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Uwaga!
a. Za każdym razem, kiedy mówimy o Fundacji, mamy na myśli Fundację Szansa dla Niewidomych
b. REHA to REHA FOR THE BLIND IN POLAND
c. IDOL to realizowany przez Fundację konkurs, jak i jego zwycięzcy
d. PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Współorganizatorzy spotkania:
• Samorząd Województwa Mazowieckiego
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy
• The Center for the Blind in Israel
• Fundacja Challenge Europe
We współpracy:
• World Blind Union
• International Mobility Conference
• Zespół Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

KOMITET HONOROWY REHA 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Adam Struzik – Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP IX
kadencji
Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa
PFRON
Anna Wandzel- Dyrektor PFRON, Oddział Mazowiecki
Władysław Gołąb – Honorowy Prezes
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach
Paweł Kasprzyk – Prezes Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Martine Abel-Williamson – Prezydent
World Blind Union
Fredric Schroeder – Prezydent World
Blind Union (2016-2021)
Nurit Neustadt-Noy – International Mobility Conference
Dr Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Marta Zielińska – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy
i Projektów Społecznych, Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy
Prof. UW dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rek-
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tor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba –
Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Barbara Marcinkowska –
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor
Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dr hab. prof. WSB Ryszard Sowiński –
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Jerzy Lis – Rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska –
Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki
Specjalnej PAN
Prof. zw. dr hab. Jadwiga KuczyńskaKwapisz – Członek Rady Patronacka
Fundacji, Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa
dla Niewidomych, Katedra Konstrukcji
Budowalnych i Architektury Politechniki
Białostockiej
Justyna Garbarczyk – Dyrektor Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Jacek Kwapisz – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
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Marcin Dębski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
Elżbieta Szczepkowska – Dyrektor
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
w Laskach
Bartłomiej Maternicki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach
Małgorzata Szczepanek – Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej
i Niewidomej w Bydgoszczy
Anna Tomaszewska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi
Beata Kotowska - Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej
w Warszawie
Przemysław Żydok – Prezes Fundacji Aktywizacja
Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia
Integracja
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Marek Kalbarczyk – Przewodniczący
Rady Fundatorów Fundacji
Klaudia Olejniczak (wiceprzewodnicząca) – Fundacja
Janusz Mirowski – Przewodniczący Rady
Patronackiej Fundacji
Igor Busłowicz – Członek Rady Patronackiej Fundacji
Milena Rot – Kierownik Działu Zagranicznego Fundacji
Maciej Motyka – Kierownik Wystawy
REHA 2021

Światowe spotkanie REHA
Serdecznie zapraszamy do lektury biuletynu
pokonferencyjnego REHA 2021 opowiadającego
o Światowym Spotkaniu Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich zorganizowanego w ramach
XIX edycji Międzynarodowej Konferencji REHA
FOR THE BLIND IN POLAND (REHA).
Jest to wielowątkowe wydarzenie, podczas którego manifestujemy solidarność z naszymi podopiecznymi i prezentujemy pomysły na świat jak
najbardziej otwarty dla naszej społeczności oraz
wszystkich ludzi słabszych, będących w trudnej
sytuacji, starszych, samotnych, czy wreszcie z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Wspólnie z rzeszą
naszych gości i sympatyków dążymy do zmiany
postrzegania niepełnosprawności i jej konsekwencji, jako co prawda utrudniających wszystko, ale
jednak nie zabraniającej, ani blokującej niczego.
Podczas Spotkania i w treści niniejszego biuletynu
promujemy najnowocześniejsze idee jak urządzić
świat, by zrealizować niedościgniony przez tak
długi okres cel prawdziwego wyrównania życiowych szans ludzi nadal w znacznym stopniu wykluczonych. Gościom zebranym w Pałacu Kultury
i Nauki, Centrum Nauki Kopernik oraz widzom
i słuchaczom on-line za pośrednictwem Internetu w wielu krajach zaprezentowaliśmy osiągnięcia
naukowców, inżynierów, rehabilitantów, organizacji i instytucji działających na rzecz niewidomych
i słabowidzących, zwłaszcza osiągnięcia polskich
specjalistów. Celem Konferencji i towarzyszących
jej wystaw jest umożliwienie zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i metodologicznymi stworzonymi dla tej grupy obywateli.
Od 22 lat spotykamy się bowiem z wielotysięczną
rzeszą użytkowników takich produktów i usług,

i zauważamy ogromny postęp nie tylko w dziedzinie elektroniki, informatyki, pedagogiki itd., ale
także w ich zastosowaniu.
REHA rośnie z roku na rok i stała się przedsięwzięciem na miarę naszych marzeń oraz potrzeb
tego środowiska. Jest realizowana nie tylko w Warszawie w formie centralnego, ogromnego spotkania, ale również w innych, największych polskich
miastach. Na to niezwykłe wydarzenie składa
się bowiem szesnaście konferencji regionalnych
w stolicach wszystkich województw, które uzupełniają czterodniowe spotkanie centralne. To dzięki
takim wydarzeniom oraz obecności tylu gości możemy ufać, że życie niewidomych, słabowidzących
oraz innych niepełnosprawnych będzie porównywalne do życia ludzi pełnosprawnych.
Harmonogram konferencji regionalnych
Miasto
Konferencja Akcja integracyjna
Kielce		 09.06
12.06
Szczecin		
22.06		
23.06
Gdańsk		
24.06		
25.06
Bydgoszcz		
29.06		
30.06
Lublin		
08.07 		
09.07
Białystok		
8.07		
09.07
Olsztyn		
13.07		
14.07
Rzeszów		
23.07		
30.07
Kraków		
04.10		
03.09
Zielona Góra
06.08		
07.08
Katowice		
18.08		
19.08
Opole 		
06.10		
05.10
Warszawa		
30.08		
31.08
Poznań 		
31.08		
01.09
Wrocław 		
07.10		
08.10
Warszawa 		
30.08		
31.08

Na Konferencji REHA od roku 1999 pojawiały
się pionierskie rozwiązania służące osobom z dysfunkcją wzroku: udźwiękowienie systemów operacyjnych (DOS, Windows, IOS), oprogramowanie
rozpoznające druk i obrazy, aplikacje internetowe,
oprogramowanie smartfonów, specjalistyczne,
brajlowskie notatniki, brajlowskie drukarki tekstowe i graficzne, technologia 3D, rozwiązania nawigacyjne itd. Tak było w tym roku i zapewne tak
samo będzie w przyszłości.
Od lat REHA jest obejmowana honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP. Było tak również w tym roku. Nie było możliwe, by Małżonka
Prezydenta do nas przybyła, ale przypomnijmy,
iż spotkała się z uczestnikami REHA w roku 2016.
Mieliśmy zaszczyt powołać Komitet Honorowy
Konferencji, którego członkami zostali wybitni
przedstawiciele świata nauki, polityki i organizacji
NGO. Fundacja powołała również Komitet Organizacyjny, który czuwał nad jak najlepszym zorgani-

zowaniem Spotkania.
Konferencyjne wydarzenia były relacjonowane
przez media centralne i regionalne. Referaty merytoryczne, prezentacje, panele dyskusyjne były
transmitowane przez Internet dla odbiorców polskich i zagranicznych. O ile w poprzednich latach
były tłumaczone na dwa języki: angielski i rosyjski,
w tym roku były tłumaczone na 13 języków. W ten
sposób zrealizujemy kolejny ważny cel, by REHA
FOR THE BLIND IN POLAND stała się wydarzeniem
o zasięgu ogólnoświatowym. Fundacja współpracuje z niewidomymi i ich organizacjami w wielu
krajach, szczególnie w Izraelu, krajach arabskich
i w Środkowej Europie. Wszystko dla rozsławiania Polski. Inicjatywa Fundacji spotyka się z dużym zainteresowaniem. Przyjeżdżają do nas goście z różnych krajów, zarówno zwykli uczestnicy
Konferencji, jak i prelegenci, którym zależy, by ich
wystąpienia były transmitowane przez Internet na
cały świat.

Jesteśmy razem!
Fundacja jest otoczona przyjaciółmi, których
jest tak wielu, że nie sposób ich tutaj przedstawić.
Są wśród nich przede wszystkim beneficjenci, czyli nasi podopieczni. W samym rehabilitacyjnym
projekcie „Droga do samodzielności” uczestniczy
w tym roku 240 osób, a w roku 2020 – 320. Projekty takie realizujemy od ponad 10 lat, zatem liczba
osób, które skorzystały z naszej pomocy, na pewno jest na poziomie kilku tysięcy. Z kolei należy
policzyć czytelników naszego miesięcznika „Help
– jesteśmy razem”, którego wydajemy co miesiąc
2000 egzemplarzy oraz czytających nasze książki,
których wydaliśmy ponad 150, w tym kilkadziesiąt
autorskich.
Warto sięgnąć po konferencyjne rekordy, gdzie
przedstawiamy liczbę gości REHA. Są to tak znaczące liczby, że nietrudno nam skutecznie zaprosić
do współpracy inne instytucje. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Pana Adama Struzika – Marszałka
Województwa Mazowieckiego – współorganizatorem spotkania został Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Z kolei dzięki Panu Dyrektorowi
Tomaszowi Pactwie współorganizatorem REHA zostało również Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, któremu zawdzięczamy mu możliwość goszczenia w dwóch bardzo
wyjątkowych obiektach.
The Center for the Blind in Israel od lat wspiera
nas merytorycznie, a Fundacja Challenge Europe
współorganizuje spotkania regionalne. W utrzymaniu światowego charakteru REHA pomaga nam
World Blind Union (Światowa Unia Niewidomych),
która zrzesza organizacje niewidomych z całego świata. Bardzo blisko współpracujemy także

z International Mobility Conference, która kilka lat
temu zdecydowała się powierzyć Fundacji organizację swojej światowej konferencji IMC w roku
2023. Wreszcie Zespół Pedagogiki Specjalnej działający przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
który gromadzi naukowców pracujących m.in. dla
niewidomych i słabowidzących.
Dostępność na serio to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatia i zrozumienie społeczeństwa
i władz
Znaczące fundusze przeznaczone na ten
cel
Aktywność placówek edukacyjnych
i mediów
Dostęp do innowacyjnych technologii
Realny dostęp do informacji
Efektywne wsparcie instytucji i obywateli
Indywidualizacja podejścia do każdego
obywatela z niepełnosprawnością
Zapewnienie wykształcenia, pracy, wypoczynku i realizacji ambicji
Podmiotowe traktowanie każdego człowieka.

Zaniedbania przeszłości a promocja Dostępności Plus
Niestety zaległości były tak wielkie, że nadal
znajdujemy się na początku drogi. Zaledwie kilka procent obiektów zostało dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnością, przy czym
okazało się, że zmierzono głównie dostępność
architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością

ruchową. W przypadku innych niepełnosprawności jest znacznie gorzej. Problemem jest nie tylko
faktyczna niedostępność, ale brak zrozumienia
dla ważności tej kwestii, z którym spotykamy się
w wielu miejscach i społecznościach. Niezbędne są

nie tylko fundusze przeznaczone na dostosowania,
ale promocja idei wyrównywania życiowych szans
i większe zaangażowanie władz, urzędników, nauczycieli, a przede wszystkim mediów.

Dwa sławne miejsca naszego spotkania
Pałac Kultury i Nauki to jedno z najsławniejszych polskich obiektów. Znajduje się w samym
centrum Warszawy. W salach pałacowych odbywają się największe konferencje i koncerty. Podobnie
sławnym miejscem jest Centrum Nauki Kopernik,
do którego co roku przybywają tysiące zwiedzających zainteresowanych najnowszymi osiągnię-

ciami nauki i techniki. Między rozlicznymi dziedzinami, którymi zajmuje się CNK, inicjowane są
m.in. działania związane z niwelowaniem skutków
niepełnosprawności. CNK bierze udział w pracach
i prezentacjach dotyczących udostępniania otoczenia osobom mającym problemy z poruszaniem
się oraz udostępniania informacji niewidomym
i słabowidzącym. Z tych powodów właśnie to miejsce wybraliśmy na nasze spotkanie i wystawy.

O Fundacji
Docelowym efektem działań naszej organizacji
jest:
• stworzenie dostępnego otoczenia,
• dostosowanie obiektów użyteczności
publicznej tak, aby mogli do nich samodzielnie dotrzeć niewidomi i słabowidzący,
• udostępnienie wszelkich informacji
przeznaczonych dla ogółu obywateli,
m.in. książek, prasy, ogłoszeń, komunikatów, ekranów, wiadomości w Internecie,
• zatrudnienie niepełnosprawnych wzroku poprzez tworzenie nowoczesnych
stanowisk pracy,
• dostęp do informacji dzięki wylansowaniu praktyki projektowania uniwersalnego, dotyczącego wszelkich usług
i produktów,
• realizacja praw tej grupy obywateli (konwencji ONZ oraz dyrektyw UE),
• jak najdalej posunięta emancypacja naszego środowiska i sukces naszych organizacji.
Na czym nam najbardziej zależy? Na społecznej empatii, niezbędnej dla realizacji szerokiego
wachlarza celów. Chodzi o jak najszersze otwarcie
na problemy ludzi niewidomych i słabowidzących.
Fundacja zajmuje się światem dotyku i dźwięku,
w którym wzrok zastępują inne zmysły. Umożliwiają to innowacyjne rozwiązania elektroniczne i informatyczne. Stąd pomysł zorganizowania takich
wydarzeń jak wystawa REHA FOR THE BLIND IN
POLAND.

Fundacja dzisiaj to:
• 17 biur we wszystkich województwach,
• 56 pracowników,
• działalność w krajach sąsiednich,
• cykliczne konferencje, z Międzynarodową Konferencją REHA FOR THE BLIND IN
POLAND na czele,
• bliska współpraca z mediami, władzami
centralnymi i samorządowymi,
• liczne kontakty z naszym środowiskiem:
stowarzyszeniami i fundacjami oraz wybitnymi ludźmi niewidomymi i słabowidzącymi,
• współpraca z wybitnymi ekspertami,
• tysiące beneficjentów i setki wolontariuszy,
• jedno z pierwszych miejsc wśród organizacji pracujących dla osób z niepełnosprawnościami,
• uczestnictwo w gremiach doradczych
Rządu RP.
REHA w liczbach – konferencyjne rekordy:
• 33 spotkań w jednym roku (konferencji
i imprez integracyjnych), stanowiących
spójną, projektową całość REHA,
• ok. 3500 uczestników podczas trwania
centralnego spotkania REHA,
• ok. 6000 uczestników spotkań REHA
w całym kraju,
• 62 wystawców
• 70 zatrudnionych pracowników
• 245 wolontariuszy
• 885 beneficjentów projektu goszczących w warszawskich hotelach
• 21 zagranicznych delegacji.

Nie jest łatwo, ale może być i na pewno
będzie lepiej
Stoisz na chodniku, pół metra od krawężnika,
przed ulicą, którą masz przejść. Tędy prowadzi twoja droga. Już byś chciał pobiec, szybko dostać się
na drugą stronę, ale samochody jadą i jadą. W którymś momencie wydaje ci się, że ich nie ma, albo
że następny jest wystarczająco daleko by zdążyć
przejść. Nie masz pewności i pozostajesz w miejscu. Sytuacja powtarza się wielokrotnie, a czas pędzi nieubłaganie. Spóźnisz się, nie zdążysz na zajęcia, do szkoły, pracy albo do lekarza. Martwisz się,
ale nic nie możesz zrobić. W czasie tego wymuszonego postoju obserwujesz cichutko jak mijają cię
inni piesi i coraz bardziej się niecierpliwisz – kiedy
wreszcie cię zauważą, albo sam odważysz się kogoś zaczepić? Słyszysz stukot obcasów – najpierw
w oddali, potem tuż obok, by na koniec pojawił się
na twojej twarzy grymas i rozczarowanie, kiedy kobieta przebiega przez ulicę i to bez ciebie.
Mijają cię kolejne osoby, a każda się spieszy.
Gdzie, dokąd? Oni zdążą, ty może nie. Kiedy opanowuje cię niemal całkowita rezygnacja, zbliża się
do przejścia jakiś facet. Przystaje i pyta, czy chcesz
z nim pójść – i przechodzisz. Ile czasu to trwało?
Czy tyle, ile się należało, czy o trochę za dużo, by
pozostać optymistą?
Mimo tragedii, która was spotkała, musisz się
ogarnąć i zorganizować życie rodziny. Po tym, co
was spotkało, dwunastoletnia córeczka łez ma już
dosyć – potrzebuje konkretnej pomocy. Wybierasz
się więc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie możesz otrzymać wsparcie. Dowie-

działaś się, że można tam złożyć wniosek o dofinansowanie zakupów urządzeń rehabilitacyjnych.
W przypadku nowo ociemniałego dziecka może
chodzić o brajlowską maszynę do pisania, jeszcze
lepiej o mówiący komputer oraz o brajlowski monitor, służący do odczytywania tekstu wyświetlonego na ekranie. Umówiłaś się z urzędniczką, która
załatwia takie sprawy i wychodzisz z domu.
Kiedy dotrzesz do PCPR, odczekasz swoje, a potem wejdziesz do pokoju, w którym załatwia się
tego rodzaju sprawy. Przedstawisz sytuację, a pani,
kiedy usłyszy o nieszczęściu, które was spotkało,
o wypadku, w wyniku którego córeczka straciła
wzrok, będzie zasmucona. Przejdziecie do konkretów. Powiesz, że doradzono ci zakup jakichś
tam urządzeń oraz wnioskowanie o przeszkolenie
w ich używaniu. Jakież będzie twoje zaskoczenie,
kiedy się dowiesz, że twoje oczekiwania dotyczące
dofinansowania są przesadne. Będziesz chciała zaledwie kilka tanich rzeczy. Nie wymagasz więcej –
nic drogiego – jakiś tani notebook, mały brajlowski
monitorek – może zaledwie 14-znakowy i oprogramowanie – wyłącznie niezbędne. Mimo skromności twoich postulatów urzędniczka spojrzy na ciebie krytycznie i zdziwionym głosem zapyta, czy nie
wiesz, że starostwo powiatowe musi pomagać wielu rodzinom, a każda ma inny problem. Dowiesz się
jak trudną sytuację mają rodziny alkoholików, starsze małżeństwa, w których jedna osoba jest bardzo
schorowana i wymaga całodobowej opieki. Na koniec będziesz przekonywana, że tysiąc złotych od
podatników w zupełności ci wystarczy. Powiesz, że
nie znasz się na sprzęcie, rehabilitacji i cenach, ale
w szkole specjalistycznej, w której byłaś z prośbą
o poradę poinformowano cię, że to, czego wymaga córka dla efektywnej nauki w szkole, kosztuje

znacznie więcej – na przykład 20 tysięcy złotych.
Co zrobić – ustąpić, czy walczyć? Ostatecznie składasz wniosek na brajlowską maszynę do pisania
i dostajesz decyzję o przyznaniu ci dofinansowania w wysokości 3 tysiące złotych. Resztę musisz
dopłacić sama. O komputerze i urządzeniach peryferyjnych, które zamieniają zwykły sprzęt na dostosowany do potrzeb niewidomej dziewczynki,
na razie możesz zapomnieć.
Siedzisz na trawiastym brzegu przy jeziorze
i słyszysz jak kolejne osoby wypożyczają kajaki. Dostają wiosła, kapoki i ruszają „w drogę”. Za
którymś razem zgłasza się po kajak chłopak bez
partnera do pływania. Mimo pewnej wyjątkowości tego zamówienia dostaje kajak i także wypływa na jezioro. Nie mija dużo czasu, kiedy jest na
jego środku i przestajesz go słyszeć. Ty też byś tak
chciał. Dlaczego także ty nie możesz tego zrobić?
Czy brak wzroku jest wystarczającym powodem,
byś nie mógł popływać i być w tym samodzielny?
Uwielbiasz zwiedzać muzea i czynisz to przy
okazji każdego wyjazdu – sprawdzasz jakie muzea są w okolicy i docierasz do nich. Czy jednak
robisz to sam? Przypuszczalnie jest pewna grupka
najdzielniejszych niewidomych, którzy to potrafią,
ale ty udajesz się tam z przewodnikiem, najczęściej z kimś z rodziny. Nie zawsze jest to dla ciebie
komfortowe. Jak zwiedzisz muzeum, kiedy akurat
przed wyjściem z domu czy hotelu obrazisz się na
żonę albo męża? Wtedy sprawdzisz czy możesz
pójść do muzeum sam, czy jest ono dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w twoim
przypadku wzrokową. Otóż mimo wykonania wielu różnych prac i działań dostosowawczych nadal

nie jest dobrze. Nawet kiedy idziesz do muzeum
z rodziną, nie masz co oglądać. Brakuje audioprzewodników, deskrypcji, kopii dzieł sztuki do pomacania, brajlowskich tabliczek, przewodników książkowych, wypukłych planów i mapek.
Twój syn bardzo słabo widzi. Dostał się do liceum i zamierza kontynuować marsz po wiedzę
i dobre stopnie. Zgłosiłeś dyrekcji szkoły, że jest
osobą niedowidzącą i wymaga specjalistycznego sprzętu, a więc notebooka z dużym ekranem,
programu powiększającego obraz, syntezy mowy,
która będzie mu pomagała w odczytywaniu dłuższych dokumentów i nade wszystko elektronicznego powiększalnika (lupy), który będzie „patrzył” na
tablicę i pokazywał na ekranie komputera zapisany
tam tekst. Syn będzie mógł oglądać to na notebooku korzystając z funkcji powiększania obrazu, stosownie do wymagań jego wzroku.
Zgłosiłeś to jeszcze podczas wakacji uprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego, a mimo to
w pierwszych trzech miesiącach roku szkolnego
syn musiał uczyć się bez tych pomocy. Trwało to
do połowy grudnia. Dyrekcja szkoły niczego nie
zaniedbała. Złożyła stosowny wniosek do władz
swojego powiatu i czekała. Gdzie są subwencje
przeznaczone na kształcenie takich uczniów, gdzie
są środki i pomoc z nich wynikająca?
Reprezentujesz organizację OPP (fundację)
i chcesz się udać do Urzędu Marszałkowskiego
twojego województwa. Są szanse na otrzymanie
dofinansowania przeznaczonego na realizację ciekawego projektu. Czy jako niewidomy jesteś w stanie to zrobić? Jak tam dojechać? Gdzie jest główne
wejście, schody, winda, recepcja, pokój, do którego

masz się dostać? Jak załatwić sprawę, kiedy ma się
do czynienia z tak absurdalnymi utrudnieniami?
Nawet nie warto myśleć co by było w tym urzędzie,
gdybyś chciał skorzystać z toalety! Strach się bać!
To oczywiste, że wszelkie pomniki są wystawione w celu wspominania ich bohatera, względnie
sprawy, z którą są związane. Czy jednak można się
tym zainteresować, kiedy się tego nie widzi? Czy
obok pomnika jest trójwymiarowa makieta, którą
można oglądać z bliska, albo macać? Czy bez takiego wsparcia niewidomi mogą sobie poradzić?
Czy zamknąłeś oczy i spróbowałeś posurfować
w Internecie, a najbardziej po jakimś sklepie, gdzie
chciałeś zrobić zakupy? Czy odnalezienie tam interesujących cię treści jest łatwe? Okazuje się, że nawet rozwiązania dedykowane dostępności wymykają się spod kontroli informatyków pracujących
dla niewidomych. Surfujesz i surfujesz, i naprawdę
się denerwujesz. Zdarzało się, że wkładasz do kosza nie to, o co ci chodziło!
Sklep internetowy to jeszcze nic. Co myślisz
o dostosowaniach, kiedy twoje specjalistyczne
oprogramowanie udźwiękawiające i ubrajlawiające nie radzi sobie z generatorem wniosków, bez
którego nie możesz pracować w fundacji? Tymczasem generatory w nobilitowanych urzędach i instytucjach nie są dostępne dla niewidomych!
Dostępność to obszerny i poważny temat. Dotyczy niwelowania skutków niepełnosprawności.
Ma za zadanie pomagać wszystkim, również obywatelom nielegitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, ale głównie osobom niepełnosprawnym. Im głębsza niepełnosprawność, tym

bardziej niezbędne jest wsparcie. W najtrudniejszej
sytuacji są osoby całkowicie niewidome, niesłyszące i osoby na wózkach, nie mogące samodzielnie
chodzić. Różnorodne oprzyrządowanie niweluje
brak sprawności. Należy do nich dodać stosowne
przeszkolenie, a niepełnosprawność przestaje być
tak uciążliwa i już nie zamyka drogi do sukcesów.
Niewidomi chcą się uczyć, pracować, zarabiać, bawić, korzystać z wszelkich dobrodziejstw, z których
korzystają inni. Powstaje ich mnóstwo, czy jednak
mogą być projektowane i wytwarzane jedynie dla
części obywateli, nawet kiedy ta część to ogromna
większość?
Nie ma dostępności bez empatii innych i funduszy. Niepełnosprawni oczekują prawdziwej pomocy, a nie namiastki rehabilitacji. Chcemy korzystać
z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji technicznej i żyć jak najnormalniej. Właśnie tak jest, albo
powinno być w świecie, który określamy mianem
świata otwartego dla niewidomych. W takim zorganizowaniu cały świat jest dedykowany nie tylko
wzrokowi, ale też dotykowi i słuchowi. Na dodatek
kolejne zmysły pomagają nam żyć. Gdyby tak było,
nie musielibyśmy mówić o niepełnosprawności.
Tymczasem mówimy i musimy to robić. Taki właśnie cel ma Światowe Spotkanie Niewidomych,
Słabowidzących i ich Bliskich oraz związana z nim
XIX edycja Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND.
Aby stało się to możliwe, niezbędne są empatia
innych ludzi oraz fundusze. Jak się okazuje, w wielu
miejscach brakuje tego i tego. Trudno podejrzewać
o empatię panią na wysokich obcasach, która nie
ma ochoty z nami się zetknąć, albo urzędniczkę,
która nie mogła się zapoznać ze specyfiką niepełnosprawności wzroku i sposobami zniwelowania

jej skutków. Niewidomi są kompletnie niedoinformowani. Nie wiemy nawet czy w pokoju, w którym
się znajdujemy pali się światło, albo gdzie jest recepcja w budynku, w którym mamy coś załatwić.
Gdzie toalety, schody, winda, wejście lub wyjście
itd. Takie właśnie mamy problemy, takie i tysiące,
albo miliony innych. Trudno nie widzieć, ale gdyby
zmniejszono ich liczbę, nasze życie byłoby łatwiejsze. Bez empatii innych nie widząc można załamać
ręce.
Sama empatia nie wystarczy, ale kiedy już jest,
musi być konkretna. Chodzi o decyzje dotyczące
funduszy. Nie ma dostępności bez empatii, ale także bez pieniędzy. Kiedy nas się pomija, cierpimy,
ale kiedy empatia jest jedynie teoretyczna, niewiele nam z niej przyjdzie. Musi się ona sprowadzać
do konkretów. Musimy mieć mówiący tester kolorów by wiedzieć jak się ubrać, albo syntezator
mowy, by sprawnie surfować po Internecie. Kiedy
chcemy nauczyć się chodzić z białą laską do biu-

rowca, gdzie znajduje się zakład pracy, musimy
dostać mapkę terenu, by go zrozumieć. Będziemy
sami chodzili, gdy zapoznamy się ze wszystkimi
ułatwieniami i przeszkodami na naszej trasie.
Dostępność na serio to mądre społeczeństwo,
wyrozumiałe władze, stosowne zapisy ustawowe i zarządzenia, wystarczająco duże fundusze,
konkretne dostosowania, które z tego wynikają,
udźwiękowione i ubrajlowione otoczenie, urządzenia, którymi możemy się posługiwać bez wzroku, deskrypcja tego, co inni mogą widzieć, a my
nie. I tak dalej.
Podczas spotkań konferencyjnych REHA jest to
omawiane i wyjaśniane. Robimy to od lat i czasem
zauważamy postęp, kiedy indziej martwimy się
jego brakiem. Może w obliczu 30. rocznicy istnienia Fundacji Szansa dla Niewidomych uda się nam
więcej niż zwykle. Jeśli tak się stanie, opowiemy
o tym. Jeśli nie, także.

Wystawa technologiczna REHA 2021
Po raz drugi z rzędu mieliśmy poważny problem. W czasie przygotowań do Konferencji nikt
nie umiał przewidzieć sytuacji epidemicznej w planowanym terminie Spotkania. Mieliśmy nadzieję,
że czwarta fala Covid-19 nas nie zaatakuje i organizowane przez nas spotkania REHA odbędą się
w jak najliczniejszym gronie. Przygotowaliśmy się

zarówno na wariant stacjonarny, jak i on-line. Wszyscy goście mogli do nas przyjechać albo zostać
w domu i połączyć się z nami za pośrednictwem
Internetu. Podobnie zorganizowaliśmy wystawę.
Stoiska wystawiennicze były dostępne w CNK, ale
producenci i sprzedawcy także mogli zaprezentować swoje produkty i usługi zdalnie. W tym przypadku mogli skorzystać ze specjalnej transmisji
i tłumaczenia wystąpień na 13 języków obcych.

Gala „Jesteśmy razem” na 30-lecie Fundacji
W dniu inauguracji Konferencji zaśpiewali dla
naszych gości popularni artyści. W ostatnich latach na młodzieżowej scenie muzycznej Polska
odniosła wielkie sukcesy, między innymi dwa
razy z rzędu wygrywając Eurowizję Junior. Zanim
wysłuchaliśmy koncertu jednej ze zwyciężczyń
tamtego konkursu, galę rozpoczęły uczestniczki
sprzed roku – siostry Ala i Ola Tracz, znane również
z The Voice Kids. W licznych wywiadach, których
udzielają, podkreślają, że jedna dla drugiej jest największą siłą. I choć między nimi jest 5 lat różnicy, to
na scenie rozumieją się doskonale. Jak się okazało,
rozumieli je także widzowie, którzy zgotowali im
huczne owacje.
Martę Gałuszewską znamy jako MVRT, zwyciężczynię The Voice of Poland z 2017 roku. Jej dyskografia rozrasta się w ekspresowym tempie, a w 2020
roku została uczestniczką trzynastej edycji progra-

mu „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie po jedenastu odcinkach dotarła do finału, ostatecznie zajęła
czwarte miejsce. Następnie wystąpiła Viki Gabor
– bardzo popularna, młoda piosenkarka, Zwyciężczyni Eurowizji z roku 2019 z hitem „Superhero”,
który zaśpiewała również u nas na zakończenie
swojego występu. W ubiegłym roku wystąpiła także na Sylwestrze organizowanym przez TVP. Jej
premierowy album „Getaway (Into My Imagination)” szybko uzyskał status złotej płyty. Nie będzie
zaskoczeniem, kiedy poinformujemy, że widownia
wszystkie wokalistki przyjęła bardzo gorąco.
Gwiazdą wieczoru był Andrzej „Piasek” Piaseczny, doskonale znany i lubiany artysta, obecny na
scenie pop od wielu lat. Jego koncert potwierdził,
że jest w doskonałej formie artystycznej. Piasek
cieszy się niesłabnącą popularnością.
Występ artystów ozdobił ogłoszenie wyników
Konkursu IDOL, w którym na szczeblu krajowym
wzięli udział zwycięzcy konkursów regionalnych
i zdobywcy drugich i trzecich miejsc w poszczególnych kategoriach.

Gabinet, gdzie nie ma światła
Zorganizowaliśmy wystawę „Świat dotyku
i dźwięku”, której głównym celem było zaprezentowanie świata, w którym na co dzień żyją niewidomi. Wydzieliliśmy specjalny obszar, w którym
wręcz nie należało widzieć, a do którego wchodziło się z opaską na oczach. To nasz Gabinet Dźwięku
i Dotyku. Główną rolę odgrywały tam: dotyk, słuch
i węch – broń Boże wzrok…
Zwiedzający zakładali słuchawki, by najpierw
wysłuchać krótkiego powitania, nagranego na tle
hymnu Fundacji „Widzieć więcej”, a następnie przystępowali do konkursowej zabawy. Ich zadaniem
było dźwiękowe rozpoznawanie miejsc i czynności na podstawie nagrań wykonanych w technice
binauralnej. Jak się okazało, wiele osób potrafi posługiwać się słuchem na serio, dzięki czemu prawidłowe odpowiedzi padały dosyć często. Odtwarzaliśmy odgłosy krojenia warzyw: cebuli, papryki
oraz innych, pochodzące z restauracji. Goście zgadywali co to jest.
Kiedy już sprawdziliśmy słuch, przyszedł czas
na dotykowe rozpoznawanie warzyw, owoców
i pewnych, dość nieoczywistych, związanych
z kuchnią przedmiotów. Kolejnym zadaniem było
rozpoznanie i odkładanie podanych kwot pieniędzy, a wszystkie wyłącznie w bilonie.

Goście mieli okazję poznać wspaniałe urządzenie firmy OrCam MyEye – jakby sztuczne oko.
Przytwierdza się go do oprawki okularów i słucha
opowiadania o otoczeniu. Urządzenie rozpoznaje
i odczytuje tekst, na który skieruje się jego obiektyw, ale także twarze osób, które zostały mu wcześniej zaprezentowane i opisane. Potrafi opowiadać
o tym, co znajduje się w otoczeniu. Niewidomy
użytkownik uczy go, a potem korzysta z jego pomocy.
Co roku organizujemy tor przeszkód, który należało przejść z białą laską. Nowym pomysłem było
zorganizowanie symulacji wsiadania do pociągu.
I w tym przypadku goście otrzymywali słuchawki
z rzeczywistym nagraniem z dworca PKP i musieli zdecydować, w którym momencie można wejść
do wagonu. Mówili, że dźwięków jest tak dużo, że
było trudno rozpoznać gdzie są drzwi i kiedy się
otworzyły. Jak więc wejść do pociągu i znaleźć wolne miejsce?
Konfrontacja z różnymi, codziennymi czynnościami sprawiła, że osoby odwiedzające Gabinet
Dźwięku i Dotyku mogły uzmysłowić sobie jak
funkcjonują niewidomi i jakie bariery napotykają
w życiu codziennym.

Konkurs IDOL 2021
Kapituła Konkursu IDOL
Ewa Bąk
Igor Busłowicz
Marek Kalbarczyk – Przewodniczący
Anna Koperska
Ilona Nawankiewicz
Milena Rot
Od pierwszej edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND organizujemy konkurs IDOL. Są w nim wyróżniane zarówno
osoby prywatne, jak i instytucje, które są przykładem dla innych. W roku 1999, podczas pierwszej
edycji, członkowie elity środowiska wskazali osoby
i instytucje, które dla emancypacji niewidomych
i słabowidzących zrobiły najwięcej. Wyróżniono
wtedy świetnie zrehabilitowanych niewidomych,

którzy osiągnęli sukces w życiu osobistym i zawodowym oraz widzących, którzy poświęcili im wiele lat swojej pracy. Konkurs spodobał się naszym
beneficjentom tak bardzo, że zdecydowaliśmy by
z roku na rok rósł i rósł. Rozróżniamy kandydatów
środowiskowych, medialnych, urzędniczych, edukacyjnych itd. Kiedy liczba kandydatów przekroczyła dopuszczalny limit, zdecydowaliśmy o konieczności podzielenia Konkursu na dwa etapy:
regionalny i centralny. Konkursy regionalne odbywają się we wszystkich województwach, a ich zwycięzcy zostają kandydatami w konkursie krajowym.
W tegorocznych konkursach regionalnych
wzięło udział ponad 8 tysięcy głosujących, którzy mogli wybierać pośród kilkuset kandydatów.
Mamy prawo powiedzieć, że idea Konkursu pięknie się przyjęła i zdobywa coraz więcej sympatyków. Serdecznie gratulujemy ich zwycięzcom.

Wyniki Konkursu IDOL
IDOL ŚRODOWISKA
1. Monika Bielecka – zachodniopomorskie
Założycielka i trenerka grupy Tup Tup Team,
realizującej zajęcia z nordic walkingu z osobami
z niepełnosprawnością wzroku. Inicjatorka oraz
uczestniczka wraz z podopiecznymi licznych konkursów sportowych, pracownica ZAZ-u w Gryfinie.
Realizowała zajęcia z nordic walkingu wraz z podopiecznymi Fundacji. Zajęcia zostały znakomicie
odebrane w środowisku.
Liczba głosów: 573
2. Roman Dąbrowski – podkarpackie
Z wykształcenia filozof, były nauczyciel przedsiębiorczości, wykładowca akademicki oraz doradca i coach. Od 2001 r. aktywnie działa w Tarnobrzegu na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Dwukrotnie organizował i prowadził punkty informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i przyjaciół. Również dwukrotnie był
członkiem i przewodniczącym Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Liczba głosów: 566
3. Agnieszka Sukiennik – wielkopolskie
Od 2017 jest zatrudniona w poznańskim oddziale Fundacji Aktywizacja jako psycholog oraz
pośrednik pracy. Zadziwia swoją pracowitością
i pomysłowością, która owocuje innowacyjnymi
rozwiązaniami na rzecz OzN umożliwiając im podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Ograniczenia spowodowane schorzeniami zastępuje możliwościami i ten rodzaj niepełnosprawności traktuje jako

wartość dodaną do życia czyniąc ją dodatkowym
atutem. Dzięki Jej nieprzeciętnym zdolnościom
wiele osób uwierzyło w siebie, znalazło motywację
do życia i podjęło kroki w kierunku usamodzielnienia i niezależności.
Liczba głosów: 478
IDOL w kategorii MEDIA
1. Ewa Wójcik-Lis – podkarpackie
Jako osoba związana z podkarpackimi mediami, między innymi Radiem Leliwa, w swojej działalności często podnosi tematykę osób z dysfunkcją
wzroku. Mówi o barierach, na jakie napotykają, ale
też wskazuje sukcesy i podkreśla aktywność osób
niewidomych i słabowidzących na wielu płaszczyznach lokalnych.
Liczba głosów: 522
2. Radio Plus Zielona Góra – Monika Wertz
i Dorota Gut – lubuskie
Chętnie przekazuje słuchaczom informacje dotyczące inicjatyw lokalnych skierowanych do osób
z dysfunkcją narządu wzroku.
Liczba głosów: 365
3. Agnieszka Grądzka-Wadych i Jarosław
Wadych – kujawsko-pomorskie
Od wielu lat podejmują w artykułach tematykę
ważną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Szczególnie dużo uwagi poświęcają niewidomym
oraz niedowidzącym, publikując w magazynie
Help i mediach społecznościowych. Łącząc spojrzenie kobiece i męskie w pisanych także wspólnie
artykułach uwrażliwiają społeczeństwo na rzecz
szeroko pojętej integracji.
Liczba głosów: 352

IDOL w kategorii URZĄD
1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach:
Katarzyna Jankowska – Naczelnik Urzędu Skarbowego, Sławomir Podkówka – Dyrektor Izby
Administracji Skarbowej w Kielcach – świętokrzyskie
Wdraża rozwiązania i udogodnienia dla petentów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących,
poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób
starszych. Dzięki pracownikom posługującym się
językiem migowym osoby niesłyszące mogą załatwić sprawę podatkową bez przeszkód. Wszystkie
działania są konsultowane wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, które są zapraszane do sprawdzenia poszczególnych funkcjonalności.
Liczba głosów: 316
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zielonej Górze – lubuskie
Z zaangażowaniem wspierają osoby niepełnosprawne, w tym osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Z chęcią udzielają informacji o formach świadczonej pomocy, projektach oraz możliwościach
dofinansowań, z których można skorzystać. Osoby
pracujące w Centrum są bardzo pomocne i zaangażowane w swoją pracę.
Liczba głosów: 214
3. PFRON Oddział Opolski – opolskie
W znaczący sposób wspiera liczne organizacje
i instytucje, które oferują pomoc osobom niepełnosprawnym. Przede wszystkim dzięki dofinansowaniu wielu projektów i grantów organizacje
te mogą realizować różnorodne działania, dzięki
którym osobom z niepełnosprawnościami żyje się

łatwiej. Wydawane publikacje i wsparcie merytoryczne ma również ogromne znaczenie.
Liczba głosów: 138
IDOL w kategorii EDUKACJA
1. Małgorzata Łuba – mazowieckie
Trener i wykładowca na studiach: poradnictwo
psychologiczne i interwencja kryzysowa. Otwarta
na potrzeby niewidomych studentów i uczestników szkoleń, które prowadzi poza uczelnią. Dba
o racjonalne dostosowania. Z wyprzedzeniem
wysyła materiały, pyta czy są dostępne, w razie
potrzeby wprowadza modyfikacje. Opisuje filmy,
które pokazuje, włącza niewidomych do ćwiczeń
praktycznych. Przed egzaminem on-line testuje razem z niewidomymi dostępność platformy.
Znajduje czas na telefoniczne omówienie prac
zaliczeniowych i wspieranie niewidomych absolwentów studiów w ich pracy: skonsultowanie
trudnego przypadku, superwizję, wskazanie specjalisty. Wspierała personel ośrodka dla niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu mądrym
reagowaniem na problemy emocjonalne uczniów
i promocji zdrowia psychicznego.
Liczba głosów: 287
2. Aneta Bester – podkarpackie
Tyflopedagog, oligofrenopedag, terapeuta
dzieci ze spektrum autyzmu. W pracy łączy profesjonalizm i pasję. Prowadzi warsztaty „Bądźmy
przyjaźni niepełnosprawności”. Jest autorką książki
„Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących i niewidomych”, licznych artykułów z dziedziny tyflopedagogiki oraz współautorką opracowania „W służbie oczom”.
Liczba głosów: 131

3. Ewa Kolska – dolnośląskie
Jest doradcą zawodowym, pełnomocnikiem
rektora ds. studentów niepełnosprawnych, prężnie prowadzi Akademickie Biuro Karier, działa na
rzecz studentów z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcjami wzorku. Odznacza się
wielkim zaangażowaniem i empatią w kontaktach
ze studentami, otacza ich opieką i stara się niwelować bariery w dostępie osób niepełnosprawnych
do wyższego wykształcenia.
Liczba głosów: 93
IDOL w kategorii INSTYTUCJA/PLACÓWKA
KULTURY/FIRMA
1. Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej –
Wielozmysły – mazowieckie
Misją Fundacji Wielozmysły jest włączanie osób
z niepełnosprawnościami wzroku w odbiór oraz
tworzenie sztuki. Najważniejszym aspektem działania fundacji jest inicjowanie dialogu pomiędzy
światem sztuki a osobami niewidomymi. Poprzez
swoje działania dociera do miejsc dotąd niedostępnych dla osób niewidomych. Angażując w nie
artystów, galerzystów i kuratorów jednocześnie
uwrażliwia środowisko artystyczne na ich potrzeby. To, co wyróżnia fundację, to także skala działania. Kameralny charakter wydarzeń, a także bliski,
indywidualny kontakt z uczestnikami sprzyja budowaniu dobrej atmosfery.
Liczba głosów: 265

2. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – opolskie
OROT to jedna z organizacji, które z zaangażowaniem podjęły działania dostosowujące oferowane przez nich usługi do potrzeb i możliwości osób
niepełnosprawnych. Dotychczas zrealizowane inicjatywy w znaczącym stopniu ułatwiają korzystanie osobom z niepełnosprawnościami zasobów
oferowanych przez OROT.
Liczba głosów: 198
3. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park
Etnograficzny – Ewa Wrochna – dyrektor Muzeum, Ewa Petryna, Katarzyna Braun – warmińsko-mazurskie
Od wielu lat stara się dbać o potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Posiada specjalnie
stworzoną wystawę stałą pn. „Dotknij Kultury Ludowej”, na której prezentowane jest wyposażenie
wnętrza odwzorowane ze zbiorów muzeum. Zwiedzający może dotykać i używać sprzętów, dzięki
czemu może poczuć się jak mieszkaniec dawnej
wsi. Wystawie towarzyszy audiodeskrypcja i katalog pisany alfabetem Braille’a. Muzeum na wolnym
powietrzu posiada specyficzny charakter, które
jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku o każdej porze roku.
Liczba głosów: 129

Światowy IDOL Niewidomych
Po raz pierwszy w historii wybieraliśmy Światowego IDOLA środowiska niewidomych. Pierwotny
konkursowy pomysł był skromny. Już wtedy jednak, czyli podczas pierwszej edycji REHA w roku
1999, przeszedł najśmielsze nasze oczekiwania.
Z każdym rokiem się powiększał. Zaczęliśmy od
osób i instytucji, które zdobyły zaufanie elity środowiska. Po kilku latach stworzyliśmy Kapitułę,
w skład której weszli IDOLE wybrani w poprzednich latach, by również to zamienić na najbardziej
obiektywne głosowanie internetowe. Z okazji
30-lecia Fundacji chcieliśmy zrobić coś na jeszcze
większą skalę i podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konkursu Światowego. W głosowaniu tym
mogli wziąć udział wszyscy – niewidomi, słabowidzący, ich bliscy z całego świata. Wspólnie wybieraliśmy najwybitniejszą osobę spośród 26 zgłoszonych kandydatów.
Zdecydowaliśmy się na sfinansowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów. Zwycięzca otrzymał
wspaniałe komputerowe mówiące brajlowskie
szachy wymyślone przez Marka Kalbarczyka, a wytworzone przez firmę Altix. Światowy IDOL oraz
zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali
wypukłą rycinę jednego z najznakomitszych polskich zabytków oraz w razie potrzeby fundusze na
przyjazd na Konferencję.
Oto lista kandydatów:
Ahmed El Jeilany – Kuwejt
Ahmed Hossam Ahmed Mohamed – Egipt
Andrea Bocelli – Włochy
Andrey Tikhonov – Polska

Ben Lou Poggo – Sudan Południowy
Dr Sadiq Hussein Qnaij – Irak
Esma Gumberidze – Gruzja
Fredric K. Schroeder – Stany Zjednoczone
Hassan Agufana Jackson – Kenia
Ishaq Hersi – Arabia Saudyjska
Jan Bloem – Holandia
Khomraj Sharma – Nepal
Mais Ahmed – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mikhail Antonenko – Białoruś
Nati Bialistok-Cohen – Izrael
Nikoloz Cercvadze – Gruzja
Pawan Ghimire – Nepal
Minister Paweł Wdówik – Polska
Razzaq Muhsen Wadi – Irak
Sally Farouk Nashed Abadeer – Egipt
Shereen Aqa Siddiqi – Afganistan
Sherif Youssef Abdelaty Youssef – Egipt
Stanislav Tsibulski – Gruzja
Tudor Paul Scripor – Rumunia
Vojin Perić – Chorwacja
Zaki Ali – Egipt
Zwycięzcy konkursu
Miejsce 1: Khomraj Sharma, Nepal
Khom od 21 lat pracuje na rzecz osób niewidomych w Nepalu. W 2007 roku zainicjował pierwszą
cyfrową audiobibliotekę, która wpłynęła na życie
wielu osób z niepełnosprawnością wzroku w Nepalu. Promował korzystanie z technologii wspomagających w społeczności osób niewidomych
i przeszkolił osobiście ponad 500 osób. Co więcej,
prowadzi bardzo ważny projekt rozwoju nepalskiego TTS i OCR w imieniu NAB.

Miejsce 2: Ahmed El Jeilany, Kuwejt
Ahmed El Jeilany urodził się w Kuwejcie w 1981
roku. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Kuwejcie zakończoną maturą z dziedzin nauk ścisłych.
Został przyjęty na Arab Open University, Department of Business Administration, który ukończył
z tytułem licencjata w 2007 roku. W tym też roku
stracił wzrok i został przeniesiony na Uniwersytet
w Nawakszut na kolejny kierunek – prawo. Uzyskał ogólne wykształcenie prawnicze w 2010 r.,
a następnie licencję z prawa publicznego, Wydział
Administracji Lokalnej w 2012 r. na Uniwersytecie
w Nawakszut. Następnie poszedł na studia magisterskie na Uniwersytecie w Nouakchott i uzyskał
tytuł magistra w 2016 roku. Przeprowadził badania
pn. Ochrona Prawna Osób Niepełnosprawnych.
Miejsce 3: Fredric K. Schroeder, Stany Zjednoczone
Psycholog, aktywista, a przede wszystkim prezes Światowej Unii Niewidomych w latach 20162021. Dr Schroeder stracił wzrok w wieku 16 lat.
W swojej karierze zajmował różne stanowiska.
Był nauczycielem, instruktorem orientacji przestrzennej, działaczem i urzędnikiem państwowym.
W 1994 roku prezydent Bill Clinton mianował go
na stanowisko komisarza Rehabilitation Services
Administration – agencji federalnej, która stara się
o fundusze na zatrudnienie i niezależne życie dla
osób niepełnosprawnych w USA. Jest niesamowitą, otwartą osobą, bardzo oddaną swojej pracy.
W 2019 roku był gościem REHA FOR THE BLIND IN
POLAND w Warszawie.

IDOLE SPECJALNI
Od lat organizujemy konkurs, w którym IDOLI wybierają internauci, ale pozostawiamy sobie
prawo do wskazania i wyróżnienia naszych bohaterów. Przecież nie wszyscy mogą konkurować
w internetowym konkursie. Dobrym przykładem
takich osób są m.in. naukowcy, znakomicie reprezentujący nasze środowisko, ale z oczywistych powodów nie mogą być powszechnie znani. Praca
naukowa nie polega na ustawicznym pokazywaniu się tysiącom głosujących. Oto tegoroczni IDOLE SPECJALNI:
Piotr Dukaczewski
Najbardziej utytułowany na arenie międzynarodowej Polski niewidomy szachista. Od połowy
lat 80. należy do ścisłej światowej czołówki szachistów niewidomych i słabowidzących. Czterokrotnie zdobył tytuł wicemistrza świata, a w 2011
r. tytuł mistrza Europy. 12 razy został Mistrzem Polski Niewidomych, zdobył 6 medali na olimpiadach
szachowych niewidomych, 11 medali w Drużynowych Mistrzostwach Świata Niewidomych. Przez
wiele lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „Cross” oraz wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Niewidomych Szachistów.
Za zasługi w działalności społecznej na rzecz sportu środowiska osób niewidomych i słabowidzących został odznaczony w 2011 r. Złotym Krzyżem
Zasługi. Był także laureatem konkursu TVP na najbardziej popularną osobę niepełnosprawną: Człowiek bez barier.

Marek Jakubowski
Wybitny nauczyciel, wychowawca niewidomej
młodzieży, ekspert w dziedzinie wypukłej grafiki. Od 30 lat jest tyflopedagogiem w Ośrodku dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania.
Od lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami
pozwalającymi przybliżyć osobom niewidomym
i słabowidzącym otaczającą ich rzeczywistość. Jest
autorem i współautorem różnorodnych, stosowanych aktualnie w kraju i Europie technologii wykonywania tyflografik oraz map i planów wypukłych
dla niewidomych i słabowidzących. Powołany
przez Głównego Geodetę Kraju na członka zespołu konsultacyjnego ds. map dla niewidomych. Na
zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
opracował kompleksowe założenia parametrów
znaków w technologii sitodruku wypukłego dla wykonywania map i planów dla osób z dysfunkcjami
wzroku. Jest autorem koncepcji kompleksowego
przystosowywania przestrzeni dla niewidomych.
Na potrzeby stojących planów reliefowych i tyflomap ściennych opracował autorską technologię
płukania polimerowego. Opracował technologię
pozwalającą wykonywać oznakowania przestrzeni budynków dla niewidomych i słabowidzących.
Wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kawaler Orderu Uśmiechu.
Renata Janik
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Od lat podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie świętokrzyskim. Dzięki jej
staraniom powstały dwa Zakłady Aktywności Zawodowej: w Kielcach i w Sandomierzu. Współpracuje ze
środowiskiem seniorów. Inicjatorka akcji „100 inicjatyw społecznych na 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.

Maria Kaliszan-Kaźmierczak
Wybitna nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu uczniów z dysfunkcją wzroku. Pracuje w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskich. Jest współautorką
innowacyjnych gier: „Z planimetrią za pan brat”
oraz „365 dni z Królową Nauk – Wielozmysłowy
Kalendarz Matematyczny dla uczniów z dysfunkcją wzroku”, które uzyskały nagrodę publiczności
w głosowaniu internautów.
Muzeum w Szreniawie
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie gromadzi, opracowuje i udostępnia zabytki dotyczące dziejów wsi
polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
z terenu całej Polski. Od czasu powstania zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych. Jest
jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce
i jednym z nielicznych i największych w Europie.
Jest dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. jest wyposażone w kontrastowe
oznaczenia poziome, ubrajlowione opisy eksponatów i oznaczenia pomieszczeń w Braille’u.
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Zielonogórskie Muzeum powstało w 1922
r. Z małego, prowincjonalnego, niemieckiego
Heimatmuseum, gromadzącego różnorodne zabytki i kurioza, stało się dynamiczną instytucją
o bogatych zbiorach historycznych i artystycznych, obejmujących ponad 17 tysięcy eksponatów. W przestrzeniach wystawienniczych Muzeum
Ziemi Lubuskiej podziwiać można zarówno wartościowe ekspozycje historyczne, jak i znakomi-

te prezentacje artystyczne będące świadectwem
współczesnych osiągnięć w sztuce.
Sławomir Piec
Niewidomy gitarzysta i producent muzyczny.
Ukończył roczny kurs w szkole w Atlancie: Atlanta
Institute of Music. Po powrocie do kraju studiował
psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Zaraz po
studiach wyjechał do Londynu, gdzie zajmował
się muzyką. W 1998 roku nawiązał kontakt z telewizją Polską TVP3 Gdańsk. Współpraca z telewizją
polegała na pisaniu muzyki ilustracyjnej do filmów
dokumentalnych oraz reportaży. Od 2012 r. nagrywa i produkuje płyty różnym zespołom w swoim
własnym studio. Oprócz tej działalności cały czas
zgłębia tajniki gitary i koncertuje jako gitarzysta.
Justyna Rogowska
Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie w trakcie studiów
doktoranckich z zakresu pedagogiki. Od wielu lat
zajmuje się kwestiami wyrównywania szans edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami,
a także osób z niepełnosprawnościami na różnych
etapach kształcenia. Jest Pełnomocnikiem Rektora
ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu
Gdańskiego.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Istnieje od 1994 roku. Uczelnię tworzą trzy wydziały: Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu,
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. W maju br. zamontowano
system nawigacji dla osób niewidomych i niedowidzących YourWay Beacon i YourWay Plus, który
ułatwia poruszanie się po budynkach uczelni.

Monika Zima-Parjaszewska
Doktor nauk prawnych, adwokatka, adiunktka
w Pracowni Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy
Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaangażowana w działania na rzecz osób z niepełno-

sprawnościami, od wielu lat aktywnie uczestniczy
w działaniach rzeczniczych, konsultacjach społecznych oraz monitoruje działania władzy publicznej
kształtujące politykę publiczną w obszarze niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania
oraz sytuacji społeczno – prawnej osób z niepełnosprawnościami.

Odznaczenia Prezydenta Andrzeja Dudy
30 lat i uroczystości związane z tą rocznicą to
świetna okazja by uhonorować ludzi, którzy mają
bardzo ważne cechy, a mianowicie są mądrzy, pracowici, wybitni, wspaniali i w ogóle świetni. To dla
nas zaszczyt, że ich znamy i obserwujemy ich rozwój i działalność. Mieć możliwość przedstawienia
tych kandydatur do odznaczenia Panu Prezydentowi to ogromna przyjemność sama w sobie, co
dopiero dowiedzieć się, że się to udało, a następnie
uczestniczyć w celebracji wręczenia tych odznaczeń. A właśnie tak się stało 10 września br. Fundacja zgłosiła 12 kandydatów. Oni wszyscy zostali
docenieni i uhonorowani. Każdy z nich to osobna
księga pracy i walki o jak najlepszy świat, w którym
dobro zwycięża wszelkie trudności i powoduje, że
nawet najsłabsi znajdują dla siebie godne miejsce.
Polecamy ich Państwa uwadze. Nietrudno ich poznać i przekonać się, jacy są wspaniali. Znamy ich
osobiście i potwierdzamy – to niesamowici ludzie.
Każdy z nich to jak dziesięciu innych. Gratulujemy
im odznaczeń, a także dziękujemy Panu Prezydentowi i wielu osobom, które zapoznały się z życiorysami naszych bohaterów i zdecydowały, że należy
ich wyróżnić.

Poniżej przedstawiamy listę osób odznaczonych. Notki o nich można znaleźć na łamach
miesięcznika „Help – jesteśmy razem”. Zwróćcie
Państwo uwagę na fakt, jak bardzo odmienną prowadzą działalność: naukowiec, szachista, tłumacz,
menadżer, rehabilitant, muzyk, a wszyscy – działacze naszego środowiska.
Złotym Krzyżem Zasługi (po raz drugi) odznaczony został:
Piotr Zygmunt Dukaczewski
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został:
Wojciech Zbigniew Maj
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
Ewa Katarzyna Bąk
Dagmara Katarzyna Cichos
Adam Marek Kalbarczyk
Anna Koperska
Maciej Motyka
Sławomir Marian Piec
Justyna Rogowska
Milena Rot
Gabriela Rubak
Malwina Wysocka-Dziuba

Nasze wielkie dzieło: REHA 2021
To od lat największe tego rodzaju wydarzenie na świecie, odwiedza nas ponad kilka tysięcy
gości oraz pomaga nam kilkuset wolontariuszy,
a impreza toczy się w dwóch miejscach naraz: Centrum Nauki Kopernik oraz Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. Co roku staramy się pobić rekordy
poprzednich edycji i dodać coś nowego.
Konferencję REHA zainicjowaliśmy w roku
1999 z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia wdrażania
w życie planu nowoczesnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie REHA jest
wydarzeniem na skalę ogólnoświatową. Tegoroczną Konferencję REHA połączyliśmy z obchodami
30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych i zorganizowaliśmy:
• 16 konferencji merytorycznych i 16
osobnych spotkań integracyjnych w stolicach wszystkich województw
• Spotkanie i Konferencję centralną
w Warszawie w dniach 10-13 września
2021 – w Centrum Nauki Kopernik oraz
Pałacu Kultury i Nauki
• Sesje Merytoryczne na temat najszerzej
rozumianej dostępności oraz wymogów
prawdziwej rehabilitacji i emancypacji
niewidomych i słabowidzących
• W dniu inauguracji Konferencji, 10 września, koncert Ali i Oli Tracz, Marty Gałuszewskiej, Viki Gabor oraz Andrzeja „Piaska” Piasecznego
• 3-etapowy Konkurs IDOL: regionalny,
krajowy i światowy; zaprezentowaliśmy
niewidomych i słabowidzących oraz ludzi pełnosprawnych, poświęcających
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swój czas i zdolności dla naszego środowiska, stanowiących wzór dla innych
Wykłady i panele dyskusyjne o charakterze popularno-naukowym w 6 blokach
tematycznych (łącznie ponad 30 paneli)
Wystawę technologiczną, na której gościło ponad tysiąc zwiedzających, wystawę działalności instytucji i organizacji
OPP oraz specjalną wystawę ph.: „Świat
Dotyku i Dźwięku”
Uroczysty obiad „30 lat Fundacji Szansa
dla Niewidomych” dla 900 osób (beneficjentów projektu REHA FOR THE BLIND®IN POLAND 2021 oraz gości specjalnych)
Turniej szachowy Szansa Chess Open
Warsaw 2021 w Pałacu Kultury i Nauki.
W ramach tego wydarzenia odbyły się
2 turnieje: Turniej Blitz i Turniej Rapid,
z łączną pulą nagród 12 500 zł
Turniej układania kostek Rubika (FM
i bezwzrokowo) Szansa Cubing Open
Warsaw 2021
Rajd rowerowy niewidomych im. Matki
Elżbiety Róży Czackiej z Lasek do Warszawy
Mszę Świętą w intencji niewidomych
w niedzielę 12 września, odprawioną
w Bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
Koncert Chopinowski na żywo w Żelazowej Woli
Manifestację „My widzimy Was, a Wy –
czy widzicie nas?” przed Pałacem Prezydenckim
Odwiedziny w instytucjach kultury oraz

innych miejscach użyteczności publicznej pod kątem sprawdzenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością
wzroku.
REHA od lat jest relacjonowana poprzez Internet. Zdawaliśmy sobie sprawę, że pomimo tak
wielu gości, nie wszyscy zdołają do nas dotrzeć.
Najpierw były to nagrania audio w formie wywiadów, potem transmisja dźwięku poprzez Internet,
a wreszcie pełna realizacja audio-video. (W roku
2020 w obliczu pandemii COVID-19 wprowadziliśmy symultaniczne tłumaczenia na języki obce
oraz transmisję całości imprezy na nasze kanały
internetowe.) Transmisję on-line pierwszego dnia
Konferencji przetłumaczyliśmy na 13 języków:
angielski, hebrajski, arabski, rosyjski, niemiecki, litewski, gruziński, rumuński, francuski, hiszpański,
włoski, bułgarski. W drugim dniu główny panel był
tłumaczony na 4 języki: angielski, arabski, rosyjski
i hebrajski , a pozostałe panele na język angielski.
Inne elementy imprezy, takie jak: wystawy, turnieje
szachowe, rajd rowerowy, były realizowane przez
mobilne studio Fundacji Szansa dla Niewidomych.
W tym celu Fundacja zatrudniła 44 tłumaczy oraz
6 ekip doświadczonych realizatorów transmisji internetowych. Ze statystyk wiemy, że było warto!
Realizacja online cieszyła się ogromnym powodze-

niem. Zasięg wszystkich wzmianek na platformie
Facebook to 79,3 tys. odbiorców, zasięg wszystkich
transmisji FB to 7165 odbiorców.
Podajemy także zasięgi wybranych transmisji:
• FB dzień 1 Otwarcie, sesja merytoryczna
i koncert 1: 414 odbiorców
• FB dzień 2 Panel D: Kultura dla wszystkich: 846 odbiorców
• FB rajd rowerowy: 744 odbiorców
• Transmisja z wystawy w niedzielę: 468
odbiorców
• Transmisja z manifestacji: 311 odbiorców.
Oddzielnymi nowymi inicjatywami o niespotykanej dotąd skali, były turnieje:
• Szansa Chess Open Warsaw 2021
• Szansa Cubing Open Warsaw 2021.
Szachy błyskawiczne w Pałacu obejrzało 23,8
tys. osób, a szachy szybkie 58,8 tys. osób.
To tylko kilka przykładowych liczb, mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasza REHA będzie
miała jeszcze większy rozmach i więcej gości, tych
stacjonarnych oraz online!

Światowy charakter Konferencji REHA
Ze względu na sytuację pandemiczną, tak jak
w roku ubiegłym zorganizowaliśmy transmisję
Konferencji online dla naszych przyjaciół z zagranicy. Była tłumaczona na kilkanaście języków, w tym
arabski, hebrajski, gruziński, rumuński czy bułgarski. Konferencja została bardzo dobrze odebrana,
zwłaszcza wśród arabskojęzycznej publiczności.
Dla przykładu, szkoła dla niewidomych w Gruzji zorganizowała dla swoich uczniów możliwość
wspólnego śledzenia naszego spotkania. Delegacja z tej szkoły mocno zaangażowała się we współ-

pracę z nami i miała swoje wystąpienia.
Poza gośćmi online przybyły osoby, które,
mimo pandemii, przyleciały do Warszawy: delegacja z Bułgarii, Rumunii oraz były przewodniczący
Światowej Unii Niewidomych Fredric Schroeder.
Delegacja rumuńska miała swoje stanowisko na
wystawie instytucji i organizacji społecznych.
Miejmy nadzieję, że za rok sytuacja na świecie pozwoli powitać więcej osób na miejscu, tutaj
z nami, bo wykłady i panele dyskusyjne to jedno,
ale konferencyjnej atmosfery nie da się przekazać
poprzez łącze internetowe.

„My widzimy Was – a Wy? Czy widzicie
nas?”
Zeszłoroczny, przypadkowy jak się zdaje językowy lapsus Ministra Pawła Wdówika spodobał się
nam na tyle, że postanowiliśmy zaktualizować nieco tytuł naszej corocznej demonstracji. W poniedziałek 13 września podopieczni Fundacji Szansa
dla Niewidomych zebrali się w kilku grupach pod
Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. W grupach, ponieważ cały czas obowiązywały
obostrzenia covidowe, które nie pozwalały zebrać
na jednym zgromadzeniu wszystkich uczestników REHY. Nie przeszkodziło to w wygłoszeniu
naszych postulatów. Rozpoczęliśmy od krótkiego
wystąpienia wieloletniego, społecznego Prezesa
Fundacji, a obecnie Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych Marka
Kalbarczyka. Założyciel Fundacji udał się następnie

do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Pani Minister Bogny Janke, wraz z delegacją naszego środowiska. Inicjatywa wyszła z samej Kancelarii Prezydenta RP, dlatego śmiało możemy ją uznać jako
sukces naszego zgromadzenia. Marek Kalbarczyk
do spraw osób z niepełnosprawnościami wzroku
nie podszedł politycznie, ale po prostu uczciwie.
Powiedział o zasługach władz RP, ale wskazał też
na wieloletnie zaniedbania i wyzwania stojące
przez Polską.
Manifestacja przyjęła formę zabawy, polegającej na skandowaniu ważnych dla nas haseł. Dzieliliśmy się na różne zgrupowania, skandowaliśmy
pytania i odpowiedzi, podnosiliśmy do góry białe
laski, jakby w geście zwycięstwa. Wzorowo zabezpieczały nas policja i służby miejskie m.st. Warszawy. Udało się także przyciągnąć środki masowego
przekazu, które opublikowały relację z naszej manifestacji. Oby tak było już zawsze!

Turniej szachowy
173 zawodników z 7 państw, w tym 10 arcymistrzów, rywalizowało w Pałacu Kultury i Nauki w turnieju szachów błyskawicznych w piątek 10 września
2021 r. podczas Szansa Chess Open Warsaw 2021
(Turniej Blitz). Co więcej, następnego dnia odbył się
turniej szachów szybkich (Rapid), w którym uczestniczyło jeszcze więcej osób – 196.
Oba turnieje były “otwarte”, toteż każdy mógł
wziąć w nich udział. Dzięki temu nie zabrakło debiutantów, ale też mistrzów międzynarodowych
i arcymistrzów. Zawody rozegrano na zasadach systemu szwajcarskiego, który polega na kojarzeniu
par zawodników o najbardziej wyrównanym poziomie. Dzięki temu teoretycznie najsłabsi szachiści
w pierwszej rundzie grali z arcymistrzami, po porażce trafiali na mistrzów FIDE, a później grali z coraz
gorszymi zawodnikami, z którymi mogli remisować
albo wygrywać. Z drugiej strony arcymistrzowie
mieli coraz trudniejszych rywali do pokonania.
Emocji nie zabrakło podczas transmisji prowadzonej przez Antoniego Szustakowskiego i Piotra
Nguyena, którzy przez cały czas komentowali najciekawsze partie. Ich zadanie było bardzo trudne –
szczególnie w turnieju Blitz, ponieważ partie rozgrywano tempem 3’ + 2” na ruch – każdy z zawodników
miał w pojedynczej partii po 3 minuty do wykorzystania, ale po każdym posunięciu do bazowego
czasu dodawano 2 sekundy. Na przykład zawodnik,
który w partii wykonał 40 ruchów, miał do wykorzystania w sumie 4 minuty i 20 sekund. Partie rozgrywane tempem błyskawicznym nie są tak dokładne
jak partie klasyczne czy szybkie, ale są widowiskowe. Często w szachach błyskawicznych bardziej liczy się intuicja zawodnika zamiast czasochłonnego

rozważania wariantów. Dlatego komentatorzy nie
mogli skupiać się na jednym ruchu, ale raczej na
ogólnej ocenie pozycji i ideach zawodników.
Turniej Rapid był spokojniejszy (tempo 10’ + 5”
na ruch), chociaż też dla szachisty partie szachów
szybkich są bardzo krótkie – brakuje czasu na dokładną analizę pozycji. Rapid cieszył się większym
zainteresowaniem zarówno wśród zawodników, jak
i widzów – transmisję oglądało średnio kilkuset internautów w jednym momencie.
Oba zawody zorganizowała Fundacja Szansa dla
Niewidomych wraz z Infoszach. Organizatorom udało się przeprowadzić je w Sali Marmurowej w Pałacu
Kultury i Nauki, zrealizować dwudniową transmisję
i, co najważniejsze, przekonać najlepszych polskich
szachistów do udziału. Było to możliwe także dzięki
wysokiej puli nagród, która wynosiła 12850 zł. Poza
najlepszymi szachistami nagrody otrzymał zwycięzca kategorii juniorów, 3 najlepsze kobiety oraz
zwycięzcy poszczególnych kategorii rankingowych.
Charakterystyczne dla turnieju “Szansa” było wyróżnienie najlepszego niewidomego szachisty. Nagrodę tę ufundowała posłanka Joanna Fabisiak, kolejną
wiceprezydent FIDE (Międzynarodowej Federacji
Szachowej), Łukasz Turlej. Wszystkie inne Fundacja
Szansa dla Niewidomych.
W turnieju szachów błyskawicznych niespodziewanie na trzecim miejscu uplasował się mistrz
międzynarodowy, który pokonał kilku arcymistrzów
– Piotr Janik. Srebro zdobył Mateusz Bartel, a zwycięzcą został Michał Krasenkow. Drugi z nich zdobył
w sumie dwa medale, ponieważ wygrał w turnieju
szachów szybkich, wyprzedzając Egora Bogdanova
(który także nie ma tytułu arcymistrza) i Petro Golubka – obaj reprezentują Ukrainę.

Turniej speedcubingowy
11 i 12 września w Pałacu Kultury i Nauki odbył
się turniej układania kostek Rubika – Szansa Cubing Open Warsaw 2021. W zawodach rywalizowało około 40 doświadczonych polskich i zagranicznych speedcuberów.
Podczas zwykłych zawodów w speedcubingu
zawodnicy rywalizują w “standardowych” konkurencjach takich jak: układanie kostek 3x3x3, 2x2x2,
pyraminksa (kostki czworościennej), 3x3x3 jedną
ręką – wszystkie z nich polegają na jak najszybszym
ułożeniu układanki. Takie konkurencje są najpopularniejsze i stosunkowo proste, ponieważ układania można nauczyć się w pełni schematycznie.
Turniej “Szansa” był zupełnie inny: zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: 3x3x3 – najmniejsza
liczba ruchów (nazywany “FM-em”), 3x3x3 – wiele
kostek bez patrzenia (zwany “multi” albo “MBLD”),
4x4x4 bez patrzenia i 5x5x5 bez patrzenia. Pierwsza z nich wymaga od zawodnika umiejętności zapamiętywania swoich rozwiązań i ich zapisywania,
a pozostałe – zapamiętywania układów elementów na całej kostce. Taki dobór konkurencji sprawił,
że w zawodach nie mogli uczestniczyć początkujący speedcuberzy. W turnieju brali udział tylko ci
zawodnicy, którzy walczyli nie tylko o zwycięstwo,
ale też o pobicie rekordów krajowych i europejskich.
Pierwszego dnia przez 3 godziny zawodnicy
próbowali uzyskać jak najmniejszą średnią liczbę
ruchów na trzech różnych “scramblach”, czyli algorytmach mieszających kostkę. W tej konkurencji
wygrywa ten, kto ma największą wiedzę o metodach układania oraz potrafi zauważać układy
elementów, które można ułożyć, wykorzystując

możliwie najmniej ruchów. Zwyciężył Niemiec Jan
Bentlage, który wyprzedził Wojciecha Rogozińskiego i Cypriana Kalbarczyka. Rywalizacja była bardzo
wyrównana – miejsca 2-4 zajęli zawodnicy z taką
samą średnią (25,33 ruchu) – o ostatecznej kolejności zadecydowało najlepsze pojedyncze ułożenie (zwyciężyło 21 ruchów – trzeci najlepszy wynik
w historii Polski).
Poza FM-em zorganizowano także próbę multi – konkurencji, w której przed startem zawodnicy
deklarują, ile kostek są w stanie ułożyć bez patrzenia. Najwięcej zadeklarował Krzysztof Bober – aż 52.
Zadaniem zawodników było zapamiętanie układu
na wszystkich z nich, zasłonięcie oczu i ułożenie
kostek bez patrzenia. Wygrywa ten, kto w ciągu
godziny zdobędzie najwięcej punktów liczonych
jako różnica kostek ułożonych i nieułożonych. Bober zdobył ich 42, dzięki czemu pobił utrzymujący
się przez 8 lat rekord Polski i Europy. Drugiego dnia
rozegrano drugą próbę, w której najlepszy okazał
się Adrian Dębski (40 punktów – czwarty najlepszy
wynik w historii Polski), dzięki czemu zajął on drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanął
Michał Bogdan (29 punktów).
Poza drugą próbą układania wielu kostek bez
patrzenia, drugiego dnia rozegrano 4x4x4 i 5x5x5
bez patrzenia. W pierwszej z nich zwyciężył Szwed,
Daniel Wallin, któremu udało się pobić swój rekord Europy – zapamiętał i ułożył kostkę w czasie
1:37,58. Drugie miejsce zajął Adrian Dębski, a trzecie – Mikołaj Salamon. Obie konkurencje są bardzo
trudne nawet dla najlepszych zawodników. Wystarczy wykonanie jednego ruchu w niewłaściwy
sposób, aby kostka nie została ułożona – wtedy
ułożenie zostaje zdyskwalifikowane. W 5x5x5 bez
patrzenia Wallin miał 3 dyskwalifikacje, przez co

zajął ostatnie miejsce. Zwyciężył Adrian Dębski
z czasem 5:42,89, srebro zdobył Karol Piskorek,
a brąz – Antoni Kingston.
Szansa Cubing Open Warsaw była jednym
z pierwszych turniejów “side’owych” (nastawionych na konkurencje wymagające ciszy i skupienia) w tej części Europy po długiej przerwie spo-

wodowanej pandemią COVID-19, dzięki czemu dla
wielu zawodników była to pierwsza możliwość do
pobicia swoich rekordów życiowych.
Również te zawody zorganizowała Fundacja
Szansa dla Niewidomych, która ufundowała dla
speed cubingowców nagrody o łącznej wartości
3600 zł.

Rajd rowerowy niewidomych im. Matki
Elżbiety Róży Czackiej
Rajd wyruszył o godzinie 14:00 sprzed domu
św. Teresy (domu chłopców) w ośrodku dla niewidomych w Laskach. Ruszył z pewnym opóźnieniem, spowodowanym przez przedłużające
się procedury startowe niespiesznie realizowane
przez sędziego i samych rowerzystów. Rajd przejechał kilka dzielnic stolicy, by dotrzeć do Centrum
Nauki Kopernik nad Wisłą. Tam wszyscy się zatrzymali, by wystartować w konkurencji jazdy na
czas. Mierzona była również największa prędkość
w punkcie trasy niedaleko mety.
Relacja Mateusza Przybysławskiego
„Tandem doskonale nadaje się na różnego rodzaju rajdy. Podczas XIX Konferencji REHA FOR THE
BLIND IN POLAND w Warszawie Fundacja z inicjatywy Marka Kalbarczyka zorganizowała pierwszy
rajd tandemowy imienia Matki Elżbiety Róży Czackiej, w którym miałem przyjemność wziąć udział.
Można powiedzieć, że na rajdzie pogoda i frekwencja dopisała. W rajdzie wzięło udział 40 par
tandemowych. Rajd wystartował sam Pan Marek
Kalbarczyk. Start odbył się spod domu św. Teresy
w Laskach. Na starcie Pan Marek nawiązał, że start
odbył się z „jego szkoły”, z internatu, do którego
kiedyś uczęszczał, a koniec trasy to Centrum Nauki
Kopernik. Czyli można powiedzieć, że rajd prowadzi od źródła, gdzie wszystko się zaczęło, do technologii i nauki, dzięki której niewidomi mają większe możliwości.
Sam rajd był spokojny. Trasa była łatwa i bez
większych przewyższeń. Do Warszawy asekurowała nas policja. Później musieliśmy sobie radzić

sami. Dobrze, że były ścieżki rowerowe. Meta rajdu
była umiejscowiona na Bulwarach Wiślanych, przy
Centrum Nauki Kopernik. Tam też odbył się wyścig
na czas. Polegał na tym, żeby jak najszybciej przejechać wskazany dystans. Przejazdy były mierzone
indywidualnie. Wyścig sędziował wykwalifikowany
sportowy sędzia. Dodatkowo pomiaru prędkości
przy pomocy radaru dokonywała policja. Zgrany
tandem może osiągać wysokie prędkości.
Reportaż z rajdu i wyścigu można zobaczyć na
oficjalnym kanale YouTube Fundacji Szansa dla
Niewidomych pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCXHuoi8lT9VxrRYmoHz2vjQ/
videos
Kierownikiem przedsięwzięcia rajdowego był
pan Sylwester Peryt. Gdy ktoś nie miał własnego
tandemu, Pan Sylwester załatwił rower z Lasek.
Chętnie odpowiadał na pytania. Byłem na różnych
rajdach i porównując uważam, że impreza była dobrze zorganizowana. Jedynie, co mnie osobiście
denerwowało, to długie czekanie na start, potem
na wyścig i później na ogłoszenie wyników. Trzeba brać jednak poprawkę, że w rajdzie brało udział
aż 80 osób i rajd był w centrum Warszawy, więc te
drobne obsuwy wybaczam. Mimo, że przez rajd
straciłem cały dzień Konferencji, nie żałuję swojej
decyzji. Przed rajdem została odczytana modlitwa
rowerzystów, która spodobała mi się.”
A oto fragment informacji przygotowanej przez
Sylwestra Peryta, kierownika rajdowego przedsięwzięcia:
„Sędzią podczas wyścigu był p. Jerzy Dzierżyński. Pewną atrakcją był pomiar prędkości w czasie
przejazdu osób startujących w wyścigu na końcowym jego odcinku.

Poniżej podaję wyniki wyścigu końcowego:
Zajęte miejsce, Numer startowy
1.
Stanisław Kulczycki i Tomasz Okłodzki:
czas: 17,86 s; prędkość: 49 km/h, nr 13
2.
Patrycja Kuter i Jarosław Kędziorek:
czas: 17,92 s; prędkość: 46 km/h, nr 11
3.
Dominika Putyra i Mateusz Wyszyński: czas:
18,21 s; prędkość: 50 km/h, nr 10
4.
Piotr Kołodziejczuk i Marcin Wotal:
czas: 18,21 s; prędkość: 43 km/h, nr 7
5.
Piotr Łąk i Józef Grochowski:
czas: 19,30 s; prędkość: 47 km/h,15
6.
Emilia Kulczycka i Katarzyna Makowska:

7.
8.

czas: 19,46 s; prędkość: 37 km/h, nr 12
Piotr Ziółek i Lubomir Ziółek:
czas: 19,47 s; prędkość: 36 km/h, nr 14
Dariusz Linde i Mikołaj Kalisz:
czas: 19,62 s; prędkość: 42 km/h, nr 17

Długość sprinterskiego odcinka wyścigu wynosiła ok. 250 m. Natomiast długość trasy rajdu
– ok. 20 km. Wszyscy, którzy przejechali całą trasę
rajdu zostali nagrodzeni przez organizatora imprezy kwotą 200 pln. dla załogi, natomiast za zajęcie
I miejsca w wyścigu została przyznana kwota 1000
PLN, za II miejsce 600 PLN i za III miejsce 400 PLN.”

Przewodni temat Konferencji: „Dostępność na serio”
„To przewodni temat tegorocznego spotkania
REHA. Mówimy o dostępności nie tylko w wymiarze namacalnym, jakim jest dostępność architektoniczna, technologiczna i informacyjna. Na ten
temat obszerniejsze wystąpienia wygłoszą w sesji
inaugurującej kolejni prelegenci. Ja chciałabym
podkreślić inny wymiar dostępności, bardziej abstrakcyjny. Za dostępność powinniśmy uznawać
także postawę całego społeczeństwa w stosunku
do osób niepełnosprawnych, a w naszym przypadku szczególnie niewidomych i słabowidzących.
Bez świadomości ich potrzeb, ale też bez życzliwości i zrozumienia, nie da się zbudować Polski dostępnej. Jeśli władze i obywatele będą otwarci na
potrzeby, ale też i na możliwości i talenty osób dotkniętych niepełnosprawnością, dopiero wówczas
będzie można mówić o prawdziwej dostępności,
DOSTĘPNOŚCI NA SERIO.
Tegoroczna REHA jest wyjątkowa, ponieważ
właśnie podczas tej Konferencji inaugurujemy obchody ważnej dla nas rocznicy. Już od 30 lat Fundacja pracuje i stara się dla Państwa wykonywać swoje zadania jak najlepiej. Naszła mnie taka refleksja
z tej okazji, że te 30 lat i 19 edycji Konferencji stanowią o ogromnym zaufaniu, którym Państwo obdarzają naszą Fundację. Dlatego za to zaufanie i za
to, że Państwo dzisiaj do nas przybyli, bardzo serdecznie dziękuję.”

Wystąpienie Ministra Pawła Wdówika
Główna sala konferencyjna, ale też inne, zarówno na piętrze, jak i na parterze, były wypełnione po brzegi – zapewne ponad tysiąc osób naraz.
Podniosła atmosfera. Prowadzący Maciej Iwański
jako pierwszego mówcę poprosił Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pawła Wdówika (Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych) o wygłoszenie prelekcji na
temat: „Prawa obywatelskie i sytuacja osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju”.
Minister przypomniał, że prawa osób z niepełnosprawnościami powinny realizować przede
wszystkim władze państwowe. Polska ratyfikowała
konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami już w roku 2012, ale wtedy nie wiązało się
to niestety z konkretnymi zamierzeniami i działaniami. Ówcześni rządzący uważali, że polskie prawo już wtedy w pełni zapewniało prawa tych osób.
Sytuacja zmieniła się, kiedy premier Morawiecki
dzięki swojej osobistej decyzji ogłosił program Dostępność Plus. Minister przy tej okazji zażartował,
że za komplementowanie premiera Morawieckiego za podjętą decyzję nazwano go wazeliniarzem.
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak
nadzorowała powstanie dwóch podstawowych
ustaw o dostępności, o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i o dostępności cyfrowej. Zaczynamy posługiwać się zupełnie innym językiem. Przestawiamy kierunek myślenia o osobach
z niepełnosprawnościami z modelu medycznego,
gdzie mówimy o rehabilitacji i opiece, na kierunek prawno-człowieczy. Istnieje przekonanie, że
osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, muszą być „za-

opiekowane” i to wystarczy – nic więcej. I owszem,
system opieki istnieje. Takie osoby, m.in. niewidomi, często trafiają do Domów Opieki Społecznej,
gdzie rzeczywiście są „zaopiekowani” – mają swoje miejsce. Miejmy jednak odwagę powiedzieć, że
w niektórych ośrodkach prawa człowieka i prawa
obywatelskie przebywających tam osób nie są honorowane. Czasami przypominają kolonię karną!
Tak właśnie powiedział Minister Wdówik w maju
bieżącego roku. Wywołało to falę komentarzy, także tych czysto politycznych. Rząd podjął decyzję
o deinstytucjonalizacji systemu. Trwają dyskusje,
jak to przeprowadzić. Pracownicy Domów Opieki
Społecznej (często za niewielkie pieniądze) opiekują się mieszkańcami tych ośrodków, poświęcając
swój czas i energię, ale to nie wystarcza, aby w pełni zapewnić prawa obywatelskie tych osób.
Ważne jest to, co teraz się dzieje w świetle
wspomnianych tutaj ustaw. Ustawa o zapewnianiu
dostępności ma zapisany mechanizm skargowy,
który wszedł w życie w dniu 6 września 2021 roku.
Jest to bardzo mocne narzędzie do egzekwowania
praw osób z niepełnosprawnościami w sprawach
dotyczących dostępności. Należy pamiętać o jej
trzech wymiarach:
1. Dostępność architektoniczna
ma dominującą rolę, ale przysłania dwie inne,
ważne przecież, dostępności.
2. Dostępność komunikacyjna
wymiana informacji i możliwość przedstawienia przez osoby z niepełnosprawnością swoich
spraw, i zrozumienia odpowiedzi, którą się otrzymało.
3. Dostępność cyfrowa
najlepiej rozumiana w tym gronie uczestników
Konferencji REHA.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością lub ktokolwiek inny stwierdzi, że instytucja publiczna (mówimy tu o sporcie, instytucjach kultury, urzędach,
o systemie opieki zdrowotnej, itp.), nie zapewnia
dostępności w rozumieniu tych ustaw, to może
złożyć skargę. Ustawa daje narzędzie w postaci
złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli wniosek nie odniesie widocznego skutku, to
następnym krokiem jest złożenie skargi do PFRON,
który wyznacza czas na zapewnienie dostępności
– od 14 do 60 dni. Jeżeli i to nie spowoduje reakcji
skarżonej instytucji, to kolejnym krokiem jest nałożenie kar finansowych do 50000 złotych.
Na konferencji w Karpaczu Minister Wdówik
spotkał się z opinią, że samorządy starają się o to,
żeby wszystko było dostępne, ale nie mają na to
pieniędzy. Po prostu należy tak zaplanować budżet, aby znalazły się w nim środki na dostępność,
ponieważ kary finansowe, na które można się narazić, mogą być bardzo dotkliwe. Lepiej więc tak
planować budżet, by nie płacić kar. Wreszcie mamy
narzędzia, które mogą zmusić samorządy do zmiany podejścia do rozwiązywania tych problemów.
Nie chodzi o to, żeby dostępność była tylko
piękną ideą – podkreślił Minister. Należy zmienić sposób myślenia o niepełnosprawnych jako
biednych osób z niepełnosprawnościami, które
wymagają opieki lub zasiłku, lecz jako obywateli
z niepełnosprawnościami, którzy mają prawo do

godnej pracy, podróży, wypoczynku i dostępnej
turystyki. Finansuje się coraz więcej programów,
które temu służą, a zaniedbania z wielu dziesięcioleci są ogromne i trudno zmienić to od razu jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Podpisano umowę o partnerstwie między Ministerstwem Rodziny a pięcioma instytucjami społeczno-badawczymi, w celu przygotowania ustawy o wyrównywaniu szans, która de facto wdroży
ze wszystkimi szczegółami konwencję o prawach
osób z niepełnosprawnościami. Ta nowa ustawa
zastąpi docelowo ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu. Przejdziemy na system, który daje osobie
z niepełnosprawnościami tak zwany budżet osobisty. Z tego budżetu taka osoba będzie mogła finansować wydatki, które pozwolą kompensować
trudności wynikające z jej niepełnosprawności. Na
przykład asystencja osobista zaczyna się cieszyć
rosnącym zainteresowaniem wśród samorządów,
instytucji publicznych, jak i niepublicznych. Liczba
składanych wniosków wzrosła z 19 w roku 2019, do
800 w roku 2021.
Domagajcie się swoich praw do bycia obywatelami pierwszej kategorii, a w razie problemów
lub trudności proszę o kontakt ze mną – zakończył
swoje wystąpienie Minister Paweł Wdówik – wybitny człowiek niewidomy, IDOL naszej Fundacji!

Polska dostępna

(Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Politechnika
Białostocka)
Od roku 2007 w Polsce rozwija się szczególny
rodzaj modelarstwa – dotykowe modele architektoniczne lokalizowane w przestrzeniach miejskich
– dedykowane między innymi osobom z dysfunkcją wzroku. Kilkunastoletni okres realizacji oraz ich
ilość (2007-2019) szacowana na ponad sto, skłania
do podjęcia badań porównawczych i wskazania
kierunków rozwoju tej działalności. Prowadzone
badania podzielone zostały na dwa etapy 20072016 (73 realizacje) oraz 2017-2019 (35 realizacji).
Zestawienie to jednoznacznie wskazuje na lawinowy przyrost ilościowy modeli prezentowanych
w przestrzeniach publicznych. Zestawienie miast,
w których powstają, jednoznacznie wskazuje na
lokowanie ich w coraz mniejszych ośrodkach miejskich, co wskazuje na popularyzację tego rodzaju

sposobu udostępniania przestrzeni. Kolejne badania porównawcze dotyczące tematyki prezentowanej na modelach pozwalają wskazać kierunki
preferowane przez odbiorców tego rodzaju modeli. Wyróżnić tu należy: osoby z niepełnosprawnościami wzroku, turystów, patriotów lokalnych.
Pierwsze z realizacji dotyczyły głównie budynków,
zwłaszcza zabytków. Obecnie odnotowano znaczący wzrost ilościowy prezentacji przestrzeni,
w tym miast i założeń urbanistycznych (np. placów
i ich otoczenia). Działanie takie jest szczególnie pożądane, w ocenie autora może stać się nowym narzędziem w nauce orientacji przestrzennej. Kolejną
z wyłonionych tendencji są prezentacje odtworzeń
historycznych. Obserwowany tu wzrost plasuje
się na poziomie z 17 do 47% wszystkich realizacji. Zdaniem autora świadczy to wzmacnianiu roli
modeli jako nowych narzędzi wykorzystywanych
w turystyce, ale również w budowie społeczeństw
lokalnych i tożsamości lokalnej.

Dostępność na serio
Drugi dzień spotkania upłynął przede wszystkim na udziale w interesujących panelach dyskusyjnych. Wykłady zostały podzielone na sześć bloków
tematycznych. Cztery z nich odbyły się w Centrum
Nauki Kopernik. Mnie przypadł zaszczyt prowadzenia paneli o tematyce głównego nurtu dostępności. Rozpoczęliśmy od wystąpienia adw. Katarzyny
Heby z Fundacji im. Helen Keller, która przedstawiła polskie prawo dotyczące dostępności. Drugim
gościem był Jakub Wabiński, który zaprezentował
możliwości udostępniania niewidomym przyjaznych i bogatych informacyjnie map i opisał tyflomapy opracowane w technologii druku 3D. Pan
Bartłomiej Łodziato z Politechniki Wrocławskiej
opowiedział o projektowaniu 3D uniwersalnych
planów dotykowych w metodzie FDM/FFF i realizacji takiego druku. Z panem Bartłomiejem Fundacja będzie miała okazję współpracować przy realizacji pilotażowego projektu dotyczącego nauki
czytania nut w technice 3D, przy udziale naszego

wrocławskiego tyflopunktu oraz Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia „Z Muzyką do Ludzi”. Temat więc
był dla naszych beneficjentów bardzo ciekawy.
Adam Kalbarczyk skupił się na sytuacji osób niewidomych w otwartej przestrzeni w Polsce i w innych krajach. Dowiedzieliśmy się o najlepiej dostosowanych obiektach użyteczności publicznej. Pan
Adam wspomniał również o możliwości składania
wniosków i skarg na brak dostępności np. w urzędach. Tu rozwinęła się dyskusja o tej dość prostej
procedurze.
Obejrzeliśmy prezentację przekazaną przez
gruzińskich przedstawicieli środowiska niewidomych i niedowidzących – Luka Tavtavadze
i Ana Danelia. Prelegentki opowiadały o barierach
i perspektywach zatrudnienia osób z dysfunkcjami
wzroku w Gruzji.
Na koniec wysłuchaliśmy przejmującego wystąpienia Siostry Benity Hadamik, która przedstawiła Dzieło Matki Elżbiety Róży Czackiej i opowiedziała o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Laskach.

Tyflomapy opracowywane w technologii druku 3D

Jakub Wabiński, Wojskowa Akademia Techniczna
Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Od stuleci były podejmowane próby tworzenia
map dla niewidomych. W ostatnich latach dzięki
rozwojowi technologii oraz inkluzyjnemu podejściu i większej świadomości potrzeb osób niewidomych, możliwe jest zwiększenie ilości materiałów
tyflokartograficznych i poprawa ich jakości.
Początkowo tyflomapy były opracowywane
ręcznie przez nauczycieli w ośrodkach dla niewidomych lub nawet rodziców czy opiekunów takich
osób i miały tylko charakter poglądowy. Później
pojawiało się wiele innych technik wykorzystujących na przykład preszpan, haft, a nawet ceratę.
Pomimo wielu lat prób i testów, do dziś nie
udało się znaleźć rozwiązania idealnego w zakresie
wytwarzania tyflomap. Każda technika ma swoje
wady i zalety. Współcześnie w Polsce wykorzystuje się między innymi papier kapsułkowy (puchnący). Wiele z map wykorzystywanych w ośrodkach
szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych
opracowuje się z wykorzystaniem techniki termoformowania próżniowego lub sitodruku wypukłe-

go. Do produkcji tyflomap coraz częściej zaczyna
się także wykorzystywać druk 3D.
Druk 3D to potoczna nazwa całej gałęzi metod
wytwarzania – metod przyrostowych – czyli technik wytwarzania obiektów warstwa po warstwie,
na podstawie odpowiednio przygotowanego modelu komputerowego. Druk 3D został opracowany
z myślą o szybkim prototypowaniu. Proste elementy można stworzyć od podstaw w ciągu kilku
godzin. Jest to idealna metoda do wykonywania
pojedynczych sztuk funkcjonalnego produktu lub
do tworzenia prototypów i szybkiego weryfikowania hipotez. Tym samym druk 3D dobrze sprawdza
się w druku map dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy, z uwzględnieniem różnic
w preferencjach i zdolnościach percepcyjnych, jak
i w pracy badawczej – na przykład do testowania
nowych rozwiązań w zakresie projektowania znaków dotykowych i ich rozmieszczenia na mapach.
Zrealizowane przez nas do tej pory projekty
pozwalają stwierdzić, że druk 3D może być powszechnie stosowany do produkcji tyflomap. Użytkownicy nie mają problemów z odczytywaniem
treści map i wskazują na wysoki komfort pracy
i czytelność treści. A wszystko to przy niewielkich
kosztach w porównaniu z innymi obecnie wykorzystywanymi metodami wytwarzania tyflomap.

Sytuacja niewidomych w otwartej przestrzeni w Polsce i w innych krajach
Osoby z niepełnosprawnościami od zawsze
borykają się z wieloma trudnościami z wykonywaniem czynności, które dla pełnosprawnych
wydają się naturalne i nie sprawiają im żadnych
kłopotów. Przykładem może być brak dostępu
do informacji zapisanych na kartce oraz wyświetlanych na ekranach, problemy w dotarciu z przystanku autobusowego do wejścia do urzędu, czy
chociażby zrobienie herbaty. W 2019 roku weszła
w życie Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, której celem
jest zadbanie o osoby ze szczególnymi potrzebami
poprzez wyeliminowanie lub zminimalizowanie
braków w dostępności podmiotów publicznych.
Wytyczne tam zawarte dotyczą komunikowania
się z nimi, ich budynków oraz stron internetowych
i aplikacji mobilnych. Istotnym elementem ustawy
jest procedura skargowa, która wchodząc w życie
6 września 2021 roku powoduje, że postanowienia
tego aktu prawnego są wzmocnione przez kary
finansowe jakie można nałożyć na te podmioty
publiczne, które wcale lub nieodpowiednio dbają

o osoby ze szczególnymi potrzebami. Jest to milowy krok w stronę dostępności – tym samym Polska
stała się jednym ze światowych liderów dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb swoich obywateli. W różnych krajach na świecie występują standardy dostępności i związane z nimi
prawodawstwo. W Stanach Zjednoczonych Ameryki od wielu lat funkcjonuje ustawa ADA, w Nowej Zelandii świetnie funkcjonują wytyczne RTS14
definiujące sposoby prawidłowego tworzenia sieci
drogowej, w tym skrzyżowań, chodników, przejść
dla pieszych itp. Chiny, Japonia czy Francja inwestują w dostępną przestrzeń, w Norwegii w całym
kraju obowiązuje jednolity standard dostępności
wybranych elementów wyposażenia budynków.
W Unii Europejskiej weszła dyrektywa European
Accesibility Act, której postanowienia zobowiązują wszystkie kraje członkowskie. Na tym tle Polska
kształtuje się jako kraj, który w sposób wyjątkowy
zajął się sprawą osób ze szczególnymi potrzebami,
w tym osób niewidomych i słabowidzących. Do
zrobienia jest bardzo wiele przez najbliższe lata
i wszystko wskazuje na to, że sytuacja osób niewidomych w otwartej przestrzeni będzie coraz lepsza.

Obiekty publiczne i ich otoczenie również dla nas
Celem tego bloku paneli było poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie: Czy Polska jest krajem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami? Znamienici goście zgłębiali ten temat i szukali odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy.
Pierwsze wystąpienie w tym bloku: „Czy Polska
jest dostępna?” było okraszone dużą dozą humoru,
przy jednoczesnym ogromie wiedzy, jaką przekazali dr inż. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka) i p. Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności). Z kolei
„Przykłady rzetelnego udostępniania obiektów –
konkretne realizacje” przedstawił Sławomir Seidler
(reprezentant firmy Altix, czołowego dostarczyciela rozwiązań niwelujących skutki niepełnosprawności wzroku). Słuchacze mieli szansę zobaczyć
i usłyszeć jak w praktyce powinno wyglądać prawidłowe dostosowanie obiektów. Goście mogli
zapoznać się ze stosowanymi w Polsce rozwiązaniami. O dostosowaniu placówek edukacyjnych
dla uczniów z dysfunkcjami wzrokowymi opowiadał Cezary Zawistowski – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki. Informacje przekazane pod-

czas tego wystąpienia zainteresowały szczególnie
przedstawicieli jednej ze szkół integracyjnych.
Następnie zajęliśmy się edukacją akademicką –
oczywiście przede wszystkim osób niewidomych
i słabowidzących. Wiele takich osób nawet nie dociera do tego etapu nauki. Przyczyną jest zapewne
brak dostępności na uczelniach, względnie zbyt
mały postęp w tej dziedzinie, towarzyszący licznym zaniedbaniom i zaległościom z poprzednich
lat. Na szczęście od kilku lat sytuacja się zmienia,
a osoby niewidome i słabowidzące mają szansę
kształcić się na wyższych szczeblach edukacji. Temat ten przedstawiła mgr Małgorzata Świt z Politechniki Łódzkiej, która jest jedną z wzorcowych
uczelni w zakresie dostosowania do potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami.
„Sposoby pozyskiwania psów przewodników
w Polsce” omówiła Elżbieta Oleksiak z Polskiego
Związku Niewidomych. To niezwykle ważny temat
dla wielu beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych. Bez samodzielności dostępność traci
sens. Podstawą samodzielności dla wielu osób
niewidomych jest posiadanie psa przewodnika.
Została ukazana droga od decyzji do stania się
właścicielem przeszkolonego przewodnika. Pani
Oleksiak poinformowała o dofinansowaniach na
ten cel.

Czy Polska jest dostępna?

(Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Politechnika
Białostocka)
Na terenie Polski, w ciągu ostatnich kilkunastu
lat, zrealizowano ponad sto dotykowych modeli
architektonicznych, które usytuowane są w przestrzeniach publicznych. Dedykowane są one między innymi osobom z dysfunkcją wzroku i stanowią
ważny element w budowaniu przestrzeni dostępnej. Ich krytyczna ocena pozwala na wskazanie
licznych mankamentów związanych z ich sytuowaniem, budową i przekazem treści oraz zawartych
na nich informacji. Dyskusja panelowa prowadzona w oparciu o prezentowane konkretne przykłady
ma na celu ich usystematyzowanie oraz wskazanie
najistotniejszych wad i w dalszej kolejności ustalenie hierarchii wdrażania wytycznych projektowych
bazujących na tak zwanych dobrych wzorcach.
1. Sytuowanie w przestrzeni. Zagadnienia lokalizacji modeli w miejscach trudno dostępnych
oraz nieczytelnych (niewidocznych, przesłoniętych, zabudowanych), w tym takich, do których
dostęp jest trudny do prostego opisania.
2. Zagospodarowanie otoczenia modelu. Za-

gadnienia budowy posadzki wokół modelu oraz
wielkości wolnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ekspozycji.
3. Wielkości i kształty modelu i postumentu,
na którym został zaprezentowany. Zagadnienia
związane zarówno z gabarytami, jak i estetyką.
4. Stanu utrzymania modelu, w tym wynikającego z jego budowy, na przykład odprowadzenia
wód opadowych.
5. Zagadnienia dostępności informacji o treści prezentowanej na modelu, w tym również informacji dostępnej w sposób cyfrowy.
Wywołana dyskusja potwierdziła słuszność tezy
o potrzebie propagowania tak zwanych dobrych
wzorców i w dalszej kolejności wdrożenia wytycznych projektowych, które mogą być przyjęte jako
standardy projektowe. Ujednolicenie zasad i formy
realizacji modeli w przyszłości wskazano tu jako
zasadne. Zwrócono również uwagę na potrzebę
budowy bazy informacji o lokalizacji modeli oraz
przekazywanej na nich treści. Reasumując można
stwierdzić, że w zakresie ilustrowania przestrzeni
przy użyciu dotykowych modeli architektonicznych nasz kraj jest coraz bardziej dostępny, jednak
powszechna wiedza w tym zakresie nie została
w wystarczający sposób spopularyzowana.

Technologia na ratunek – rozwiązania
niwelujące skutki niepełnosprawności
wzroku
Od pierwszej edycji Konferencji REHA jednym
z najważniejszych jej elementów jest wystawa
rozwiązań niwelujących skutki dysfunkcji wzroku.
Wielokrotnie właśnie u nas miały polską premierę urządzenia i programy komputerowe o bardzo
ważnym znaczeniu dla niewidomych i słabowidzących. W ubiegłym roku oraz bieżącym nie mogliśmy dążyć do kolejnych, wystawowych rekordów.
Panuje pandemia, przez którą firmy działające
w naszej dziedzinie unikają wyjazdów i osobistych
kontaktów. W tej sytuacji Fundacja zorganizowała
poza normalnymi również wirtualne stoiska. Producenci i sprzedawcy mogli uczestniczyć w wystawie stacjonarnie (niektórzy skorzystali z tej możliwości) oraz za pośrednictwem Internetu.
W tym bloku paneli wystąpili następujący prelegenci: Maciej Motyka, Henryk Rzepka, Jan Bloem,
Milena Rot oraz Patryk Jedlikowski. Tematy przez

nich poruszane podczas tego spotkania to odpowiednio:
• Urządzenia mówiące i brajlowskie godne marzeń niewidomych na całym świecie: szachy, globus, mapy, terminale
multifunkcyjne
• Widzimy słuchem – Orkam i inne rozwiązania audiodeskrypcyjne
• Strony internetowe dla wszystkich, a nie
jedynie ludzi widzących
• Treści wyświetlone na ekranie komputera
• Technologia IT firmy Vispero
• Prezentacja wideo firmy Dolphin oraz
ViewPlus Technologies o oprogramowaniu dla niewidomych i słabowidzących.
• Asisto, czyli mobilny asystent pomagający w samodzielnym robieniu zakupów.
Podczas spotkania padło dużo ciekawych pytań, opinii, spostrzeżeń. Wiele z nich okazało się
interesujących dla panelistów. Całe spotkanie odbyło się w kreatywnej i przyjaznej atmosferze.

Szachy, które mówią (komputerowe,
turniejowe, brajlowskie)
Po raz kolejny zaprosiliśmy na komputerowe
szachy firmy Altix, które potrafią z nami grać – IDOLA produktowego REHA 2019. Przygoda z komputerowymi szachami zaczęła się znacznie wcześniej
– w roku 1990, kiedy to Marek Kalbarczyk (twórca
firmy Altix i Fundacji Szansa dla Niewidomych) po
wypuszczeniu na rynek pierwszego na świecie syntezatora mowy polskiej, stworzył gamę mówiących
programów, m.in. program szachowy. Każdy mógł
zagrać w takie szachy, ponieważ program ten był
dla szachistów bezpłatny. Wymyślone przez niego
w roku 2018 brajlowskie, komputerowe szachy dla
niewidomych to jednak nie program, lecz elektroniczne urządzenie ze skomputeryzowaną planszą
i bierkami. Gdyby nie udało się znaleźć partnera
do gry, można rozegrać partie z inteligentnym programem komputerowym, który jest zainstalowany
w komputerze, znajdującym się wewnątrz solidnej
obudowy. Szachy wyglądają jak standardowe (turniejowe). Całkowity ich rozmiar to 520 na 520 mm,
a boku pól – 50 mm. Na planszy stoją pokaźne i solidne bierki – czarne odróżniają się od białych nie

tylko kolorem, ale także gwoździkiem na szczycie.
Wewnątrz szachownicy wbudowano mikrokomputer z głośnikiem, który mówi po polsku i po
angielsku. (Na specjalne zamówienie może mówić
w innych językach.) Czarne pola są wyższe od białych o 4 mm. Na każdym polu białym i czarnym
znajdują się czujniki, które wyczuwają jaka bierka
na nich stoi oraz magnesik, pilnujący, by bierki się
nie wywracały. W sąsiedztwie pola E1 znajduje się
przycisk zatwierdzania ruchu dla białych bierek,
a przy D8 – czarnych. Przy prawej krawędzi planszy
znajdują się przyciski nawigacyjne: w górę, w dół,
w lewo i w prawo oraz przycisk OK, które umożliwiają poruszanie się po menu oprogramowania.
Możliwa jest gra z komputerem, albo korzystanie
z jego podpowiedzi, który instruuje w jaki sposób
przesunąć bierki. Grać mogą dwie osoby – zarówno widzący, jak i niewidomi. Komputer sprawdza
poprawność ruchów i zapisuje przebieg partii.
Można odtworzyć ustawienie bierek po powrocie
do gry po jej przerwaniu. Komputer może uczyć
szachów i podpowiadać optymalne rozwiązania.
Można grać także zdalnie przez Internet – wystarczy, że przeciwnik posiada swój egzemplarz mówiących szachów.

Mówiący, dotykowy globus
To IDOL produktowy REHA 2020. Firma Altix
wyprodukowała innowacyjny mówiący Globus,
który jest świetną pomocą dydaktyczną w nauce
geografii, ekonomii, historii, wiedzy o kulturze itd.
Globus rozwiązuje problem związany z ograniczeniami brajlowskich, tyflograficznych map, na
których można umieścić ograniczoną liczbę wypukłych oznaczeń. Dzięki udźwiękowieniu globus
staje się nowoczesnym podręcznikiem (najbardziej do geografii). Pod uwypukleniami obiektów
geograficznych znajdują się czujniki. Zbliżenie do
nich palców uruchamia syntezator mowy i słyszymy komunikaty o wskazywanych obiektach.
W wersji geograficznej oprogramowania w pamięci globusa znajduje się mnóstwo informacji –
wiele stron tekstu. Gdy zbliżymy palec do wybranego kraju, usłyszymy następujące dane: stolica,
powierzchnia, liczba ludności, informacja o podziale administracyjnym i narodowościowym, największe rzeki, jeziora i najwyższe szczyty, a także
muzyczny utwór będący hymnem kraju itd.

Pod uwypukloną folią i plastikiem globusa znajduje się około 150 czujników. Niektóre z nich są
związane z informacjami o kilku sąsiednich obiektach geograficznych i politycznych. Na przykład
jest jeden czujnik dla krajów Beneluksu, a kolejny
dla Wysp Brytyjskich.
Globus ma 40 cm średnicy, ma wypukłą, dotykową warstwę oraz kolorowy poddruk. Jest zamocowany do podstawy, w której znajduje się
elektronika urządzenia oraz panel sterowania
z przyciskami głośniej/ciszej, stop, wyłącz mowę,
tryb oraz gniazdo słuchawkowe. Poddruk kolorowy to mapa fizyczna i polityczna świata. Na dotykowej folii znajdują się wypukłe: powierzchnie
lądowe o zróżnicowanych poziomach, oznaczenia
najważniejszych stolic krajów, granice niektórych
państw, wybrane największe rzeki, południk zerowy i inne południki, równik i równoleżniki, a także
brajlowskie skrótowe podpisy.

Strony internetowe dla wszystkich,
a nie jedynie ludzi widzących
Strony internetowe to dokumenty napisane
w języku HTML. Zawierają m.in. informacje w postaci tekstowej, graficznej i multimedialnej. Są zamieszczane na serwerach WWW i przeglądane przez różnych użytkowników, potencjalnie z całego świata.
HTML to język znaczników hipertekstowych. Pozwala przedstawiać informacje w różnej postaci i łączyć je ze sobą za pomocą hiperłączy. Dzięki temu
istnieje bardzo rozległa sieć połączonych różnych
dokumentów, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Każdy taki dokument może być tworzony
przez innego autora. Może mieć dowolną zawartość
i dowolny jej układ. Strony internetowe są coraz bardziej multimedialne. Generalnie, coraz więcej informacji ma postać graficzną, atrakcyjną wizualnie.
Różnorodność budowy stron internetowych, ich
graficzna postać oraz ciągły rozwój nowych technologii sprawiają, że są one trudne do odczytania
w inny sposób niż wizualnie. Stąd też istnieje konieczność ustandaryzowania treści wyświetlanych
na stronach internetowych.
Takim standardem jest Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Jest to dokument opisujący wytyczne i zalecenia, jakie powinni stosować
zarówno autorzy piszący strony internetowe, jak
i programiści tworzący technologie wspomagające.
Tylko jeden wspólny dla wszystkich, uznawany i stosowany standard, może spowodować, że wszystkie
prezentowane na stronach internetowych informacje będą możliwe do odczytania, zrozumienia oraz
obsłużenia technikami bezwzrokowymi, za pomocą różnych interfejsów klawiaturowych i w tempie
w jakim muszą posługiwać się osoby z różnymi nie-

pełnosprawnościami.
Standard WCAG 2.1 opisuje wiele różnych niepełnosprawności i rozpoznane problemy, z jakimi
spotykają się użytkownicy z niepełnosprawnościami oraz techniki jakie należy stosować, by wszyscy
mogli je odczytać w dostępny dla siebie sposób.
Sam standard WCAG 2.1, nie jest wystarczający,
by strony stały się dostępne dla wszystkich. Bądź
co bądź, od wersji 1.0 upłynęło już ponad 20 lat,
a strony ciągle są niedostępne, chociaż dużo się pod
względem dostępności cyfrowej poprawiło.
Oprócz Standardu konieczne są regulacje prawne, wymuszające na twórcach stron jego stosowanie.
Strony internetowe mogą stać się naprawdę dostępne tylko wtedy, gdy wszyscy zaangażowani w procesy związane z tworzeniem i ich odczytywaniem,
tj. programiści tworzący przeglądarki internetowe,
programiści tworzący technologie wspomagające oraz programiści samych stron internetowych,
będą go stosować. Jednak jest to trudne, ponieważ
cykl rozwoju nowych technologii ma bardzo duży
wpływ na dostępność. Nowe technologie najpierw
są używane na stronach internetowych, a dopiero
w drugiej kolejności udaje się uzgodnić wszystkie
inne programy (przeglądarki i programy technologii
wspomagających).
Przepisy prawa są konieczne, bo wymuszają na
wszystkich zagwarantowanie dostępności cyfrowej
stron internetowych. W Polsce 4 kwietnia 2019 r.
została uchwalona Ustawa o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest ona ograniczona do stron internetowych podmiotów publicznych, ale przynajmniej w tym zakresie mamy prawo spodziewać się
pełnego i równego dostępu do informacji przedstawianych na stronach internetowych.

Prezentacja firmy Vispero
Nazwa Vispero łączy w sobie dwa łacińskie
słowa: visio i spero. Visio oznacza „wizję”, a spero –
„nadzieję”. Pracownicy tej firmy kierują się bowiem
misją zapewniania ludziom niewidomym i słabowidzącym nadziei, ułatwiania im determinacji
i niezależności, realizując to poprzez uzupełniającą się rodzinę marek. Vispero jest największym na
świecie dostawcą technologii wspomagających
dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Choć oficjalnie firma ta powstała w roku 2016, to marki,
które ją tworzą: Freedom Scientific, Enhanced Vision, Optelec i TPG Interactive, mają długą i bogatą

Prezentacja firmy Dolphin Computer
Access
Dolphin rozwija technologie wspomagające
dla osób z dysfunkcją wzroku. Tworzy oprogramowanie wspierające użytkowników w pracy
i w domu, aby poprawić dostępność i niezależność
na każdym etapie ich życia. Technologia wspomagająca firmy Dolphin obejmuje następujące
produkty: SuperNova, GuideConnect, EasyReader
i EasyConverter Express. Każdy z nich umożliwia
użytkownikom z dysfunkcją wzroku samodzielne
korzystanie z komputerów w sposób, który jest dostosowany do ich widzenia i doświadczenia z najnowszą technologią.

historię jako liderzy branży, sięgającą 1975 roku.
Vispero opracowuje i dostarcza innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają osobom niewidomym i słabowidzącym osiągnięcie pełnego
potencjału – zdobycie wykształcenia, uzyskanie
zatrudnienia, odniesienie sukcesu zawodowego
i niezależne życie. Działa w 90 krajach na całym
świecie, a jej produkty są dostępne w ponad 24 językach. Rodzina jej marek dostarcza najwyższej jakości lupy optyczne i elektroniczne, powiększalniki, urządzenia do skanowania i czytania oraz łatwe
w użyciu oprogramowanie. Vispero współpracuje
z kluczowymi organizacjami działającymi na rzecz
osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wszystkie programy Dolphin są projektowane i tworzone w biurach w Worcester, w Wielkiej
Brytanii. Dolphin posiada również biura w USA
i w Szwecji oraz dedykowany zespół ekspertów
w dziedzinie technologii asystujących, którzy
wspierają globalną społeczność użytkowników ich
rozwiązań.
Odwiedź stronę internetową www.YourDolphin.com, by dowiedzieć się więcej o firmie i o jej
produktach.
Zajrzyj też na media społecznościowe:
Twitter: @YourDolphin
Facebook: @DolphinComputerAccess
LinkedIn: @dolphin-computer-access
YouTube: @YourDolphin

Prezentacja firmy ViewPlus Technologies
ViewPlus jest producentem drukarek brajlowskich i drukarek grafiki dotykowej oraz innych technologii, które sprawiają, że informacje (szczególnie
tyflograficzne) są dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Od 1997 roku firma ViewPlus
opracowała wiele modeli drukarek brajlowskich,
m.in. hybrydowych (zarówno atramentowych, jak
i brajlowskich), touchpadów i skalowalnych rozwiązań programowych. Drukarki te obejmują zakres od małych przenośnych drukarek brajlowskich
do dużych, hybrydowych drukarek produkcyjnych.
Opatentowana technologia tłoczenia umożliwia

Asisto

Patryk Jedlikowski
Aplikacja, nazwana Asisto, to personalny asystent w formie aplikacji mobilnej, dostosowany dla
wymagań osób niewidomych i niedowidzących.
Pozwala identyfikować i lokalizować produkty na
sklepowych półkach dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Aplikacja, wykorzystując najnowsze modele interpretacji obrazu, automatyzuje proces pomocy, eliminując konieczność
obecności asystenta podczas zakupów. Algorytm
nie bazuje na „zapamiętaniu” ułożenia przedmiotów na półkach – takie podejście generowałoby
problem zmieniania się wystaw w sklepie. Nasze
rozwiązanie przypomina sposób, w jaki osoba widząca szuka produktów sklepowych. Aparat robi
zdjęcie, które jest następnie interpretowane pod
kątem obecności konkretnych obiektów, podob-

firmie ViewPlus bycie wiodącym w branży producentem zarówno wysokiej rozdzielczości dotykowych drukarek graficznych, jak i drukarek brajlowskich. Jej narzędzia i aplikacje są wzorowane na
powszechnie znanych procedurach, dzięki czemu
przeciętna osoba może tworzyć dokumenty dla
czytelników brajla i grafiki wypukłej.
ViewPlus Technologies ma siedzibę w Oregonie
(USA), ale jej produkty są dystrybuowane na całym
świecie poprzez partnerów biznesowych. Natomiast w niemieckim biurze jest magazyn i wsparcie dla europejskich partnerów.
Zajrzyj na stronę www.viewplus.com, aby uzyskać więcej informacji oraz referencje.
nie jak osoba o niezaburzonej percepcji patrzy na
półkę, szukając interesujących ją rzeczy. Podejście
to pozwala uniezależnić się od tła, na jakim stoją
produkty. Oznacza to, że aplikacja będzie działała tak samo w każdym sklepie, a nawet w domu,
kiedy osoba niewidoma czy niedowidząca będzie
chciała odróżnić na przykład Coca-Colę od CocaColi Light.
Na świecie jest 285 milionów ludzi z wadami
wzroku, spośród których 39 milionów w ogóle
nie widzi. Liczby te rosną z roku na rok z powodu zwiększającej się liczby osób starszych w społeczeństwie. Z tego względu powinniśmy stawić
czoła problemowi i zastanowić się jak możemy
dostosować otaczające nas środowisko, aby brało
pod uwagę mniejszości społeczne. Celem naszego projektu jest zwrócenie uwagi, że problem ten
może być rozwiązany z wykorzystaniem dzisiejszej
technologii.

Kultura dla wszystkich
Blok panelowy zatytułowany „Kultura dla
wszystkich” był największym blokiem podczas
REHA 2021. Odbył się w Sali Audytoryjnej Centrum
Nauki Kopernik, co samo w sobie potwierdzało, iż
zgłosiło się na niego najwięcej chętnych oraz spowodowało skoncentrowanie na nim szczególnej
uwagi ze strony organizatorów. Na sali zasiadło
blisko 280 osób. W sytuacji, kiedy na inne panele zgłosiła się co najwyżej połowa tej liczby osób,
trudno się dziwić, że właśnie ten blok został uhonorowany największą opieką. Transmisja prelekcji
była tłumaczona na cztery najważniejsze dla naszej
organizacji i jej przyjaciół języki: angielski, rosyjski,
hebrajski i arabski.
Ciekawi prelegenci oraz interesująca tematyka
wystąpień sprawiły, że blok panelowy cieszył się
dużym zainteresowaniem już na etapie planowania swojej obecności na REHA 2021.
Po powitaniu zgromadzonego audytorium sesję otworzyła Prezes Stowarzyszenia z Muzyką do
Ludzi – Pani Ewa Biały. Podczas tego panelu mieliśmy okazję oddać się muzyce Jana Sebastiana
Bacha oraz arii z opery Mozarta, po to, aby móc
ocenić wpływ tejże muzyki na nas samych. Prelegentka przybliżyła również projekt pt. „Słucham,
więc jestem”, w którym Fundacja Szansa dla Niewidomych jest partnerem.
Kolejne wystąpienie wygłosił Pan Krzysztof Majorek, który opowiedział o niezwykłych obrazach,
rozpoznawanych za pomocą dotyku. Ten panel
okazał się ciekawy nie tylko dla osób z dysfunkcją
wzroku, którzy opuszkami palców „oglądają” obrazy, ale także dla osób pełnosprawnych, mających
okazję zrozumieć świat dotyku, w którym żyją oso-

by niewidome.
Kolejny panel należał do założyciela Fundacji
i Przewodniczącego jej Rady Fundatorów – Marka
Kalbarczyka, który opowiedział o alfabecie Braille’a – słynnym sześciopunkcie, który umożliwił
niewidomym dostęp do wiedzy, literatury, wykształcenia i pracy. Wielu zgromadzonych po raz
pierwszy usłyszało historię powstania tego alfabetu oraz ciekawostki na temat zapisu brajlowskiego.
Marek Kalbarczyk, tym razem w roli autora,
opowiedział o niezwykłej jego książce „Ich trzecie oko”. Publiczność miała okazję stać się współuczestnikami panelu, zadając autorowi pytania,
często niełatwe, ale jakże intrygujące i ciekawe, na
które Pan Marek z radością odpowiadał i wyjaśniał.
Trzecie oko to według jego koncepcji wyczuwanie
przeszkód, przewidywanie, wyczucie dotyczące
zdarzeń i ludzi, odgadywanie ich charakteru, a nawet wyglądu, wreszcie intuicja i jasnowidzenie. Ze
swadą wyjaśniał, jak to jest widzieć więcej nie widząc oraz że takie oko mają wszyscy, a nie jedynie
niewidomi. Nie wszyscy jednak wykorzystują zalety swojego trzeciego oka, a warto.
Sławomir Piec to wybitny niewidomy muzyk
i producent. Zaprosił nas do świata dźwięków
i muzyki, która jest jego wielką pasją i pracą. Sławomir Piec jest wykształconym muzykiem. Zdobywał
wiedzę i umiejętności m.in. w USA, Anglii i Australii. Przybliżył nam tajniki produkcji muzycznej oraz
gry na gitarze. Po zakończonym spotkaniu wiele
osób zainteresowanych przedstawioną tematyką
dyskutowała z nim i z pozostałymi prelegentami,
którzy chętnie odpowiadali na zadane pytania.

Słucham, więc jestem – o potędze muzyki i nowych projektach

(Ewa Biały, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”)
Wpływ muzyki na nasze życie, zdrowie, intelekt,
emocje, a nawet zakupy z pewnością jest istotny,
a czasem nawet ogromny. Pani Ewa Biały omówiła
kilka badań naukowych dotyczących wpływu muzyki barokowej np. na tętno serca i stan relaksacji,
słynny efekt Mozarta poprawiający jakość uczenia
się np. języków obcych czy matematyki oraz generalnie wpływ muzyki na rozwój intelektualny i emocjonalny każdego człowieka bez względu na wiek
biologiczny i stan zdrowia. Wykład był przeplatany
muzyką odtwarzaną z głośników. Zaproponowała
słuchaczom wysłuchanie larga barokowego, w którym puls muzyki odpowiada spokojnemu tętnu
serca – była to aria z Wariacji Goldbergowskich
Jana Sebastiana Bacha. Przy okazji przedstawiła historię tego utworu oraz poprosiła o wyobrażenie
sobie brzmienia klawesynu, opowiadając o jego
subtelnej budowie. Drugim utworem, o zupełnie
innym ładunku emocjonalnym, była Aria Królowej

Nocy z opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Czarodziejski Flet”. Kontrast między tymi utworami pokazał jak różnorodna jest muzyka i jak różnorodnie
możemy ją odbierać i z nią się identyfikować, reagując relaksacją bądź pobudzeniem.
Ewa Biały przedstawiła pokrótce projekt „Słucham, więc jestem”, realizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” wspólnie z Fundacją Szansa dla Niewidomych. Projekt
ten dotyczy łamania barier w edukacji muzycznej
i udostępniania tej dziedziny dzieciom i młodzieży
z dysfunkcją wzroku. Jego zadaniem jest budowanie społeczności tych osób wokół muzyki, angażowanie w aktywne słuchanie muzyki klasycznej,
wspólna zabawa polegająca na rozwiązywaniu quizów. Otwierane są kolejne projekty innowacyjne,
angażujące naszych beneficjentów oraz wykorzystujące muzykę do wspólnej pracy. Ewa Biały podkreśliła wagę takich działań, jak: nauka czytania
nut wsparta drukiem 3D, wprowadzenie systemu
audiacji dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku i wspólne tworzenie działań fundraisingowych
i marketingowych w tej dziedzinie.

Narodziny i przygody obrazów dla niewidomych
Krzysztof Majorek

Oprócz prezentacji obrazów dotykowych dla
niewidomych miałem możliwość wystąpienia
w prelekcji w sali konferencyjnej CNK. Opowieść zaczęła się od pomysłu wykonania obrazów fakturowych, które mogliby czytać dotykiem niewidzący,
a także widzący z zasłoniętymi oczami, by poznawać i zrozumieć niewidomych. Po wielu pokazach
w szkołach, domach opieki, domach starców, szpitalach, zostałem zaproszony do współpracy z Fun-

Alfabet i zapis brajlowski – wiele dobrodziejstw czy powodów do sporu?
Podczas panelu przedstawiłem historię wynalazku Ludwika Braille’a. Jak się okazało, mimo że alfabetu tego używa wiele osób, również obecnych
na sali, mało kto zna tę historię. Warto wiedzieć, na
czym polega zasługa nastoletniego Ludwika. Już
wcześniej poznano własności papieru, m.in. możliwość jego uwypuklania stosunkowo niskimi punktami. Papier nie dziurawi się kiedy punkty mają
odpowiednią wielkość, wysokość i głębokość. Także wcześniej stosowano uwypuklanie papieru do
przekazywania wiadomości, np. nocą na polu bitwy. Ludwik zaproponował wykorzystanie dla niewidomych sześciopunktu zbudowanego z dwóch
trzypunktowych kolumn oraz kształty poszczególnych liter. „Kształt” to w tym przypadku obecność

dacją Szansa dla Niewidomych. Popularność mego
pomysłu dała mi zaszczyt zdobycia pierwszego
miejsca w 2019 roku IDOLA ŚRODOWISKA Fundacji w województwie Zachodniopomorskim. Działalność w tym środowisku daje mi wiele nowych
znajomości i satysfakcję dzielenia się moją pasją
z zainteresowanymi tym, co robię. Kontynuuję te
pokazy i prowadzę warsztaty sensoryczne dla dzieci i dorosłych, i spotykam się z wielką ich ciekawością i radością.
Fundacji Szansa dla Niewidomych dziękuję za
bycie z Wami i liczę na dalsze przygody, na które
jestem zawsze otwarty i chętny.

wypukłych lub niewypukłych punktów w pojedynczym znaku. I tak „a” to po prostu pierwszy punkt
sześciopunktu, czyli punkt pierwszy, „b” to dwa
punkty ułożone pionowo – pierwszy i drugi, a „c” –
dwa punkty ułożone poziomo – pierwszy i czwarty.
Alfabet ten jest bodaj najprostszym alfabetem spośród wszystkich stworzonych przez ludzi.
Umożliwił tworzenie książek dla niewidomych,
a dzięki temu drukarni, bibliotek, szkół, zakładów
pracy itd.
Dzisiaj brajl przeżywa kryzys. Zajmuje dużo
miejsca i nie jest łatwy w czytaniu. Wiele osób nie
jest w stanie wyczuwać wypukłości nieczułymi,
zmęczonymi, zniszczonymi opuszkami palców.
Stanowi to dużą barierę, która ma największe znaczenie w przypadku ludzi nowo ociemniałych. Nie
zmienia to faktu, iż mnóstwo ludzi niewidomych
na całym świecie korzysta z tego wynalazku, między innymi ja.

„Ich trzecie oko” – spotkanie autorskie
z Markiem Kalbarczykiem
Jestem niewidomym autorem, o którym wypada powiedzieć, że jest niezapowiedziany, niespodziewany. Jestem matematyko-informatykiem
i nigdy nie przypuszczałem, że będę pisał. Tak się
jednak stało. Najpierw pisałem krótkie formy, których nawet bym nie nazwał literackimi oraz programy komputerowe. Z czasem zacząłem próbować
czegoś więcej. Zaczęło się od poradników, które
nazwałem nieporadnymi, a wreszcie napisałem
prawdziwe opowiadanie. Książka „Ich trzecie oko”

liczy 520 stron i jest dziełem obszernym. Przedstawiam w niej historię czterech chłopaków, którzy
urodzili się niewidomi, albo nimi zostali. Wszyscy
osiągnęli życiowy sukces. Książka nie jest biograficzna ani autobiograficzna, a jednak zawiera sceny
wzięte z życia konkretnych osób. Przedstawiam ich
na tle historii Polski od lat 50. do końca XX wieku.
Głównym przesłaniem książki jest nawoływanie do
aktywności, cieszenia się z tego, co się ma, a nie
martwienia z powodu tego, co się utraciło. Nie bez
powodu przedstawiłem bohaterów, którym się
udało. W naszym życiu bywa jednak różnie. Oby ta
i inne moje książki pomogły w kwestii emancypacji
niewidomych, szczególnie dziewcząt i kobiet.

Jesteśmy razem – w domu, w szkole,
w pracy
Zależało nam na tym, by „w gąszczu” paneli
o charakterze popularno-naukowym znalazły się
także takie, które dotyczą codzienności i spraw
można powiedzieć przyziemnych. Taki był ten blok
paneli. Piotr Dukaczewski opowiedział o sportowych dyscyplinach uprawianych przez osoby z dysfunkcjami wzroku stosunkowo rzadko. Sam aktywnie uprawia sport, w tym dyscypliny ekstremalne,
jak surfing, windsurfing, kitesurfing, które nie są
proste i mogą się wiązać z niemałym ryzykiem.
Okazuje się, że osoby z dysfunkcjami wzroku mogą
próbować swoich sił również w tych dyscyplinach.
Oczywiście muszą zachowywać określone zasady
bezpieczeństwa. Jak się okazuje, rzadko uprawianą
dyscypliną są szachy, które Piotr trenuje od 7 roku
życia. W Polsce osiągamy na tym polu wiele sukcesów – mamy wielu mistrzów szachowych, m.in.
osoby z dysfunkcjami wzroku.
Pomoce tyflodydaktyczne przedstawił Marek
Jakubowski z Ośrodka dla Niewidomych w Owińskach. Był to wyczerpujący wykład o historii pomo-

cy dydaktycznych, stworzonych dla niewidomych.
Prelegent mówił również o historii rozwoju pisma
wypukłego oraz o rozwoju szkół i specjalnych
ośrodków dla uczniów niewidomych. Jakie zawody
wykonywały na przestrzeni wieków osoby z dysfunkcjami wzroku? Jaka była ich sytuacja w społeczeństwie? Prelegent omówił specjalne regulacje
i prawa, które dotyczyły obywateli niewidomych.
Przedstawił także historię ośrodka w Owińskach.
Obejrzeliśmy film przesłany przez Iinatin Saburi z Gruzji, dotyczący edukacji szkolnej i sytuacji
dzieci i młodzieży słabowidzącej w tym kraju oraz
wysiłków nauczycieli i pedagogów we wspieraniu
ich rozwoju.
Maria Kaliszan-Kaźmierczak z ośrodka w Owińskach zaprezentowała nowatorskie sposoby nauczania matematyki poprzez różnego rodzaju gry.
Stworzone przez nią pomoce pomagają uczyć się
matematyki w atrakcyjny sposób poprzez rywalizację i zdobywanie punktów. Dzięki grom przypominającym znane gry, takie jak Bingo czy Makao,
uczniowie przyswajają sobie wiedzę dotyczącą
geometrii i algebry w sposób dla nich dostępny
i przyjemny.

Nowe sposoby podawania leków w chorobach oczu

(Dr Michał Fiedorowicz – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
PAN)
Różne formy upośledzenia widzenia są czwartą
najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce. Na świecie na krótkowzroczność, nadwzroczność, jaskrę, zaćmę i inne zaburzenia narządu wzroku cierpi ponad 2,2 mld ludzi (według ostatniego
raportu Światowej Organizacji Zdrowia, WHO). Ponad miliard z tych osób nie jest leczony z powodu
niedostatecznego dostępu do okulistów. Niestety,
leczenie chorób oczu wciąż stanowi poważne wyzwanie dla nauki i przemysłu farmaceutycznego.
W szczególności poważną przeszkodą w powodzeniu leczenia chorób oczu jest sposób dostarczania substancji terapeutycznych do oka. Gałka
oczna jest bowiem skomplikowaną strukturą. Jest
ona zbudowana z licznych i różnych tkanek, z których wszystkie odgrywają swoją kluczową rolę
w procesie widzenia. Oko ponadto jest chronione
licznymi tzw. barierami, do których należą m.in.
bariera krew-siatkówka, bariera krew-ciecz wodnista oraz rogówka i twardówka. Dzieje się tak, gdyż
oko (a właściwie siatkówka) jest częścią ośrodkowego układu nerwowego i z tego względu musi
byś chronione przed potencjalnie toksycznymi

substancjami zewnętrznymi. Nie mniej ważnym
ograniczeniem jest niestosowanie się pacjentów
do zaleceń lekarskich, co stanowi szczególny problem w przypadku chorób przewlekłych, gdzie pacjent czasami kilka razy dziennie musi aplikować
sobie leki, a to, jak bardzo przestrzega schematu
przyjmowania, decyduje o sukcesie terapii. Wreszcie, coraz mniej nowych substancji leczniczych
pojawia się na rynku farmaceutycznym. Niektórzy
eksperci sugerują, że jest to wynik tego, że – mówiąc kolokwialnie – odkryliśmy już te leki, które
były do odkrycia. Nadzieją na rozwiązanie chociaż
części wspomnianych problemów są nowe sposoby podawania leków do oka. Chodzi o nowe
formy substancji leczniczych oraz nowe urządzenia. Umożliwią one podawanie leków wydajniej,
a także pozwolą docierać do trudno dostępnych
tkanek. Ma to szczególne znaczenie w okulistyce,
gdyż nowe techniki precyzyjnego miejscowego
aplikowania dadzą szansę leczenia w izolowanym
mikrośrodowisku gałki ocznej, eliminując potencjalne skutki uboczne dla pozostałych narządów.
Należy bacznie zwracać uwagę na takie nowe
techniki leczenia jak implanty/inserty uwalniające leki (np. leki przeciwjaskrowe), nowe materiały
pozwalające na podawanie obwodowe niektórych
leków, a także nowe obiecujące techniki oparte na
wspomaganiu podawania leków aplikowaniem
niewielkiego prądu elektrycznego, np. elektroporacja czy jonoforeza.

Terapie eksperymentalne w okulistyce

(Dr Anna Sarnowska – Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego, PAN)
Obserwujemy w okulistyce szybki rozwój terapii eksperymentalnych, w tym opartych o komórki macierzyste lub modyfikacje genowe. Szybka
komercjalizacja takiego leczenia nie zawsze jest
oparta o wyniki badań przedklinicznych i przeprowadzana zgodnie z zasadami „medycyny opartej
na faktach”. Celem wystąpienia było m.in. przedstawienie podstaw naukowych terapii komórkowej w okulistyce, różnic wynikających z wyboru
konkretnego rodzaju komórek, jak również pierwszych wyników badań klinicznych. Przedstawiamy
opisywane działania niepożądane, w tym związane z zabiegami chirurgicznymi i dodatkowym leczeniem farmakologicznym.
Oprócz eksperymentalnych terapii komórkowych, są prowadzone badania przedkliniczne i kliniczne z zastosowaniem terapii genowej, która jest
najskuteczniejsza w przypadku chorób monoge-

nowych, w których chorobę powoduje pojedyncza mutacja. Tak jest w przypadku wielu ciężkich
dziedzicznych chorób siatkówki. Celem terapii
genowej jest stworzenie i dostarczenie prawidłowego genu. Skonstruowany gen przenoszony jest
za pomocą wektora wirusa unieszkodliwionego
i powszechnego. Niestety wiele osób mając kontakt z wirusem wytworzyło przeciwko niemu przeciwciała i nie odpowiada na taką terapię.
Metodą nadal eksperymentalną, mimo że testowaną przez ostatnich 20 lat, pozostaje elektrostymulacja. Opracowane metody stymulacji elektrycznej mają różny stopień inwazyjności i różne
działanie. Wyniki badań zarówno po urazach nerwu wzrokowego, jak i w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki są obiecujące, zwłaszcza w zwyrodnieniu barwnikowym.
Ośrodki oferujące terapie eksperymentalne
często nie dostarczają pacjentom wystarczających
informacji o możliwych czynnikach ryzyka, działaniach niepożądanych lub udowodnionej skuteczności w wybranych schorzeniach. Co więcej,
często, wbrew obowiązującym zasadom prawnym
i etycznym, pacjenci poddani terapii eksperymentalnej są obarczeni kosztami jej przeprowadzenia.

Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego –
inkluzja, animacja, emancypacja tancerzy z niepełnosprawnościami

Prezentacja fragmentów spektaklu „Korowód
w Bluesie. Mandala” z TRUE – Teatrem Ruchu
Umownie Ewidentnego
dr Jerzy Norbert Grzegorek
„Celem niniejszego wystąpienia jest próba
zdefiniowania kultury tanecznej osób z niepełnosprawnościami z uchwyceniem istoty idiomatycznej współ(obecności) Innego w sztuce tanecznej.
Działalność Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego
Jerzego N. Grzegorka stanowi inkluzyjny i animacyjny charakter skierowany na emancypację tancerzy z różnymi niepełnosprawnościami.
W przestrzeni polskiej sztuki scenicznej nie
sposób zauważyć swoistej kultury tanecznej osób
z niepełnosprawnościami. Zarówno na scenach zawodowych, jak i na scenach amatorskiego ruchu
artystycznego związanego z teatrem tańca i tańcem jako sztuką w ogóle, daje się odczuć pustkę
w otwartości na sprzyjanie komunikacji między
widzem (nie)pełnosprawnym, odbiorcą interaktywnym a dziełem realizowanym przez tancerzy
z niepełnosprawnościami. Nie sposób także doszukać się w historii istotnego wkładu tancerzy
z niepełnosprawnościami w rozwój polskiej sztuki scenicznej i kultury narodowej. Czy powód jest
tożsamy z tym, o co walczą praktycznie od zawsze
drugo(nie)planowi czarnoskórzy aktorzy w Hollywood? Pisząc o kulturze tanecznej mam na myśli
swoiste produkcje teatru tańca, performatywnych
inscenizacji czy choćby pomniejszych działań interaktywnych z udziałem publiczności. Praktycz-

nie niedostrzegalne są zespoły złożone z tancerzy
z dookreśloną niepełnosprawnością czy mieszane,
te z różnymi niepełnosprawnościami, które pracowałyby systematycznie nad opracowywaniem
dzieła scenicznego. Chodzi o takie zespoły, które
nie byłyby powoływane jedynie na potrzeby projektowe. Te z kolei rzadko, ale jednak powstają.
Niestety ich funkcja sprowadza się najczęściej do
zadania o charakterze choreoterapii i/lub wsparcia. To równocześnie problem tkwiący w braku
sensownych ewaluacji tych projektów mogących
przecież w sposób synergiczny przyczynić się do
wzrostu zainteresowania podjętymi przez inicjatorów i uczestników działaniami. Z kolei jeśli nie ma
systematycznie pracujących zespołów, a w związku z tym i wystawianych spektakli, inicjowanych
performansów i działań interakcyjnych, także okołoprojektowych, związanych z kulturą taneczną
osób z niepełnosprawnościami, nie możemy mówić o rozbudzeniu zainteresowania mediów, a tym
samym wywołania do „tablicy” krytyki artystycznej.
W latach 2014 i 2015 podjąłem własne badania choreologiczno-pedagogiczne, zrealizowałem
cztery tury warsztatu Teatr Ruchu w Obrazie Widzianym bez Lustra z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z terenu województwa zachodniopomorskiego na zaproszenie Fundacji Szansa dla
Niewidomych, we współpracy z Biurem ds. Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Warsztat przyczynił się do rozpoczęcia badań
w działaniu.
Badania kontynuuję od początku 2021 roku za
sprawą stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jakie zostało mi przyznane celem
realizacji projektu Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego – inkluzja i animacja kultury tanecznej osób
(nie?)pełnosprawnych.”

Noclegi i posiłki dla naszych gości
Podstawą działania w tej dziedzinie jest zapoznanie się z możliwościami miejsc oraz potrzebami naszych gości. Nierealne jest zakwaterowanie
wszystkich grup w jednym hotelu, nie ma bowiem
tylu wolnych pokoi w jednym miejscu, a nawet
gdyby – wyobrażają sobie Państwo kilkaset osób
naraz podczas śniadania w jednej restauracji? W tej
sytuacji goście REHA musieli być w kilku hotelach.
Każdy z nich oferuje nieco inne warunki, a my
chcemy, aby każdy przyjezdny czuł się u nas tak
samo dobrze.
Co roku przygotowania rozpoczynają się od
naszej prośby o ofertę. Po ich otrzymaniu wiemy
ile jest dostępnych miejsc oraz w jakich są one
konfiguracjach. Czas na negocjacje dotyczące warunków i ceny. Najważniejsze jest wzajemne zrozumienie. Przecież zależy nam, aby transakcje zostały
uzgodnione z korzyścią dla obu stron. Decydujemy! 8 różnych lokalizacji dla niemal 900 osób – ponad 350 pokojów. W następnym etapie konieczne
jest uporządkowanie grup. Niebywałym wsparciem jest pomoc opiekunów grup, naszych tyflospecjalistów. Jest wiele osób mających specjalne
potrzeby, choćby ze względu na stan zdrowia. Zrealizowanie większości życzeń naszych gości stanowi wielki sukces. Nie możemy jednak wszystkiego
przewidzieć, toteż na miejscu zjawia się kilka osób
więcej lub mniej. Do późnych godzin wieczornych
sprawdzamy czy wszyscy zostali objęci odpowiednią opieką oraz czy nie pojawiły się sytuacje wymagające pomocy i rozwiązania. Spokojny sen pod-

opiecznych to także spokojny sen organizatorów.
Śniadania muszą zorganizować hotele. Należy rozplanować grupy (kto kiedy ma się zgłosić
do restauracji). Należy zdecydować, którzy goście
mogą, względnie nawet muszą, dostać śniadanie
do pokoju.
W związku z obchodami 30-lecia Fundacji
Szansa dla Niewidomych dla wszystkich uczestników zorganizowaliśmy uroczysty obiad. Ideowo to
przedsięwzięcie jest z natury gwarantem uśmiechu
na twarzach, a organizacyjnie? Każdy posiada takie
czy inne przyzwyczajenia, upodobania czy problemy pokarmowe, toteż ustalenia dotyczące menu
nie ograniczały się do jednej rozmowy. Udało się
nam przebrnąć najtrudniejsze kwestie i pytania,
i w sobotę 11 września w godzinach popołudniowych zasiedliśmy do obiadu w dwóch salach Pałacu Kultury i Nauki – w Sali Starzyńskiego i Skłodowskiej. W gronie niemal tysiąca osób oczekiwaliśmy
na ucztę i kieliszek wina musującego. Zamówiliśmy
kilka różnych dań do wyboru, w tym specjalne dla
wegetarian. Towarzyszył nam jazz w wykonaniu
zespołu Piotra Rodowicza. Szef Fundacji wygłosił
krótkie przemówienie i wzniósł toast, a potem już
tylko smaczne zupy, drugie dania i deser.

Uwaga!
a. W związku z epidemią COVID-19 Fundacja
dopuściła trzy formy uczestnictwa w Spotkaniu:
• w charakterze grup beneficjentów projektu „Wielkie Spotkanie Niewidomych,
Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA
FOR THE BLIND® IN POLAND 2021” (czterodniowy pobyt w Warszawie z noclegami w mazowieckich hotelach z pełnym
pakietem żywieniowym),
• w charakterze uczestników zgłoszonych
indywidualnie za pośrednictwem formularza internetowego,
• za pośrednictwem Internetu (online).
REHA ma już od lat charakter międzynarodowy. Z pomocą Internetu mogli
w niej wziąć udział zainteresowani z całego świata.
b. Wymienione formy uczestnictwa dotyczyły
gości Konferencji, prelegentów, przedstawicieli in-

stytucji i firm (wystawców). Prelegenci i prezenterzy mogli być obecni w salach CNK i PKiN, połączyć
się z nami on-line lub nadesłać nagrania swoich
wystąpień w celu ich odtworzenia.
c. Referaty, prezentacje i panele dyskusyjne
były tłumaczone na 13 języków: angielski, arabski,
bułgarski, francuski, gruziński, hebrajski, hiszpański, litewski, niemiecki, rosyjski, rumuński, szwedzki, włoski.
d. Osoby zainteresowane wystawą „Świat Dotyku i Dźwięku” niebędące członkami grup beneficjentów mogły przybyć w niedzielę do Centrum
Nauki Kopernik od 11:00 do 19:00.
e. Spotkanie było zrealizowane zgodnie z zarządzeniami władz, w szczególności dotyczącymi
zabezpieczeń epidemicznych Covid-19.
f. Uczestnicy mogli zgłosić swoje uwagi dotyczące Konferencji Komitetowi Organizacyjnemu
REHA internetowo: reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org

PROGRAM KONFERENCJI
Dzień 1 – piątek 10.09.2021 r. (Centrum Nauki
Kopernik, Pałac Kultury i Nauki)
14:00 Otwarcie Konferencji; powitanie gości (CNK)
– prowadzący: Maciej Iwański (TVP) 30-lecie
Fundacji i jej misja – Marek Kalbarczyk (założyciel Fundacji i jej wieloletni społeczny
Prezes), Malwina Wysocka-Dziuba (Prezes
Zarządu Fundacji)
•
„Źródła nadziei” – film o działalności
Fundacji
•
Wystąpienia gości specjalnych
•
Wyniki Konkursu ŚWIATOWY IDOL NIEWIDOMYCH
•
IDOLE SPECJALNI Fundacji 2021
15:20 Przerwa kawowa
Sesja Merytoryczna (CNK)
15:30 Prawa obywatelskie i sytuacja osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych Paweł Wdówik
15:50 Polska dostępna – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka)
16:10 Dostęp do informacji z prawdziwego zdarzenia; rozwiązania niwelujące skutki braku
wzroku – Maciej Motyka (Altix sp. z o.o.)
16:30 Przerwa kawowa
Wydarzenia towarzyszące Konferencji:
17:00 „Jesteśmy razem” – Gala Trzydziestolecia (CNK)

•

W koncercie wystąpili: Ala i Ola Tracz,
Marta Gałuszewska, Viki Gabor i Andrzej
Piaseczny
• Ogłoszenie wyników Krajowego Konkursu IDOL
13:00-17:00 Wystawa „Świat Dotyku i Dźwięku”
(CNK)
17:30-21:30 Turniej Szachowy dla Mistrzów (PKiN)
“Szansa Chess Open Warsaw 2021” (Turniej
Blitz)
Dzień 2 – sobota 11.09.2021 r. (Centrum Nauki
Kopernik, Pałac Kultury i Nauki)
10:00-14:00 Panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje rozwiązań niwelujących
skutki niepełnosprawności wzroku
A.

Panel I: Dostępność na serio (CNK, Sala
Konferencyjna A) Prowadziła Katarzyna
Konefał

10:00 Przegląd prawa dotyczącego dostępności
w Polsce – adw. Katarzyna Heba, Fundacja
im. Helen Keller
10:40 Tyflomapy opracowywane w technologii
druku 3D – nowe możliwości udostępniania
przyjaznych i bogatych informacyjnie map
osobom niewidomym, dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Jakub Wabiński, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
11:20 Projekt oraz realizacja druku 3D uniwersalnych planów dotykowych w metodzie
FDM/FFF – Bartłomiej Łodziato, Politechnika Wrocławska, Politechnika Nowych Szans

12:00 Sytuacja niewidomych w otwartej przestrzeni w Polsce i w innych krajach – Adam Kalbarczyk, Altix
12:40 Bariery i perspektywy zatrudnienia osób
niewidomych i słabowidzących we współczesnej Gruzji – Luka Tavtavadze, Ana Danelia (video)
13:20 Dzieło Matki Elżbiety Róży Czackiej – siostra
Benita Hadamik, Towarzystwo Opieki Nad
Ociemniałymi w Laskach
B.

Panel II: Obiekty publiczne i ich otoczenie również dla nas (CNK, Sala Konferencyjna B) Prowadziła Agnieszka Niewola

10:00 Czy Polska jest dostępna? – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka),
Donata Kończyk (Pełnomocnik Prezydenta
m.st. Warszawy ds. dostępności),
10:40 Przykłady rzetelnego udostępniania obiektów – konkretne realizacje – Sławomir Seidler, Altix
11:20 Dostosowanie placówek edukacyjnych dla
uczniów z dysfunkcjami wzrokowymi – Cezary Zawistowski, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo
Edukacji i Nauki
12:00 Dostępność edukacji akademickiej dla osób
niewidomych i słabowidzących na przykładzie Politechniki Łódzkiej – Małgorzata Świt
(Politechnika Łódzka),
12:40 Sposoby pozyskiwania psów przewodników
w Polsce – Elżbieta Oleksiak, Polski Związek
Niewidomych

C.

Panel III: Technologia na ratunek – rozwiązania niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku (CNK, Sala Konferencyjna C)
Prowadził Krzysztof Kiepura

10:00 Urządzenia mówiące i brajlowskie godne
marzeń niewidomych na całym świecie: szachy, globus, mapy, multifunkcyjne terminale informacyjne. Widzimy słuchem – Orkam
i inne rozwiązania audiodeskrypcyjne – Maciej Motyka, Altix
10:40 Strony internetowe dla wszystkich, a nie jedynie ludzi widzących – Henryk Rzepka, Altix
11:20 Technologia IT firmy Vispero – Jan Bloem,
Vispero
12:00 Oprogramowanie dla niewidomych i słabowidzących firmy Dolphin (video)
12:40 ViewPlus Technologies (video)
13:20 Asisto, czyli mobilny asystent pomagający
samodzielnie robić zakupy – Patryk Jedlikowski, Politechnika Poznańska
D.

Panel IV: Kultura dla wszystkich
(CNK, Sala Audytoryjna)
Prowadziła Anna Koperska

10:00 Słucham, więc jestem – o potędze muzyki
i nowych projektach – Ewa Biały, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”
10:40 Narodziny i przygody obrazów dla niewidomych – Krzysztof Majorek
11:20 Alfabet i zapis brajlowski – wiele dobrodziejstw czy powodów do sporu?
– Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla
Niewidomych

12:00 „Ich trzecie oko” – spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem
12:40 Praca w studio nagraniowym – warsztat: „Jak
to się robi „po ślepemu”” – Sławomir Piec
E.

Panel V: „Jesteśmy razem” – w domu,
w szkole, w pracy (PKiN, Sala Rudniewa)
Prowadziła Joanna Szafrańska

10:00 Szachy i inne dyscypliny sportu rzadko
uprawiane przez niewidomych – Piotr Dukaczewski
10:40 Nowoczesne pomoce tyflodydaktyczne
w ośrodku w Owińskach – Marek Jakubowski
12:00 Problematyka edukacji szkolnej z dysfunkcją wzroku w Gruzji – Tinatin Sabauri (video)
12:40 Brajlowska gamifikacja na lekcji matematyki. Warsztaty gry w Figurki oraz Bingo Brajla
– Maria Kaliszan-Kaźmierczak, Magdalena
Ciesielska (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach),
F.

Panel VI: Zdrowie, sport, turystyka (PKiN,
Sala Kruczkowskiego)
Prowadziła Malwina Wysocka-Dziuba

10:00 Implanty uwalniające leki do tkanek oka –
innowacyjne rozwiązania – dr Michał Fiedorowicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk
10:40 Terapie eksperymentalne w okulistyce – dr
Anna Sarnowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

11:20 Działalność stowarzyszenia „Zielony Krzyż” –
Aleksander Woloszynski (online)
12:00 Golf również dla niewidomych – Jacek
Uchański
12:40 Teatr Ruchu Umownie Ewidentnie – inkluzja,
animacja, emancypacja tancerzy z niepełnosprawnościami – dr Jerzy N. Grzegorek
13:20 Ruszamy w podróż – zwiedzanie fascynującym antidotum na izolowanie się od innych
– dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
Wydarzenia towarzyszące Konferencji:
11:00-18:30 Wystawy (CNK)
a.
Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”
b.
Wystawa technologiczna
c.
Prezentacja działalności instytucji i organizacji OPP
11:00-18:30 Konkursy sportowe i zabawy
a.
strzelectwo z broni biathlonowej i laserowej
b.
ping-pong dla niewidomych
c.
miejski chińczyk
d.
tandemy
e.
szachy brajlowskie i mówiące
f.
gry planszowe
g.
konkursy wiedzy
10:00-18:00 Turniej Szachowy dla Mistrzów (PKiN)
“Szansa Chess Open Warsaw 2021” Turniej
Rapid
10:30-18:00 Turniej układania Kostek Rubika – bez
patrzenia i w najmniejszej liczbie ruchów
„Szansa Cubing Open Warsaw 2021”
14:00-15:00 Rajd rowerowy niewidomych im.

Matki Elżbiety Róży Czackiej z Ośrodka dla
Niewidomych w Laskach do Centrum Nauki
Kopernik
16:00 Uroczysty obiad 30-lecia dla 885 beneficjentów projektu REHA i dla gości specjalnych
Dzień 3 – niedziela 12.09.2021 r.
10:00 Wizyta w Sanktuarium św. Maksymiliana
Kolbe w Niepokalanowie
• Muzeum św. Maksymiliana Kolbe
• Misterium Męki Pańskiej
• Panorama Tysiąclecia
• Cela numer 19
• Muzeum Strażackie
• Muzeum Papieskie z dwoma samochodami papamobile
14:00 Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich – Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask (ul. Spacerowa 13, Paprotnia)
15:30 Koncert Chopinowski – grał Piotr Paleczny
11:00-18:30 Wystawy (CNK)
a.
Wystawa „Świat Dotyku i Dźwięku”
b.
Wystawa technologiczna
10:30-18:00 Turniej układania Kostek Rubika – bez
patrzenia (PKiN)
„Szansa Cubing Open Warsaw 2021”
Dzień 4 – Poniedziałek 13.09.2021 r.
10:00 Coroczna manifestacja środowiska ph.: „My
widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?”
11:00 Warszawskie i mazowieckie obiekty użytecz-

•

•
•

ności publicznej:
dworce, lotniska, centra handlowe,
uczelnie, muzea, zoo, urzędy, obiekty
sportowe, domy kultury, place zabaw,
hotele, restauracje
Przygotowanie obiektów użyteczności
publicznej na przyjęcie osób z niepełnosprawnościami
Zajęcia
rehabilitacyjne:
orientacja
w przestrzeni, samodzielne poruszanie
się z zastosowaniem najnowszej technologii nawigacyjnej (wewnątrz obiektu
oraz w jego otoczeniu)

Projekt „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND®
IN POLAND 2021” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Fundacja Szansa dla Niewidomych finansuje
Konferencję również ze środków własnych.

