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powrót do spisu treści

1. W kilku słowach

(…)
Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

Krzysztof Kamil Baczyński (1921 – 1944), poeta i żołnierz AK i Szarych Szeregów, poległy w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.

       Mamy kolejną, „okrągłą” rocznicę, o której nie wolno nikomu zapomnieć – 
we wrześniu. Równo 70  lat temu rozpoczął się na świecie największy wojenny kataklizm, jaki zna historia i ludzka pamięć. Trudno uwierzyć, że faszystowskie, obłąkańcze wizje jednego szaleńca potrafiły zarazić nienawiścią większość mieszkańców Europy i świata, zamienić w dym oddechy milionów ludzi, odebrać im młodzieńcze marzenia, topiąc je we krwi i łzach.
 II wojna światowa dla większości naszych Czytelników jest historią znaną z książek, filmów i opowiadań rodziców, jednak jej polityczne i gospodarcze skutki utrzymywały się jeszcze przez prawie pół wieku i każdy z nas w jakimś stopniu doświadczył ich na własnej skórze. Dopiero 20 lat temu (jeszcze jedna równa rocznica) kraj nasz odzyskał pełną niepodległość, utraconą po „wygranej” wojnie. Czas kaleki został nareszcie odmieniony, oby tym razem już na zawsze!
	Wrzesień na szczęście nie kojarzy się wyłącznie z początkiem wojny, ale również z początkiem nauki szkolnej. Przypomni o tym tekst Anny Wietechy pt. „Niewidomy polonista”. Autorka podkreśla w nim dobroczynny wpływ techniki komputerowej i tworzonych w oparciu o nią narzędzi na samodzielne zdobywanie wiedzy przez niewidomych studentów. Literatura naukowa oraz spora część dzieł z zakresu literatury pięknej nie jest, niestety, dostępna w alfabecie brajla, co zmuszało dawniej do angażowania lektorów. Obecnie wystarczy do tego szybki skaner, program rozpoznający skanowany tekst w zwykłym druku i zapisujący go w formie elektronicznej oraz komputer z syntezatorem mowy. Już nie trzeba korzystać z  pomocy lektora, co zwykle było uciążliwe dla obu stron!
	Gorąco zachęcam do sprawdzenia, jakie tajemnice naszej mentalnej natury odsłoni przed nami Anna Chamarczuk, a z innych tematów polecam informację Tadeusza Majewskiego na temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się niedawno w Bukareszcie i była poświęcona trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie obecnego kryzysu. Podczas konferencji wydano dokument, w którym apeluje się do rządów europejskich o podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Bardzo żałuję, że nie zostałem zaproszony na te „owocne” obrady, bo o tej porze roku były tam tanie morele i arbuzy... Musiałem się więc zadowolić relacją z przebiegu udanego turnusu rehabilitacyjnego w Ustce, którą przedstawiła dla Państwa, jak zawsze skrupulatna - Zofia Krzemkowska.
	Zwracanie uwagi na słowo mówione, a w szczególności na jego głęboki, nie zawsze w pełni i od razu uświadamiany sens, jest domeną ludzi o wrażliwej naturze, ale też zachętą dla większości z nas, którzy komunikujemy się z drugim człowiekiem głównie w sposób werbalny. Małgorzata Zuber, którą mieliśmy już okazję gościć w naszym miesięczniku, z pewnością posiada wrażliwą duszę, a choć język, w jakim snuje swe rozważania, może miejscami wydawać się nazbyt eteryczny, jest w jej wypowiedziach coś, co nie pozwala pozostać wobec nich obojętnym. Jeśli chcieliby Państwo również poddać się tej magii słów, zapraszam do lektury niedługiego eseju pt. „Uwaga człowiek!”  Jeśli ktoś z Czytelników używa syntezatora mowy, radzę jednak ustawić wolniejsze tempo.
	Nie da się ukryć, że w tym miesiącu zrobiło się u nas poetycko, choć w sposób całkowicie niezamierzony. Nastroje tematyczne tworzą sami autorzy, przez co każdy kolejny numer „BIT-u” jest do pewnego stopnia niespodzianką, a przez to może staje się coraz ciekawszy? Wywoławszy poetyckiego dżina, musimy jakoś go skonsumować do końca, na szczęście zrobimy to w kilka osób. Dokładnie z kim – dowiedzą się Państwo z tekstu rozmowy Sylwii Pilarskiej z jej gośćmi, zatytułowanej „Porozmawiajmy o poezji”.
	 Panią Sylwię poznaliśmy już trzy miesiące temu w rozmowie przeprowadzonej przez Katarzynę Link pt. „Nie ma jak wolontariat”. Być może właśnie ów tytuł skłonił mnie do poszerzenia swojej wiedzy na temat wolontariatu i wypowiedzenia o nim paru swoich przemyśleń. Poznają je Państwo w artykule „Dawniej społecznik – dziś wolontariusz”.
	W kąciku bibliofila tym razem Joanna Witkowska poleca Czytelnikom ciekawe lektury, a ja polecam Pani Anecie, autorce relacji z poprzedniego numeru, zapoznanie się z listem jednej z Czytelniczek, która specjalnie do niej kieruje postawione w tytule pytanie. 
Życzę miłej lektury i do zobaczenia jesienią!
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2. Anna Wietecha - Niewidomy polonista

Bliżej literatury

Każdy z nas czytał kiedyś w  życiu jakąś wyjątkowo wciągającą książkę – czy to z obowiązku, czy może po prostu dla przyjemności. Zwykle jednak jest to czytanie dla siebie, niezawodowe i do pewnego stopnia jednorazowe.
	Natomiast gdy na dany tekst spogląda wykwalifikowany literaturoznawca, odkrywa on przed nim wszystkie swoje tajemnice. Wówczas w treści i w budowie utworu dostrzega się więcej szczegółów i przyczyn jego ukształtowania. Sama lektura wymaga też większego wysiłku, mimo że głęboka analiza intelektualna tekstu staje się czymś mimowolnym.
	Dochodzi się do tego poprzez lata wytężonej, ale satysfakcjonującej pracy na studiach polonistycznych. Od razu warto zapytać, czy taka droga edukacji ma sens w przypadku osób niewidomych czy słabowidzących? Już na wstępie trudno ukryć, że studia literaturoznawcze pociągają za sobą konieczność bardzo dokładnego czytania dziesiątków czy setek tomów – zarówno  literatury pięknej, jak i specjalistycznej. Dla każdego studenta rozpoczynającego naukę na filologii polskiej stanowi to nie lada wyzwanie, ale dla niewidomego jest ono wielokrotnie większe.

Wytrwały strateg

Aby początkujący polonista z wadą wzroku osiągnął sukces, musi opracować sobie własny, zindywidualizowany plan działania, który pozwoli mu zrealizować bez przeszkód program wymarzonego kierunku studiów. Oczywiście, pierwszym koniecznym do tego warunkiem jest tu szeroka i ugruntowana wiedza o rozwiązaniach technicznych i informatycznych, jakie umożliwiają niewidomym nieskrępowany dostęp do tekstu pisanego. Poza tym młody adept literatury musi odznaczać się zdecydowaniem, niezmożoną wytrwałością w dążeniu do obranego celu oraz nienasyconą ciekawością otaczającego świata i ludzi w ogóle. Dzięki temu jego wewnętrzna motywacja zyskuje trwałe podstawy, a sukcesywny samorozwój z czasem staje się faktem. 

Jak było dawniej?

Jeszcze piętnaście czy nawet dziesięć lat temu niewidomy miał przed sobą bardzo niewiele możliwości odnajdowania dostępnych dla siebie tekstów. Przede wszystkim mógł on szukać książek w bibliotekach kasetowych czy brajlowskich, ale było to bardzo ograniczone źródło literatury, bo pozycje stricte naukowe w naprawdę szczupłych księgozbiorach stanowiły wyjątkową rzadkość. Tego rodzaju książka (w tzw. wersji mówionej lub brajlowskiej) była rozwiązaniem stosunkowo łatwo dostępnym, ale przydatnym głównie na niższych poziomach edukacji (do matury włącznie).
	Potem problemów pojawiało się więcej, ponieważ student polonistyki jest zobowiązany do rozległych lektur i nie może poprzestawać na pozycjach najbardziej podstawowych z danej dziedziny. Dlatego wtedy jedynym sposobem uzyskania przez niewidomego dostępu do konkretnych tytułów stawało się korzystanie z pomocy wynajętych czy zaprzyjaźnionych lektorów. Efekty ich pracy można było utrwalać na taśmach magnetofonowych. Chociaż tekst naukowy w zwykłym druku można już było wypożyczyć choćby w bibliotece wydziałowej czy uczelnianej, jego odczytanie wymagało od wybranego lektora ogromnego wysiłku i zaangażowania, a o kogoś takiego również nie było łatwo. Ponadto wspólne czytanie często trudnych pod względem formy i treści tekstów wymagało od niewidomego i jego pomocnika cierpliwości, elastyczności i wzajemnego zrozumienia. Trudności piętrzyło się zatem bardzo wiele.

Jak to zrobić dzisiaj?

W XXI wieku dla niewidomych dzięki technice wszystko, choć w pewnym zakresie, stało się łatwiejsze. Naturalnie psychologiczne podstawy funkcjonowania studenta z problemami wzrokowymi wśród ludzi widzących nie uległy zmianie, ale bez wątpienia posiada on dużo więcej narzędzi przybliżających upragniony sukces. A czym jest ów sukces? Jest to po prostu wyrównanie szans w dostępie do literatury pięknej i naukowej tak dla osób widzących jak i dla niewidomych. A jakie są przydatne do tego celu narzędzia? 
Można powiedzieć, że jest ich bardzo wiele, chociaż za najważniejsze trzeba uznać komputer. Dzięki podłączonemu do niego skanerowi niewidomy ma możliwość przenoszenia do komputera obrazu tekstu drukowanego zwykłym drukiem. Następnie obraz taki obrabia się specjalistycznym programem do rozpoznawania tekstu (tj. znaków widocznych w wersji graficznej), wśród których najpopularniejszy i najlepszy jest FineReader firmy Abbyy.
	Kolejnym etapem pracy nad udostępnianiem danej książki jest już odczytanie wygenerowanego przez program tekstu w wersji elektronicznej. 
Etap ten każdy niewidomy może wykonać bez czyjejkolwiek pomocy. Można skorzystać ze screenreadera, czyli programu odczytującego zawartość linii kursora widocznej na ekranie komputera. Jedyne wymaganie stanowi tu syntezator mowy, który musi z takim programem współpracować. Zeskanowany tekst może oczywiście posiadać pewne usterki, ale zwykle błędów korektorskich jest naprawdę niewiele, gdyż programy rozpoznające tekst są sukcesywnie ulepszane.
	Ostatnim etapem umożliwiającym osobom niewidomym dostęp do tekstu jest wersja brajlowska, którą niewidomy otrzymuje w dwóch postaciach: albo papierowej wydrukowanej na drukarce brajlowskiej, albo elektronicznej, dostępnej na monitorze brajlowskim. Kiedy niewidomy student sam będzie potrafił przejść wszystkie wymienione wyżej etapy przygotowania dowolnego tekstu czarnodrukowego do jego potrzeb, wówczas każdy utwór czy książka naukowa będą dla niego dostępne. 
	Dlaczego jednak posiadanie wersji elektronicznej danego tytułu ma tak ogromne znaczenie? Ponieważ tak przystosowany tekst można bez trudu opublikować w Internecie i udostępnić innym, czy też po prostu łatwo można go przytoczyć w artykule lub w przygotowywanej pracy. Wersja elektroniczna pozwala również na błyskawiczne i dokładne lokalizowanie wybranych fragmentów, których w danym momencie potrzebujemy.
	Oczywiście trudno zaprzeczyć, że proces transponowania wersji czarnodrukowej na elektroniczną, wykonywany we własnym zakresie przez studenta, jest niezwykle czasochłonny, ale w zamian za to satysfakcjonujący, bo wykonany bez niczyjej pomocy, czyli pozwalający poczuć przyszłemu literaturoznawcy odrobinę niezależności. Dlatego istnieją już instytucje, których głównym zadaniem jest właśnie pomoc w tak specyficznej sytuacji wszystkim studentom z wadami wzroku.

Gdzie szukać pomocy? 

Ponieważ jestem doktorantką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na mojej uczelni każdy niewidomy student otrzyma wieloaspektową pomoc. Jeśli chodzi o skanowanie książek, zajmuje się tym Biblioteka Książki Cyfrowej. Znajduje się ona w obrębie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na ulicy Dobrej 56. Wybrane przez studenta pozycje skanują wolontariusze, a pracownicy biblioteki umieszczają je w katalogu. Dzięki wersji elektronicznej i Internetowi z zeskanowanych zasobów będą mogli w przyszłości korzystać również inni studenci.

Naprawdę warto!

Jeszcze dziesięć lat temu skaner jedną stronę tekstu A4 na wersję elektroniczną przetwarzał dłużej niż minutę. Teraz zajmuje mu to tylko trzy sekundy. Postęp zatem jest niewątpliwy i sprzyja osobom niewidomym w podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjnych, jak też pomaga w codziennym życiu. Dlatego z tej perspektywy na pewno warto szukać nowych, inspirujących doświadczeń. Studia polonistyczne to sposób, aby stać się humanistą – zwiedzać literackie światy, rekompensując sobie niedoskonałość zmysłu wzroku. Dzięki niezwykłej sile wyobraźni niemożliwe staje się możliwe.

Co po studiach?

Wbrew obiegowym opiniom, kiedy niewidomy student osiągnie już wymarzony dyplom filologii polskiej, otwiera się przed nim bardzo wiele dróg. Już w trakcie studiów ich ilość można zwiększyć poprzez wybranie sobie dodatkowej specjalizacji zawodowej. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest ich aż cztery. 
	Specjalizacja nauczycielska otwiera absolwentowi możliwość pracy w szeroko pojętej edukacji. Zatem może to być praca nie tylko w charakterze nauczyciela szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, ale również akademickiego pracownika dydaktycznego albo nawet edukatora czy trenera w firmie na otwartym rynku pracy. Innym sposobem wykorzystania własnej szansy jest specjalizacja „Filologia dla Mediów”. Przekazuje ona studentowi wiedzę z zakresu public relations z elementami dziennikarstwa i autoprezentacji. Predestynuje zatem absolwenta do aktywności związanej z mediami, jak np. praca w charakterze rzecznika prasowego, dziennikarza, prezentera czy specjalisty PR.
	Kolejna ze specjalizacji, edytorsko-wydawnicza, dostarcza studentowi wiadomości dotyczących przebiegu procesu wydawniczego oraz struktury rynku książki. W jej obrębie kształci się także umiejętności i wiedzę językową przydatne w pracy redaktora czy korektora w wydawnictwie.
	Na Wydziale Polonistyki UW istnieje również specjalizacja „Upowszechnianie Kultury”. Daje ona absolwentowi możliwość pracy w instytucjach państwowych i samorządowych.
	Przedstawione przeze mnie specjalizacje zawodowe ukierunkowują aktywność absolwenta, dając mu narzędzia do znajdowania własnych rozwiązań na trudnym rynku pracy. Wiedza specjalistyczna pozwala ominąć zawód nauczycielski i robić o wiele więcej. Co ważne, atuty niewidomego absolwenta na skomplikowanym rynku pracy często mogą być podobne do tych, 
jakimi dysponują pełnosprawni absolwenci kończący ten sam kierunek studiów.
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3. Bogusław Witek – Dawniej społecznik, dziś wolontariusz 

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) oznacza dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńskie. Wolontariusz jest więc osobą pracującą na zasadzie wolontariatu. Określenie „bezpłatna” – to jednak nie to samo, co „bezinteresowna”. Oznacza to pracę bez wynagrodzenia materialnego, wolontariusz jednak uzyskuje wynagrodzenie niematerialne. Jest nim satysfakcja, spełnienie swoich motywacji (świadomość bycia potrzebnym, uznanie otoczenia, podwyższenie samooceny itd.). 
Wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych, nie jest nią, np. pomoc udzielona bratu lub grzeczność wyświadczona przyjaciółce – istotnym składnikiem tego pojęcia jest fakt działania wykraczającego poza związki rodzinne i koleżeńskie.
Wolontariat jest zapewne tak stary jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach charytatywnych i kościelnych aż wreszcie pojawił się w tzw. organizacjach pozarządowych.
Mentalną podstawą wolontariatu jest posiadanie motywacji. Żeby dana praca społeczna przebiegła pomyślnie, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno kandydat na wolontariusza, jak i organizacja z nim współpracująca, były świadome pobudek kierujących wolontariuszem przy podejmowaniu dobrowolnych obowiązków.
Najczęstsze motywacje to:
	chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego,

potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości,
chęć bycia potrzebnym,
chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało, 
chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych, 
pobudki religijne. 

Wolontariat w Polsce powojennej oprócz Związku Harcerstwa Polskiego istniał w różnych formach społecznego zaangażowania na rzecz osób potrzebujących pomocy w organizacjach skupiających osoby niepełnosprawne. Znaczącą, choć niedocenianą rolę odgrywał, i odgrywa nadal, w związkach wyznaniowych. Jego widoczny rozkwit rozpoczął się jednak dopiero po zmianach ustrojowych w 1989 roku, gdy zaczęły licznie powstawać organizacje pozarządowe. Szacuje się, że obecnie około dwóch milionów Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym niż w krajach zachodnich. Wynika to głównie z trzech przyczyn:
-	braku tradycji wolontariatu przekazywanej z pokolenia na pokolenie,
-	dążenia do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw zaspokaja się własne potrzeby, a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne,
-	relatywnie niskiej świadomości możliwości działania społecznego w organizacjach pozarządowych.

 Przez długi czas wolontariat nie istniał w polskim prawie. W czerwcu 2003 r. weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która obok niedoskonałości typowych dla nowych aktów prawnych, stanowi pierwszą próbę formalnego uregulowania spraw związanych z zatrudnianiem wolontariuszy.

Niekiedy słyszy się opinie, że wolontariuszami powinni być tzw. społecznicy - ludzie „stworzeni" do pomagania innym. Organizacje pozarządowe na podstawie doświadczeń ze współpracy z wolontariuszami wyraźnie sprzeciwiają się takiemu stanowisku i przekonują, że wolontariuszem może zostać absolutnie każdy, jeśli tylko legitymuje się odpowiedzialnością i uczciwością. 
„Społecznik” i „altruista” nie są zatem synonimami wolontariusza, gdyż to pierwsze sugeruje konieczność posiadania specjalnych predyspozycji,  a drugie – całkowitą bezinteresowność. 

Z kolei termin „praca społeczna” jest w zasadzie tożsamy z wolontariatem, lecz ze względu na złe skojarzenia z czasów PRL nie jest obecnie używany. Negatywne konotacje wynikają z tego, że wtedy praca społeczna zazwyczaj nie była dobrowolna, często też była bezsensowna lub jej cel nie był akceptowany przez osoby wykonujące tę pracę.

źródło: www.pl.wikipedia.org

Czy wolontariat może być wstępem do zwykłego zatrudnienia?

Z pewnością tak, pod warunkiem, że nie stawiamy sobie od razu takiego celu ani - tym bardziej – nie zdradzamy się z nim. Trzeba sobie uświadomić, że w żadnej organizacji nie czekają na nikogo wolne etaty. Istniejące posady są zajęte i pilnowane przez ich posiadaczy, którym ta praca najwyraźniej odpowiada, skoro nie chcą z niej rezygnować. Jakieś ruchy kadrowe zawsze mają jednak miejsce – ktoś przechodzi na urlop macierzyński albo na emeryturę – 
a wtedy kierownictwo szuka kandydata spośród znanych sobie osób, najlepiej takich, które orientują się w problematyce działalności danej organizacji. Może więc to być, np. dotychczasowy wolontariusz. Aby w takiej instytucji jak, dajmy na to, PZN być „znanym” wolontariuszem, trzeba dać się poznać, czyli trzeba wcześniej podejmować się różnego rodzaju zadań, nierzadko ambitnych i nowatorskich i to na różnych szczeblach, wykonywać je porządnie i z zaangażowaniem, żeby zapamiętano taką osobę jako człowieka, na którego można liczyć. Wiele osób, zwłaszcza młodych, wyraża opinię, że w Polskim Związku Niewidomych daje się zatrudnienie ludziom z zewnątrz, mimo iż w naszym środowisku nie brakuje dobrze wykształconych specjalistów. To prawda, że nepotyzm zawsze był, jest i będzie obecny w życiu społecznym i powiedzenie „koszula bliższa ciału” zapewne jest stare jak świat. Ale prawdą jest także to, że gdy się nie ma protektorów, trzeba samemu dać się poznać, czymś wyróżnić, zasłużyć na uznanie. Samodzielne „wyrąbywanie” ścieżki kariery jest mozolne, wymaga cierpliwości, determinacji oraz zrezygnowania na pewien czas z ambicji finansowych. Oznacza to, że trzeba mieć, niestety, jakieś uboczne źródło utrzymania. 
Dla młodych ludzi świeżo po studiach nie jest to zachęcająca perspektywa. Chcą od razu dobrze zarabiać i szybko się usamodzielnić w „zachodnim” stylu. Mają do tego pełne prawo, ale droga do celu poprzez wolontariat, gdzie nikt nikomu niczego nie gwarantuje ani nie obiecuje – wydaje się dla wielu drogą zbyt okrężną i niewygodną.  

 Zdobywanie doświadczenia czy romantyczna fanaberia dla zabicia czasu?

Warto przez chwilę zastanowić się nad tym, czy wolontariat może być pożyteczną lekcją dla człowieka wstępującego w dorosłe życie. Czy doświadczenia wyniesione z pracy społecznej mogą okazać się pomocne w życiu zawodowym, czy mogą stanowić atut w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą? Mogę powołać się na przykład mojego syna, który nie jeden raz uczestniczył jako wolontariusz w przebiegu corocznego festiwalu filmowego pt. „ERA – nowe horyzonty” i wykorzystał później ten fakt w pomyślnym staraniu się o pracę w kinie. Gotowość do pracy bez wynagrodzenia może wzbudzać u przedsiębiorcy odczucia nie zawsze pożądane z punktu widzenia starającego się o etat, zwłaszcza gdy praca ta nie miała nic wspólnego z profilem działalności firmy. Doświadczenie z pracy z ludźmi, pracy w zespole, może się jednak zawsze okazać przydatne. Natomiast w sektorze publicznym, w administracji samorządowej, w instytucjach takich jak PFRON lub MOPS, kandydat posiadający staż wolontariacki w organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne, znający ich problemy i rzeczywiste potrzeby, może niejednokrotnie okazać się pracownikiem najbardziej poszukiwanym (przynajmniej teoretycznie).

Wolontariat – tak, ale...

Chciałbym podzielić się pewną wątpliwością. Chodzi mianowicie o umiejscowienie wolontariatu uprawianego przez osoby niewidome i słabowidzące. Z pewnością osobie niepełnosprawnej najłatwiej jest rozpocząć taką pracę w strukturach własnej organizacji, np. w kole terenowym, do którego ona należy, lub innego podmiotu zajmującego się sprawami osób o podobnych problemach. Jest to sytuacja występująca na porządku dziennym, często spotykana i uważana za zjawisko normalne, szczególnie w naszej organizacji. Nie jestem jednak przekonany, czy szukanie swego miejsca wewnątrz tej samej, gromadzącej osoby niepełnosprawne grupy społecznej jest do końca słuszne w przypadku ludzi młodych. Wiem, że częściowo zaprzeczam w ten sposób swym wcześniejszym twierdzeniom, a także własnym doświadczeniom. Chcę jednak zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo tworzenia wokół siebie swoistego „getta” niewidomych wyizolowanego od reszty społeczeństwa. Sam byłem przez połowę życia człowiekiem w pełni zdrowym, mogę więc powiedzieć, że środowisko niewidomych jest dla mnie nowe i przybyłem do niego z zewnątrz. Inaczej wygląda to u ludzi niewidomych bądź słabowidzących od urodzenia, mających za sobą niejednokrotnie edukację w szkołach specjalnych. Oni sami często krytykują i odrzucają pomysły prowadzące do społecznej izolacji, do budowania barier zamiast ich pokonywania. Te osoby powinny dobrze zastanowić się nad wyborem miejsca, w którym chciałyby rozpocząć „terminowanie” w charakterze wolontariusza. 

Wolontariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Po zmianach ustrojowych w naszym kraju i jego otwarciu na świat wolontariat ludzi młodych zyskał atrakcyjną, międzynarodową oprawę będącą połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Stworzył możliwość wyjazdów w egzotyczne regiony, nawiązania znajomości ponad granicami, szlifowania obcych języków, przeżycia wielkiej, wakacyjnej przygody ze świadomością, że przy okazji zrobiło się coś dobrego dla innych. Wolontariuszem warto zostać także dla  siebie. Wolontariusz to bowiem - do pewnego stopnia - aktor wcielający się w różne społeczne role, posiadający przywilej oceny, w której z nich czuje się najlepiej. To człowiek, który nie boi się podejmowania trudnych i ambitnych zadań i traktuje je jako kolejne wyzwanie, z którym warto się zmierzyć, choćby po to, by lepiej poznać samego siebie. 
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4. Tadeusz Majewski – Kryzys gospodarczy dotyka osoby niepełnosprawne

	Od wielu miesięcy słyszymy o kryzysie gospodarczym panującym właściwie we wszystkich krajach, oczywiście również i u nas. Jednym z objawów tego kryzysu jest zwalnianie aktywnych zawodowo pracowników i wzrost bezrobocia. Dotyczy to również,  a nawet w znacznym stopniu osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. W związku z tą sytuacją  Europejska Organizacja Workability  (Workability-Europe) zorganizowała w Bukareszcie w dniach 26-29 maja br. konferencję poświęconą finansowym i ekonomicznym wyzwaniom czekającym Europę w 2009 i w następnych latach. 
Workability jest największą organizacją  zrzeszającą i reprezentującą pracodawców i organizacje zapewniające osobom niepełnosprawnym zatrudnienie. Stąd jej nazwa Workability, czyli „zdolność do pracy”. Została założona  w 1993 r., aktualnie zrzesza ponad 40 organizacji członkowskich z różnych krajów, w tym również z Polski. Główną jej misją jest  tworzenie Europy, w której osoby niepełnosprawne będą miały równe szanse na  zatrudnienie oraz wkład w rozwój gospodarczy i społeczny. Organizacja zabiega o to, by prawo osób niepełnosprawnych do pracy było respektowane zarówno na szczeblu europejskim, jak też w poszczególnych krajach. 
	W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele 30 organizacji członkowskich z 17 krajów, rządu rumuńskiego, Unii Europejskiej oraz innych organizacji pozarządowych. W jej wyniku opracowana została Deklaracja mówiąca o aktualnych zagrożeniach występujących na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zawiera ona następujące stwierdzenia:

	Konferencja ukazała zaniepokojenie wszystkich uczestników niepewną perspektywą działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych podczas kryzysu ekonomicznego. Większość przedstawicieli organizacji członkowskich Workability stwierdziło, że obecnie odczuwany jest już wpływ globalnej recesji na stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niektórzy z nich podawali, że utrata miejsc pracy przez pracowników niepełnosprawnych sięga nawet 30 proc.. Zmniejszają się dochody zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne (zakładów pracy chronionej), co zagraża utrzymaniu ich dotychczasowej działalności. Dotyczy to szczególnie sektora przemysłowego. 

Uczestnicy Konferencji wyrazili niepokój, że osiągnięcia w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z ostatnich lat, a nawet dekad, są  zagrożone. Organizacja Workability i jej członkowie chcą przypomnieć rządom i instytucjom europejskim, że systemy społeczne są także stabilizatorami i normalizatorami życia w czasach ekonomicznej niepewności. W związku z tym Workability oferuje swoje doświadczenie i współpracę w celu znalezienia optymalnych modeli zatrudnienia takich jak: zatrudnienie chronione, zatrudnienie wspomagane, przedsiębiorstwa socjalne, programy szkolenia zawodowego i programy re-integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy Konferencji zgodzili się, że muszą być podjęte działania zachęcające osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy zawodowej, do poddawania się szkoleniom mającym na celu zmianę kwalifikacji zawodowych oraz do utrzymania się na rynku pracy. 

W związku z powyższym, dotychczasowe wysiłki rządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych powinny zostać ukierunkowane na:

	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym bardziej różnorodnego i stojącego na wyższym poziomie szkolenia zawodowego,

Propagowanie wśród pracodawców zatrudniania osób niepełnosprawnych,
Optymalizację możliwości zatrudnienia i utrzymania się w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zarówno w specjalnych zakładach pracy, jak też na otwartym rynku pracy.

4. Organizacja Workability jest przekonana, że aktualne wyzwania ekonomiczne są także wyzwaniem do budowania silniejszych i trwałych organizacji walczących o prawo osób niepełnosprawnych do pracy. Oto przykłady strategii działania, z którymi zgodzili się uczestnicy Konferencji:

	Dokonanie przeglądu dotychczasowych działań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,

Stymulowanie partnerstwa między krajami w celu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Dokonywanie wymiany dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie sieci współpracujących organizacji. 

5. Organizacja Workability wskazała na potrzebę zwiększenia wysiłków rządów, organizacji gospodarczych i ogółu społeczeństwa w celu umożliwienia  osobom niepełnosprawnym aktywności zawodowej i prowadzenia samodzielnego życia.
 
Należy z uznaniem podkreślić, że Organizacja, która czuje się  odpowiedzialna za realizację  prawa osób niepełnosprawnych do pracy, tak szybko zareagowała na rysujące się zagrożenia w tej materii i wyraziła gotowość do współdziałania z instytucjami oraz władzami rządowymi i samorządowymi na szczeblu tak europejskim jak krajowym. 
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5. Zofia Krzemkowska - Udany turnus
 
	Ustka – miasto, port i uzdrowisko leżące u ujścia Słupi do Bałtyku w woj. pomorskim jest jednym z ważniejszych ośrodków wypoczynku letniego na środkowym wybrzeżu. To perła Pomorza, uznana w 2005 r. w rankingu „Polityki” za najatrakcyjniejsze kąpielisko morskie. Liczy zaledwie 17 tys. stałych mieszkańców żyjących na obszarze 10 kw.  Podczas turnusów sanatoryjnych można tu leczyć nieżyty górnych dróg oddechowych, astmę, schorzenia reumatyczne i nerwowe – wszystko dzięki borowinie, źródłom geotermalnym i solankowym oraz unikalnemu mikroklimatowi. Na wczasowiczów czekają jak zawsze: piaszczyste plaże, promenada, muzeum minerałów, latarnia morska i muszla koncertowa. 
	W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pomorze” przebywałam poza sezonem na turnusie rehabilitacyjnym. Ośrodek dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących.
Posiada on dwieście  miejsc w dwu-  i trzyosobowych pokojach z łazienkami, jest dobrze wyposażony w sprzęt medyczny zapewniający pełne spektrum zabiegów fizjoterapeutycznych. W ramach kosztu turnusu niepełnosprawni kuracjusze mogą skorzystać z dwudziestu zabiegów a ich opiekunowie z dziesięciu. Na gabinetach zabiegowych i pokojach mieszkalnych są oznaczenia brajlowskie. 
	Oprócz możliwości udziału w pieszych wycieczkach po okolicy w towarzystwie przewodnika PTTK oraz autokarowych do Darłowa, Gdańska i na Hel, gospodarze ośrodka zadbali o atrakcyjny, bezpłatny program kulturalny – występy folklorystyczne kapeli kaszubskiej, zespołu tanecznego z Białorusi, wieczór z szantami żeglarskimi, ognisko i inne rozrywki. Mogliśmy też wysłuchać ciekawych prelekcji na tematy zdrowotne, połączonych z projekcją filmów.
	Organizatorem turnusu było Koło PZN w Bydgoszczy, które zapewniło transport autokarowy oraz pomoc w załatwieniu formalności związanych z dofinansowaniem. 
	Na koniec garść refleksji. Osoba niewidoma wybierająca się na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy musi w pierwszej kolejności postarać się dla siebie o odpowiedniego przewodnika, o ile pomoc taka jest tej osobie potrzebna. Jest to warunek decydujący o udanym turnusie, jak też każdym innym, dłuższym wyjeździe rehabilitacyjnym czy turystycznym. Na pomoc współuczestników turnusu liczyć nie można i nie należy – oni przybyli tutaj dla własnej przyjemności a nie po to, by stale zajmować się inną osobą. Znalezienie takiego przewodnika nie jest łatwe. Członkowie rodziny nie zawsze mają na to czas i ochotę, dochodzą do tego różnice wiekowe, względy zdrowotne i inne przeszkody. Bywa też tak, że z pozoru świetna kandydatura serdecznej przyjaciółki, sąsiadki czy dawnej koleżanki z pracy – zupełnie się w tej roli nie sprawdza. Podczas wspólnego przebywania ze sobą przez całą dobę zaostrzają się odmienne przyzwyczajenia i zainteresowania, a obowiązki opiekuna i przewodnika osoby niewidomej po prostu ją przerastają. Aby uniknąć rozczarowań i konfliktów, przewodnik powinien być osobą sprawdzoną wcześniej podczas krótszych pobytów poza domem. Ja miałam właśnie takiego, sprawdzonego przewodnika, z którym chętnie i często wyjeżdżam. Mamy podobne zainteresowania (spacery, lektury, prasa). 
	Kolejną sprawą jest wybór ośrodka. Niektórzy nie wybierają na turnus rehabilitacyjny ośrodków PZN – są one zwykle droższe od ogólnie dostępnych, trudno w nich dostać miejsce w sezonie, no i chciałoby się też czasem oderwać od własnego środowiska, codziennych problemów niewidomych, spędzić urlop wśród innych nieznanych nam ludzi. 
	Na turnusach oprócz normalnych zabiegów fizjoterapeutycznych na ogół preferuje się aktywność, ruch, rozrywki, kontakt z ludźmi i przyrodą. Wymienione elementy są ważne, gdyż rehabilitacja jest pojęciem szerokim. Przede wszystkim jednak, każdy powinien w tym znaleźć coś dla siebie. Dla mnie szczególnie uspakajające jest wsłuchiwanie się w szum morskich fal i spacer po plaży. To wszystko zapewnia mi Ustka i dlatego byłam tam już kilka razy. 
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6. Małgorzata Zuber - Uwaga! Człowiek!

Krótki esej o obecności i czujności

Żyjemy dłużej,
ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami.

Wisława Szymborska

	Lato jest czasem wędrówek – bliskich lub dalekich, podróży w poszukiwaniu ziemi obiecanej, ucieczek od codzienności i kłopotów, a najczęściej – wędrówek w poszukiwaniu odpoczynku i wytchnienia. Trzeba odpoczywać, tak jak trzeba nam nowych miejsc, zapachów i smaków. 

Idąc ku Innemu.
Wiele wędruję. Właściwie, gdy nazbyt długo siedzę w domu, czegoś mi brakuje, rodzi się niepokój, spada jakość pracy. Wtedy dokądś mnie nosi, wiem dobrze, że spokój i równowagę może mi zwrócić jedynie równomierny, monotonny stukot porannych pociągów... Lato czy zima, sprawy służbowe czy prywatne – moje wędrówki nieodmiennie wiodą ku Drugiemu Człowiekowi. Ze względu na Niego warto podjąć trud tej wędrówki, bo tylko za Jego sprawą jest nam dana pełnia radości wędrowania. 
	
Czujność i obecność.	
Trzeba być czujnym. Inny człowiek zjawia się w naszym życiu niespodzianie, pod byle pretekstem. Dzisiejszemu światu brakuje tej czujności. Brakuje jej NAM.  Pędzimy – niekiedy sami nie wiedząc dokąd i w jakim celu. 
Niekiedy wręcz chciałoby się krzyknąć tym wszystkim pędzącym: „Uwaga! Człowiek!” 
	To prawda, że w codziennych kontaktach nie ze wszystkimi chcemy i powinniśmy wchodzić w bliższe relacje. Co więcej – o tyle są one wartościowe, o ile opierają się na świadomym wyborze. Zdaje się jednak, że mamy coraz większe problemy z budowaniem autentycznych relacji z tymi wybranymi. Przeczuwamy podskórnie czyjąś wyjątkowość, ale nie bardzo potrafimy przekroczyć liczne bariery. Brakuje nam odwagi, siły albo słów – albo może wszystkiego naraz. 
Czym jest autentyczna relacja? Jest współobecnością, jest byciem nie tyle z sobą, ale dla siebie, a więc ustawiczną czujnością i wzajemną uwagą. 
Trudno budować takie relacje, szczególnie dzisiaj.

Słowa... Nic nie wymaga zarazem takiej ostrożności i odwagi w obchodzeniu się jak słowo. Zapominamy o tym i rozmieniamy słowa na drobne. Niełatwo dzisiaj znaleźć takie słowo, które nie byłoby nazbyt banalne, patetyczne, a nade wszystko – wytarte. 
	Jak się do siebie zwracać, jak zapraszać się wzajem do swojego świata, jak przywrócić słowu „Ty” wyjątkową pozycję, gdy demonstracyjny i protekcjonalny brak wszelkich konwencji stał się konwencją dominującą i ślepym zaułkiem? Bo skoro nie ma już granic, na przekroczenie których wizę otrzymywaliby wybrani, to jakimi słowami ustanowić wyjątkowość relacji?
	Paradoksalnie, niekiedy jedynym wyjściem może być powrót do form grzecznościowych, do kultury i elegancji języka, do uprzejmości, która przestaje być konwencjonalna, a staje się autentyczna. W tej staroświeckości niektórych form czy fraz coraz częściej znajduję wartościową odmianę.
To nie jedyne nasze kłopoty leksykalne, a właściwie – aksjologiczne uwidaczniające się w strukturze i modach języka. Współobecność, taka autentyczna relacja, nie jest możliwa bez spontanicznej wymiany opowieści, co z kolei wymaga wzajemnego zaufania i zrozumienia.
	Jak opowiadać, gdy słowa są wytarte? To problem poważny, lecz niekiedy mający szansę na rozwiązanie. Zaangażowanie pozostających w relacji osób – przyjaciół, ucznia i mistrza, dwojga kochających się ludzi itd. – prędzej czy później zwraca słowom sens, przywraca im głębię i blask. Niekiedy nadaje im nowe, dyskretne, wiadome tylko zainteresowanym odcienie.  
	Są jednak takie słowa, które przychodzi nam wypowiadać, a chyba także przyjmować, z niemałym trudem: bo nie wypada, bo nazbyt wprost, bo jakoś tak zawsze nie w porę... Tak jest ze wszystkimi najważniejszymi, najprostszymi słowami, zdaniami i prośbami. Dlatego nie należy ich nadużywać, byśmy mieli je w zanadrzu na wyjątkowe okazje, dla wyjątkowych ludzi. „Dziękuję za Twoją obecność.”, „Dobrze, że jesteś.”, „Uważaj na siebie” – to tylko przykłady tych wyjątkowych wypowiedzi. Intrygowały mnie one od zawsze. Z początku nie wiedziałam dlaczego, dzisiaj wiem. Uderza w nich nieodmiennie zespolenie osobistej treści z elegancją formy. Są proste, a jednocześnie niecodzienne, co nie znaczy, że nie ma w naszym otoczeniu takich Osób – szczególnie tych najbliższych – które zasługiwałyby na ich codzienne powtarzanie. Ostrożnie z tymi słowami, ale też odważnie, jeśli tylko mamy pewność, że ktoś na nie zasługuje. Nie wolno bać się dobrych słów.

Wsłuchanie. 
W rozmowie, w autentycznym Spotkaniu centralne znaczenie ma gotowość i umiejętność słuchania, otwarcie się na Innego i Jego opowieść. Wiedzą o tym psychologowie i od stu lat piszą na ten temat filozofowie dialogu. Spotkanie w potocznym znaczeniu tego słowa – bycie z sobą dwojga (lub więcej) osób, jest tylko jedną z form realizacji tego Spotkania pisanego z wielkiej litery.

Przy podkreślaniu emocjonalnego i intelektualnego zakorzenienia relacji między ludzkiej nie należy pomijać wymiaru fizycznego Spotkania. Człowiek, będąc Osobą, jest psychosomatyczną, integralną całością. Prócz przymiotów osobistych, intelektualnych, na Jego niepowtarzalność składa się także cielesność. Spotkania stwarzają okazję nie tylko do bezpośrednich rozmów, ale także są przestrzenią kontaktu wizualnego, dotyku, przestrzenią relacji interpersonalnej, dla której ważna jest fizyczna bliskość.
	Dla widzących, albo ściślej – dla osób nie dotkniętych poważną dysfunkcją narządu wzroku, właśnie wizualizacje stanowią cenny punkt odniesienia w budowaniu relacji. Jest nim także utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Dotyk ma inny wymiar, towarzyszy najczęściej relacjom bardzo bliskim. Dlatego Spotkanie Ja z Ty, gdy przynajmniej jedna ze stron tej relacji jest Osobą z dysfunkcją narządu wzroku (szczególnie: niewidomą), przybiera odmienny charakter niż analogiczna relacja zachodząca pomiędzy widzącymi. Treść pozostaje ta sama, ale forma ulega zmianie.
	Pozbawienie relacji wymiaru wizualnego, a przynajmniej jej asymetryczność w przypadku, gdy jedna z osób jest widząca, w sposób naturalny, tak jak dzieje się to w życiu codziennym niewidomych, uwydatnia i wzmaga znaczenie pozostałych zmysłów. Zmienia się także rola dotyku, ale to jest już całkiem odrębny temat. 
	Szczególny wymiar zyskuje w takiej sytuacji rozmowa. Widzący nie muszą sobie mówić wszystkiego, tzn. nie muszą werbalizować. Dysponują szerokim asortymentem gestów, zwanych potocznie mową ciała. My tego nie mamy, więc obowiązani jesteśmy do skupiania się na słowach i głosie Innego człowieka. Tym skupieniem jest wsłuchanie, które pozwoli nam odczytać w głosie każde wahanie, ostrożność, ironię, nieśmiałość i obawę.
	Każda osoba widząca lub taka, która widziała w przeszłości, wie, że wzrok wystawia naszą uwagę i percepcję na liczne pokusy. I tak uwaga osoby widzącej może zostać odwrócona od Rozmówcy na inny obiekt. Koncentracja na słowach i emocjach dźwięczących w Jego głosie może się nie powieść wskutek przykucia tejże uwagi przez walory Jego powierzchowności lub ich brak.
	W tym sensie, mając na uwadze dominację zmysłu wzroku w percepcji świata, nie jestem pewna, czy rzeczywiście, przynajmniej w sferze relacji interpersonalnych, osoby z dysfunkcją wzroku są stroną pokrzywdzoną. Co więcej, przy całej niefortunności naszego położenia mamy szansę uniknąć pułapki pochopnego sądu o Innym opartego na wrażeniach wizualnych. Możemy zwyczajnie skupić na Nim całą swą uwagę. Wzrok jest zmysłem bardzo wygodnym, ponieważ dostarcza nam potrzebnej wiedzy o świecie szybko i bezbłędnie. Doświadczywszy jego stopniowej i częściowej lub nagłej i całkowitej utraty, uczymy się świata od nowa i inaczej, otrzymujemy dostęp do wiedzy nieosiągalnej dla widzących.

Najważniejsze jednak, by mieć sobie wzajem coś ważnego do powiedzenia, do ofiarowania, niekiedy – do powierzenia.
	Mam wielkie i niezasłużone szczęście spotykać na swej drodze wyjątkowe Osoby. Ofiarowują mi, nierzadko przy pierwszej rozmowie, swe opowieści. Słucham z pokorą i jedynie owo zasłuchanie mogę dać w zamian za zaufanie, jakim mnie obdarowują. Milczę. Słucham.
	Dzielą ze mną rozdziały swych niełatwych, pokaleczonych biografii, pełne pogody marzenia i – znacznie częściej – cierpienie ponad moje wyobrażenie, ponad ludzkie siły – cierpienie, wobec którego nie można wypowiedzieć właściwych słów, w obliczu którego nieodmiennie coś wewnątrz mnie rwie się na strzępy, a ja staję w poczuciu własnej bezsilności.
	Ci wspaniali Ludzie pojawiają się na mojej drodze z wyciągniętą dłonią, gotowi przyjąć także moją opowieść. Myślę teraz o nich po kolei, na ile pozwalają granice pamięci. Mam wobec nich ogromny, stale rosnący dług wdzięczności, który spłacić można tylko wobec Innych. 
	Jednak o wdzięczności innym razem... Tymczasem wędrujmy. Przede wszystkim ku Drugiemu Człowiekowi. Bądźmy czujni, byśmy nie minęli Go bezpowrotnie.
  
powrót do spisu treści

7. Anna Chamarczuk - Spotkania ze sobą (2)

Proponuję dziś Państwu chwilę refleksji wraz z Josephem Murphym, prekursorem tak zwanego „pozytywnego myślenia”. Jego sztandarowe dzieło pod tytułem „Potęga podświadomości”, może być punktem wyjścia, bazą umożliwiającą zrozumienie ważnych praw rządzących umysłem i światem wewnętrznym człowieka.
Murphy był amerykańskim filozofem, religioznawcą i prawnikiem, zmarł w roku 1981. „Potęga podświadomości” i ćwiczenia praktyczne związane z tą publikacją zostały wydane także w wersji dźwiękowej, co jest dużym plusem dla naszych czytelników.

 Autor dotyka niezwykle ważkich problemów, z których istnienia rzadko zdajemy sobie sprawę. Mówi między innymi o tym, jak nawyki myślowe i siła wyobraźni mogą kształtować nasz los, organizować nam życie.
Zastanówmy się dlaczego niektórych ludzi ciągle dręczą niepokoje i lęki, a inni z nadzieją patrzą w przyszłość? Dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, wypadki, choroby, cierpienia i ubóstwo? Rozwiązanie i odpowiedzi na te i podobne pytania znajdują się w naszej podświadomości, w jej ogromnej mocy sprawczej.

Aby wykorzystać w pełni tę siłę, powinniśmy dążyć do harmonijnego współdziałania świadomych i podświadomych sił umysłu. Cóż to jednak znaczy?
W tym momencie musimy postawić następującą tezę: nasze myśli tworzą naszą  rzeczywistość. Przyjmijmy ją na razie za pewnik. W toku dalszych rozważań będziemy mieli okazję się do niej ustosunkować, przemyśleć oraz odnieść to wszystko do własnych przeżyć. Skoro więc poprzez własną myśl tworzę swój świat, to dlaczego nie zawsze jest on taki, jakbym chciał? Powiem więcej: częściej nawet jest zupełnie inny niż moje pragnienia.
 Każdy z nas pragnie przecież dobrych zdarzeń w swoim życiu. W tym właśnie miejscu naszych rozważań musimy się zmierzyć z podświadomością, zajrzeć do niej bardzo głęboko i zobaczyć, ile tam lęku, obaw, braku poczucia własnej wartości, niewiary w powodzenie planów i przedsięwzięć, ile negatywnych myśli i przekonań.

Już Einstein twierdził, iż energia tworzy materię. Tak więc nasze myśli, które są energią, tworzą  rzeczywistość zgodną z ich treścią. Nie może jednak być sprzeczności między podświadomością, czyli tym, co mamy w sobie bardzo głęboko, a naszymi pragnieniami. Bardzo często zdarza się tak, że czegoś chcemy, ale tak naprawdę podświadomie temu zaprzeczamy. Dobrym przykładem mogą tu być pieniądze i wszelkie dobra materialne. Narzekamy niejednokrotnie na różne braki w tej dziedzinie, najczęściej na zbyt małe zarobki. Murphy proponuje przyjrzeć się w tym przypadku, czy gdzieś w głębi nie uważamy czasem, że pieniądze to coś złego, że się nam nie należą w większych ilościach, przeanalizować, czy nie mamy do nich ambiwalentnego stosunku. Podobnie może być na przykład ze związkami partnerskimi. Ktoś, kto nie znajduje partnera, choć tego pragnie, często podświadomie zaprzecza swemu pragnieniu. Wynika to czasem z lęku przed zobowiązaniami, czasem z niskiego poczucia własnej wartości lub też ze strachu, czy sobie poradzę, czy nie zostanę odrzucony.

Zmiana nawyków myślowych, wyzbycie się lęków, które tkwią w nas często od dzieciństwa, uwolni nasze prawdziwe ja, pozwoli działać wielkim mocom ukrytym w naszej podświadomości. Światem fizycznym rządzą określone prawa, między innymi grawitacji czy  rozszerzalności cieplnej. Murphy uważa, że świat wewnętrzny, a w tym i nasza podświadomość, również podlega pewnym zasadom. Naczelną w tym ostatnim przypadku jest zasada wiary. Zauważmy, że wszelkie kultury, poczynając od bardzo prymitywnych, w coś wierzą. Każda społeczność potrzebuje sfery sacrum, jest to archetyp kulturowy. Znamienne jest także, że wszystkie religie głoszą podobne, humanistyczne wartości. Co więcej, przypowieści, które o nich mówią, są również zbliżone pod względem niesionych treści. Rzeczą wtórną jest podmiot czy przedmiot naszej wiary. Ważna jest sama wiara w siłę mocniejszą od nas, w moc stwórczą, która nadaje wszystkiemu sens i kształt. Taką mocą dysponujemy też my sami. Nieważne czy nazwiemy ją Bogiem w nas ukrytym czy nieskończenie mądrą podświadomością. Ważne jest, byśmy potrafili z tej mocy korzystać. Cały świat przyrody (zwierzęta, rośliny oraz tzw. przyroda nieożywiona) jest wyposażony w różne możliwości służące przetrwaniu, ewoluowaniu i samoleczeniu. Dlaczego człowiek miałby być pozbawiony takiej opieki?

Cokolwiek z naszych myśli, wyobrażeń czy pragnień zapadnie głęboko w podświadomość, będzie dążyło do urzeczywistnienia. Dotyczy to zarówno negatywnych, jak i pozytywnych przekazów. Jeśli gdzieś głęboko w środku mam przekonanie, że sobie nie poradzę w danej pracy, bo na przykład słabo widzę, to sobie nie poradzę. Jeśli natomiast zmienię to przekonanie, to wszelkie siły, nawet takie, w których istnienie możemy tylko wierzyć, będą nas wspierać przy realizacji danego wyzwania. Takie są bowiem prawa rządzące rzeczywistością pozazmysłową. Czy ktoś słyszał, żeby człowiek, który odniósł sukces w jakiejś dziedzinie, miał negatywne nastawienie do własnych możliwości?

Próbujmy zatem oczyszczać naszą podświadomość z wszelkich destrukcyjnych myśli i przekonań, które przez życie się w niej nagromadziły. Miejsce ich zastępujmy myślami pełnymi życzliwości do świata, wiary we własne siły oraz poczuciem mocy twórczej, mimo obiektywnych czasem ograniczeń. Już samo uświadomienie sobie, jak dużo od nas zależy, jak wielkim dysponujemy potencjałem, znacznie poprawia samopoczucie i mobilizuje do podjęcia działań.

powrót do spisu treści

8. Sylwia Pilarska – Radość pisania – rozmowa o poezji

WSTĘP

Dostałam kiedyś od mojej przyjaciółki niewielką książkę będącą zbiorem pięknych i mądrych myśli, których autorami są sławni ludzie. Przeczytałam ją dosyć szybko, lecz uważnie, w przerwach pomiędzy zajęciami akademickimi czy też podczas długiej jazdy autobusem do pracy. Autorem jednej z wypowiedzi, która szczególnie trafiła do mojego serca, był Gandhi: „W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększać jego tempo”. Moim zdaniem jest to wyraźny apel do nas, abyśmy zatrzymali się, chociaż na chwilę w codziennym kołowrotku. Nie zamierzam rozwodzić się tutaj nad specyfiką życia we współczesnym świecie, lecz pragnę podkreślić, jaką ogromną wartość ma refleksja, na którą niestety często brakuje nam czasu. Uważam, że niezmierzonym źródłem oraz inspiracją do przemyśleń jest twórczość literacka, a przede wszystkim poezja. Utwory liryczne poruszają różnorodną, często bardzo bliską nam tematykę. Dla tworzących poezję niezwykle istotna jest „radość pisania”, o której w tak wymowny sposób mówi Wisława Szymborska w jednym ze swoich utworów. Myślę, że dla odbiorców liryki ważna powinna być natomiast radość czytania. Według mnie, te dwa człony łączą się nierozerwalnie, tworząc prawdziwą wartość twórczości poetyckiej. Tę prawdę odkryłam kilka lat temu, podczas nauki w szkole średniej, gdy moja polonistka gorąco zachęcała mnie do lektury tekstów poetyckich. Wtedy również zaczęłam pisać wiersze, początkowo wyłącznie do przysłowiowej szuflady, aby po dwóch latach wyjąć swój niewielki dorobek i zaprezentować ludziom podczas mojego pierwszego wieczoru poezji. Później odbywały się kolejne tego rodzaju wieczory, spektakle poetyckie, a także wydanie debiutanckiego tomiku mojej twórczości. Gdy rozpoczął się kolejny niezwykle ważny etap, jakim są studia, zapragnęłam znaleźć w Warszawie młodych ludzi interesujących się poezją. Po kilku miesiącach spotykaliśmy się już w dziesięcioosobowym gronie i spędzaliśmy czas na rozmowach i ćwiczeniach warsztatowych z wierszem. Poznaliśmy życzliwych ludzi, którzy zachęcali nas do organizacji wieczorów poetyckich. Dlatego też kilka tego rodzaju spotkań miało miejsce w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Marszałkowskiej oraz w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Chciałam zaprosić ludzi niewidomych piszących wiersze do udziału w tego rodzaju wieczorach poezji. Dzięki Fundacji „Vis Maior” działającej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku poznałam kilkoro ludzi interesujących się literaturą. Anna Wietecha, Katarzyna Szczepanek oraz Agata Białobrzeska wzbogaciły swoim udziałem dwa wieczory poetyckie, które miały miejsce w Domu Kultury Śródmieście. Było to dla nas wszystkich niezwykle cenne doświadczenie. Pragnę teraz zaprezentować fragmenty mojej rozmowy z Anną Wietechą oraz Agatą Białobrzeską na temat ważnej dla nas wartości, jaką stanowi poezja. Autorki wyraziły także zgodę na zaprezentowanie swoich wybranych utworów poetyckich w miesięczniku „BIT”.

Sylwia Pilarska - Jak długo uprawiasz poezję?

Anna Wietecha - Piszę od I klasy liceum. Tam spróbowałam napisać coś heksametrem i dostałam szóstkę. Jednak jeszcze wtedy nie wydawało mi się to tak bardzo ciekawe, aby zająć się tym na poważnie. Rok później napisałam rymowanym 13-zgłoskowcem psalm i to nie było wcale łatwe, ale przypominało ubieranie świata w słowa. Od tego momentu stało się to dla mnie istotne. Na początku studiów postanowiłam się zmierzyć z podobno najtrudniejszą formą poetycką – sonetem. Jednak okazało się to dla mnie łatwiejsze niż myślałam. Powstał więc cykl sonetów. Jeden z nich zyskał nawet wyróżnienie na jednym z Konkursów Małej Formy Literackiej organizowanych przez Mazowiecki Okręg PZN.

Agata Białobrzeska - Dobrze nie pamiętam, kiedy zaczęłam pisać. Pamiętam, że gdy przeprowadziłam się do Pruszkowa, w roku 1997, jakieś próby poetyckie miałam już za sobą, choć były to raczej piosenki niż wiersze. Tak naprawdę poezję zaczęłam uprawiać chyba z zazdrości, gdyż moja koleżanka pisała, a ja bardzo chciałam być tak samo dobra jak ona

Sylwia P. - Czego na ogół dotyczą Twoje utwory?

Anna W. - To najbardziej wytarty frazes, ale i najpiękniejszy na świecie: piszę o życiu i o człowieku – próbuję opisać trudno uchwytne stany emocjonalne, wniknąć w istotę konkretnej chwili, stworzyć coś z niczego tylko przy pomocy języka. Staram się być elastyczna i otwarta, dlatego tak trudno mi z tego punktu widzenia moją twórczość analizować.

Agata B. - Piszę o swoich przeżyciach, o tym, co mnie spotkało i wywołało jakieś emocje: pozytywne lub negatywne. To jeden z rodzajów moich wierszy. Inne komentują rzeczywistość. Są jakby oderwaniem się ode mnie, próbą zapomnienia.  

Sylwia P. - Czy często piszesz wiersze? 

Anna W. - Niestety piszę coraz rzadziej, bo pochłaniają mnie inne obowiązki, ale chcę i postaram się to zmienić w przyszłości, bo pisanie właśnie uważam za sposób spędzania wolnego czasu, którego nie wolno zaniedbać, gdyż istotnie pomaga w rozwoju osobistym każdego piszącego, a może – czytającego również.

Agata B. - Piszę, gdy natchnienie przychodzi. Czasem po drodze na studia: w kolejce lub w tramwaju. Pisząc, nie mogę natychmiast zapisywać tekstu. Mogę go zapamiętać i zapisać dopiero w domu. Czasem wiersz chodzi za mną przez trzy albo cztery dni zanim przyjmie ostateczny kształt. A tak w ogóle, co to znaczy "często"? Nigdy nie próbowałam liczyć tygodniowej lub miesięcznej normy. Po prostu: mam natchnienie to piszę.

Sylwia P. - Chciałabym dowiedzieć się paru informacji o technicznej stronie zapisu Twoich wierszy. Jakich pomocy używasz do zanotowania swoich utworów? Gdzie przechowujesz zbiory poetyckie? 

Anna W. - Wiersze piszę zwykle na komputerze, bo to jest bardzo wygodne, dostępne dla osób widzących i dla mnie w brajlu - mogę czytać na monitorze brajlowskim, który jest dla mnie niezastąpionym urządzeniem. Jednak jeden z moich wierszy pisałam na notatniku brajlowskim. Historia była o tyle ciekawa, że wtedy wena twórcza naszła mnie podczas poobiedniego popołudnia w jednym z klasztorów na Sycylii, gdzie odpoczywaliśmy pewnego upalnego wrześniowego dnia pielgrzymki ludzi niewidomych do Włoch. Przewodniczył jej ks. Andrzej Gałka, duszpasterz niewidomych w Polsce. Bardzo wtedy chciałam, aby mój poetycki pomysł się nie zmarnował i dlatego właśnie go zapisałam. Wcześniej, tj. będąc jeszcze w liceum, pisałam oczywiście głównie na maszynie brajlowskiej, bo do innych środków zapisu po prostu nie miałam dostępu (może poza komputerem). Wtedy jednak, tzn. 10 lat temu, zwykła maszyna brajlowska była mi najbliższa. Na moim dysku komputerowym mam katalog "Twórczość", a w nim podkatalogi: "Poezja" i "Proza". Tam przechowuję moje utwory.

Agata B. - Wiersze zapisuję od razu w komputerze. Nie mam notatnika brajlowskiego, a w zasadzie mam, ale tak miernej jakości, że z niego nie korzystam. Na twardym dysku w komputerze mam specjalny folder, który nazywa się „Sztuka”, w jakim zapisuję wszystkie wiersze, a także opowiadania. Aby zapisywać wiersze, stworzyłam dwa pliki. Jeden nazywa się „Lustrzane odbicia dusz", a drugi „Wyspa Zapomnienia". Nazwy tych plików pochodzą od tytułów wierszy, które obu tym zbiorom nadały pewnego rodzaju charakter. W „Lustrzanych odbiciach dusz" są wiersze, które dotyczą mnie bezpośrednio: moich uczuć, emocji itp. W „Wyspie Zapomnienia" odwrotnie. Jest tu wszystko, co pozwala mi zapomnieć o moich słabościach, niedociągnięciach itp. Kiedyś zapisywałam wiersze brajlem, ale jakiś czas temu stwierdziłam, iż jest to strata czasu i papieru. W komputerze jest łatwiej zapisywać na bieżąco i sprawniej później odczytać. Poza tym w każdej chwili mogę wydrukować swoje utwory. 


Sylwia P. - Czy zdarza Ci się aktywnie uczestniczyć w wieczorach poezji?

Anna W. - Jako poetka uczestniczę rzadko w wieczorach poetyckich. Wieczór w Domu Kultury Śródmieście był moim debiutem.

Agata B. - Uczestniczyłam, jak dotąd w dwóch wieczorach poezji, razem z wami w Domu Kultury Śródmieście.

Sylwia P. - Jakie są Twoje wrażenia po wieczorze poezji w Domu Kultury Śródmieście?

Anna W. - Wieczorek był dla mnie inspirujący: pozwolił spotkać nowych ludzi, starych znajomych też, pomógł spojrzeć na siebie i na moją poezję oczami innych.

Agata B. – Wrażenia są dobre. Co prawda wydaje mi się, że nie pozwolono mi dogłębnie wyrazić siebie, ale taka była potrzeba chwili. Po prostu nie dało się zrobić tak, aby każdy odzwierciedlił siebie tak do końca.

Sylwia P. - W 1993 roku w Kielcach została wydana antologia twórczości polskich poetów niewidomych pt. „Przydział na świat”. Czy czytałaś tę książkę? Co sądzisz o pomyśle wydania tej antologii? 

Anna W. - Niestety książki tej nie znam. Jestem jednak pewna, iż coś takiego to świetna inicjatywa. Jest to bardzo przydatne w promowaniu osób niewidomych, a poetów i poezji w szczególności!

Agata B. - Nie wiedziałam, że taka książka była wydana. Wiem, że Kielce zajmują się poezją niewidomych. Kiedyś brałam udział w ich konkursie, udało mi się nawet zdobyć wyróżnienie. Mój wiersz jest wydrukowany w jakiejś zbiorowej książce. Czy antologia wierszy niewidomych poetów to dobry pomysł? Ja nie lubię zamykania się środowiskowego, lecz może niektórym to odpowiada.

Sylwia P. - Czy spotykasz wielu miłośników poezji?

Anna W. - Takimi ludźmi, zawodowo i z zamiłowania, staram się otaczać i daje mi to ogromną satysfakcję. Z tych znajomości mogę czerpać siłę do życia i wiarę w przyjaźń.

Agata B. - Nie tak wielu, jakbym chciała. Dziś ludzie nie mają czasu na poezję. Nie mają też serca do poezji. Wydaje im się, że nie warto czytać wierszy, bo jest to ich zdaniem niepraktyczne.

Sylwia P. - Czy według Ciebie w szkole nauczyciele języka polskiego przekazywali solidną wiedzę o poezji? 

Anna W. - Miałam świetnych nauczycieli polskiego i dlatego wybrałam studia polonistyczne. To właśnie spora wiedza z liceum pomogła mi odnaleźć się na uniwersytecie. Natomiast wiem o tym, że dla wielu nauczycieli poezja nie jest łatwym przedmiotem do analizy i interpretacji na lekcjach, bo nie pozwala się potraktować z dystansem i obojętnością, wymaga zaangażowania i wielkich umiejętności, które niełatwo przekazać innym.

Agata B. - Przede wszystkim nauczyciele próbowali nam narzucać swoje interpretacje wierszy. Tego bardzo nie lubiłam. Stanowi to ponadto główny mankament współczesnej matury. Czy poezji było dość na lekcjach? Może i tak. Według mnie jednak można było mniej interesujące lektury zamienić na większą porcję poezji. 

Sylwia P. - Kiedyś stwierdziłam, iż poezja jest dla mnie ucieczką od otaczającej rzeczywistości. Czym jest dla Ciebie?

Anna W. - Ja natomiast nie powiedziałabym, że poezja jest dla mnie ucieczką od świata. Widziałabym to inaczej. Dla mnie poetyckie ujmowanie rzeczywistości pomaga głębiej wejrzeć w istotę zjawisk, w których chcemy znaleźć coś niecodziennego. Wiersze to próby analizowania codzienności, to momenty wydarte czasowi, gdy pochylamy się nad okruchami wydawałoby się szarej codzienności i przyglądamy się im.

Agata B. - Czy jest ucieczką, tego chyba nie powiedziałabym. Na pewno jest okazją do komentarza rzeczywistości. Poprzez wiersze można skomentować otaczający mnie świat przez woal metafory, analogii albo zwyczajnie ukryć siebie w masce kogoś innego. W poezji można przez chwilę być kimś innym i wyrazić swoje zdanie o ludziach, zdarzeniach oraz miejscach.

Anna Wietecha

***
Na biały obrus światło pada kołem.
Oświetla wszystko, lecz nic nie zaciemnia,
A na obrusie nawet plamy cienia 
Oku nie dostrzec. Pełza tuż nad stołem

Poświata ciszy zdobytej z mozołem. 
Nic tu nikt nie ma nigdy do zrobienia.
Miejsce to czystość wiecznie opromienia.
Każdy tu milczy, by nic nie czuć społem...

Nic nie jest moje - wszystko bywa własne!
Jakiż to godny chwały wizerunek -
Lokum obłuda ma tu swoje ciasne.

Pragnę zapomnieć, więc niech prędko zasnę,
By cicho odejść, równając rachunek,
Zatracić się w dniach, co zawsze są jasne! 


Katedra św. Jana w La Valetcie

ostrożnie uchylam wrota
i z ulgą zanurzam się  
w chłód cichego mroku
kroki monotonnie
spadają na marmurowe tafle
jak krople drążące skałę
ale ci których już nie ma
chociaż leżą pod spodem
mogą spać spokojnie
moje stąpania stają się dla nich
echem życia po ś m i e r c i


Agata Białobrzeska
„Ona: Miłość”

Rozwija się jak róża.
Powoli rozchyla swe płatki
Aż ukaże głębię środka.
Na zielonej łodyżce młodości
Rośnie głowa, główka, główeczka!
Tak mała a tak wielka;
Tak zwykła a tak piękna.
Niektórzy nie mogąc jej dosięgnąć łamią łodygę
I wtedy nie mają już nic.
Złamany kikut w kształcie krzyża znaczy ich miejsce na Ziemi. 


Dziecięcy „lazaret” 

Świergot piskląt wokół mnie
piskląt którym nie udał się pierwszy lot
połamane kości
poprzerywane nerwy
powyrywane kawałki ciała
leżę półsiedzę może
stopy oparte o białe prześcieradło
śpi mój czujny oddech
wyczulony na każdy niewłaściwy skurcz mięśni
każdy nie taki śpiew nerwowych splotów
każdą cichą śmierć komórki w moim organizmie
plastikowa rurka w mojej żyle
nie przeszkadza w pisaniu
jest elastyczna
świergot piskląt wokół mnie
wiem że gdy zamknę oczy
rzeczywistość się nie zmieni.

powrót do spisu treści

9. ROZMAITOŚCI

1/ Listy od Czytelników 

Brajlowskie tabliczki – nadal potrzebne!

Po przeczytaniu w sierpniowym numerze relacji Anety Rybińskiej pt. „Komu nagrodę?” naszło mnie kilka refleksji, którymi chciałabym się podzielić. Od dziewięciu lat uczę brajla w Gdyńskiej Szkole Społecznej, do której uczęszcza dziesięcioro niewidomych dzieci. Ponieważ chodzą do różnych klas - od zerówki po trzecią gimnazjalną, wszyscy nauczyciele, którzy chcą pracować w naszej szkole, muszą znać pismo punktowe. To właśnie ich w pierwszej kolejności uczę pisania brajlem, wykorzystując do tego celu tabliczkę, bo przecież żadna z tych osób nie kupi sobie drogiej maszyny brajlowskiej, mimo że obsługę takiej maszyny także muszą poznać.
Na razie jestem zdrowa i mogę pracować, ale jak mnie zabraknie, ktoś będzie mnie musiał zastąpić, więc staram się przekonać wszystkich moich kolegów, że umiejętność pisania brajlem na obydwu przyrządach może im się przydać.
Małe dzieci od zerówki do trzeciej klasy uczą się pisać tylko na maszynie, bo tak to ktoś kiedyś ustalił, ale gdy przechodzą do czwartej klasy, uczę je także pisania na tabliczce. To prawda, że w obecnej dobie są też inne możliwości zapisu, ale każdy prawdziwy brajlista nie wyrzeka się tabliczki, choćby dlatego, że może przecież zostać instruktorem brajla i z tego względu powinien umieć pisać na tabliczce. Poza tym łatwiej ją spakować w podróż, w wielu sytuacjach przydaje się także na co dzień. A co mają zrobić osoby nowo ociemniałe, które wzrok straciły w późniejszym wieku? Czy muszą zaraz kupować maszynę? Z pewnością osoby te wolą pisanie na tabliczce, bo na jej zakup zawsze mogą sobie pozwolić.
Mam wobec tego pytanie do pani, której nie powiodło się w konkursie: czy na pewno uważa, że tabliczka brajlowska nigdzie się już nie przydaje?

Helena Urbaniak

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.

W tym miesiącu: recenzje Joanny Witkowskiej

Jurgen Thorwald – „Stulecie chirurgów" 

Jest to pierwsza część cyklu pod tym samym tytułem. Książka opowiada o początkach sztuki chirurgicznej, która na dobre mogła rozwinąć się po wynalezieniu narkozy eterowej w 1846 i antyseptyki około 20 lat później. Autor sam przeprowadził wnikliwe studia na ten temat, ale głównie opiera się na 
zapiskach Henry Stevena Hartmana, amerykańskiego lekarza i historyka 
medycyny, który był świadkiem obu epokowych dokonań. Był on obecny, jako widz, przy pierwszej operacji z użyciem narkozy 16 października 1846 r.  Książka opowiada też o czasach wcześniejszych, kiedy to nie znano ani narkozy, ani antyseptyki, co ograniczało chirurgię do kilku najkonieczniejszych zabiegów. Zarówno sam autor, jak i jego dziadek piszą lekko, prostym i zrozumiałym językiem. Książkę czyta się łatwo. Niektóre panujące kiedyś poglądy wydają się dziś nie z tej ziemi i aż śmieszne. Tak samo metody działania wzbudzają uśmiech, który jednak gaśnie, kiedy uświadomimy sobie, co musieli przeżyć ówcześni pacjenci, a raczej powinnam powiedzieć, czego musieli doświadczyć, bo raczej mało kto zdołał przeżyć te operacje. Osobliwe wydają się też teorie na temat pochodzenia zakażeń i innych chorób. Czy uwierzycie Państwo na przykład, że lekarze po badaniach na zwłokach nie myli nawet rąk, idąc badać chorych? Zapach kostnicy był dla nich chlubą, ponieważ świadczył o ich naukowym zapale badawczym.
Henry Steven Hartman w swoich opowieściach pokazuje różnych lekarzy:  
tych, którzy starali się pomóc ludziom i jednocześnie odkryć tajniki ludzkiego organizmu, ale także i takich, dla których liczyły się tylko pieniądze i sława, a operacje traktowali na równi ze sztukami cyrkowymi.
Gorąco zachęcam do sięgnięcia po tę książkę. Uprzedzam tylko, że nie 
jest to lektura do czytania przy posiłkach. Jednak jeśli już miałabym porównywać, to „Pachnidło" Patricka Suskinda jest o wiele okropniejsze i obrzydliwsze.

Napoleon Mitraszewski – „A jednak życie", „Przerwany szlak", „Ku pełni życia"
 

Pragnę zaproponować taki mały hurt, czyli lekturę aż trzech książek. Jest to 
autobiograficzny cykl Napoleona Mitraszewskiego o następujących tytułach: 
	„A jednak życie", 

„Przerwany szlak" oraz
„Ku pełni życia".
Zmarły w 2008 r. Napoleon Mitraszewski był seniorem dolnośląskich pisarzy prozaików. Był też pedagogiem i zasłużonym animatorem kultury w środowisku osób niewidomych. W swoich książkach opisuje własne losy, a najważniejsze fakty z jego biografii są zbieżne z losami Kazimierza Czupulskiego - jego bohatera.
Kazimierz urodził się w Rosji w 1918 r. i jako małe dziecko przybył na 
polskie kresy. Tam w wieku 5 lat uległ wypadkowi z zapalnikiem od granatu i 
stracił wzrok. Uczęszczał do organizującej się właśnie szkoły dla 
niewidomych w Wilnie. Następnie zrobił maturę na prywatnych kursach 
maturalnych dla widzących. Okupację przeżył w Pińsku. Po wojnie studiował w 
Łodzi i założył tam rodzinę. Napoleon Mitraszewski barwnie, ale i ze szczerą 
prostotą opisuje blaski i cienie życia niewidomych przed wojną i później. 
Autor nie wpada w tony sentymentalne czy patetyczne. Otwarcie mówi o 
problemach, rozterkach, marzeniach i niepokojach. Polecam Wam te książki. 
Myślę, że warto je przeczytać, choć sama zrobiłam to na raty, ale udało się 
i nie uważam tego czasu za stracony.

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

Jeszcze o notatnikach brajlowskich oraz o monitorze brajlowskim

W niniejszym artykule zajmę się krótkim porównaniem omówionych już wcześniej notatników brajlowskich oraz opisem działania monitora brajlowskiego.
	Opisywane w poprzednich numerach „BIT-u” notatniki różnią się nieznacznie, ale za to jest kilka dość zasadniczych różnic. PACMate ma inną platformę opartą o Windows Mobile wersja 6.1, czego nie uświadczymy w Braille Sense. Dzięki temu wiemy, że do pierwszego można instalować oprogramowanie z zewnątrz, w drugim nie da się tego zrobić.
	Możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi w obu modelach są podobne. Różnica jednak polega na tym, że w przypadku PACMate mamy do dyspozycji tylko port mini usb a w Braille Sense są dwa porty a także porty com oraz av. To rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż u PACMate.
To samo dotyczy bluetoth, Ethernet oraz vifi. W PACMate musimy posiłkować się wkładaną do portu na karty compact flash odpowiednią kartą, a w Braille Sense mamy to już zaimplementowane w urządzeniu, co także jest znacznie wygodniejsze.
	Na korzyść PACMate przemawia możliwość przypinania monitora brajlowskiego, czego z kolei nie przewiduje Braille Sense, w którym monitor wmontowany jest na stałe. Obecnie ten model jest także sprzedawany bez monitora i także z klawiaturą „qwerty”, ale jest to rozwiązanie połowiczne.
	Gdy kompletujemy sobie sprzęt na raty z własnych środków, możemy być zainteresowani kupnem najpierw urządzenia z brajlowską klawiaturą lub „qwerty” do wyboru, a potem brajlowskiego monitora, który wpinamy po zdjęciu osłon w obu urządzeniach, wsuwając monitor w miejsce, gdzie była zaślepka.

Monitory brajlowskie z funkcją notatnika

	Poza urządzeniami przedstawionymi jako pełnoprawne palmtopy dla niewidomych mamy też inne, przydatne, choć nie spełniające wszystkich wymagań. Należą do nich monitory, które stanowią linijkę brajlowską z funkcją notatnika. Urządzenie to nazywa się e-sys.
	Monitor ten występuje w dwóch wersjach: w 12-znakowej i 40-znakowej. Posiada on łącze usb, bluetoth i klawiaturę brajlowską do wprowadzania tekstu albo do pracy z podłączonym komputerem, jeśli użytkownik preferuje w tym przypadku brajla.
	
Jak wygląda monitor brajlowski?

Monitor umieszczono w gładkiej metalowej obudowie z zaokrąglonymi krawędziami - przednią i tylną. Dwa końce linijki brajlowskiej przy punktach brajla zaopatrzone są w przyciski służące jako joysticki, pozwalające na przesuwanie się po tekście, menu itd. Nad linijką z punktami mamy klawisze przywoływania kursora, które pozwalają na uruchamianie zadań z menu monitora albo komputera.
	Poniżej linijki mamy klawiaturę brajlowską po 4 przyciski oraz po środku, trochę poniżej tych przycisków, dwa klawisze działające jako spacja i backspace. Monitor ma także port na kartę mikro SD, na której możemy zapisywać nasze teksty pisane bez podłączenia do komputera czy telefonu komórkowego. Trzeba tu dodać, iż urządzenie ma akumulator pozwalający na pracę bez komputera. Naładowany - powinien wystarczyć co najmniej na 6 godzin ciągłej pracy.
	Piszę o nim dlatego, iż miałem możliwość mieć to urządzenie w rękach. Nie należy ono jednak do najtańszych, choć według mnie warte jest swej ceny. Są bowiem podobne rozwiązania, ale nie posiadają czytnika kart pamięci i nie są o wiele tańsze od prezentowanego. Jeśli uda mi się przetestować inny model, także przybliżę go Czytelnikom.
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4/ Fundacja Audiodeskrypcja o nowej ustawie medialnej

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 21 maja 2009 r.  
Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych,
Zarząd Fundacji Audiodeskrypcja z ogromnym zadowoleniem przyjął zapis nowej ustawy, który w art. 3 stanowi, że „zadania publiczne, służące wypełnianiu misji publicznej, polegają m.in. na: “likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z upośledzeniem wzroku lub słuchu”.

To pierwszy w Polsce akt prawny dotyczący mediów, który w jednoznaczny sposób zobowiązuje nadawców telewizyjnych do poprawy dostępności ich oferty programowej dla osób niewidomych i słabowidzących, a także głuchych i niedosłyszących. Nowa ustawa to ważny krok na drodze do wypełnienia przez Polskę zalecenia UE, zawartego w  Dyrektywie 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zgodnie z którą audiowizualne usługi medialne w państwach członkowskich powinny być dostępne m.in. dla osób  z niepełnosprawnością. 

O stosowny zapis ustawowy Fundacja Audiodeskrypcja zabiegała od wielu miesięcy. Starania Fundacji wsparł m.in. przewodniczący regionu podlaskiego PO – poseł Robert Tyszkiewicz. Dzięki jego pomocy twórcy Fundacji Audiodeskrypcja 5 marca br. spotkali się w tej sprawie z przewodniczącą Sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu, posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. Przewodnicząca zadeklarowała, że w czasie prac Komisji nad projektem tzw. ustawy medialnej zgłosi postulat, by w części definiującej misję publiczną mediów  znalazł się zapis uwzględniający dostosowanie oferty programowej  nadawców do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz niesłyszących. Komisja zapis przyjęła.

Dziękując wszystkim posłankom i posłom, którzy wsparli naszą inicjatywę, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że wspomniany zapis ustawowy będzie respektowany i skutecznie realizowany. Fundacja Audiodeskrypcja będzie zabiegać o to, by organ nadzorujący działalność mediów elektronicznych w Polsce, korzystając z delegacji ustawowej, doprowadził do wdrażania  przez nadawców realizujących misję publiczną technik i technologii umożliwiających osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu odbiór programów telewizyjnych. Należą do nich przede wszystkim: język migowy, napisy, audiodeskrypcja (dźwiękowy opis obrazu) i  proste, zrozumiałe menu nawigacyjne. Zważywszy 
na postępującą cyfryzację przekazów telewizyjnych zastosowanie tych środków i włączenie ich do katalogu opcji odbioru programu będzie coraz łatwiejsze. 

Zarząd Fundacji Audiodeskrypcja zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie pełnej i powszechnej  dostępności programów telewizyjnych dla osób niewidomych i głuchych  będzie procesem rozłożonym na kilka lat. Tym ważniejszy jest fakt, że nowa ustawa ten proces nareszcie inicjuje. Liczymy, że jej przepisy szybko wejdą w życie.

Takie rozwiązania od dawna powszechnie stosowane są w wielu krajach, które zadbały o stosowne regulacje prawne. W Kanadzie dla przykładu decyzją Radio Television and Telecommunications Commission (odpowiednik KRRiT) od 2001 roku każda stacja telewizyjna, która stara się o odnowienie koncesji, musi zobowiązać się do wprowadzenia audiodeskrypcji. Zasady stosowania audiodeskrypcji, napisów i języka migowego  przez instytucje związane z szeroko pojętą kulturą są uregulowane prawnie także w Wielkiej Brytanii (Communications Act 2003).  Z raportu OFCOM (odpowiednik KRRiT) wynika, że wszystkie kanały publicznej stacji BBC przekroczyły już obowiązkowy dla nich procentowy udział audycji z audiodeskrypcją (np. w BBC Three  stanowią one już blisko 27% programu). Obowiązek emitowania audycji z audiodeskrypcją spoczywa też na kilkudziesięciu kanałach stacji prywatnych i wiele z nich zastosowało tę technikę w zakresie nawet szerszym niż wymagany (np. w prywatnej stacji Sky Movies HD2 audiodeskrypcja towarzyszy ponad 30% programów!). W przypadku audycji z napisami dla niesłyszących wskaźniki są jeszcze wyższe – w BBC Three udział takich programów w ofercie kanału przekroczył 98%.

Wierzymy, że Polska szybko dołączy do grupy państw, w których niepełnosprawność nie jest barierą w dostępie do dóbr kultury audiowizualnej, zwłaszcza tych finansowanych ze środków publicznych. Twórcy Fundacji Audiodeskrypcja zabiegają o to od lat.  Z ich inicjatywy w roku 2006 w Białostockim Kinie „Pokój” odbył się pierwszy w Polsce pokaz filmu z audiodeskrypcją. 
W Białostockim Teatrze Lalek zrealizowany został pierwszy w Polsce spektakl teatralny z audiodeskrypcją. Audiodeskrypcja została także zastosowana podczas seansów odbywających się w ramach 32. oraz 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na płycie DVD wydany został także pierwszy w Polsce film z audiodeskrypcją dla niewidomych i słabowidzących oraz napisami dla niesłyszących („Katyń” Andrzeja Wajdy). W roku 2009 Fundacja Audiodeskrypcja we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Galerią Arsenał w Białymstoku przeprowadziła pierwsze w Polsce warsztaty z zakresu tworzenia audiodeskrypcji oraz zaprezentowała pierwszą w Polsce wystawę dzieł plastycznych z audiodeskrypcją.

Zarząd Fundacji:
Tomasz Strzymiński, Barbara Szymańska, Katarzyna Dziedzik i 
Aneta Szymańska
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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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