, tańczą i pokonują w zawodach widzących tancerzy. 

B.W. – A więc jako kraj, w którym prowadzone są sekcje tańca sportowego niewidomych, możemy uważać się za prekursorów?

L.P. – To prawda. Mimo iż trenowane przez nas pary startują w wysokiej rangi zawodach, gdzie jest międzynarodowa obsada sędziowska, jakoś nie udaje się nam rozpropagować uprawiania tańca sportowego u naszych sąsiadów, gdy tymczasem w podobnej dyscyplinie, jaką jest taniec na wózkach, rozgrywane są mistrzostwa Europy i świata, notabene z udziałem i sukcesami naszych rodaków.

B.W. – Mówisz o parach tanecznych, z których jeden z partnerów porusza się na wózku inwalidzkim? Osobiście wzbudza to we mnie mieszane odczucia i raczej napawa smutkiem, niż podziwem.

L.P. – Różnie można na to patrzeć, trzeba jednak podkreślić niezwykłą sprawność tych osób, wyczyniających ze swoimi wózkami nieprawdopodobne ewolucje! To, co dodatkowo odróżnia tę dyscyplinę od prowadzonych u nas sekcji z udziałem niewidomych to fakt, że tam partnerami osób niepełnosprawnych są wysokiej klasy tancerze i to oni w dużej mierze zwiększają popularność tych pokazów.

B.W. – Moim zdaniem, gdyby chodziło tylko o zademonstrowanie perfekcji w posługiwaniu się sprzętem, nawet w rytm muzyki, to jestem jak najbardziej „za”, natomiast wirujące wózki, wokół których pląsają pełnosprawni partnerzy, to widok groteskowy i niesmaczny. Jestem zdania, że z pewnymi rzeczami należy się pogodzić: ktoś, kto nie widzi – nie poprowadzi wyścigowego auta, natomiast do tańca mimo wszystko niezbędne są nogi!

L.P. – Ale może nie zabraniajmy im tego! Gwoli słuszności muszę przyznać, że w środowisku tanecznym (instruktorów i sędziów) panuje podobne przekonanie. Często spotykałem się z opinią, że o wiele przyjemniej jest patrzeć na nas, tj. na niewidomych tancerzy.

B.W. – Do tańca potrzebny jest też odpowiedni ubiór, chyba dość kosztowny. Czy to nie odstrasza chętnych do uprawiania tej dyscypliny?

L.P. – Oczywiście, w klasie mistrzowskiej trzeba się liczyć z kosztami. Sukienka, specjalnie zaprojektowana ze zdobieniami i szyta na miarę może kosztować nawet siedem tysięcy, a sukienek trzeba mieć dwie! Jednak w niższych klasach oraz wśród młodszych tancerzy, także pełnosprawnych, przestrzega się zasady, że nie strój jest ważny, lecz to, żeby fajnie tańczyć! Dzieci mają wyglądać jak dzieci, dziewczynki nie jak starsze panny, wymalowane, z lakierowanymi fryzurami zdobnymi w cekiny, a osoby rozpoczynające przygodę z tańcem – tak jak osoby początkujące – elegancko, ale skromnie! Panie z reguły ubrane są w sukienki wieczorowe, panowie – na biało-czarno: w spodnie bez kieszeni, z kantem, do tego koszula ze stójką albo zwykła z muszką lub krawatem.

B.W. – Do tego marynarka?

L.P. – Nie, marynarka nie sprawdza się w tańcu. Podczas unoszenia rąk wszystko podchodzi do góry i źle to wygląda. Stosuje się kamizelki (nieco dłuższe, czyli tzw. półfraki).

B.W. – Można te rzeczy kupić w sklepie?

L.P. – Można, ale lepiej uszyć je u krawca 

B.W. – Wśród seniorów zgłaszających się do UKS Sprint, taniec cieszy się chyba największym powodzeniem?

L.P. – Tak by się wydawało, choć są też i inne popularne dyscypliny. Trzeba jednak wiedzieć, że taniec jest dyscypliną techniczną i wcale niełatwą! Występuje tu szereg elementów, o których trzeba pamiętać i umieć je skoordynować. Ja i moje ciało: nogi, ręce, głowa, współpartner, z którym trzeba się zgrać, muzyka i rytm, no i jeszcze inne pary, na które trzeba zwracać uwagę, i często modyfikować własne wyuczone kroki i figury, żeby nie powodować kolizji. Nie każdy dysponuje taką podzielnością uwagi, nie każdy zatem ma predyspozycje do tańca. Jest to w ogóle jedna z trudniejszych dyscyplin sportowych, zalecana jako dodatkowy trening dla sportowców innych kategorii w celu poprawy koordynacji ruchowej. Np. amerykańscy gracze w baseball już w latach 60. mieli obowiązkowe zajęcia z aerobiku. Rytm i powtarzalny ruch występuje w każdej dyscyplinie sportu. 

B.W. – A jak sobie radzą dwie, całkowicie niewidome osoby, tańczące w jednej parze?

L.P. – Nie ma takich zestawień! Owszem, wcześniej były takie próby, gdy osoby te bardzo chciały tańczyć ze sobą, ale w końcu zawsze okazywało się, że nie były w stanie przeprowadzić tego w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Szczególnie w tańcach tradycyjnych, gdzie mamy do czynienia z przemieszczaniem się na dużej powierzchni, niewidome pary nie wyczuwały szerokości parkietu, mimo iż staraliśmy się stosować różne ułatwienia, jak oklejanie granic parkietu, wiszące balony itp., niewidome pary wpadały na publiczność, zawadzały o stoliki sędziów, a przede wszystkim o inne pary. 

B.W. – Spodziewam się, że to ostatnie jest szczególnie niebezpieczne?

L.P. – Potrącenia zdarzają się nawet wśród najlepszych, dobrze widzących par. Jest to normalne, mieliśmy jednak dość groźny wypadek, kiedy jedna z pań została przypadkowo uderzona łokciem w tył głowy, co poskutkowało wstrząśnieniem mózgu i półrocznym chodzeniem w kołnierzu ortopedycznym. Doszła wprawdzie do siebie i bierze udział w innych imprezach Crossu, ale nie wróciła już na parkiet. Od tego czasu jesteśmy ostrożniejsi i podczas zawodów wpuszczamy na parkiet mniejszą ilość parjednocześnie. Jest to jednak sport, a w nim zawsze mogą zdarzyć się kontuzje. 

B.W. – Jaki jest przekrój wiekowy tancerzy?

L.P. – Poczynając od dzieci z podstawówki, posiadających stwierdzoną niepełnosprawność wzrokową, a skończywszy na parach więcej niż 70-letnich.

B.W. – Tacy seniorzy też biorą udział w zajęciach?

L.P. – Nie tylko w zajęciach! Oczywiście, w turniejach nie mogą równać się z zawodnikami o kilkadziesiąt lat młodszymi, a niestety muszą startować w tej samej kategorii, ponieważ w tańcu kategoria seniorów zaczyna się od 36 lat w górę. Bardzo chcielibyśmy podzielić ten zakres wiekowy na kilka kategorii, uwzględniających zbliżoną ogólną sprawność fizyczną, podobnie, jak zależałoby nam na podziale zawodników na całkowicie niewidomych, czyli tzw. B1 oraz tych, którzy choć trochę posługują się wzrokiem. Droga edukacyjna całkowicie niewidomego tancerza jest przecież o wiele dłuższa i trudniejsza, gdyż nie może niczego podpatrzeć i naśladować, lecz każdy ruch musi przećwiczyć z instruktorem. Mimo to są pary, w których jedna z osób jest całkowicie niewidoma, które pokonują w mistrzostwach Polski pary całkiem nieźle widzące. Składa się na to po pierwsze – talent, po drugie – pracowitość!

B.W. – No właśnie, ile lat trzeba poświęcić na treningi, żeby znaleźć się w krajowej czołówce?

L.P. – Chodzi o finał mistrzostw Polski, gdzie startuje sześć par? No cóż, może to być zarówno siedem lat, jak i pół roku, ponieważ, jeśli ktoś rzeczywiście ma talent, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ciągu jednego sezonu dotarł prawie na sam szczyt. Do tego, żeby zdobyć tytuł trzeba jednak tańczyć kilka lat i to w tej samej parze, co jest bardzo ważne. Obecnie takie pary ma ośrodek warszawski i on ostatnio wiedzie prym. Poza tym zawodnicy trenują tam po dwa razy w tygodniu.

B.W. – A w Waszej sekcji?

L.P. – My spotykamy się z seniorami raz w tygodniu, w każdy wtorek.
Oprócz tego mamy weekendowe sesje w Obornikach Śląskich 10 razy w roku.

B.W. – Co możesz powiedzieć na temat sukcesów prowadzonej przez siebie sekcji tańca?

L.P. – Mieliśmy bardzo utalentowaną parę młodych tancerzy, którą byli uczniowie naszej szkoły: Honorata Boraba i Dawid Popławski – trzykrotni mistrzowie Polski. Niestety, po ukończeniu szkoły rozjechali się do swoich domów w różnych częściach kraju, założyli rodziny i zakończyli uprawianie sportu. Wśród uczniów mamy młodego „dwumetrowca”, Damiana Perkalę (mistrza Polski juniorów), trenującego od pięciu lat.

B.W. – A wśród seniorów?

L.P. – Mamy Katarzynę i Wieńczysława Leszczyńskich, będących trzecią parą w Polsce po dwóch warszawskich. Obecnie mieszkają pod Tarnowem i tam trenują, przyjeżdżając na zgrupowania do Obornik, jest też Joasia Strzelec i Mariusz Zacheja (utalentowana para(, powstała przed rokiem) oraz jeszcze kilka całkiem zdolnych osób. W tym roku były już turnieje, w których nasi zawodnicy wygrywali z Warszawą, jednak w mistrzostwach kraju musieli uznać wyższość kolegów ze Stolicy.

B.W. – Wróćmy jeszcze do spraw związanych z CROSS-em. Co sprawiło, że zdecydowałeś się objąć kierownictwo wrocławskiego klubu?

L.P. – Nasz klub działał wcześniej, ale dość nieporadnie. Były problemy z przepływem informacji, z terminowością sprawozdań itp. Przewodnicząca klubu miała zbyt wiele innych obowiązków. Działam w tym ruchu od wielu lat. Znam jego struktury, sam organizowałem i rozliczałem wiele imprez, toteż wspólnie uznaliśmy, że będzie lepiej, jeśli sam zajmę się prowadzeniem UKS Sprint. Myślę, i mam tego dowody, że działalność naszego klubu rozwija się w dobrym kierunku. Zastanawiałem się nad przekształceniem klubu w stowarzyszenie lub organizację pożytku publicznego, ze względu na szersze możliwości pozyskiwania środków, ale do tego potrzebni są ludzie – sam nie dam sobie z  tym rady. 

B.W. – Jak obecnie wygląda finansowanie działalności Klubu?

L.P. – Niemal w całości są to środki przekazywane przez Zarząd Główny CROSS-u. Ich wysokość uzależniona jest od naszej ubiegłorocznej aktywności oraz osiąganych wyników sportowych. Natomiast centrala otrzymuje pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z PFRON-u. 

B.W. – Odnoszę wrażenie, że CROSS-owi łatwiej jest pozyskiwać środki na działalność niż Polskiemu Związkowi Niewidomych. Czy rehabilitacja przez sport bardziej się podoba urzędnikom?

L.P. – Trudno powiedzieć, nie orientuję się dobrze w strukturach PZN-u. Działalność CROSS-u jest z pewnością wąska i jednoznacznie ukierunkowana, podczas gdy PZN podejmuje akcje o wielorakim charakterze.

B.W. – Także sportowym! Np. organizowane są spartakiady, chyba że są to imprezy tylko pozornie sportowe?

L.P. – Z tego, co wiem, to są to imprezy naprawdę sportowe. Np. w Obornikach Śląskich, gdzie spartakiady organizuje Okręg Dolnośląski PZN, odbywają się różne konkurencje, w których uczestnicy muszą wykazać się sprawnością ruchową. Rzecz jasna, nie przygotowują się do zawodów przez cały rok, ale wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

B.W. – Niejednokrotnie spotykałem się z opiniami pochodzącymi od ludzi zdrowych, mówiących: „Wam to jest dobrze, możecie sobie jeździć za grosze na różne imprezy, zgrupowania i obozy! My nie mamy na to czasu, musimy pracować, żeby ktoś na to wszystko mógł zarobić!”. Czy z Twojego punktu widzenia, jako osoby sprawnej, w istocie chodzi tu jedynie o osłodę życia ludzi niepełnosprawnych, na którą inni muszą pracować w pocie czoła? Może górnolotne hasła mówiące o rehabilitacyjnym znaczeniu sportu, zdążyły się już zdewaluować? 

L.P. – Uważam, że idea rehabilitacji przez sport jest piękna i potrzebna. Zgodnie z regułą, że kij ma dwa końce, odpowiedziałbym takim ludziom, żeby się zamienili – oddali swoje zdrowie i pracę w zamian za cudzą niepełnosprawność i możliwość wyjazdów na te wszystkie ulgowe imprezy. Z drugiej strony, wiem, że nie brakuje w środowisku osób niepełnosprawnych, ludzi bardzo roszczeniowych, uważających, że wszystko im się należy, niedoceniających tego, co już otrzymali! CROSS organizuje około 160 imprez w roku i nie wystarczyłoby czasu, żeby we wszystkich wziąć udział, ale jeśli ktoś nie jest aktywny zawodowo, zawsze może wybrać sobie jedną lub kilka dyscyplin, w których się realizuje. Znam takich niewidomych, którzy korzystali z wielu imprez w ciągu roku i na dobre im to wyszło.

B.W. – A co zyskali?

L.P. – Poznali podobnie myślące osoby, z którymi utrzymują kontakt, zawiązali przyjaźnie, poznali różne formy rehabilitacji ruchowej, uwierzyli w siebie. To lepsze niż tkwić w domu i roztaczać wokół siebie aurę człowieka niepełnosprawnego jako istoty niedołężnej. Tak przecież wcale być nie musi!

B.W. – Czy jako instruktor, mający za sobą setki imprez sportowych, spotkań, treningów itp., obserwujący zachowanie ich uczestników i sposób, w jaki traktują oni te zajęcia, możesz z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że sport jest sposobem na rehabilitację osób niewidomych?

L.P. W stu procentach! Uprawianie sportu ma ogromny walor terapeutyczny, dowartościowujący. Jest to sposób na rehabilitację, na rewalidację, a dla wielu – nawet sposób na życie! 
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9. ROZMAITOŚCI

1/ Konkurs Małej Formy Literackiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej IX edycji Mazowieckiego  Konkursu Małej Formy Literackiej.

PATRONAT HONOROWY: Maria Kaczyńska - Małżonka Prezydenta RP
ORGANIZATORZY: Okręg Mazowiecki PZN, Klub Twórczości ŻAR, Kwartalnik Kulturalny „Sekrety ŻARu"
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA: Związek Literatów Polskich

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, mogą brać w nim udział osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj dysfunkcji zdrowotnej. Tematyka  utworów dowolna - ocenie podlegać będzie tylko i wyłącznie poziom literacki. Termin nadsyłania prac do 18 września 2009 roku.
Szczegółowe informacje, Regulamin, Karta Zgłoszenia, aktualności dostępne na oficjalnej stronie Konkursu:
http://www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura/konkurs2009.html

Zapraszamy do szlachetnej walki piórem na literackim ringu. Czekają cenne nagrody, uznanie i być może nowa droga w Twoim życiu!
Piotr Stanisław Król
koordynator IX MKMFL
red. nacz. kwartalnika "Sekrety ŻARu"
e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl
tel.:  0 504 784 316 

powrót do spisu treści

2/ 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.

Teresa Hołówka – „Delicje ciotki Di”.

Książka, napisana przez Teresę Hołówkę (z zawodu socjologa), jest rzetelną relacją z jej pobytu, wraz z rodziną, w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie na środkowym Zachodzie. Zdecydowałam się ją przeczytać, bo moja siostra wyemigrowała właśnie w te regiony i chciałam przekonać się, jak tam się naprawdę żyje. Autorka wyjechała do USA na dwa i pół roku z mężem, który miał wykłady na uniwersytecie oraz z dwójką dzieci w wieku szkolnym. Musiała oswoić się z wieloma nowymi dla niej rzeczami, przebrnąć przez zabawne, a niekiedy też irytujące nieporozumienia, aby pokonać różnice obyczajowe, jakoś się urządzić i zaadaptować. Autorka opowiada o codziennym życiu ludzi, różnicach w mentalności i sposobie bycia, które ją zaskoczyły in plus, a także in minus. Krytycznie, lecz bez złośliwości, z humorem i w reporterskim stylu, stara się pokazać prawdziwy obraz społeczeństwa zamkniętego w swojej prywatności, poukładanego i skostniałego. Zauważa to, co jej zdaniem warto przenieść na grunt polski, ale także te rzeczy, które dla naszej słowiańskiej natury, są nie do przyjęcia. W końcu cała rodzina z przyjemnością i ulgą wraca do kraju. Książkę czyta się przyjemnie i lekko, a polecam ją szczególnie osobom bezkrytycznie zapatrzonym we wszystko, co amerykańskie.

Sing Miao – „Wyznania chińskiej kurtyzany”.

Ta niezwykła opowieść rozpoczyna się w latach 30. XX wieku w Chinach. Czternastoletnia dziewczynka z zaściankowego miasteczka w jednej z chińskich prowincji, z powodu trudnej sytuacji rodzinnej zostaje sprzedana przez  rodziców na służbę do domu bogatego kaligrafa, pana Hu. Nie zabawia tam jednak długo. Zazdrosna o męża pani Hu, z niewielkim zyskiem umieszcza ją w tanim, zapadłym burdelu. Tak zaczyna się jej pełna przygód historia w świecie „Wiatru i Wierzb". W tej beznadziejnej sytuacji dziewczynie sprzyja szczęście, uroda i bystrość – miłe i spokojne usposobienie zostają szybko zauważone i jako „jeszcze nietknięta przez mężczyznę", zostaje sprzedana do „Domu Wiosennej Świeżości" – cieszącego się wielką estymą, domu uciech dla bogatej klienteli. Pod surowym okiem instruktorek uczy się miłosnych technik. Staje się kurtyzaną - luksusową prostytutką, jednak tajniki miłosnej sztuki na najwyższym poziomie, pozna dopiero później, w innym, renomowanym przybytku. Przez 29 rozdziałów śledzimy jej perypetie, najpierw w czasie japońskiej okupacji, a potem w trakcie gwałtownych zmian ustrojowych w powojennych Chinach.
Książka zawiera wiele pikantnych fragmentów, które mogą przyprawić o wypieki na twarzy, jednak bez wulgarności typowej dla zachodniego, współczesnego stylu podobnych powieści. Uwagę zwraca język, przy pomocy którego autorka opisuje sceny erotyczne i intymne szczegóły anatomii – jest to język barwny, poetycki, pełen finezyjnych porównań nawiązujących do zjawisk przyrody. Język ten przyjemnie brzmi, pobudza wyobraźnię i dodaje  całości niepowtarzalnego, orientalnego kolorytu. Historia opowiedziana ustami i piórem głównej bohaterki jest historią autentyczną. Czytelnik może dzięki niej zajrzeć ukradkiem za jedwabną zasłonę okrywającą wielowiekową, ciekawą, tajemniczą i niezwykle bogatą kulturę seksualną dawnych Chin, kulturę dziś już pewnie zapomnianą albo jeszcze głębiej ukrytą. Jest to także okazja do kulturowych porównań między Wschodem i Zachodem, które w tej dziedzinie wypadają niestety dla nas wyjątkowo niekorzystnie.

Książki są dostępne w serwisie on-line Biblioteki Centralnej, w formacie DAISY (mp3) oraz w formacie Czytaka.
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3/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza

Notatnik BRAILLE SENSE

	Niniejszy tekst poświęcam notatnikowi „Braille Sense”. Jest to zapowiadana, druga część artykułu o notatnikach spełniających te same funkcje co palmtopy w przypadku osób widzących.
Choć urządzenie to jest podobne do opisywanego przed miesiącem PACMate, nie jest identyczne. Ma bowiem zamknięty system i nie można na nim instalować dodatkowego oprogramowania, jak u poprzednika.

Posiada wymiary: długość 25 cm. Szerokość 12,8 cm. wysokość 3,9 cm. Ma wbudowaną na stałe 32-znakową linijkę brajlowską.
	Opis bocznych ścianek urządzenia rozpocznę od lewej strony i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od lewego krańca ścianki. Tak więc mamy kolejno:
Lewa ścianka: Port compact flash, karty sd, 
Ścianka na przodzie urządzenia: przycisk reset, ethernet, port com, port av,
Prawa ścianka: mini usb, usb master, zasilanie, 
Od siedzącego albo inaczej tylna ścianka: przełącznik blokady klawiatury, gniazda mikrofonu i słuchawek, przełącznik do klawiatury audio trzypozycyjny, przyciski:
przewijanie do tyłu, recording (nagrywanie), stop, play/pauza, przewijanie do przodu, włącznik urządzenia.
	Wierzchnia strona notatnika, oprócz linijki brajlowskiej, zawiera: dwie pary przycisków na jej końcach, używane jako przewijanie wyświetlanego brajla oraz możliwość przemieszczania się po menu notatnika. Nad linijką są 32 przyciski przywoływania kursora.
Wyżej, ku przodowi, mamy klawisz spacji, obok której są po prawej i lewej stronie po dwa klawisze funkcyjne. Trochę wyżej ,ku przodowi, jest brajlowska klawiatura ośmiopunktowa do wprowadzania tekstu.
Nad nią jest umieszczony wyświetlacz LCD, gdzie można oglądać to, co aktualnie piszemy.
	Ciekawostką jest możliwość odwrócenia obrazu o 180 stopni, dzięki czemu osoba patrząca z przodu (np. nauczyciel lub instruktor) może kontrolować pracę użytkownika urządzenia i odczytywać pisany przez niego tekst.

A teraz kilka słów o oprogramowaniu i danych technicznych. System operacyjny: Windows CE, CPU: Intel X-Scale (PXA270), rozbudowany edytor tekstów umożliwiający edycję dokumentów Worda, dostęp do poczty elektronicznej i Internetu poprzez łącze „bluetooth” i telefon komórkowy, komunikator - MSN Messenger, książka adresowa, menedżer plików, terminarz, kalkulator naukowy, stoper, budzik, radio FM, możliwość uruchamiania do siedmiu programów jednocześnie.
	Jak widać z powyższego wykazu, jest to urządzenie nieźle wyposażone i wielofunkcyjne. A jak przedstawia się jego funkcjonalność, tj. wygoda pracy z punktu widzenia użytkowników? Na różnego rodzaju forach można przeczytać, iż urządzenie nie bez powodu wyposażono w przycisk „reset”. Potrafi się bowiem zawieszać. Ja jednak tego nie zauważyłem, może dlatego, że krótko się nim „bawiłem”.
	W następnym odcinku postaram się przybliżyć monitory brajlowskie, a ściślej ten, który znam najlepiej, inne mają w zasadzie takie samo działanie. Zajmę się też porównaniem obu omówionych wcześniej notatników
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4/ Pies przewodnik w lokalu gastronomicznym

19 czerwca tego roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy regulującej prawa osób niepełnosprawnych i ich psów przewodników. Teraz nikt nie może zakazać osobie niewidomej wprowadzenia czworonoga do banku, szpitala, sklepu, pociągu, tramwaju czy restauracji . Zgodnie z ustawą, pies przewodnik, asystujący osobie niewidomej, ma więcej przywilejów niż zwykły psiak - nie musi chodzić na smyczy ani nosić kagańca. Jednak, jeżeli pies przewodnik narozrabia, odpowiedzialność za niego i ewentualne koszty za wyrządzone szkody będzie musiał ponieść właściciel. 
Większość urzędów jest już przygotowana do respektowania nowych przepisów. W znacznie gorszej sytuacji są lokale gastronomiczne – czytamy w "Gazecie Prawnej". „Chodzi zwłaszcza o te placówki, które prowadzą tzw. otwarte kuchnie. Dominik Szumowski z McDonalds Polska potwierdza, że jego firma nigdy nie zabraniała niepełnosprawnym wchodzenia do lokali z psem. Podobnie jest w wielu innych restauracjach. W stołecznej „Szpilce" mile widziane są nawet wszystkie czworonogi, nie tylko psy asystujące. 
Zakazów wejścia dla psów przewodników nie stosowały również PKP. „Zanim jeszcze weszły w życie nowe przepisy, pasażer niepełnosprawny mógł swobodnie podróżować z psem asystującym" - mówi "Gazecie Prawnej" Beata Czemerajda z PKP Intercity. Reszta zwierząt może podróżować pociągiem, gdy zgodzą się na to współpasażerowie. Jednak z wagonów restauracyjnych już skorzystać nie mogą.”. 

źródło: www.dziennik.pl

A jak ta sytuacja wygląda w Poznaniu? Zapoznajmy się z ciekawym tekstem Małgorzaty Lampy z „Gazety Wyborczej”. „Niewidomy z psem przewodnikiem wzbudza panikę w wielu lokalach. - Nie może pan wejść ze zwierzakiem, Sanepid na to nie pozwala - tłumaczą się pracownicy. Już drugi raz sprawdzamy, jak personel lokali gastronomicznych reaguje na  osobę niewidomą z psem przewodnikiem. Odwiedziliśmy kawiarnie, restauracje i puby naprzeciwko ratusza na Starym Rynku i przy ul. Wielkiej. Niewidomy Darek Janów z owczarkiem Nero wkroczyli do „Piwnicy 21” przy ul. Wielkiej, a potem obok do „Cafe Gong”. Pracownicy przyjaznym okiem spojrzeli na tę parę. Potem było dużo gorzej. W kebabie „Ankara” przy ul. Wielkiej oświadczono: - Mimo szczerych chęci nie możemy obsłużyć. Sanepid nie pozwala na wprowadzanie psów do lokalu. Podobnie tłumaczyły się sprzedawczynie w Kafejce „Fawora”. - Mandat byśmy dostali – powiedziały, pokazując Darkowi drzwi. W „Palais du Jardin” przy Starym Rynku usłyszeliśmy: - Klienci sobie nie życzą psów w lokalu. Pani w kebabie „Greco” warunkowo zgodziła się na psa w lokalu. - Tylko niech siedzi przy drzwiach - poprosiła. Dopiero w restauracji „Guliwer” pozwolono wejść bez przeszkód. - Nie rozumiem dlaczego część nie chce, abym wszedł z psem. Przecież Nero to moje oczy - mówi pan Darek. 

Rozmowa z pracownikami Sanepidu
Małgorzata Lampa: Czy pies przewodnik może wejść do lokalu wraz ze swym panem?
Anna Łyczyńska, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego: - A dlaczego nie? Nie ma przepisów, które by tego zabraniały. A my na pewno za to nie ukarzemy. Te zwierzęta przecież mają certyfikat, są pod opieką weterynarza i są wytresowane. I przede wszystkim są częścią niewidomego, są jego oczami. 
Mariusz Stawiński, powiatowy inspektor sanitarny: - Tak naprawdę wszystko zależy od dobrej woli właściciela. Restauratorom wygodnie jest się tłumaczyć, że my nie zezwalamy i mieć kłopot z głowy. Nie pozwalamy na wpuszczanie nieznanych psów do lokalu ze względów sanitarnych, ale pies przewodnik to pies znany i jego stan sanitarny może być lepszy niż niejednego klienta. Zatem to tylko wykręt albo nieznajomość prawa! 

A.Ł: - Bo trzeba zaznaczyć, iż to niezwykły pies, ale szczególny i tak powinno się traktować tę sytuację. Pracownicy powinni wiedzieć jak zachować się wobec takiego klienta. Dobrze jeśli byłby regulamin, do którego zawsze można zerknąć. Taki klient z czworonogiem powinien mieć wyznaczone miejsce, np. blisko wyjścia, gdzie będzie się czuł komfortowo i pies nie będzie przeszkadzał innym gościom.

źródło: http://miasta.gazeta/poznan
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5/ Na wystawy sztuki – do Czech!

Czeskie muzea i galerie coraz bardziej otwierają się na gości 
niepełnosprawnych. Coraz więcej obiektów jest udostępnianych dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poszczególne ekspozycje 
poszerzane są o wystawy haptyczne (dotykalne) przeznaczone przede wszystkim dla gości z wadą wzroku, którzy mogą się bliżej zapoznać z odlewami wybranych eksponatów za pośrednictwem dotyku. W ten sposób mogą lepiej uświadomić sobie ich kształt oraz oryginalność. Mogą łatwiej wyobrazić sobie poszczególne style artystyczne. Trasy haptyczne służą także niewidomym dzieciom, które mogą podziwiać w ten sposób wybitne dzieła sztuki czeskich oraz światowych rzeźbiarzy i snycerzy.

Najwięcej stałych ekspozycji dotykowych znaleźć możemy w obiektach 
Galerii Narodowej w Pradze. W klasztorze Św. Aneżki Czeskiej można 
zwiedzić wystawę dotykową, na którą składają się odlewy rzeźbiarskich 
dzieł czeskiej sztuki okresu średniowiecza, w klasztorze Św. Jerzego 
ekspozycja pt. „Dotyk Baroku„ przybliży Państwu mistrzowskie dzieła 
rzeźbiarzy XVII- i XVIII-wiecznych, zamek Zbraslav z kolei oferuje 
niewidomym gościom dotykową ekspozycję pt. „Rzeźba japońska  - dotykiem”.

Zabytki UNESCO bez barier

Republika Czeska jest jednym z nielicznych państw, gdzie znaleźć można wiele interesujących zamków, pałaców oraz zabytków UNESCO. Większość z nich, przynajmniej częściowo, została udostępniona także dla osób niepełnosprawnych. W Czeskim Krumlowie lub w Trebíci (zabytki UNESCO) realizowane są programy, dzięki którym udostępniane są unikatowe skarby światowego dziedzictwa.
Teren zamkowy w Czeskim Krumlowie można wygodnie obejrzeć razem z innymi zabytkami miejscowymi, muzeami i galeriami we wrześniu, kiedy ma miejsce „Dzień z  niepełnosprawnością – dzień bez barier”. Dzięki zapleczu technicznemu (tymczasowym pomostom, rampom podjazdowym, schodołazom, dźwigom), serwisowi informacyjnemu i asystentom (, w tym przewodnikom dla niewidomych i tłumaczom języka migowego dla głuchoniemych) i wyraźnym zniżkom, zajrzycie do miejsc, które w ciągu roku są zwykle niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego został opracowany specjalny program z licznymi imprezami towarzyszącymi, zawierający między innymi zwiedzanie dotykowe dla osób z wadą wzroku (np. galerii International Art Studio, Muzeum Regionalnego, Bajkowego Domu oraz samego miasta). 

źródło: http://www.czechtourism.com/
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10. 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 rocznie. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na ten wydatek, 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 tworzenie, 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@wp.pl . Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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