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ZAPROSZeNIe NA IX eDYcJĘ KONFeReNcJI

W imieniu Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz wszystkich, którzy nam od lat pomagają, ser-
decznie zapraszamy na IX edycję  Międzynarodowej Konferencji ReHA FOR THe BlIND IN POlAND, 
której hasłem przewodnim ędzie po raz kolejny „świat dotyku i dźwięku”.

Główne elementy konferencji (sesja merytoryczna, międzynarodowa wystawa tyflorehabilita-
cyjna, wiele interesujących atrakcji) odbędą się w dniach 1 i 2 grudnia 2011 r. w Gmachu Głównym 
Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Po raz trzeci będziemy gościli w tym 
miejscu. Na konferencji rok temu oraz w roku bieżącym odwiedziło nas tu tak wiele osób, że trudno 
tego miejsca nie uznać za szczęśliwie wybrane dla Fundacji i naszego środowiska. 

W roku 2011 ponownie zorganizujemy te punkty programu, które organizujemy od lat i które są 
cenione przez naszych gości. W związku z sukcesem poprzednich edycji konferencji poszerzymy jej 
platformę. Fundacja zaprasza nie tylko do Biblioteki Narodowej w grudniu 2011, ale również w inne 
miejsca, o których szczegółowo poinformujemy w kolejnych zaproszeniach. Będą się tam toczyły 
nowe przedsięwzięcia pod wspólnym mianownikiem spotkań niewidomych, niedowidzących i wi-
dzących, którym leży na sercu emancypacja naszego środowiska. 

"świat dotyku i dźwięku" "atakuje" swoją atrakcyjnością, aktywnością, pomysłowością. Wszyscy 
chcą go poznać, zobaczyć, bo poza wzrokiem mamy wiele innych zmysłów i szans. Fundacja stawia 
sobie za cel zmianę naszego otoczenia. Jak? Zobaczą Państwo na IX edycji konferencji! Już teraz 
wiadomo jednak, że wśród dodatkowych atrakcji będzie koncert wybitnego niewidomego pianisty 
z Węgier, pokaz prawdziwego ping-ponga w wykonaniu niewidomych, wielkie spotkanie muzycz-
ne z gitarami pod hasłem "Można nie widzieć, ale śpiewać i grać trzeba!", międzynarodowy turniej 
Reversi, międzynarodowe spotkanie niewidomych z Zachodu i wschodu pod hasłem "czy europej-
scy niewidomi mogą czuć się już jak u siebie w domu?" 

Zapraszamy!

Świat pełen idei

Jak powinien wyglądać świat przygotowany dla niewidomych? Należy zrobić bardzo wiele rzeczy, ale 
można zacząć od udźwiękowienia otoczenia. Zainstalowanie baz informacyjnych w ważnych dla niewi-
domych miejscach nie jest ani drogie, ani kłopotliwe. 

Wystarczy poznać system Step-Hear, by być o tym przekonanym. Baza nie hałasuje bez potrzeby, 
a jedynie odtwarza komunikaty wtedy, gdy zbliży się do niej pilot. Każdy niewidomy powinien dyspo-
nować takim pilotem. Wibruje, gdy jest blisko bazy, a po naciśnięciu klawisza zmusza ją do wygłoszenia 
komunikatu. Baza zawiera 3 komunikaty – mogą być np. w różnych językach, albo o różnym stopniu 
szczegółowości. Tak czy inaczej, niewidomy może się dowiedzieć gdzie się znajduje, gdzie jest bankomat, 
co jest przewidziane na śniadanie, obiad i kolację, gdzie jest winda w hotelu lub w biurowcu. Prawda, 
że genialne?
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O KIlKA PłATKóW śNIeGu ZA WIele
– a my z konferencyjnym Mikołajem, Przyjaciółmi, Gośćmi i Wystawcami daliśmy radę!

Jak przyjemnie zrobić dobrze coś dobrego! A może nasza fundacja zadaje kłam przysłowiu, że 
"lepsze jest wrogiem dobrego" i z roku na rok mamy lepsze spotkania, które się udają nawet w śniegu!

Mroźna zima wcześnie przywitała nas w tym roku. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak wyrzu-
ciła na ulice chyba cały zapas śniegu. Dzwoni raniutko jedna ze szkół dla niewidomych, że wyjechali, 
ale muszą zawrócić, bo takie zawieje, zamiecie i zaspy, że nie ma sensu jazda do Warszawy, bo czasu 
zajmie o wiele więcej i dzieci umęczy co niemiara. Bardzo nas to zasmuciło, bo wiadomo, że dzieciaki 
miałyby i świetną zabawę i odrobinę czegoś poważniejszego. Wiadomo, że Mikołaj najbardziej czeka 
na tych, dla których dorosłość póki co jest tylko marzeniem. I przygotował już dla Nich mnóstwo nie-
spodzianek – szkoda! Za chwilę dzwoni Dyrektor kolejnej szkoły. Taka sama sytuacja. No, ale przecież 
wiadomo, że przebrnięcie kilkuset kilometrów w takich warunkach to faktycznie nie lada wyzwanie 
dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci – młodszych, czy też starszych. 

A potem okazało się, że bydgoski stół do ping ponga zawrócił z drogi – bo śnieg. co teraz?! 
Przecież przed nami Mistrzostwa Polski o puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych! Tylu 
chętnych! Stowarzyszenie cROSS postanowiło jednak wygrać ze śniegiem – zorganizował się drugi 
stół, a wiadomo przecież, że o stoły do gry w ping ponga dla niewidomych wcale nie jest łatwo. Więc 
dojeżdżali kolejni nasi goście, zziębnięci, ale uśmiechnięci – i wcale nie tylko dlatego, że gorąca kawa 
i herbata już na nich czekały. Bo przecież Konferencja to swego rodzaju święto dla tych, którzy widzą 
inaczej i tych, którzy to widzenie chcą ułatwić. Samych odwiedzających przyjechało do nas ponad 
1300 osób – co, zważywszy na aurę, naprawdę jest powodem do wielkiego zadowolenia. A jeszcze 
przeszło 50. wystawców oraz różnego rodzaju organizacji działających na rzecz osób niewidomych, 
z Polski oraz z zagranicy.

Więc działo się naprawdę dużo: sesja merytoryczna, która cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem, międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla inwalidów 
wzroku! – ileż telefonów mamy po Konferencji z wyrazami smutku, że ktoś nie mógł dojechać na 
Konferencję, a tak bardzo chciał poznać, zobaczyć, dotknąć. Bo przecież taka wystawa to nadzieja 
dla osób niewidomych i słabowidzących na lepszą jakość życia prywatnego, społecznego, zawodo-
wego. urządzenia na niej prezentowane to szansa, że można inaczej niż tylko skromnie i cichutko 
w domu, że można żyć jak widzący, tylko w nieco inny sposób. Można!

Wystawa książki dla niewidomych także cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zaprezentowano 
nie tylko książki brajlowskie, w druku powiększonym, czy też audiobooki, ale i grafikę wypukłą, plany 
miast. 

Nasza miła Koleżanka w Gabinecie dźwięku i dotyku miała o kogo dbać, ponieważ zainteresowa-
nych kolejnymi konkursami było wielu. Do ciemni przychodzili nie tylko niewidomi, ale i ci, którzy na 
wady widzenia narzekać nie mogą, a jednak chcieliby choć troszkę poczuć jak to jest być sprawnym 
inaczej –  żeby potem lepiej pomagać swoim niewidomym przyjaciołom. 

Nie można nie wspomnieć o przecudownych koncertach. Najpierw zagrał nam niezwykle skrom-
ny Marcin Koziak, uczestnik tegorocznego Konkursu chopinowskiego. Ależ to były emocje! A po-
tem do świata jazzu zabrał nas Janusz Skowron wraz ze swoim zespołem. Koncerty troszkę nam się 
przedłużyły, ale przecież trudno zbyt szybko nacieszyć uszy tak piękną, głęboką i wysublimowaną 
muzyką; bez bisów nie mogło się obejść!
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czy napisałam o niezwykłych emocjach przy bezwzrokowym strzelaniu? chyba jeszcze nie, 
a przecież kolejka i tu była duża. Niewidomi i widzący, którym wówczas zawiązywano opaskę na 
oczach, równo próbowali swoich szans i w tym konkursie. A potem zwycięzcy nagrodzeni zostali 
dyplomami oraz mikołajowymi niespodziankami. 

No, a sam Mikołaj również był żywo zainteresowany Konferencją, chodził, zagadywał, obdaro-
wywał, podglądał zaciekawiony oraz podekscytowany – jakież to nowe technologicznie podarunki 
może przygotowywać dla swoich niewidomych oraz grzecznych podopiecznych. 

Mistrzostwa Polski o puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych przyniosły nam 6. wygra-
nych – 3. w kategorii kobiet oraz 3. w kategorii płci tej silniejszej. A tu – oprócz dyplomów i upomin-
ków rzeczowych – były też nagrody pieniężne. Bo przecież to Mistrzowstwa Polski!

Oj! Ile się jeszcze działo! Przecież audiodeskrybowanie – obejrzeliśmy „Quo vadis”! A Pani wiza-
żystka radziła naszym Paniom jak jeszcze piękniej wyglądać, a Panom jak być jeszcze przystojniej-
szym. A młodzież z Krakowa dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń poprzez swój artystyczny 
występ; ależ oni śpiewali! Tancerze reprezentujący Stowarzyszenie cross udowodnili, że brak dobre-
go widzenia w żaden sposób nie jest przeszkodą w pięknym tańcu!

A przy tym wszystkim należy przypomnieć jak znakomitych Patronów miała Konferencja w 2010 
roku (i w tym zakresie mieliśmy, jak w latach poprzednich, ogromne szczęście). Wystarczy odczytać 
listę patronów – czyż mogło być bardziej wybornie?

A nasi konferencyjni Partnerzy? Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w laskach i jego 100-le-
cie istnienia! Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, przy 
ul. Tynieckiej 6, który pokazał nam co to prawdziwa determinacja w walce z żywiołem, a zwłaszcza 
jego skutkami. I wreszcie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych cROSS, 
które każdego dnia udowadnia nam, że sport i jego osiągnięcia oraz sukcesy nie są zarezerwowane 
tylko dla tych, którzy widzą, że wytrwałością i uporem pokonać można wszelkie bariery.

Konferencja pokazała nam wszystkim, że chcieć to móc. że nie ma żadnych barier w sięganiu po 
marzenia. że i owszem jest tak, że nie widząc jest trudniej – ale to wcale, w żaden sposób nie jest 
równoznaczne z niemożnością – bo cóż to w ogóle za słowo? 

Jestem przekonana, że czar grudnia, czas oczekiwania na święta, jak również magia Mikołaja 
pomogły nam wszystkim uwierzyć, że lepszy świat zależy tylko i wyłącznie od nas samych. 

A właśnie! Mikołaj miał tyle niespodzianek! czyżbyśmy naprawdę byli aż tak grzeczni w tym roku: 
słodkości, kosmetyki, książki, audiobooki, zegarki brajlowskie, Fine Reader’y itp.

A czy już napisałam, że Pan Marek Kalbarczyk, nasz Prezes, odznaczony został przez Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w laskach medalem Pax et Gaudium in cruce – Pokój i Radość w Krzyżu? 
To wielkie wyróżnienie dla Pana Prezesa, ale też dla każdego kto wraz z Fundacją Szansa dla 
Niewidomych nie poddaje się w walce o godną rzeczywistość dla każdego niewidomego. Wielkie 
wyróżnienie, jak i to sprzed kilku tygodni, gdy Pan Prezes został człowiekiem bez Barier 2010.  

Temu wszystkiemu przyglądała się pięknie przystrojona choinka. Zdradziła nam w sekrecie, że 
wszystko się jej bardzo podobało i nigdy wcześniej nie uczestniczyła w takim wydarzeniu. Teraz 
choinka pomaga nam w Biurze Fundacji. I wspomina razem z nami. 

Dla nas, dla Fundacji, czas przygotowań był czasem niezmiernie wytężonej pracy, która w ża-
den sposób nie zamykała się w 8. godzinnych ramach. Konferencji oddaliśmy całe nasze serca, bo 
każdy nasz Gość był dla nas ważny. Bo chcieliśmy obdarować Go tym, co najlepsze – czy to w części 
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merytorycznej, czy w logistycznej, w zadbaniu o nocleg czy też wyżywienie. Mamy nadzieję, że po-
mogliśmy naszym gościom uwierzyć, że jutro będzie lepsze, że to jutro już dziś się zaczęło. 

Monika Nowak
Dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych

KOMITeT HONOROWY VIII eDYcJI KONFeReNcJI 

1. Władysław Gołąb – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w laskach 
2. Barbara Planta – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących w Krakowie  
3. Piotr Dukaczewski – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 

i Słabowidzących „cross” 
4. Marek kalbarczyk – Fundacja Szansa dla Niewidomych (przewodniczący Komitetu). 

KOMITeT ORGANIZAcYJNY KONFeReNcJI 

1. Monika Nowak (przewodnicząca)
2. Angelika Maslowa
3. Anna Baranowska
4. ewa Kaźmierczak
5. Bolesław Jońca
6. Krystian Wypych
7. lucyna Zaleska
8. Anna Ożóg

WSPółORGANIZATORZY KONFeReNcJI

Tegoroczna Konferencja była szczególna pod względem organizacyjnym. Nigdy dotąd kon-
ferencji nie przygotowywało czworo równorzędnych partnerów. Fundacji pomagało w tym roku 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w laskach, które obchodzi jubileusz stulecia swojego ist-
nienia. Misją Towarzystwa jest rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysjunkcją wzroku. 
W laskach jest najstarszy i najsławniejszy ośrodek dla niewidomych w Polsce. Dzieło Matki elżbiety 
czackiej po stu latach rozwoju przeżywa swoją drugą młodość. To tutaj wykształciło się tysiące 
młodych ludzi, to tutaj chcą przyjechać wszyscy, aby zobaczyć to, co jeszcze tak niedawno wyda-
wało się nierealne. Dzieło Matki czackiej było i jest po prostu niesamowite. Byłem uczniem szkoły 
w laskach. Nie byłbym tym, kim jestem, gdybym tam się nie uczył. Tak samo uważają moi przyjacie-
le. Jesteśmy bardzo dumni, że tę edycję Konferencji poświęciliśmy w dużym stopniu laskom i pani 
Zofii Morawskiej. Odeszła w tym roku, ale została z nami na zawsze. Jest jedynym jak do tej pory 
Specjalnym IDOleM naszej fundacji. Miałem zaszczyt przeprowadzić z nią  wywiad w roku 2004, 
gdy miała już sto lat. Tekst tego wywiadu jest zamieszczony w mojej książce pt.: „świat otwarty dla 
niewidomych – szanse i możliwości”, którą wydało Wydawnictwo WSIP. VIII edycja konferencji była 
więc poświęcona pani Zofii i laskom. 
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laski to mała wioska pod Warszawą. Znajduje się na brzegu Puszczy Kampinoskiej. Sam zakład 
jest rozmieszczony na dużym terenie obok wioski. Należy dojechać najpierw do wioski, skręcić przed 
kościołem w prawo, dotrzeć do ulicy Brzozowej i do bramy wjazdowej, która znajduje się po le-
wej stronie. Tu znajduje się tzw. centrala, a w niej sławny laskowski kościół, budynek biura, Dom 
Przyjaciół, Biblioteka. W głębi jest dom św. Stanisława, przedszkole, szpitalik i wiele innych. W nieco 
dalszej odległości znajduje się równie sławny cmentarz, na którym są pochowane wybitne osobi-
stości. To tam kilka tygodni temu żegnaliśmy panią Zofię Morawską. Na prawo od szosy są kolejne 
ważne dla zakładu budynki: dom św. Teresy, liceum, warsztaty, drukarnia itd. 

W laskach uczy się około 300 dzieci, które uczęszczają do różnych szkół. Mają do dyspozycji 
wiele atrakcji: dookoła las, boisko sportowe, duży teren, wiele pomocy naukowych, opiekę sióstr 
zakonnych oraz pracowników świeckich. Ośrodkiem kieruje dyrekcja na czele z dyrektorem Piotrem 
Grocholskim, który jest IDOleM Fundacji. Był moim nauczycielem, który mnie i mojej klasie pokazał 
rzeczy, o których wcześniej nam się nie śniło. Gdy byliśmy w ósmej klasie budowaliśmy sobie radia 
detektory. Ileż było radości, gdy słuchaliśmy sobie po nocach Pierwszego Programu Polskiego Radia. 
całym zakładem kieruje Zarząd Towarzystwa z prezesem Władysławem Gołąbem na czele. Zakład to 
nie tylko szkoły. To też warsztaty, w których powstają produkty dające laskom możliwość zarobienia 
niezbędnych środków. Jest tam na przykład drukarnia.

W zorganizowaniu konferencji pomagali nam z ramienia lasek w sposób szczególny prezes 
Władysław Gołąb, dyrektor Piotr Grocholski, dyrektor Bolesław Jońca i Krystian Wypych. Referat 
o idei lasek, o dziele Matki czackiej, wygłosił w części merytorycznej pan prezes Gołąb. 

Drugim współorganizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. To ogromny i zasłużony Ośrodek. Pomimo tegorocznej 
powodzi i walki z żywiołem, dba o przyszłość swoich podopiecznych z niewyobrażalną determina-
cją. Fundacja i rodzina wystawców ReHA sfinansowały szkole najnowocześniejszą pracownię kom-
puterową, umożliwiającą zrealizowanie ważnego celu, jakim było otwarcie kierunku teleinformacyj-
nego. Na moją wyobraźnię najsilniej zadziałała wiadomość, że w tej powodzi utonęło aż 16 pianin. 
Tej straty nie mogła zrekompensować nasza fundacja. Krakowski ośrodek to również kilkanaście 
różnych szkół i około 300 uczniów. Jest na ulicy Tynieckiej 6, za Wisłą, gdy jedzie się od Warszawy. 
To zadziwiające, że ośrodek dla niewidomych jest tak blisko od centrum Krakowa. Pewnie niejeden 
czyha na to miejsce, a dyrekcji udaje się trwać tam niezmiennie od wielu lat. Fundacja miała bardzo 
przyjazne kontakty z poprzednim dyrektorem panem Mieczysławem Kozłowskim, który jest naszym 
IDOleM oraz członkiem Rady Patronackiej. Od kilku lat ośrodkiem kieruje pani Barbara Planta, która 
ma w tej dziedzinie wielkie osiągnięcia. To nie przypadek, że Fundacja tak gorliwie przystąpiła do 
szukania dla nich pomocy. Jest to zasługa ludzi z Krakowa, bo warto dla nich się wysilać. 

W drugim dniu Konferencji wystąpiła z referatem o działalności ośrodka pani dyrektor. Potem 
nastąpił niebywały spektakl przygotowany przez młodzież z tej szkoły. Mało kto się spodziewał,. że 
wystąpią aż tak profesjonalnie. Było jasne, że oni zawsze są dobrze przygotowani. Występowali już 
na którejś z poprzednich edycji konferencji, ale w tym roku popisali się niebywałą klasą. Sala wręcz 
pulsowała w rytm ich piosenek. Mnie najbardziej podobał się jednak zapowiadający – całkowity 
profesjonalizm. 

Kolejnym współorganizatorem było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Niewidomych i Słabowidzących „cross”. Poprzez swoje działania Stowarzyszenie zachęca inwalidów 
wzroku do aktywnego życia. cross udowadnia, że sport jest skuteczną drogą do prawdziwej rehabi-
litacji. liczy już kilka tysięcy członków i jest organizacją ogólnopolską. Nasza Fundacja współpracuje 
najsilniej z kilkoma wojewódzkimi oddziałami. Stowarzyszenie organizuje wiele wyjazdów, szkoleń, 
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turniejów. Jest chyba najsławniejsze z zajęć tańca towarzyskiego, który odkryło dla celów rehabi-
litacyjnych. Nasza współpraca zaowocowała na przykład zainteresowaniem crossu ping-pongiem 
dla niewidomych, na który to właśnie my zwróciliśmy jako pierwsi uwagę, a cross zaakceptował tę 
dziedzinę sportu i włączył ją do swoich planów. 

W trakcie pierwszej godziny konferencji głos zabrał prezes Stowarzyszenia Piotr Dukaczewski, 
który jak zawsze wygłosił pod naszym adresem wiele miłych słów uznania. Fundacja i cross po pro-
stu się lubią. Widać mamy podobne idee i styl. 

RODZINA ReHA – SeRce ZA SeRce

Kolejna konferencja Reha for The Blind In Poland przeszła już do historii. To już ósmy raz zorgani-
zowaliśmy tę znaczącą dla środowiska polskich niewidomych imprezę. Od 3 lat jest to wydarzenie na 
skalę europejską. Ten rok był dla nas Polaków obfitujący w wiele zdarzeń, które nie mogły nie mieć 
wpływu na atmosferę  towarzyszącą przygotowaniom i prowadzeniu tej konferencji. Z jednej strony 
tragedia Smoleńska, klęska powodzi 2-krotnie nawiedzająca wiele miejsc w Polsce, z drugiej strony 
kryzys ekonomiczny, który tak boleśnie dotknął także nasze środowisko, budziły wiele obaw czy tym 
razem wszystko pójdzie jak trzeba. No bo przecież jak tu mówić i pokazywać wiele ciekawych przed-
miotów, urządzeń czy oprogramowania, gdy w tym roku nie wystartowała kolejna edycja PFRON-
owskiego programu „Komputer dla Homera”. Do tego jeszcze sroga zima. Wszystko to skłaniało nas 
do zadawania sobie pytania ile osób zechce przyjechać, aby wziąć udział w tej – niezależnie od 
wszystkiego – bardzo ważnej konferencji i obejrzeć towarzyszącą jej wystawę. 

Jednak okazało się, że w większości jesteśmy niezawodni. Prowadzenie tegorocznej konferencji 
nie było dla mnie wcale takie łatwe. Gdyby nie pomoc mojej współprowadzącej Marysi łukowskiej 
oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji Szansa dla Niewidomych, pewnie by się to marnie skoń-
czyło. Ale na szczęście moim skromnym zdaniem wszystko poszło dobrze. Przede wszystkim bardzo 
bogaty program części merytorycznej i dobry poziom referatów i prelegentów, jak też wspaniałe 
wydarzenia towarzyszące sprawiły, że tę ósmą konferencję możemy uważać za udaną.

Jak wspomniałem na początku, wydarzenia od nas niezależne wywarły jednak wpływ na at-
mosferę i klimat towarzyszący temu przedsięwzięciu. Jeszcze raz okazało się, że w chwilach trudnej 
próby możemy być razem i okazywać sobie solidarność i pomoc w potrzebie. Otóż warto wspo-
mnieć o wspaniałej inicjatywie Prezesa Fundacji Marka Kalbarczyka w sprawie pomocy krakowskiej 
szkole dla niewidomych, która bardzo ucierpiała w wyniku powodzi. Jak sam wspomniał, można 
było pomóc Krakowowi dzięki temu, że w tę akcję włączyła się cała Polska i europejska Rodzina 
Reha, dzięki czemu można było już na początku roku szkolnego 2010/2011 otworzyć najnowocze-
śniejszą w Polsce pracownię tyfloinformatyczną. Wartość przekazanego sprzętu i oprogramowania 
przekroczyła 300 tys. zł. Ale moim zdaniem tę wartość zdecydowanie podbija jeszcze bezcenna 
solidarność i spontaniczność wyrażona wspomnianymi dobrami materialnymi przekazanymi szkole 
na Tynieckiej. Dlatego wszyscy ze wzruszeniem wysłuchaliśmy koncertu wdzięczności w wykonaniu 
uczniów krakowskiego ośrodka.

Oczywiście przekonany jestem, że wiele rzeczy związanych z przygotowaniem konferencji jak i jej 
przebiegiem pewnie można byłoby zrobić jeszcze lepiej, ale to nie krytyka, tylko niedosyt. Niedosyt 
przede wszystkim mój prywatny, bo praktycznie nie miałem czasu tyle, ile bym chciał na zwiedzenie 
wystawy, która moim zdaniem była interesująca i rekordowa. Zorganizowano 52 stoisk dla firm i or-
ganizacji chcących pokazać swoją działalność.
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Jeżeli chodzi o moją ocenę kierunku rozwoju technologicznych rozwiązań dla niewidomych, 
to zauważyłem pewne ożywienie w dziedzinie oferowania urządzeń lektorskich w pewnym sensie 
nowej generacji. chodzi mi o to, że w tych najnowszych rozwiązaniach odchodzi się od wykorzysty-
wania tradycyjnych skanerów, a stosuje się technikę cyfrowej fotografii dokumentu, co skraca czas 
dostępu do słowa drukowanego. Oczywiście urządzenia te są dzięki temu mniejsze gabarytowo 
i prostsze w obsłudze.

Drugim moim spostrzeżeniem jest to, że rośnie zainteresowanie twórców i producentów rozwią-
zaniami mającymi za zadanie uczynić coraz bardziej przyjazną dla osób z dysfunkcją narządu wzro-
ku, przestrzeń publiczną. Można było to zauważyć zarówno podczas części merytorycznej, gdzie 2 
referaty bezpośrednio dotyczyły tej kwestii, jak i na wystawie, poprzez odpowiednią prezentację 
takich rozwiązań jak „Dolphin Guide” czy „Step-Hear”.

Kończąc tę pokonferencyjną refleksję, pragnąłbym, aby w przyszłym roku w większej niż do-
tychczas ilości przybyli na nią ci, którzy decydują o tym, na co będą wydawane publiczne pieniądze 
przeznaczone na rehabilitację niewidomych. Od początku organizacji tego ważnego przedsięwzię-
cia widzę jakiś niczym nieuzasadniony opór w zainteresowaniu się tym wydarzeniem wśród pra-
cowników PFRON i centrów Pomocy Rodzinie. Przecież wiadomo, że świat i tak pójdzie swoją drogą, 
a ci pracownicy, nie widząc potrzeby uczestnictwa w naszych konferencjach, nieświadomie skazują 
polskich niewidomych na dreptanie w miejscu. Mam nadzieję że to moje pragnienie w przyszłym 
roku nie będzie aktualne i zobaczymy na konferencji zdecydowanie więcej osób, które mają istotny 
wpływ na to, jaką drogą pójdzie rehabilitacja polskich niewidomych. 

Na koniec wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia ósmej 
konferencji. Dzięki Państwa pracy na pewno wzrosła świadomość uczestników w zakresie nowocze-
snych rozwiązań wspomagających proces rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

SYLWESTER PERYT

Świat pełen idei

To Bjorn Lofstedt zdecydował o ogromnej pomocy polskiej szkole dla niewidomych w krakowie. 
Opowiada o sobie:

"Gdy miałem 9 lat, moja matka z powodu źle leczonej cukrzycy straciła wzrok. Zwiększyło to moją 
świadomość potrzeb niewidomych dotyczących dostępu do informacji i czytelnictwa. Po zakończeniu 
studiów uniwersyteckich w 1982 roku rozpocząłem działalność firmy Index Braille. Był to początek mojej 
podruży zawodowej. W czasie zarządzania firmą Index stworzyłem 17 modeli drukarek brajlowskich oraz 
specjalne edytory współpracujące z nimi. Wspiera mnie żona oraz troje dorosłych dzieci."

Firma Index Braille produkuje najlepiej sprzedające się drukarki brajlowskie. Basic-D i Everest-D są 
znane i cenione na całym świecie. Drukarka Braille Box przeznaczona do drukowania wielkonakładowej 
produkcji brajlowskiej jest szybsza i bardziej niezawodna niż jakakolwiek drukarka przedtem. Częścią 
nowej linii produktów Index jest również oprogramowanie dostosowujące się do potrzeb użytkowników 
oraz akcesoria dźwiękowe.

W małej fabryce w Gammelstad w Szwecji Index Braille produkuje tysiące drukarek rocznie. Firma 
zyskała uznanie dzięki trwającej ponad 20 lat produkcji wyłącznie drukarek brajlowskich. Dzisiaj firma 
ma 40% udziału w światowym rynku. 

Firma Index Braille chlubi się wynalezieniem wielu istotnych funkcji drukarek brajlowskich jak podaj-
nik pojedynczych kartek, udźwiękowiony interfejs i dwustronne drukowanie brajlem za rozsądną cenę.

Czytanie i pisanie brajlem stanowi o poziomie czytelnictwa. Dzięki swojej pracy firma umożliwiła to  
wielu osobom niewidomym.
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JA Tu BYłAM PO RAZ PIeRWSZY, A Już cZeKAM NA KOleJNą eDYcJĘ!

Jako nowy pracownik Fundacji pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w organizowaniu 
Konferencji.  Od razu wpadłam w wir przygotowań: scenariusz, przygotowanie wolontariuszy, biule-
tyn, poczęstunek… Wszystko trzeba przygotować, a czas uciekał nieubłaganie.  Wśród obowiązków 
przypadł mi także ogromny zaszczyt poprowadzenia uroczystości otwarcia i części merytorycznej 
Konferencji wraz z Panem Sylwestrem Perytem. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z osobami 
niewidomymi. Nie wiedziałam jak do nich podejść, żeby udzielić pomocy, jak mówić, żeby nie ura-
zić. Bałam się dnia Konferencji, a jednocześnie oczekiwałam go z niecierpliwością. Noc przed, niebo 
przykryło nas kołdrą śniegu i pogłaskało ostrym mrozem. Wszyscy baliśmy się, że nasi goście nie 
dojadą. W ciągu pierwszych godzin kilka zaproszonych szkół odwołało swoje przybycie. Wszyscy 
bali się nadchodzących godzin. Ale ku naszemu zaskoczeniu uczestnicy zaczęli zapełniać salę 
Konferencyjną jeszcze przed 10.30. Konferencja przy pełnej sali rozpoczęła się niemal punktualnie.

Po przywitaniu znamienitych gości i rozdaniu Idoli rozpoczęła się sesja merytoryczna. Z ust refe-
rentów padały trudne do wymówienia i niezrozumiałe dla mnie słowa: komórki macierzyste, tyflo-
informatyka, audiodeskrypcja.  Moja uwaga skupiła się więc na widowni. Z uwagą śledziłam reakcje 
zasłuchanych uczestników, cieszyłam się konkursem i przerwami, podczas których z Panem Perytem 
poznawałam środowisko osób niewidomych. Dzień uciekł przeciekając przez palce. Zmęczona, choć 
zadowolona, wróciłam do domu.

Drugi dzień miał być bardziej spokojny. Scenariusz był od dawna przygotowany. Nie miało wy-
darzyć się nic niezwykłego, oczywiście poza tym, że choroba krtani nie pozwoliła mi kontynuować 
swojej roli. Na miarę możliwości stałam się pomocą Pana Sylwestra – jego oczami, suflerką i osobą 
techniczną od mikrofonu. Znowu przywitanie gości, kilka słów i referaty. Doceniałam ich meryto-
ryczność, choć wciąż niewiele z nich rozumiałam. Pan Sylwester po krótkiej podpowiedzi zapowie-
dział referat Pani Barbary Planty, Dyrektor SOSW w Krakowie. Referat dotyczył działalności ośrodka, 
problemów z jakimi się boryka, a w szczególności tych spowodowanych przez tegoroczną powódź. 
Pani Barbara chciała podziękować za otrzymaną pomoc dla ośrodka, w szczególności Panu Prezesowi 
Markowi Kalbarczykowi, który w sposób szczególny przyczynił się do odremontowania zniszczo-
nej powodzią pracowni tyfloinformatycznej. Formą podziękowania był niezwykły pokaz talentów 
podopiecznych ośrodka. Na scenę wyszło dwóch chłopaków prowadzących pokaz. Siedziałam jak 
zaczarowana. Pamiętam każdą chwilę występu. Niewidoma osoba grająca na fortepianie, na trąbce, 
na akordeonie…W pamięci mam przepiękny, głęboki głos młodego chłopaka, który śpiewał utwór 
Michała Bajora, jego głębokie życzenia świąteczne i radość z występu. Takie chwile zmieniają nasta-
wienie. Poczułam nagle w sobie ogromną siłę, by pomagać osobom niewidomym. I uparcie zaczę-
łam dążyć do zamierzonego celu… Taki wpływ na ludzi potrafi mieć fundacyjna konferencja!

Maria Łukowska
Fundacja Szansa dla Niewidomych

FuNDAcJA PROWADZI NASZe śRODOWISKO DO KOleJNYcH SuKceSóW!

Jak co roku, w czasie grudniowej konferencji, podsumowujemy naszą pracę. Nie chodzi o ak-
tywność naszego zespołu, ale o wszystko, co udało się osiągnąć środowisku. Konferencja jest od 
lat największym spotkaniem niewidomych i niedowidzących oraz ich widzących przyjaciół, a też 
wszystkich zainteresowanych światem dotyku i dźwięku, czyli „światem bez obrazu”. W tym roku 
przybyło na konferencję około 1300 osób,  więc mamy powody uznać, że 2 i 3 grudnia 2010 to dobra 
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okazja do podsumowań, wytyczania celów na kolejny okres, tworzenia nowych projektów. co zatem 
osiągnęliśmy w ostatnim okresie? Kto spisał się na medal, kto nam, tj. niewidomym i niedowidzącym 
najwięcej pomógł, a kto zawiódł? co stwarza nadzieję na przyszłość i co stanowi porażkę, zawód?

Fundacja kończy trudny dla siebie rok. O ile w 2009 mogliśmy mówić o samych sukcesach, teraz 
musimy powiedzieć również o kłopotach. Do sukcesów 2010 roku należą owoce poprzedniego roku. 
To już w tym roku zapoznano się z naszym atlasem turystycznym dla niewidomych. To bardzo fajna 
publikacja. Jestem jej współautorem i nie wypada mi poświęcić jej zbyt wiele miejsca, ale fakt, że jest 
w naszym kraju tego rodzaju publikacja, musi być wspomniany. Atlas liczył pierwotnie 3 brajlowskie 
tomy, a na wniosek środowiska liczy ich aż 7. Nie dało się zamknąć tematu w mniejszej objętości, 
a jako autorzy nie chcieliśmy nikogo zawieść.  Jest tam 100 wypukłych rycin, map. uwypuklenie jest 
naniesione na  grafikę, przez co atlas jest dostępny zarówno dla niewidomych, jak i niedowidzących. 
Dotyczy to nie tylko rycin, map, ale również tekstu. Po prostu cała zawartość jest wydrukowana 
w wersji brajlowskiej i w druku powiększonym. Atlas bardzo spodobał się niewidomym w kraju oraz 
poza jego granicami.

Podobnie pięknie udał się album – biografia ludwika Braille’a. Fundacja wydała go w dwusetną 
rocznicę urodzin tego genialnego Francuza. To on zaprojektował dla niewidomych wypukły alfabet, 
którego używamy do tej pory. Nasz album zawiera niebywale ciekawą historię życia tego człowieka 
oraz mnóstwo ilustracji. Został przekazany w nakładzie 8000 wszędzie tam, gdzie o Braille’u koniecz-
nie trzeba wiedzieć. 

Fundacja wydała kilka innych poradników, a o każdym z nich można powiedzieć, że jest nowator-
ski. Po prostu widzimy inaczej rehabilitację inwalidów wzroku, niż inni. Naszym zdaniem niewidomi 
i słabowidzący mogą i powinni żyć jak wszyscy. Jest dostępne na rynku oprzyrządowanie i oprogra-
mowanie, które skutecznie niweluje skutki inwalidztwa wzroku. Nie przywracają one widzenia, ale 
pozwalają wykonać czynności, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania. Nie ma żadne-
go powodu martwić się, że niewidomi nie mogą dobrze umyć okien, kierować samochodem, grać 
w tenisa. Nasze środowisko nie musi tego robić, tak samo jak miliony widzących osób. Ile bowiem 
procent społeczeństwa potrafi i wykonuje w praktyce takie czynności? Skoro nie muszą tego robić 
niektórzy widzący, tym bardziej nie musimy my. Nam wystarczy możliwość poruszania się po mie-
ście i trafiania pod wybrany adres, wykonywania niezbędnych codziennych czynności, do których 
rzeczywiście jesteśmy zobowiązani, a na koniec możliwość samodzielnego odczytywania i zapisy-
wania informacji. Dzięki oprzyrządowaniu stajemy się pełnosprawnymi osobami i dlatego tak bar-
dzo walczymy o finanse na ich zakup.

W tym roku dokonaliśmy rzeczy, których sami się nie spodziewaliśmy. Pobiliśmy zaszczytny re-
kord w organizowaniu pomocy. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
w Krakowie został zalany ściekami w tegorocznej powodzi. utracono mnóstwo rzeczy: pianina, inne 
instrumenty muzyczne, komputery, pomoce naukowe. Fundacja SZANSA DlA NIeWIDOMYcH ogło-
siła międzynarodowy alarm z prośbą o pomoc dla tych uczniów. Poprosiliśmy wszystkich przyjaciół 
Polski oraz naszej fundacji o pomoc finansową. Zaangażowanie firm zagranicznych i polskich, które 
co roku przyjeżdżają na Konferencję i wystawę ReHA FOR THe BlIND IN POlAND, które nazwaliśmy 
Rodziną Reha,  przeszła najśmielsze nasze oczekiwania. Ich pomoc sięgnęła 300 tysięcy złotych, dzię-
ki której sfinansowaliśmy najnowocześniejszą pracownię tyfloinformatyczną nie tylko w Polsce, ale 
być może w całej europie. To niezwykłe, jak bardzo jesteśmy razem, gdy chodzi o nieszczęście, które 
spotkało niewidomych!

SZANSA DlA NIeWIDOMYcH prowadzi szkolenia rehabilitacyjne w najtrudniejszej z możliwych 
wersji. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Niewidomi w biznesie – czas na własną firmę” i proszę 
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sobie wyobrazić, że nasi podopieczni zakładają po jego przejściu swoje firmy, otwierają działalność 
gospodarczą. W ubiegłym roku prowadziliśmy świetny projekt „Dotrzeć do celu”, o charakterze pro-
zawodowym, dzięki któremu aż 11% kursantów znalazło za naszym pośrednictwem pracę! Niestety, 
w tym roku projekt ten nie był kontynuowany, gdyż PFRON za namową niektórych niewidomych 
narzekających na wszystko postanowił nie dofinansować nam tego zadania – a szkoda! Przecież ko-
lejnych 11% osób mogło znaleźć pracę!

Nasz zlot turystyczny zorganizowany w grudniu 2009 nie spodobał się kilku osobom. uczestnicy 
potwierdzili, że na zlocie było dobrze, ale inni mieli wątpliwości. Spowodowało to zawieszenie, albo 
nawet zablokowanie przez PFRON, realizacji projektu „Dotrzeć do celu” i kolejni niewidomi nie będą 
mogli skorzystać z naszej pomocy.  W marcu bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny zlot, tym 
razem w Jachrance. uczestniczyło w nim znowu około 70 osób i wszyscy twierdzili, że było świet-
nie. Zlot trwał 3 dni. Fundacja sfinansowała taki wyjazd  nie po raz pierwszy sama. Mieliśmy pokaz 
kolejnego filmu z audiodeskrypcją, turniej w showdown, wyścigi łodziami na Zalewie Zegrzyńskim, 
grillową kolację itd. 

Nasza instytucja umocniła swoją obecność w poszczególnych województwach. Najmocniejsi 
jesteśmy tam, gdzie mamy najaktywniejszych działaczy i pracowników: Kielce, Opole, Zielona Góra, 
lublin. Rozwija się Olsztyn, Kraków, łódź. coraz lepsi jesteśmy w Gdańsku i Rzeszowie. Kolejny tyflo-
punkt powstaje w Poznaniu i Katowicach.  

Fundacja zorganizowała tyle atrakcji towarzyszących tegorocznej Konferencji, że trudno je wyli-
czyć. Warto to zrobić, więc w niniejszym biuletynie pokrótce je przedstawiamy. 

Konferencji patronowały wybitne osobistości z Anną Komorowską, małżonką Prezydenta RP na 
czele. Dzięki tym patronatom Konferencja nabiera rozpędu i staje się jednym z najważniejszych wy-
darzeń w europie w tej dziedzinie.

Marek Kalbarczyk
Prezes Fundacji

PROGRAM KONFeReNcJI 

Program konferencji – dzień pierwszy 

 Uroczystości otwarcia, Sala im. Stefana Dembego:

11.00 Otwarcie Konferencji – powitanie gości – prowadzący konferencję: Przewodniczący Rady  
 Patronackiej Sylwester Peryt, pracowniczka Fundacji Maria łukowska, Dyrektor Fundacji  
 Monika Nowak

11.10 Wystąpienia specjalne – wystąpili: Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi  
 w laskach Władysław Gołąb, prezes Zarządu cross Piotr Dukaczewski, prezes Fundacji   
 Marek Kalbarczyk

11.40 Ogłoszenie wyników konkursu IDOl 2010 w kategorii IDOl śRODOWISKA
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 Sesja merytoryczna, Sala im. Stefana Dembego:

12.00 Komórki macierzyste w terapii schorzeń wzroku – dr hab. leonora Bużańska, Pracownia  
 Bioinżynierii Komórek Macierzystych, Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK im. M.   
 Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

12.15 Wielkie serce i myśli ofiarowane niewidomym – stulecie istnienia Towarzystwa Opieki nad  
 Ociemniałymi w laskach – Władysław Gołąb, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi  
 w laskach

12.30 Fakty i mity o pomocy finansowej Państwa dla niewidomych – Adam Kalbarczyk, uKSW,  
 Fundacja Szansa dla Niewidomych

12.45 czy niewidomi mogą sprawnie poruszać się w przestrzeni publicznej? – Rafał    
 charłampowicz, uniwersytet Gdański

13.00 Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce –  
 Henryk lubawy w imieniu swoim oraz dr Anny Furman, edyty Bogusz, dr Piotra Perza, uAM  
 oraz dr Marka Niewiarowicza, uM w Poznaniu

13.15 Makiety przestrzenne i mapy dla niewidzącego turysty – lucyna Zaleska, SOSW dla Dzieci  
 Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

13.30 Współpraca szkoły w Krakowie z Muzeum Narodowym; projekt „Dotknąć Krakowa” – Anna  
 Ożóg, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

15.00 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
 i łabowidzących „cross” oraz jego pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu osób   
 niewidomych

15.30 „Quo Vadis” – film z audiodeskrypcją na żywo – przygotowała Dr Agnieszka Szarkowska,  
 uW

Kino również dla niewidomych
Od dłuższego czasu pani Agnieszka prezentuje naszym gościom swoje prace. Można to nazwać 

kinem również dla niewidomych. Po sesji merytorycznej pierwszego dnia odtworzyliśmy film „Quo 
Vadis” z audiodeskrypcją. Pokaz był przystosowany do potrzeb  niewidomych dzięki audiodeskryp-
cji, która jest techniką narracyjną. Przy pomocy dodatkowych opisów umożliwia odbiór treści wizu-
alnych. Tym razem mieliśmy do czynienia z deskrypcją na żywo. W ubiegłym roku prezentowany film 
"Dzień świra" był audiodeskrybowany przy pomocy syntezatora mowy. 

Międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla 
inwalidów wzroku

Wystawa odbyła się w Sali Załuskich i Mozaikowej, pierwszego dnia Konferencji w godzinach 
13.00 do 18.00. Jest to największa wystawa tyflorehabilitacyjna nie tylko w Polsce, ale w całej europie 
Wschodniej i środkowej. Jest ona umieszczona od lat w kalendarzu najważniejszych wydarzeń w tej 
dziedzinie, na których warto być. Fundacja od lat otrzymuje rozliczne słowa uznania ze strony wy-
stawców. uważają, że warszawskie spotkanie ma wyjątkowy charakter, w którym wyczuwa się od-
mienny klimat od pozostałych. Tworzą go zapewne dodatkowe imprezy towarzyszące Konferencji 
i wystawie, dzięki którym wydarzenie to staje się rzeczywiście wielkim spotkaniem niewidomych 
oraz ich widzących przyjaciół. Tym razem wystawa odbywała się  pod hasłem „Nowoczesne produk-
ty rehabilitacyjne dla niewidomych są w sklepach, ale nie w domach niewidomychnwymagających 
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pomocy”. Na wystawie, obok producentów, różnorodnych firm, zaprezentowały się organizacje spo-
łeczne, fundacje, instytucje związane z tym środowiskiem, uczelnie, szkoły. Zobaczyliśmy programy 
powiększające obraz, brajlowskie monitory, drukarki i notatniki, niesamowite urządzenia i programy 
mówiące, sprzęt służący udźwiękowieniu otoczenia oraz urządzenia odtwarzające. Po raz pierwszy 
na wystawie ReHA mogliśmy zobaczyć wypukłą grafikę. W osobnej części zamieszczamy spis wy-
stawców i krótkie ich przedstawienie.

Wystawa książki dla niewidomych – niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie zapi-
su brajlowskiego oraz nagrań audio

Wystawa ta odbywała się pierwszego dnia Konferencji w godzinach 13.00 do 18.00 w Sali 
Tatrzańskiej.  

Wśród najpoważniejszych psychospołecznych konsekwencji niepełnosprawności wzroku wy-
mienia się utrudnienia w sferze orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz ograni-
czony dostęp do słowa pisanego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wzroku szerokiego 
dostępu do słowa pisanego i systemu biblioteczno-informacyjnego należy uznać za integralny ele-
ment szeroko pojętego procesu rehabilitacji, a tym samym eliminacji  społecznego upośledzenia tej 
grupy obywateli.

Pomimo rozwoju technologii tyfloinformatycznych, edytorstwa i bibliotekarstwa dla osób z nie-
pełnosprawnością wzroku, dostęp tych osób do książki  i biblioteki, a więc do informacji, jest na-
dal ograniczony. Wśród przyczyn wymienia się m.in.: ograniczony dostęp do stron internetowych, 
bibliotek, ograniczenia w produkcji wydawnictw w formatach alternatywnych wynikające z prawa 
autorskiego itp. Tymczasem problematyka ta staje się coraz donioślejsza, zwłaszcza w kontekście 
kształtującego się społeczeństwa informacyjnego, generującego grupy wykluczenia społecznego. 

Współczesna książka niewidomego, we wszystkich jej wersjach wydawniczych, zarówno w pro-
cesie wytwarzania, jak i udostępniania, bezwzględnie łączy się z nowoczesnymi technologiami in-
formacyjnymi. Nowe technologie w ogóle, jak i proces poznawczy, któremu sprzyjają, wspomagają 
psychospołeczne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. Budują przede wszystkim poczucie 
niezależności i samodzielności. Pozwalają niewidomym zarówno na komunikowanie się z innymi, 
jak i – przez umożliwienie twórczej działalności – na aktywny i pełny udział w życiu społecznym, 
także w obszarze zawodowym.

W Polsce nowoczesne rozwiązania edytorskie i biblioteczne realizuje od 1997 roku Biblioteka 
uniwersytetu Warszawskiego. W uniwersyteckiej Bibliotece Książki Mówionej nagrywano podręcz-
niki akademickie dla studentów niewidomych i słabowidzących. 

Międzynarodowym standardom bibliotecznym stara się sprostać Biblioteka centralna Polskiego 
Związku Niewidomych. Odnotować także należy działalność warszawskiej Spółdzielni „Nowa Praca 
Niewidomych” – twórcy tzw. książki w formacie „czytak”.

W Polsce brak jest ścisłej współpracy bibliotek, wydawców, organizacji pozarządowych i placó-
wek edukacyjnych na rzecz powszechności i wysokiego poziomu usług biblioteczno-informacyj-
nych. Nie ma też centralnego katalogu materiałów bibliotecznych w formatach alternatywnych. 
Dotkliwie odczuwane jest niedostateczne wsparcie finansowe państwa w zakresie wyposażenia 
placówek edukacyjnych, bibliotecznych i osób indywidualnych w technologie tyfloinformatycz-
ne. Niezbędny jest system wsparcia firm komputerowych, pracujących nad doskonaleniem urzą-
dzeń tyfloinformatycznych.



16

W dziedzinie tyflografiki, bez której niemożliwa jest właściwa edukacja i rehabilitacja, niezbędne 
pozostaje: wprowadzenie w sposób obowiązujący jednolitych zasad redagowania i adaptowania 
grafiki do możliwości odczytu przez osoby niewidome, a także prowadzenie internetowego ogólno-
polskiego katalogu dostępnych w kraju materiałów tyflograficznych.

W świetle powyższych rozważań  rodzą się pytania: co to jest „książka dla niewidomego”? czy 
wobec osiągnięć tyfloinformatyki osoba niepełnosprawna wzrokowo jest nadal osobą niesprawną 
czytelniczo? co ogranicza osobom z niepełnosprawnością wzroku dostęp do utrwalonego w piśmie 
dorobku myśli i ducha ludzkiego? Jakie są tendencje światowego w zakresie obsługi osób z niepeł-
nosprawnością wzroku?

Powyższe problemy i pytania były przesłanką do zorganizowania wystawy „Książka dla niewido-
mych” podczas VIII edycji naszej Konferencji. Do udziału w wystawie książki zaproszono 21 wydaw-
ców, w tym m.in. wydawnictwa brajlowskie, audioobuków,  książek edukacyjnych, w tym z zapisem 
brajlowskim, atlasów i map tyflograficznych, pomocy szkolnych, planów komunikacyjnych miast, 
książkowych publikacji reliefowych, podręczników do nauki orientacji przestrzennej, reliefowych 
grafik dotykowych polskich zabytków i budynków. Po raz pierwszy udostępniono kolekcję malar-
stwa indywidualnego z Muzeum śląskiego dla zwiedzających z dysfunkcją wzroku.

W wystawie wzięło udział 10 firm:

1. Altix sp. z o.o.,
2. Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o., 
3. Biblioteka PZN,
4. Fundacja Szansa dla Niewidomych, 
5. Heraclon Internacional, 
6. Muzeum śląskie, 
7. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Młodzieży Słabowidzącej z lublina,
8. Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej „Tyflograf”,
9. Wydawnictwo PZN Sp. z o.o.,
10. Zarząd Główny PZN.

 Należy odnotować, że wydawnictwo „Agora” nie mogło uczestniczyć w wystawie ze wzglę-
dów obiektywnych, ale przekazało (na nagrody) dwie kolekcje audiobooków pt. ”Mistrzowie słowa” 
oraz „Najpiękniejsze bajki świata”, co sprawiło ogromną radość naszym beneficjentom. Z kolei na-
sza Fundacja zdobyła kilka książek, które należy traktować jak rarytasy. Kto bowiem w Polsce ma 
podręczniki notacyjne do zapisu tekstu matematycznego z różnych krajów? Kto ma w domu książki 
wydrukowane w brajlu w różnych językach? Kto wydał siedmiotomowy atlas turystyczny ze stu wy-
pukłymi mapami i rycinami najciekawszych w kraju zabytków?

 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Odwiedziło ją około 500 osób, wobec czego 
Fundacja zamierza rozwijać ten temat przy okazji kolejnych edycji Konferencji.   

Dr Grzegorz Szymaniuk
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Mistrzostwa Polski w ping-pongu dla niewidomych o puchar Prezesa Fundacji, 
zawody strzeleckie oraz ciekawe konkursy w „Gabinecie dotyku i dźwięku” 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących cross prze-
prowadziło rozgrywki w dwóch stosunkowo nowych dziedzinach sportu niewidomych: strzelaniu 
laserowym, czyli bezwzrokowym, które upowszechnia się od 2006 r. oraz w showdown – sporcie 
zbliżonym do ping-ponga, którego oficjalne zasady gry zarejestrowano w 2009 r. 

Zaprezentowano pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu par tancerzy zrzeszonych 
w klubach stowarzyszenia cross. usłyszeliśmy dźwięki m.in. tak lubianej przez tancerzy muzyki la-
tynoskiej, w rytm której bardzo profesjonalnie poruszali się tancerze. Był  to pokaz unikatowy, gdyż 
poza Polską nigdzie na świecie nie odbywają się pokazy tańca osób z dysfunkcją wzroku.

Showdown na Konferencji Reha zaprezentowano po raz drugi, w tym roku jednak nie był to 
mecz pokazowy, ale pierwsze rozgrywki o Puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych w ran-
dze Mistrzostw Polski. Miały one miejsce w Sali Tatrzańskiej, pierwszego dnia  w godzinach 13.00 do 
18.00. Ponieważ dyscyplina dopiero się rozwija, do zawodów dopuszczono wszystkie osoby z dys-
funkcją wzroku, które chciały spróbować swoich sił. Do rozgrywek przystąpiło 20 osób. Rozegrano 
ćwierćfinały, półfinały i finał z podziałem na konkurencję kobiet i mężczyzn.

Gra toczy się na specjalnym stole o kształcie i wielkości zbliżonych do zwykłego stołu ping-pon-
gowego, ze ściankami bocznymi otaczającymi go ze wszystkich stron. Stół ma zaokrąglone narożniki 
i jest przedzielony poprzecznie na pół pionową tablicą zawieszoną nad nim, pod którą toczy się 
dźwiękowa piłeczka. Na krańcowych brzegach stołu znajdują się dosyć duże otwory, a w nich kie-
szenie bramek – to siatki, do których może wpadać piłka. Właśnie o to chodzi, by wbić do nich piłkę. 
Paletki do showdown są prostokątne o wydłużonym kształcie, a na ich krótszym boku znajdują się 
rączki. Gracze trzymają paletki za te rączki poziomo i starają się zasłonić bramkę. Głównym jednak 
ich zadaniem jest oczywiście odbijanie piłeczki. Należy to robić przemyślnie i mocno. Po pierw-
szym uderzeniu piłka musi odbić się od brzegu stołu na połowie przeciwnika, tak jak w normalnym 
ping-pongu należy odbić piłeczkę od powierzchni stołu na drugiej jego połowie. Za wbicie piłki do 
bramki przeciwnika dostaje się dwa punkty, a za jej zbyt duże uniesienie ponad powierzchnię stołu 
i uderzenie w tablicę oddzielającą dwie połowy stołu – traci się 1 punkt. 

Do finału zawodnicy grali jeden set do 11 punktów, ograniczony czasem 8 minut, ale po 4 minu-
tach następowała zmiana stron. Finał rozgrywany był do dwóch wygranych setów do 11 punktów, 
ograniczonych czasem 5 minut. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju mieli obowiązkowo 
oczy zasłonięte goglami, a na rękach ochronne rękawice. Mecz sędziowali sędzia czasowy i punkto-
wy. Gra jest dosyć hałaśliwa, toteż niełatwo zorientować się jak obronić bramkę. Niełatwo też ude-
rzać piłkę tak, by miała szanse wpaść do bramki przeciwnika. Trzeba być wytrawnym graczem, by to 
wszystko nie było kwestią przypadku. Początkujący mogą liczyć jedynie na szczęście. 

Puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych wręczono: w kategorii kobiet – ewie Bilewicz, 
drugie miejsce przypadło Annie Kłos, trzecie – Monice Tokarzewskiej. W kategorii mężczyzn Puchar 
zdobył Sławomir Stefanek, drugie miejsce – łukasz Zastępski, trzecie miejsce – Sylwester Dołasiński. 
Zawodnicy otrzymali również cenne nagrody finansowe i rzeczowe, w tym sprzęt codziennego 
użytku przydatny niewidomym i słabowidzącym.

Z wielkim zainteresowaniem, zarówno osób widzących jak i niewidomych goszczących na 
Konferencji, spotkały się rozgrywki w strzelaniu laserowym. Toczyły się one w Sali Bankietowej, w go-
dzinach 14.00 do 18.00 pierwszego dnia konferencji. Wiele osób, zwłaszcza widzących, miało po raz 



18

pierwszy okazję zetknąć się z tą dyscypliną i konkurować z niewidomymi, podkreślając integracyjną 
atrakcyjność tego konkursu. Zarejestrowało się 33 chętnych, mniej więcej po równo zawodników 
i zawodniczek. 

Strzelectwo laserowe niewidomych rozgrywa się przy użyciu symulatora tarczy połączonej 
z komputerem. Zawodnik celując do tarczy z pistoletu lub karabinka laserowego wywołuje wyge-
nerowanie określonych sygnałów dźwiękowych. Kiedy promień lasera zbliża się do środka tarczy, 
słychać narastający, ciągły i coraz wyższy dźwięk. Oddanie celnego strzału, tak jak w strzelectwie 
osób widzących, wymaga osiągnięcia wysokiego skupienia i ustabilizowania broni. Aby wyrównać 
szanse, wszyscy zawodnicy mają założone gogle przysłaniające oczy i wygrywają ci, którzy potrafią 
najlepiej wykorzystać zmysł słuchu. W Polsce rozgrywane są mistrzostwa indywidualne i grupowe 
w tej dyscyplinie. 

W konkursie rozegranym przy okazji Konferencji najlepsi okazali się: wśród kobiet odpowied-
nio – Dorota Wikło, Agnieszka Tomaszewska i Joanna Popławska; wśród mężczyzn kolejno – Adam 
Kalbarczyk, Ryszard Bidzkuch i Andrzej Modrzewski. Zwycięzcy otrzymali oprogramowanie kom-
puterowe firmy Adobe. Adam Kalbarczyk jako syn Prezesa strzelał poza konkursem i nie odebrał 
nagrody. 

Gabinet dotyku i dźwięku 
To miejsce przygotowane przede wszystkim z myślą o widzących gościach Konferencji. 

Zaprosiliśmy do kompletnej ciemni, w zwykłym pokoju, w którym wszyscy będą mieli zasłonięte 
oczy – widzący, niedowidzący i niewidomi – sprawiedliwie. Pokój ten nazwaliśmy  „Gabinetem do-
tyku i dźwięku”, bo tylko na te zmysły można było tam liczyć. co potrafimy rozpoznać i odczytać 
bezwzrokowo? Jak radzimy sobie z dotarciem do celu w ciemnościach? Niewidomi też widzą, choć 
inaczej! czy słyszeli Państwo o „trzecim oku”? czy to prawda, że zwłaszcza niewidomi odczuwają 
jego istnienie? czy właśnie ono wyjaśnia zjawisko tzw. ślepowidzenia? Fundacja zaprezentowała 
różnorodne przykłady świadczące za tym, że niewidomi widzą i potrafią „patrzeć bezwzrokowo”. 
Nie jest to jednak tylko ich zdolność. Tak samo mają i widzący, tyle że oni nie muszą z tego korzystać 
na co dzień, a tylko od święta! W zaciemnionej sali, w goglach na oczach, i oni mieli sposobność 
funkcjonować przez chwilę jak osoba niewidoma, poznając i korzystając z udogodnień technicz-
nych, z których niewidomi muszą korzystać. Nie brakowało też osób z dysfunkcją wzroku, dla któ-
rych przynajmniej niektóre wykorzystywane pomoce były nowością, a prowadzone konkursy okazją 
do dobrej zabawy. W każdym dniu Konferencji w zabawach uczestniczyło około 100 osób, które 
z gabinetu wychodziły bogatsze o nowe wrażenia i doświadczenia, a najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach – także o nagrody.

Niewidzący egzekutorzy rzutów karnych oraz bramkarze. 

Konkurs rozgrywany był w dwóch wariantach – oceniano skuteczność napastnika, bądź bram-
karza. Napastnik kopał po ziemi udźwiękowioną piłkę futbolową, a bramkarz miał za zadanie nie 
wpuścić jej za linię bramkową.

Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera. 

Ochotnik miał zasłonięte oczy i przepisywał podyktowane zdanie, które wysłuchiwał poprzez 
syntezator mowy. Jeśli był szybki i w przewidzianym czasie 1,5 minuty zdążył przepisać zdanie, do-
stawał następne o wyższym poziomie trudności, za które zdobywał dodatkowe punkty. liczył się 
czas i poprawność przepisanego tekstu.



19

Które kartki są zapisane, a które czyste?

Ochotnik miał za zadanie posegregować kartki na dwie grupy (zapisane i czyste), przy pomocy 
testera kolorów, który jest też czujnikiem światła oraz informatorem czy badana powierzchnia jest 
idealnie biała, czy nie (w jak najkrótszym czasie).

Posegreguj kolory parami. 

Ochotnik otrzymywał wymieszane kartki, na których nadrukowano figury geometryczne wy-
pełnione różnymi kolorami. Każda figura miała swoją parę. Zadanie polegało na połączeniu dzięki 
testerowi kolorów w pary figur w tym samym kolorze.

Skąd dochodzi światło?

Zadaniem uczestnika było wskazanie przy pomocy czujnika światła,  skąd dochodzi światło emi-
towane przez latarkę. Należało skierować na nią czujnik, a ocena zależała od celności wskazania.

Układanie klocków. 

Posługując się testerem kolorów uczestnik układa z klocków coś fajnego w formie, dobierając 
odpowiednio kolory. Ma na to ograniczony czas.

Labiryntem do źródła dźwięku. 

Kierując się w stronę dzwonka, uczestnik ma do pokonania labirynt ustawiony z krzeseł. Pomaga 
sobie przy tym laską. liczy się najkrótszy czas przedostania się do źródła dźwięku.

Bezpłatne porady dotyczące kreowania swojego wizerunku połączone z na-
uką makijażu

Po raz kolejny Fundacja zorganizowała tego typu porady. Przekonaliśmy się, że cieszą się one 
naprawdę dużym wzięciem. Skoro tak, warto kontynuować ten dobry pomysł. Porady odbywały się 
w ciągu dwóch dni konferencyjnych w Sali Mozaikowej, a pierwszego w godzinach 13.00 do 18.00. 
Skorzystaliśmy z pomocy świetnej wizażystki, która doradzała w kwestii kreowania wizerunku, nauki 
makijażu. Właśnie ten zakres cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem. Panowie mogli sko-
rzystać z porad dotyczących doboru garderoby, by nie uważali, że zostali pominięci, gdy Panie miały 
możliwość poznania m.in. sztuki idealnego makijażu.

Program konferencji – dzień drugi

 Sesja merytoryczna, sala im. Stefana Dembego

10.00 Szanse dla niewidomych; czy nazwa Fundacji jest adekwatna do jej działalności? – Monika  
 Nowak, Dyrektor Fundacji 

10.10 Nauka bez barier; sylwetki niewidomych twórców i naukowców – Mateusz ciborowski,   
 Zastępca Dyrektora Biblioteki centralnej PZN

10.20 Jak radzą sobie niewidomi w skonfliktowanej i pogrążonej w kryzysie ukrainie?    
 – przedstawiciel ukraińskiego Związku Niewidomych

10.40 Postępy środowiska niewidomych w Rumunii po akcesji do unii europejskiej    
 – przedstawiciel Rumuńskiego Związku Niewidomych
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11.00 Prezentacja działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Krakowie oraz  
 świetny występ zespołu artystycznego z tej szkoły

12.00 Współczesne organizacje społeczne środowiska osób niewidomych i słabowidzących – dr  
 Magdalena Wałachowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

12.15 Ogłoszenie wyników konkursu IDOl 2010 w kategoriach: Produkt i Firma VIII edycji   
 Konferencji

12.30 Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie tyfloinformatyki na świecie      
 – wystąpienia wyróżniających się producentów

W drugim dniu kontynuowana była Międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i opro-
gramowania dla inwalidów wzroku, która trwała od godziny 11.30 do 17.30 w tych samych salach, 
co pierwszego dnia (Sala Załuskich i Mozaikowa). Z kolei porady dotyczące wizerunku połączone 
z nauką makijażu trwały od 11.30 do 17.30 również w Sali Mozaikowej, obok wystawy rehabilitacyj-
nej. Rozdanie nagród dla uczestników konkursów prowadzonych w „Gabinecie dotyku i dźwięku” 
miało miejsce o godzinie 11.30 w Sali Bankietowej. Wystawa książki dla niewidomych była także 
kontynuowana w drugim dniu Konferencji, tym razem w godzinach 11.30 do 17.30. Odbywała się jak 
wcześniej w  Sali Tatrzańskiej. 

KONceRT JANuSZA SKOWRONA Z ZeSPOłeM

Konferencja ReHA FOR THe BlIND IN POlAND jest okazją do spotkania niezwykłych, zdolnych 
ludzi, którym niepełnosprawność nie przeszkodziła w rozwinięciu talentu. W tym roku naszym 
i Państwa gościem był Janusz Skowron, wybitny pianista jazzowy, kompozytor i aranżer oraz wspo-
pracujcy z nim wybitni muzycy: Robert Murakowski – trębacz, Michał Franciszek Barański – kontrabas.

Pierwsze kroki w grze na fortepianie stawiał w szkole dla niewidomych w laskach. Brawurowo 
zadebiutował w 1979 jako pianista jazzowy w kwintecie Kazimierza Jonkisza. W latach 1981-84 roz-
począł współpracę z grupą „String connection”. Współpraca ta umożliwiła mu dokonanie wielu na-
grań radiowych i płytowych. Kolejnym ważnym momentem w muzycznej karierze pianisty był rok 
1985, kiedy do współtworzenia zaprosił go Tomasz Stańko. Współpracował również z Antymosem 
Apostolisem, Zbigniewem lewandowskim, Zbigniewem Jaremko, Zbigniewem Namysłowskim, 
Maciejem Sikałą. Jest rozchwytywanym muzykiem studyjnym, chętnie współpracującym również 
z artystami nie-jazzowymi. Doskonale oceniane są jego nagrania z gwiazdami polskiej piosenki, 
takimi jak: Hanna Banaszak, ewa Bem, Grażyna łobaszewska, Justyna Steczkowska, czy Maryla 
Rodowicz. Ma w swoim dorobku także współpracę z wybitnymi Amerykanami, wśród których są: 
eric Marienthal, Bill evans, Randy Becker, Dean Brown oraz David Gilmor.

Konferencyjny koncert był świetny! Obecnych na Sali zafascynowała gra kontrabasisty i trębacza, 
ale genialnie grał właśnie Janusz Skowron. Pokazał, że jest prawdziwym mistrzem czyniąc, że spotka-
nie z nim Fundacji znakomicie się udało. To drugi jego występ na Konferencji. Pierwszy sprzed lat był 
też bardzo dobry, ale teraz mieliśmy jazz z najwyższej półki. Kilka lat temu Janusz zagrał z Piotrem 
Filarem i jego zespołem. Okazało się, że dobry jazz wygrywa z ładnymi piosenkami. W tym roku 
zespół został zmuszony do bisu. czekamy więc na jeszcze więcej!
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KONceRT cHOPINOWSKI MARcINA KOZIAKA

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin najwybitniejszego kompozytora wszech-
czasów – Fryderyka chopina. Jego muzyka była i jest wyrazem polskich tęsknot oraz nadziei. Jest 
również wyjątkowo ważna dla niewidomych. Naszą Konferencję zaszczycił swoim występem Marcin 
Koziak wybitny pianista, który został znakomicie oceniony przez komentatorów po występie w trze-
cim etapie Konkursu chopinowskiego.

Marcin Koziak urodził się w 1989 roku w Krakowie. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie 
w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa. Został wielokrotnym laureatem ogólnopolskich i międzyna-
rodowych konkursów, m.in I nagrody w II Międzynarodowym Konkursie chopinowskim dla Młodych 
Pianistów (Budapeszt 2006), II nagrody i trzech nagród dodatkowych w VII Międzynarodowym 
Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz 2007). Był gościem wie-
lu festiwali, m.in. w Pekinie -ASeM culture and Arts Festival (2009), Kijowie – X Kiev Summer Music 
evenings (2007). Koncertował z takimi orkiestrami jak china National Symphony Orchestra, Orkiestra 
Filharmonii Narodowej; pod batutą takich dyrygentów, jak Alexander lazarev, Antoni Wit, Xieyang 
chen, Maximiano Valdés. Marcin Koziak występował w wielu krajach europy oraz w Rosji, Japonii 
i chinach, w renomowanych salach, takich jak Forbidden city concert Hall (Pekin), National centre for 
the Performing Arts (Pekin), Art center of Kobe (Kobe, Japonia), Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
Był stypendystą m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2008”, a w latach 
2002-2008 Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Koncert był po prostu cudowny! Pianista zagrał wspaniale. Słuchacze wysłuchali jego gry z za-
partym tchem, a sam muzyk udowodnił, że opinia, iż należało mu się miejsce w finale Konkursu 
chopinowskiego, jest słuszna. Dał z siebie wszystko, a po koncercie otrzymał gromkie brawa. Wszyscy 
chcieliby go słuchać dłużej, ale z powodów obiektywnych Marcin Koziak nie mógł już grać. Okazało 
się też, że to bardzo sympatyczny młody człowiek, którego omijają takie cechy jak niedostępność, 
zarozumiałość, pycha. Jest skromny i bardzo oddany swojej pasji oraz słuchaczom. Zagrał dla gości 
Fundacji bezpłatnie, chcąc zrobić wszystkim niewidomym, zwłaszcza z lasek, taki piękny prezent. 

TRANSMISJA INTeRNeTOWA KONFeReNcJI

Już od kilku lat Fundacja relacjonuje konferencję przez internet. Nadajemy nie tylko sesję me-
rytoryczną, ale relacjonujemy wszystkie dodatkowe atrakcje towarzyszące konferencji. Korzystają 
z tego nie tylko internauci, ale również osoby biorące udział w wydarzeniu osobiście. Obok Sali głów-
nej znajdują się kabiny, w których mogą pracować tłumacze. Fundacja zatrudniła trzech tłumaczy, 
którzy relacjonowali wydarzenie w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Dzięki temu 
grono osób korzystających z informacji przekazywanych 2 i 3 grudnia rozszerzyło się do środowisk 
niewidomych i niedowidzących w całej europie. chcemy by Warszawa oferowała coś ciekawego 
im wszystkim.

Każdy widz obecny na Sali mógł pobrać bezprzewodowe słuchawki, dzięki którym mógł słuchać 
relacji w wybranym przez siebie języku. W ten sposób polskie referaty i wystąpienia stały się dostęp-
ne i zrozumiałe dla gości obcojęzycznych a wygłaszane po angielsku lub rosyjsku zrozumiałe dla 
gości z kraju. Słuchawki przydały się też podczas projekcji filmu z audiodeskrypcją. 

Jak wcześniej ogłosiliśmy (pół żartem, pół serio), audiodeskrybowaliśmy całą konferencję. 
Fundacja wynajęła sprawozdawcę, który przeprowadzał wywiady z gośćmi, wystawcami, ale rów-
nież opisywał miejsca, klimat, atmosferę, związane z wydarzeniem. Jego zadaniem również było 
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opowiadanie tego, co widać, a więc omawianie jak wyglądają sale, choinka, artyści, referenci, stoiska 
wystawowe itd. Zdaniem słuchaczy nie wyszło to nam najlepiej, ale byłą to pierwsza próba w tej 
dziedzinie. Zamierzamy ten pomysł rozwijać. 

cZY FuNDAcJA TO BARDZIeJ SZANSA DlA WYBITNYcH OSóB, cZY DlA NIeJ SAMeJ?

Słowo "idol" przez wieki zmieniało swoje znaczenie. Współcześnie definiowane jest jako „osoba 
będąca obiektem czyjegoś szczególnego podziwu”. świat nie jest pełen idoli, którzy są wzorami 
w rozmaitych dziedzinach. Na szczęście można jednak pewną liczbę takich osób znaleźć, a potem 
podziwiać. Być idolem nie jest łatwo. Najpierw trzeba być kimś wybitnym, czyli zdobyć wykształ-
cenie, umieć robić rzeczy wyjątkowe, spełnić oczekiwania oceniających, a potem wytrzymać ciężar 
popularności. Mimo tak wielu trudności warto nim być. Fundacyjni Idole z poprzednich edycji konfe-
rencji zdali egzamin. Wszyscy pracowali dla innych. Niektórzy oddalili się już od naszego środowiska. 
Mam na myśli przede wszystkim jedynego do tej pory Idola Specjalnego, którym została pani Zofia 
Morawska z lasek. W tym roku zmarła. Po niemal 106 niesamowitych latach życia oraz ponad sie-
demdziesięciu latach pracy dla niewidomych zostawiła Dzieło lasek pod opieką swoich współpra-
cowników i przyjaciół. Kilka innych osób odeszło na zasłużone i uczciwie zapracowane emerytury, 
jeszcze inni zmienili pracę i pomagają gdzie indziej. Większość z nami została i nadal nam pomaga! 
Z wieloma Idolami Fundacji Szansa dla Niewidomych spotykamy się często, na przykład na kolejnych 
konferencjach Reha for the Blind in Poland. Od roku 1999 zmieniał się regulamin konkursu. Najpierw 
mogli w nim brać udział niemal wszyscy. Potem wprowadzaliśmy kolejne zasady. Fundacja stopnio-
wo organizowała coraz bardziej profesjonalną weryfikację. W pierwszym roku konkurs prowadził 
Zarząd Fundacji wraz z grupą przyjaciół. Kandydatów zgłaszały znane w środowisku osobistości. 
W zasadzie każdy zgłoszony wtedy kandydat zostawał Idolem. Było to organizowane na fali emocji, 
że niewidomi mogą cieszyć się mówiącymi komputerami już od dziesięciu lat. Każdy, kto pomagał 
w procesie udostępniania ich był dla Fundacji zasłużony. W następnych latach kandydatów oceniało 
grono najwybitniejszych osób, które cieszą się powszechnym zaufaniem. Wreszcie powstało formal-
ne jury, a następnie Kapituła Konkursu składająca się z Idoli wybranych w poprzednich latach. Te 
osoby, w tajnym głosowaniu, wybierały Idoli spośród kandydatów. 

Świat pełen idei

Steve Bennett zawsze jest gotów do pomocy. Nie ma sprawy, z którą nie można się do niego zwrócić. 
Dla Polaków, firma Dolphin jest taka, jak Steve! Doskonale rozumie polski rynek, który nie jest przecież tak 
bogaty, jak na Zachodzie. Jako dyrektor do spraw sprzedaży kieruje relacjami z klientami. 10 lat temu zde-
cydował, że chce pracować w dziedzinie, w której fundamentalnie zmienia się życie innych ludzi. Dzisiaj 
wierzy w misję Dolphina polegającą na dostarczaniu rozwiązań umożliwiających niewidomym efektyw-
ny dostęp do technologii, z których korzystają wszyscy. Występował w imieniu firmy m.in. na konferen-
cjach ATIA i CSUN, jak również na wielu seminariach na całym świecie. Można go spotkać na stoiskach 
firmy Dolphin, gdzie chętnie i przyjaźnie przekazuje swoje doświadczenie. Dzięki jego zaangażowaniu 
szkoła krakowska otrzymała licencje programu Supernova na wszystkie komputery w nowej pracowni 
tyfloinformatycznej. 
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Może warto po latach przypomnieć listę Idoli z poprzednich edycji konferencji – chociażby dla 
złożenia im po raz kolejny podziękowań i gratulacji.

Spis osób wyróżnionych dyplomami w roku 1999:

1. Sylwester Peryt – Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji, były Prezes ZG PZN, Prezes 
ZO PZN oddziału mazowieckiego,

2. Dr Stanisław Jakubowski – wybitny informatyk, doradca PFRON,
3. Prof. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – członek Rady Patronackiej Fundacji, prorektor APS, 

Dziekan uKSW,
4. Jacek Kwapisz – członek Rady Patronackiej Fundacji, wybitny rehabilitant,
5. Dr Stanisław Kotowski – Dyr. ZG PZN,
6. Konrad łukaszewicz – elektronik,
7. Igor Busłowicz – Przewodniczący Rady Fundatorów, informatyk,
8. Radosław Tarnowski – elektronik, 
9. Andrzej Pokorski – elektronik,
10. łukasz Fołtyn – informatyk,
11. Krzysztof Kowalczyk – menadżer,
12. Paweł Wdówik – Dyr. BON uW,
13. Zenon Grodzki – informatyk,
14. Jan świerczek – nauczyciel,
15. edward Szneler – nauczyciel,
16. Włodzimierz Stefanek – informatyk, szkoleniowiec,
17. Jan Gawlik – elektronik,
18. cezary Dołęga – informatyk,
19. Grzegorz Kukiełka – bibliotekarz,
20. Sławomir Klimkowski – bibliotekarz,
21. Andrzej Woch – informatyk,
22. Henryk Wereda – nauczyciel,
23. leszek Więdłocha – działacz społeczny, masażysta,
24. Renata Olszewska – szkoleniowiec,
25. Włodzimierz Miziołek – nauczyciel,
26. Gazeta Wyborcza,
27. Readers Digest,
28. Ambasada Kanady w Polsce.

Spis osób wyróżnionych dyplomami w roku 2001:

1. Władysław Gołąb – prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w laskach,
2. Piotr Grocholski – Dyr. OSW w laskach,
3. Anna Tomaszewska – Dyr. SOSW w łodzi,
4. Halina łukasik – Dyr. SOSW w Dąbrowie Górniczej,
5. ewa Maliba – Dyr. SOSW w Dąbrowie Górniczej,
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6. Ryszarda Dziubińska – Dyr. SOSW w Warszawie,
7. ewa Kryńska – Dyr. SOSW w Warszawie,
8. Mieczysław Kozłowski – Dyr. SOSW w Krakowie,
9. Irena Koperska – Dyr. SOSW we Wrocławiu,
10. Magdalena Szyszka – prawnik,
11. Joanna Pawłowska – absolwentka prawa, masażystka,
12. Dr Jan Omieciński – matematyk uł,
13. Magdalena Maciejewska – dziennikarz,
14. Justyna Janas – dziennikarz.

Spis osób wyróżnionych dyplomami w roku 2003:

1. Helena Jakubowska – tłumacz,
2. Prezes Kazimierz lemańczyk – menadżer,
3. Zenon Imbierowski – Dyr. SOSW w Bydgoszczy,
4. Zbigniew Terpiłowski – Dyr Ośrodka Rehabilitacyjnego PZN, 
5. Maria Kwiecień Dyr. SOSW w Dąbrowie Górniczej,
6. Piotr Brzoza – informatyk,
7. Anna Szewczyk – prawnik, 
8. Joanna Głazek – redaktor WSiP,
9. Wiesław Molak – dziennikarz,
10. Grzegorz Kozłowski – informatyk,
11. Prof. Andrzej szczerba – rektor AP,
12. Sławomir Sarota – nauczyciel,
13. Tomasz Flaga – nauczyciel,
14. Jacek Jarczyk – nauczyciel.

Spis osób wyróżnionych dyplomami w roku 2004:

1. Maria Tomaszewska – Dyr. SOSW w Owińskach,
2. Prof. Andrzej Dłużniewski – wykładowca ASP,
3. Bogdan Bazan – Dyr. MeN,
4. Krzysztof święcicki – Dyr. MeN,
5. Małgorzata Jaszczur Alvarez – MeN,
6. Arkadiusz Stefan – MeN,
7. Henryk Papuga – Dyr. ZO PZN w Opolu,
8. Zbigniew Nastaj – Dyr. ZO PZN w lublinie,
9. elżbieta cieślak – Dyr. ZO PZN w Gorzowie,
10. Agnieszka lato – menadżer,
11. Jarosław Stachowicz – informatyk,
12. Teresa Sekuła – PFRON,
13. Jerzy Deja – Dyr. ZO PZN w Bydgoszczy,
14. Jolanta Wojciechowska – Dyr. SOSW w łodzi,
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15. Dariusz Mikułowski – informatyk.

Spis osób wyróżnionych statuetkami w roku 2007:

1. Zofia Morawska – laski, Idol Specjalny
2. Siostra Hieronima – laski,
3. elżbieta Korczyńska – dziennikarz,
4. Andrzej Bartyński – pisarz,
5. Fundacja Polsatu,
6. Małgorzata Szczepanek – Dyr. SOSW w Bydgoszczy,
7. Bożena Klukowska – Dyr. SOSW w Bydgoszczy,
8. Robert Warchalewski – Dyr. SOSW we Wrocławiu,
9. Władysława Majewska – Dyr. SOSW w lublinie,
10. Krzysztof Waksberg – menadżer,
11. Grażyna Rehlis – Prezes ZK PZN  w Jeleniej Górze,
12. Kornel chmiel – Prezes ZK PZN  w Mikułowie,
13. Tadeusz Milewski – Prezes ZO PZN  w Olsztynie,
14. Ksiądz Pokrywka,
15. Irena Koch, 
16. Hanna Wysocka. 

Spis osób wyróżnionych statuetkami w roku 2008:

1. Ks. Janusz Andrzej Strojny
2. Janusz Skowron – muzyk,
3. Sławomir Piec – muzyk,
4. Jerzy łączny – dziennikarz,
5. Krystyna Kohyt
6. Tadeusz Golachowski – muzyk,
7. Michał Dziwisz,

Spis osób wyróżnionych statuetkami w roku 2009:

1. Ryszard Woźniak – Prezes Spółdzielni Niewidomych, 
2. Marian Andrzej Magner – nauczyciel,
3. Krzysztof Wostal – TPG,
4. ewa Kamieniak,
5. Bożena Kazanowska,
6. Grzegorz Rzeszutek – szkoleniowiec,
7. Grażyna Wierachowska,
8. Grzegorz Złotowicz – bibliotekarz.
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KONKuRS IDOl 2010

Mamy już następnych Idoli. Konkurs IDOl podczas ósmej edycji konferencji odbył się jak zwykle 
w trzech kategoriach:

- IDOl śRODOWISKA,

- IDOl w kategorii FIRMA, 

- IDOl w kategorii PRODuKT. 

Świat pełen idei

Freedom Scientific to w tej chwili największy na świecie producent sprzętu i oprogramowania dla in-
walidów wzroku. Gdy mówi się o tej firmie w Europie, ma się na myśli Tobiasa Winnes. Jest niesamowitym 
człowiekiem, który pomógł zmienić życie tysiącom niewidomych. Tak, aż tak ważna jest nowoczesna 
rehabilitacja! 

Rozpoczął swoją działalność w 1989 roku jako inżynier zajmujący się wsparciem technicznym 
w jednej z firm. Już wcześniej pracował z programami odczytu ekranu pod systemem operacyjnym DOS, 
urządzeniami lektorskimi i monitorami brajlowskimi. W 1994 roku rozpoczął współpracę z firmą Henter-
Joyce, protoplastą firmy Freedom Scientific, sprowadzając program JAWS do Europy i organizując jego 
lokalizowanie na języki europejskie. On i jego firma zarządzali dystrybucją JAWSa w całej Europie. W roku 
2001 Tobias Winnes został vice prezydentem do spraw sprzedaży międzynarodowej w Freedom Scientific. 
Pomagał polskim niewidomym wielokrotnie, aż wreszcie sprezentował krakowskiej szkole programy Jaws 
na wszystkie nowoutworzone stanowiska komputerowe.

Idol Środowiska
Powołana kilka lat temu Kapituła konkursowa składa się z osób, które zostały wyróżnione tym 

tytułem na poprzednich konferencjach. Mogą do niej należeć osoby, które nadal są w naszym śro-
dowisku lub dla niego pracują, co oznacza, że są w stanie ocenić działalność następców. Ostatnim 
warunkiem przynależności do kapituły jest, by osoby spełniające poprzednie kryteria wyraziły chęć 
brania udziału w tej zaszczytnej pracy. Oczywiście praca ta jest społeczna, wykonywana na zasadzie 
wolontariatu. członkowie Kapituły mają prawo do zgłoszenia swoich kandydatów na Idoli. Prawo 
takie mają również inni. 

Lista członków Kapituły:

1. Sylwester Peryt
2. Henryk Wereda
3. Renata Olszewska
4. Anna Tomaszewska
5. Piotr Grocholski
6. Magdalena Szyszka
7. Jan Omieciński
8. Grzegorz Kozłowski
9. Sławomir Sarota
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10. Jerzy Deja
11. Henryk Papuga
12. Zbigniew Nastaj
13. Andrzej Bartyński
14. Kornel chmiel
15. Janusz Skowron
16. Jerzy łączny
17. Grzegorz Złotowicz 
18. Ryszard Woźniak
19. Grażyna Wierachowska

Każdy może zgłosić Kapitule swoje propozycje. Należy podać imię i nazwisko kandydata oraz 
notkę życiorysową o nim. Kandydatem nie może być jednak każdy. Nie mogą nimi być na przykład 
osoby prowadzące działalność gospodarczą skierowaną dla inwalidów wzroku. Fundacja stoi na 
straży, by oddzielać działalność zarobkową od merytorycznej i społecznej. Kandydatami nie mogą 
też być pracownicy fundacji oraz przedstawiciele jej władz. Nie można zgłaszać na kandydata oso-
by, która już jest Idolem, chyba że chodziłoby o wyróżnienie tytułem Idola Specjalnego. Nie mogą 
Idolami zostać osoby, które mogłyby wykorzystać ten tytuł do celów marketingowych. Statuetka 
może więc być wręczona przede wszystkim osobom, które pracują merytorycznie dla naszego śro-
dowiska, są nauczycielami, lekarzami, naukowcami, menadżerami nie pracującymi w firmach dzia-
łających na rynku tyflorehabilitacyjnym, twórcy, artyści, działacze społeczni itd. Fundacja dba o to, 
by wśród kandydatów były osoby nie tylko zasłużone dla naszego środowiska, ale też o nieposzla-
kowanej opinii w każdej kwestii. chcemy, by nasi Idole byli prawdziwie znakomitymi przykładami 
do naśladowania.

Wyniki Idol Środowiska
Na tegorocznej Konferencji nagrodzonymi zostali:

Pani Zofia Więckowska, siostra elżbieta, jest magistrem fizyki uW oraz absolwentką Wyższej 
Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Zasłużyła się jako pracownik pedagogiczny w laskach. Od 1983 roku 
pełni funkcję kierownika Działu Tyflologicznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w laskach. Siostra elżbieta w swojej bogatej biografii uczestniczyła od samego po-
czątku w pracach Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, wpływając na rozwój map oraz 
kroju pisma do opisów dla osób słabowidzących. Jest autorką tekstów, które zostały zamieszczone 
w atlasach dedykowanych środowisku niewidomym.

Pani Małgorzata Płóciennik. Jest psychologiem, terapeutą widzenia oraz specjalistą rewalidacji 
dzieci słabowidzących i niewidomych. Od ponad 20 lat pracuje i działa na rzecz dzieci i osób dorosłych 
niepełnosprawnych wzrokowo: w latach 1989-2010 pracowała w Poradni Rehabilitacji Niewidomych 
i Słabowidzących w Poznaniu, a obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach. Jest znana i ceniona zarówno w środowisku tyflologów, jak i wśród 
dzieci, rodziców i osób dorosłych z Poznania, Wielkopolski i całego kraju.

Pani lucyna Zaleska. O Pani lucynie w paru słowach się nie da opowiedzieć. Osiągnięcia 
i działalność są nieprzecenione. Pani lucyna podejmuje działania innowacyjne. Jest współautorem 
„Programu nauczania orientacji przestrzennej dla niewidomych” oraz „Planu Pracy Zespołu – logope-
dia, terapia widzenia, orientacja przestrzenna”. Samodzielnie opracowała „Regulamin zajęć w małej 
i dużej przestrzeni”. uczestniczyła w programie „Bezpieczna droga! Bezpieczna szkoła! Bezpieczny 
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uczeń!”, którego celem było sformułowanie zasad nauczania bezpiecznego zachowania się na dro-
dze, podczas nauki i wypoczynku. 

Pani edyta chudzicka. Posiada wykształcenie pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki te-
rapeutycznej, tyflopedagoga, instruktora orientacji przestrzennej i lokomocji osób niewidomych, 
instruktora samoobsługi i czynności dnia codziennego osób niewidomych i słabowidzących. Od 
1999 roku pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Wł. Broniewskiego 
w Siedlcach, jako nauczyciel dyplomowany.

Pan Waldemar Madej. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Pływania przy Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz trenerem pływania klasy mistrzowskiej. Pan Waldemar 
Madej w laskach pracuje od 1995 r., tj. od czasu uruchomienia basenu rehabilitacyjnego. Dzięki 
opracowanej przez siebie i stosowanej w praktyce odpowiedniej metody nauczania pływania osób 
z wadami wzroku, osiąga bardzo dobre wyniki. Wychował szereg niewidomych i słabowidzących 
zawodników. Wielu z nich uczestniczyło w Mistrzostwach Polski, europy i świata w pływaniu, zdoby-
wając wiele medali, w tym złote. Pan Waldemar Madej jest również trenerem i koordynatorem kadry 
Polski zawodników niepełnosprawnych przy Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych START 
i jako trener uczestniczy we wszystkich zawodach pływackich.

Pan Marcin Ryszka. Jest osobą niewidomą. W roku szkolnym 2009/2010 ukończył kształcenie 
w krakowskim Ośrodku i od października br. jest studentem pierwszego roku Akademii Górniczo-
Hutniczej. upór i niezwykła determinacja pozwoliły panu Marcinowi na osiąganie coraz lepszych 
wyników sportowych i udział w coraz bardziej prestiżowych imprezach sportowych. Marcin jest wie-
lokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski w pływaniu różnymi stylami.

Pani Genowefa Mastelarz. Jest osobą głuchoniewidomą. Mimo poważnego uszkodzenia wzroku 
prowadzi normalny tryb życia. Z dużym wysiłkiem i godnym zauważenia uporem przez całe życie 
przełamuje bariery swej niepełnosprawności. Wiele lat przepracowała w spółdzielczości inwalidzkiej, 
ale zatrudniona była również w firmach, w których jako osoba nie w pełni sprawna nie mogła liczyć 
na żadne ułatwienia. Kiedy powstało Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG), aktywnie 
zaangażowała się również w działania tej organizacji.

Pani Halina Kuropatnicka-Salamon. Wykonuje swój zawód literata dla dobra naszego społeczeń-
stwa, szerząc oświatę na rzecz integracji i równowartości osób niepełnosprawnych, a szczególnie 
niewidomych. Halina Kuropatnicka-Salamon, jako kobieta, będąc osobą niewidomą, zwraca na sie-
bie uwagę, budzi wielkie uznanie i podziw ze strony widzących. Wydała szereg zbiorków poetyckich, 
m.in „W lustrze”, „Po tamtej stronie blasku”.

Wyniki Idol Firma
Zgodnie z regulaminem konkursu, w trakcie Konferencji goście głosowali na kandydatów zgło-

szonych w konkursie na IDOlA w kategorii Firma i Produkt. Mogli wypełnić głos i wrzucić go do urny 
ustawionej na stoisku Fundacji. Jak co roku wygrywają te produkty i firmy, które zdobywają najwię-
cej głosów. W konkurencji firm uczestniczyli wszyscy wystawcy obecni na wystawie. W konkursie 
produktów wzięły udział tylko te, które zostały zgłoszone przez producentów lub sprzedawców. 
Komisja składająca się ze znanych w środowisku osób obliczyła głosy i przedstawiła wyniki. Oto one.

Pierwsze miejsce zajęła firma IVO Software, która tworzy i rozwija oprogramowanie kompute-
rowe w zakresie syntezy mowy. Jej produkty wyróżniają się innowacyjnymi i niestandardowymi 
rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu są wdrażane w najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie przedsięwzięciach. Firma koncentruje się na tworzeniu aplikacji wykorzystujących algorytmy 
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syntezy mowy w oparciu o elementy sztucznej inteligencji i mowy ludzkiej, jako interfejsu komuni-
kacji z komputerem.

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma Index Braille. Jest największym producentem drukarek 
brajlowskich na świecie. Kluczową cechą wyróżniającą firmę jest doświadczenie. Firma uświetnia 
drukarki brajlowskie od ponad 25 lat. Siedziba firmy znajduje się w północnej Szwecji, blisko koła 
podbiegunowego. eksportuje 97% drukarek promujących druk punktowy. Docierają one na cały 
świat, pomagając ludziom komunikować się w ponad 30 językach. Index Braille jest pierwszą firmą, 
która zaoferowała wiele zaawansowanych możliwości, takich jak drukowanie dwustronne, podawa-
nie pojedynczych kartek z podajnika i wiele innych. 

Trzecie miejsce zajęła firma ViewPlus Technologies, która została założona w roku 1996 w Stanie 
Oregon w Stanach Zjednoczonych. Jest producentem drukarek brajlowskich opartych na technolo-
gii Tiger oraz urządzeń zawierających technologie asystujące. Należą do nich: dźwiękowy kalkulator 
graficzny (Audio Graphing calculator) i Iveo – system uczenia się przez dotyk. Wszystkie drukarki 
ViewPlus drukują grafikę wypukłą o najwyższej rozdzielczości dostępnej na rynku. Firma ViewPlus 
oferuje również drukarki drukujące czarnym drukiem, zmieniające dokumenty brajlowskie w do-
kumenty dostępne dla wszystkich. Firma ViewPlus jest zdobywcą wielu nagród przyznawanych 
w stanie Oregon oraz przez instytucje amerykańskie o znaczeniu federalnym. W latach 2008 i 2009 
zajmowała drugie miejsce w konkursie również w kategorii firm.

Wszystkie trzy firmy wzięły aktywny udział w pomocy finansowej dla krakowskich szkół dla nie-
widomych na Tynieckiej. 

Największym ofiarodawcą została firma Index, która przekazała ośrodkowi dwie drukarki brajlow-
skie o wartości około stu tysięcy złotych. Dzięki nim możliwe jest drukowanie podręczników na dużą 
skalę. Firma ViewPlus Technologies ofiarowała Ośrodkowi kolejną drukarkę, ale tym razem służącą 
nie tylko do druku tekstu brajlowskiego, ale również wypukłej grafiki. IVO Software przekazała 10 
licencji swojego programistycznego syntezatora mowy. Niewątpliwie i te gesty solidarności z zalaną 
w powodzi szkołą miały znaczenie w głosowaniu na firmę i produkt IDOlA 2010.

Świat pełen idei

Dr John Gardner założył firmę ViewPlus Technologies w 1996 roku, po tym jak stracił wzrok w wyniku 
nieudanej operacji okulistycznej. Był wówczas profesorem fizyki na Uniwersytecie Stanu Oregon i do-
świadczył tego, że informacja drukowana jest bardzo trudno dostępna dla osób niewidomych. 

Jego celem stało się udostępnienie osobom niepotrafiącym czytać druku całej informacji włącznie 
z grafiką. Realizując ten cel wynalazł technologię Tiger. Jest to kluczowa technologia, jaka została zasto-
sowana w drukarkach brajlowskich. Dzisiaj firma ViewPlus Technologies jest największym wytwórcą tego 
typu drukarek brajlowskich na świecie. Jedną z nich otrzymała w prezencie w tym roku krakowska szkoła 
dla niewidomych!
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Lista produktów zgłoszonych w konkursie idol

AutoID Program ABBYY FineReader
Program ABBYY FineReader służy do przekształcania zeskanowanych dokumentów drukowa-

nych lub cyfrowych zdjęć dokumentów na postać elektroniczną oraz do przetwarzania plików PDF. 
Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu tekstu ABBYY FineReader umożliwia osobom z wadą wzroku 
dostęp do treści czarnodruków (np. książek, czasopism czy pism urzędowych ). Dzięki programo-
wi ABBYY FineReader wada wzroku nie stanowi przeszkody w dostępie do informacji drukowanej, 
a współpraca programu z syntezatorami mowy zwiększa niezależność osób niewidomych. Program 
umożliwia zarówno przygotowywanie materiałów tekstowych do pracy z udźwiękowionym kompu-
terem, jak też przygotowywanie tekstów do wydruku pismem Braille’a.

Program ABBYY FineReader, dzięki swojej funkcjonalności, umożliwia osobom niewidomym czy 
niedowidzącym samodzielne zdobywanie wiedzy, przygotowując je do samodzielnego funkcjono-
wania i radzenia sobie w nowoczesnym społeczeństwie.

ALTIX „Atlas turystyczny 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zabytki i krajobrazy wresz-
cie dostępne dla niewidomych i słabowidzących.”

Zdaniem czytelników to wyjątkowe wydawnictwo zarówno pod względem treści, jak i formy. 
Najprawdopodobniej nikt wcześniej nie wydał takiej publikacji. Atlas w trzeciej wersji składa się 
z siedmiu tomów. Tekst i ryciny są wydrukowane w brajlu i druku powiększonym, a obie formy są na-
łożone na siebie. Dzięki temu książkę mogą czytać zarówno niewidomi, niedowidzący, jak widzący. 
Atlas zawiera sto nowatorsko opracowanych map i rycin, wśród których są tak interesujące obiekty 
jak Zamek Królewski w Warszawie, Kościół Mariacki w Krakowie, Sobór świętej Trójcy w Hajnówce, 
Koziołek Matołek z Pacanowa oraz mapy I, II i III Rzeczpospolitej. Pierwotnie atlas miał 3 tomy, na 
wniosek czytelników został powiększony do 6-ciu tomów, a następnie 7-miu. W trzeciej wersji do 
atlasu dołączono udźwiękowiony plan wzgórza Wawel w technologii IVeO oraz wrocławskiego 
Krasnala Kowala w technice reliefowej.

Książka opowiada o podróży, o której marzą wszyscy. Autorzy wyruszają w podróż dookoła Polski. 
Opowiadają o historii, zabytkach, przedstawiają mapy i wypukłe ryciny odwiedzanych zabytków.

Atlas został uznany przez środowisko za niebywały. Fundacja Szansa dla Niewidomych, która za-
mówiła to opracowanie, rozdała bezpłatnie setki egzemplarzy. Viewplus uznała go za najciekawszy 
produkt prezentujący możliwości drukarek brajlowskich o wysokiej rozdzielczości i wykorzystania 
urządzenia edukacyjnego IVeO opartego na technologii dotyku i dźwięku tej firmy. Dołączony do 
atlasu rysunek dotykowy wrocławskiego Krasnala Kowala, wykonany w technice termoformowania 
próżniowego, prezentuje najlepszą jakość w tej dziedzinie. Do atlasu dołączona jest płyta cD w sys-
temie DAISY z nagraniem treści i dźwiękowym opisem grafik. lektorem jest naturalny syntezator 
mowy loquendo.

Dolphin Guide
Dolphin Guide dostarcza niewidomym i słabowidzącym łatwych do nauczenia się i prostych 

w użyciu narzędzi do posługiwania się komputerem, wymagających naciskania pojedynczego przy-
cisku. Zaprojektowany tak, by zapewnić osiąganie pożądanych rezultatów szybko i przy minimum 
potrzebnej wiedzy, Dolphin Guide jest dobrym partnerem w prostym i łatwym używaniu kompute-
ra. Ponieważ Dolphin Guide odczytuje wszystko na głos – „nigdy nie zagubisz się, ani nie będziesz 
zdezorientowany, co pozwoli ci na zbudowanie zaufania przy pracy z komputerem i jednocześnie 
da pokój Twojemu umysłowi przy każdym kroku na tej drodze”.
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Dolphin Guide jest idealny dla każdego niewidomego, słabowidzącego, który posiada małe, 
albo nie posiada żadnego doświadczenia komputerowego, a poszukuje łatwego do nauczenia się 
rozwiązania, dla każdego, kto posiada małe zdolności techniczne lub nawet ich brak, dla każdego, 
komu brakuje motywacji lub zdolności do pozyskiwania lub zapamiętywania wiedzy technicznej.

TYFLOGRAF Reliefowy podręcznik do nauki orientacji przestrzennej
Kolejna publikacja Studia Tyflografiki z cyklu – pomoce do nauki orientacji przestrzennej. W wer-

sji dotykowo dostępnej przedstawiono typowe przykłady skrzyżowań oraz istotnych elementów 
związanych z ruchem ulicznym i poruszaniem się niewidomych i słabowidzących.

Pierwsza w kraju i europie publikacja wspomagająca nauczyciela orientacji przestrzennej w ćwi-
czeniach związanych z poruszaniem się w ruchu miejskim. Ma formę albumu reliefowego z opisami 
brajlowskimi oraz warstwą pełno-kolorową. Wydana w nakładzie 2000 egzemplarzy. Opisy brajlow-
skie i czarnodrukowe. Książkę wydano w czterech wersjach językowych.

TYFLOGRAF Wielopoziomowe tyflografiki polskich zabytków
Wykonywane w technologii termoformowania próżniowego fasady zabytków polskich miast. 

Relief dotykowy z opisem brajlowskim oraz pełno kolorowym poddrukiem dla słabowidzących. 
Każda z tyflografik jest udźwiękowiona. Zawiera opisy dźwiękowe prezentowanych zabytków wraz 
z pocztówkami dźwiękowymi miasta, z którego pochodzi.

INDEX Braille Box V4
Braille Box V4 to bardzo szybka drukarka drukująca brajlem na pojedynczych kartkach papieru, 

cechująca się niskim poziomem hałasu. Drukarka ma zupełnie zamknięty tor prowadzenia papieru 
i mechanizm tłoczenia punktów. W połączeniu z tłumiącymi wentylatorami daje to zaskakująco niski 
poziom hałasu. Braille Box jest arcydziełem stworzonym przez firmę Index Braille. Zaletą Braille Box 
V4 jest możliwość druku dużego nakładu nawet na zwykłym papierze podawanym przez najlepszy 
podajnik z kiedykolwiek stosowanych w drukarkach brajlowskich. Funkcja pobierania kartek jest 
zoptymalizowana dla papieru brajlowskiego i została przetestowana do perfekcji. Taca wejściowa 
na papier ma pojemność 400 arkuszy. Podajnik zastosowany w Braille Box jest własnością firmy 
Index Braille.

ViewPlus EmFuseColor Braille Station – stacja drukująca dokumenty brajlowskie
emfuse przenosi drukowanie dostępnych dokumentów na całkiem nowy poziom. łączy w sobie 

najbardziej zaawansowaną w świecie technologię drukowania brajla i grafiki wypukłej z najnowo-
cześniejszą technologią drukowania w kolorze, dzięki czemu klienci otrzymują jedyne w świecie 
rozwiązania umożliwiające produkcję publikacji w druku powiększonym i w brajlu. Siła programów 
Tiger Software Suite i Microsoft Word pozwala każdemu na tworzenie dostępnych dokumentów za 
naciśnięciem przycisku. To, co widać na ekranie, uzyskuje się w brajlu, w formie grafiki wypukłej, jak 
również w kolorze!

Freedom Scientific Pearl – przenośne urządzenie do czytania
Pearl daje niewidomym i słabowidzącym użytkownikom natychmiastowy przenośny dostęp do 

materiałów drukowanych za pośrednictwem szeregu naturalnie brzmiących głosów. Składaną kame-
rę można w ciągu sekund podłączyć do komputera Pc i robić nią zdjęcia materiału do przeczytania.
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Pearl rozszerza funkcje programu OpenBook 9.0, dostarczając możliwość natychmiastowego 
rozpoznawania tekstu. Wystarczy nacisnąć klawisz, by zrobić zdjęcie i słuchać jak odczytywana jest 
książka za pomocą syntezatora eloquence lub naturalnie brzmiących głosów z rodziny RealSpeak 
Solo Direct. W trybie automatycznym Pearl wyczuwa ruch, więc wie, że ma zrobić zdjęcie, gdy tylko 
kartka jest przewracana.

Pearl można używać do czytania książek, gazet, czasopism czy rachunków. OpenBook rozpo-
znaje kolumny i odczytuje je w logicznym porządku. Można zmieniać ustawienia językowe i czytać 
dokumenty w obcych językach, wykorzystując do tego naturalne głosy w tych językach.

IVO IVONA 2
W Ivona 2 zastosowano nowy model językowy zawierający 20 000 reguł języka polskiego, nowy 

silnik zwiększający szybkość syntezy mowy aż do 10 razy oraz technologię BrightVoice. IVONA 2 
dostępna jest już we wszystkich wersjach oprogramowania zawartych w serwisie www.ivona.com.

Syntezator mowy IVONA 2 ma zaawansowany i kompletny model językowy. Model ten jest naj-
ważniejszym elementem syntezatora, dzięki czemu IVONA 2 inteligentnie interpretuje daty, adresy, 
liczebniki, skróty, akcenty w słowach, sposób intonacji zdań i innych skomplikowanych zjawisk języ-
kowych oraz sposób w jaki są przekształcone na postać dźwiękową, czyli mowę.

Jednocześnie zaprezentowane zostały dwa nowe głosy angielskie i amerykańskie: Kendra i Joey, 
zrealizowane w przełomowej technologii BrightVoice. Technologia BrightVoice ma sprawiać, że czy-
tane słowa, zdania, a nawet całe artykuły i książki brzmią naturalnie i płynnie, jakby były czytane 
przez prawdziwego lektora.

Daylight Slimline Magnifying Lamp
Jest to wyjątkowa, nie zajmująca dużo miejsca na biurku lupolampa, która idealnie nadaje się do 

wszelkich prac precyzyjnych. Wyposażona jest w świetlówkę energooszczędną Daylight o niskim 
stopniu nagrzewania się i mocy 22W (odpowiednik żarówki o mocy 110W).

W lampie zastosowano system łatwego zmieniania szkieł powiększających bez pomocy uży-
cia narzędzi.

Optelec Clear Reader+
To przenośne urządzenie łączy w sobie szybkie rozpoznawanie tekstu z zestawem naturalnie 

brzmiących wysokiej jakości głosów. Reader działa po przeskanowaniu tekstu gazety, książki lub 
innych materiałów. Zintegrowane oświetlenie umożliwia czytanie w miejscach słabo oświetlonych. 
cechą urządzenia jest też wysokiej jakości rozpoznawanie tekstów wielojęzycznych wypowiadanych 
czterema głosami w czterech językach.

EasyTouch
easyTouch to opcjonalna programowalna klawiatura podłączana do komputera przez port uSB, 

na której za naciśnięciem jednego klawisza można wpisać konkretny skrót klawiszowy, sekwencję 
kombinacji klawiszy lub wykonać zaprojektowane wcześniej makro. easyTouch jest dostarczana 
z oprogramowaniem asystującym użytkownikowi w programowaniu dowolnych klawiszy lub in-
nych elementów sterujących komputera, jak również w zapamiętywaniu sekwencji uruchamiających 
skrypty. Można utworzyć wiele rozmaitych przypisań klawiszy dostosowanych do różnych aplikacji, 
by uprościć i ulepszyć pracę na komputerze Pc.
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easyTouch to urządzenie, które może być używane przez osoby z rozmaitymi niepełnosprawno-
ściami. Nadaje się dla osób mających trudności w uczeniu się, inwalidów wzroku lub niepełnospraw-
nych ruchowo, jak również dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami powyższych rodzajów.

Bones Fame
Dzięki Fame dla Milestone 312 życie jest pełne kolorów. Fame jest imponującym czytnikiem 

kolorów dla Milestone 312, zrealizowanym jako mały dodatek do niego. Obsługuje się go poprzez 
Milestone 312 w prosty sposób. Fame nie jest po prostu jeszcze jednym optycznym czytnikiem kolo-
rów. ustanawia on nowe standardy jakości: przy dużej rozdzielczości kolorów Fame rozróżnia około 
400 kolorów i odcieni. Jest więc idealnym narzędziem do rozpoznawania kolorów obiektów wszel-
kiego rodzaju. Zawarta w nim funkcja porównywania kolorów pomaga nawet grupować ubrania 
według kolorów. Oprócz funkcji rozpoznawania kolorów Fame oferuje dalsze. Jedną z nich jest funk-
cja rozpoznawania struktury. Za jej pomocą można sprawdzić, czy koszula jest w paski, albo czy na 
kartce jest coś napisane. Można też uruchomić wbudowany detektor światła, udzielający informacji 
o warunkach oświetleniowych. Dzięki niemu można stwierdzić, czy w pokoju włączone jest światło 
lub gdzie znajduje się okno.

Wyniki Idol Produkt
W kategorii produktów wystawionych w bieżącym roku pierwsze miejsce zajęło urządzenie 

lektorskie clear Reader + znakomitej firmy Optelec. Firma ta już nie raz zajmowała jedno z trzech 
pierwszych miejsc w konkursie naszej fundacji. Tym razem udało się zająć miejsce pierwsze i zdobyć 
statuetkę IDOlA. To przenośne urządzenie łączy w sobie szybkie rozpoznawanie tekstu z zestawem 
naturalnie brzmiących głosów. Reader działa po przeskanowaniu tekstu gazety, książki lub innych 
materiałów. Zintegrowane oświetlenie  umożliwia czytanie w miejscach słabo oświetlonych. cechą 
urządzenia jest też świetne rozpoznawanie tekstów wielojęzycznych wypowiadanych czterema gło-
sami w czterech językach.

Drugie miejsce zajął Dolphin Guide. Dolphin Guide dostarcza niewidomym i słabo widzącym 
łatwych i prostych w użyciu narzędzi do posługiwania się komputerem, wymagających naciskania 
pojedynczego przycisku. Zaprojektowany tak, by zapewnić osiąganie pożądanych rezultatów szyb-
ko i przy minimum potrzebnej wiedzy. Dolphin Guide jest partnerem w prostym i łatwym używaniu 
komputera. Dolphin Guide jest idealny dla każdego niewidomego, słabo widzącego, posiadającego 
małe albo nie posiadającego doświadczenia komputerowego, a poszukującego łatwego do naucze-
nia się rozwiązania.

Trzecie miejsce zajął program ABBYY FineReader. Służy on do przekształcania zeskanowanych 
dokumentów drukowanych lub cyfrowych zdjęć dokumentów na postać elektroniczną, tekstową  
oraz do przetwarzania plików PDF na taką postać. Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu tekstu 
ABBYY FineReader umożliwia osobom z wadą wzroku odczytywanie treści czarnodrukowych np. 
książek, czasopism czy pism urzędowych. Dzięki programowi ABBYY FineReader wada wzroku nie 
stanowi przeszkody w dostępie do informacji drukowanej, a współpraca programu z syntezatorami 
mowy zwiększa niezależność osób niewidomych. Program umożliwia zarówno przygotowywanie 
materiałów tekstowych do pracy z udźwiękowionym komputerem, jak też przygotowywanie tek-
stów do wydruku pismem Braille’a.

I w tym przypadku wszyscy laureaci wzięli udział w akcji pomocy Ośrodkowi w Krakowie. Firma 
Optelec ofiarowała powiększalniki elektroniczne za kwotę przewyższającą 50 tysięcy złotych, Dolphin 
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10 licencji sławnego programu Supernova, a polski dystrybutor programu ABBYY Finereader – firma 
AutoId – również 10 licencji tego produktu.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ich obecność na naszym 
rynku jest ważna dla wszystkich inwalidów. Potwierdza to przeprowadzone głosowanie. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w kolejnej wystawie oraz głosowaniu. 

Świat pełen idei

Każdy niewidomy powinien dysponować specjalnie oprzyrządowanym komputerem oraz szerokim 
zestawem urządzeń i programów niwelujących skutki inwalidztwa wzroku. To jednak nie wystarczy! 
Niewidomi chcą "widzieć", a jest to w pewnym zakresie możliwe wyłącznie dzięki uwypukleniu grafiki. 
Służą do tego celu brajlowskie monitory graficzne, wygrzewarki papieru pęczniejącego, technologia ter-
moformowania oraz brajlowskie drukarki graficzne. Dzięki tym rozwiązaniom można "oglądać" palcami 
mapy, wykresy, czarnodrukowe literki, ikonki, okna dialogowe, menu, a nawet uproszczone wizerunki 
zabytków. Teraz bezwzględnie wymagane jest ubrajlowienie otoczenia, by niewidomi mieli swobodny 
dostęp do informacji, grafiki, książek, gazet i obiektów. 

REGULAMIN KONKURSU IDOL
1. Postanowienia ogólne

1.1. Przepisy tego Regulaminu dotyczą Konkursu IDOl, który jest organizowany przez Fundację 
Szansa dla Niewidomych w okresie kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji ReHA FOR THe 
BlIND IN POlAND. W imieniu Fundacji wyboru dokonują: Kapituła i goście zwiedzający wystawę.

1.2. używane w Regulaminie skróty oznaczają:

• ReHA – ReHA FOR THe BlIND IN POlAND

• Kapituła – Kapituła Konkursu IDOl środowiska

• Kryteria – Kryteria dotyczące wyboru IDOlA środowiska spośród zgłoszonych Kandydatów.

1.3. celem Konkursu jest wybranie oraz nagrodzenie statuetkami oraz dyplomami osób prywat-
nych, Firm i instytucji w następujących trzech kategoriach:

• IDOl środowiska 

– wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która wykazuje się ponadprzeciętną pracowito-
ścią, zdolnościami, energią, pomysłowością, wpływa na poprawę warunków życia inwalidów wzroku 
w Polsce, albo 

– osoba widząca, której praca przyczyniła się do emancypacji środowiska inwalidów wzroku, 
która zdobywa w głosowaniu Kapituły najwięcej głosów. 

• IDOl FIRMA – wystawca biorący udział w wystawie towarzyszącej Konferencji, którego dzia-
łalność została uznana za najwartościowszą, a którą wybierają w tajnym głosowaniu goście zwiedza-
jący wystawę.

• IDOl PRODuKT – taki produkt zaprezentowany na wystawie, który został uznany w tajnym 
głosowaniu zwiedzających  za najwartościowszy w dziedzinie rehabilitacji inwalidów wzroku.  
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1.4. Cele Konkursu:

• Nagrodzenie osób, instytucji  i firm, które zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji 
niewidomych i słabowidzących.

• Promocja zaangażowania społecznego, pozytywnych przykładów działania oraz postaw, 
które sprzyjają emancypacji tego środowiska.

• Dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na integra-
cję wewnątrzśrodowiskową.

• Integracja społeczna oraz wyrównywanie życiowych szans osób niepełnosprawnych.

1.5. Miejsce i data Konkursu: rozstrzygnięcie konkursu ma miejsce w trakcie kolejnej edy-
cji Konferencji.

1.6. Kandydaci i uczestnicy głosowania zobowiązują się do zapoznania się i stosowania wymo-
gów niniejszego Regulaminu.

2. Warunki udziału oraz zasady wyboru IDOLA

2.1. Osoba prywatna, Instytucja, Firma bądź Produkt wybierane są w jednej z trzech kategorii 
(Patrz punkt 1.3.).

2.2. Kandydat na IDOlA środowiskowego:

• Jest osobą fizyczną (obywatelem Polski, w dalszej części Regulaminu zwaną Osobą) lub 
jest Instytucją.

• Osoba ma nieposzlakowaną opinię.

• Osoba jest znana w krajowym bądź lokalnym środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

• Osoba zasłużyła na wyróżnienie przez swoją pracę na rzecz osób niewidomych i słabowidzą-
cych oraz postawę godną naśladowania.

• Osoba nie czerpie zysków z działalności gospodarczej na własny rachunek, nie jest pracow-
nikiem firmy lub podmiotu o innym charakterze, który czerpie zyski w związku ze sprzedażą swoich 
towarów i usług na rzecz niewidomych i słabowidzących, nie zasiada w gremiach decydujących 
o działalności tego rodzaju podmiotów; nie dotyczy to zatem na przykład nauczycieli, rehabilitan-
tów, lekarzy, działaczy i pracowników organizacji nieobecnych na rynku wspomnianych towarów 
i usług. 

• Instytucja działa stale dla tego środowiska lub wykonała coś spektakularnego, ważnego dla 
tego środowiska.

• Kandydatów na IDOlA środowiska mogą zgłaszać wszyscy, a o jego wyborze decyduje 
Kapituła Konkursu.

2.3. W Konkursie na IDOlA, Produkt i Firmę:

• Zgłoszeń Produktów do Konkursu dokonują wystawcy obecni na wystawie towarzyszącej 
Konferencji pt. „świat dźwięku i dotyku”. Zgłoszeń należy dokonać przed kolejną edycją Konferencji, 
co najwyżej na dwa tygodnie przed jej terminem. Wszyscy wystawcy biorą udział w Konkursie na 
IDOlA Firmę. 



36

• W kategoriach Konkursu IDOl Produkt i IDOl Firma zwycięzcy są wybierani przez zwiedza-
jących wystawę, poprzez wypełnienie numerowanych kart do głosowania; karty do głosowania są 
rozdawane przy wejściu do sal wystawowych oraz na stanowisku Fundacji Szansa dla Niewidomych; 
należy je wrzucić do  urny na głosy. 

• urna jest komisyjnie otwierana przez reprezentantów Kapituły oraz pracownika Fundacji; 
następnie są przeliczane głosy; wyniki Konkursu, po wpisaniu do protokołu Konkursu, są ogłaszane 
podczas Konferencji.

3. Kapituła

3.1. Kapituła składa się z osób, które otrzymały tytuł IDOlA w poprzednich edycjach Konkursu 
i wyraziły zgodę na uczestnictwo w tym gremium. Warunkiem uczestnictwa w Kapitule jest również 
stała obecność w środowisku inwalidów wzroku i orientacja w życiu tego środowiska, umożliwiająca 
dokonanie sprawiedliwego wyboru.

3.2. Każdy członek Kapituły może zgłosić Fundacji co najwyżej do dwóch tygodni przed termi-
nem Konferencji (drogą mailową, pocztową lub poprzez faks) swoich Kandydatów na tytuł IDOlA. 
Zgłoszenia powinny zawierać dane adresowe kandydatów, krótkie notki życiorysowe Kandydatów 
i opis ich działań na rzecz środowiska niewidomych.

3.3. Spośród zgłoszonych Kandydatów, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu ich przez Fundację, 
Kapituła wybiera 8 osób, które są uhonorowane tytułem IDOlA. 

3.4. Kapituła pracuje obiegowo – za pośrednictwem maili i kontaktu telefonicznego. Wybór od-
bywa się poprzez jawne (mailowe lub telefoniczne) głosowanie Kapituły. członkowie Kapituły mają 
do dyspozycji skalę punktową od 1 do 10. 

3.5. Ośmiu Kandydatów, którzy zdobędą największą liczbę głosów, zostanie uhonorowanych ty-
tułem IDOlA środowiska. 

3.6. Podczas Konferencji ReHA FOR THe BlIND IN POlAND członkowie Kapituły podpisują proto-
kół głosowania. 

4. Wyniki

4.1. W Konkursie wygrywają i zostają laureatami Kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę 
głosów. W przypadku równej liczby głosów o wygranej decyduje Fundacja. Zasada ta obowiązuje 
we wszystkich trzech kategoriach Konkursu.

4.2. Statuetka IDOlA w konkurencji środowiskowej jest wręczana ośmiu Kandydatom, którzy 
osiągnęli najwyższą liczbę głosów. W konkurencji firm i produktów statuetkę otrzymują w każdym 
z konkursów tylko zwycięzcy.  Statuetka jest wręczana razem z dyplomem. Dyplomy są podpisywane 
przez przedstawicieli Fundacji, gości honorowych i patronów Konferencji. Fundacja może przygoto-
wać dyplomy dla kolejnych kandydatów, gdy uzna ich działalność za wartościową dla środowiska 
oraz gdy ich wyniki nie odbiegają wiele od liczby głosów uzyskanych przez zwycięzców. 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zgłaszanie Kandydatów: 

• Mailowo na adres: idol@szansa.waw.pl, listownie na adres: FuNDAcJA SZANSA DlA 
NIeWIDOMYcH, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa, Fax: 48 22 818 72 31 lub 22 827 16 18.

5.2. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu.



37

WYSTAWcY W PORZąDKu AlFABeTYcZNYM

Altix sp. z o.o.

TYFLOAREA – Wystawowe miasteczko firmy ALTIX
Dookoła dziewięć wysepek, a wszystkie świetnie oświetlone. Między nimi uliczki. Każdy może tu 

wejść i zobaczyć co to jest prawdziwe niwelowanie skutków inwalidztwa wzroku. lampy Daylight 
są specjalnie skonstruowane i dają tzw. zdrowe, naturalne światło. Przestrzeń wystawowa AlTIX’u 
jest udźwiękowiona. Dookoła są rozmieszczone bazy informacyjne Step-hear, które informują o sto-
isku, co jest na nim, kto jest prezenterem. Można „obejrzeć” mapę naszego miasteczka oraz całej 
powierzchni biblioteki, na której odbywa się konferencja. AlTIX pokazuje jak powinien wyglądać 
świat dotyku i dźwięku, w którym niewidomi nie błądzą, samodzielnie czytają, piszą, trafiają do wy-
branych miejsc.

centralna wyspa AlTIXlANDIA, to IT w służbie dostępu do informacji. TYFlOGRAFIKA: wypukłe 
ryciny, atlas turystyczny oraz wypukłe mapy, które potrafią mówić. Wyspa ROZGADANA to przeróżne 
urządzenia mówiące: zegarki, kalkulatory, krokomierze, termometry, wagi, notatniki, odtwarzacze, 
a od liczby urządzeń może się zakręcić w głowie. BRAJlANDIA to brajlowskie urządzenia: monitory, 
notatniki, maszyny do pisania i drukarki. Wyspa RucH BeZ BARIeR: specjalne klawiatury i myszy po-
większone, urządzenia i oprogramowanie wspomagające komunikację. eDuKAcJA jest dedykowana 
dzieciom, które widzą za mało, by używać książeczek i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla 
innych. Wysepka WIDZIeĆ WIĘceJ prezentuje lupy optyczne i elektroniczne powiększalniki obrazu. 
Na wyspie INFORMAcJA można było dowiedzieć się o naszej działalności, dostać pierwszy numer 
nowego periodyku HelP, nowy katalog z naszymi produktami. Wreszcie stoisko ostatnie – AlTIX 
W RuMuNII, w którym to kraju sprzedajemy nieco inne produkty, niż w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie: www.altix.pl

Asyncode
Asyncode sp. z o.o. jest nowo powstałą firmą założoną w celu rozwijania nowych oraz wdrażania 

już istniejących użytecznych i wygodnych technologii internetowych. Specjalizuje się w tworzeniu 
stron internetowych, jak również pudełkowych aplikacji webowych oraz ich dostosowywaniu do 
indywidualnych potrzeb klientów. W ciągu sześciu miesięcy działalności firmie udało się wytworzyć 
zaawansowane oprogramowanie pozwalające na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki 
oraz trendy zarówno technologiczne jak i marketingowe.

Więcej szczegółów na stronie: www.asyncode.com

Auto ID Polska
Firma AutoID Polska S.A. istnieje na rynku już ponad 10 lat. Misją firmy jest dostarczanie roz-

wiązań, wykorzystujących nowoczesne światowe technologie oraz własne rozwiązania, stworzone 
w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Obecnie firma działa w dwóch obszarach – Systemów 
dla Biznesu oraz Dystrybucji.

AutoID Polska S.A. jest Partnerem Krajowym (country Partner) wiodącego na świecie producen-
ta aplikacji OcR – ABBYY FineReader, generalnym dystrybutorem czytników biometrycznych Virdi, 
dystrybutorem systemów do szyfrowania połączeń telefonicznych – Secure Voice oraz systemów do 
zabezpieczeń dostępu do komputera – Authasas i innych.



38

Wiodącym produktem dystrybucyjnym firmy AutoID jest program ABBYY FineReader – do prze-
kształcania zeskanowanych dokumentów drukowanych lub cyfrowych zdjęć dokumentów na po-
stać elektroniczną oraz do przetwarzania plików PDF.

Więcej szczegółów na stronie: www.finereader.pl

Blista-Brailletec GmbH
Niemiecka firma produkująca urządzenia w najnowocześniejszej technologii, które służą do zapi-

sywania tekstu brajlowskiego oraz drukowania. Dodatkowo firma produkuje elementy do drukarek 
i maszyn, które przekształcają czarnodruk w pismo brajla. W Polsce znane są takie produkty tej firmy 
jak elotype i eurotype.

Bones
Bones Inc. jest szwajcarską firmą inżynierską z siedzibą w Neuhausen am Rheinfall. Bones skupia 

się na rozwoju i produkcji pomocy dla osób słabowidzących i niewidomych. W Polsce najbardziej zna-
nym porduktem tej firmy jest malutki i bardzo sympatycznie zaprojektowany odtwarzacz MileStone. 
Waży tylko 7 DAG, a potrafi więcej, niż można by się spodziewać. Odtwarza pliki dźwiękowe MP3, 
książki audio oraz formaty tekstowe (dzięki wbudowanemu syntezatorowi mowy Ania), może mieć 
radio, funkcję rozpoznawania kolorów, a nawet kodów kreskowych. Jest też czujnikiem poziomu 
światła oraz dźwiękowym informatorem rozpoznającym przedmioty, na które zostąły naklejone ma-
gnetyczne etykietki. Mają one swój indywidualny identyfikator związany z nagraniem informującym 
o jaki przedmiot chodzi: "To płyta "let it be" Beatlesów" powie, gdy zbliżymy ją do Milestone.

Daylight – zdrowe i naturalne światło!
Firma Daylight specjalizuje się w ergonomicznym oświetleniu. Powstała w 1990 roku i od tego 

czasu stale się rozwija. Dziś jest liderem na rynku technologii specjalistycznego oświetlenia dla 
przemysłu hobbystycznego w całej europie. Jest również na dobrej drodze do uczynienia marki 
Daylight numerem 1 w oświetleniu rzemieślniczym. Posiada swoje oddziały m.in. w europie, uSA, 
Australii i w chinach. W ofercie firmy znajdziemy szeroką gamę lamp powiększających, które łączą 
w sobie doskonałe źródło światła Daylight, co czyni je najzdrowszymi i najbardziej komfortowymi 
dla oczu z wysokiej jakości powiększeniem. energooszczędne i mało nagrzewające się żarówki są 
idealne do pracy z bliska i przez dłuższy czas. Wszystkie jej lampy posiadają specjalistyczne funkcje 
dla osób z dysfunkcją wzroku, co jest wynikiem regularnych konsultacji z klientami oraz współpracy 
z organizacjami słabowidzących. Zdecydowana większość lamp to własne, unikalne projekty firmy, 
niedostępne nigdzie indziej.

Dolphin Computer Access
Firma Dolphin computer Access umożliwia dostęp do komputera inwalidom wzroku oraz lu-

dziom mającym trudności w posługiwaniu się pismem.

Supernova otwiera zupełnie nowy świat dostępności, pozwalając niepełnosprawnym wzrokowo 
użytkownikom komputerów na używanie ich ulubionych programów za pomocą mowy, powiększe-
nia i/lub brajla.

DolphinGuide jest idealny dla osób starszych i tych, którzy nigdy nie uczyli się obsługi kompu-
tera. Jest wspaniałym rozwiązaniem dla tych, którym wzrok pogarsza się, dla słabowidzących lub 
całkowicie niewidomych.
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Firma Dolphin oferuje również szereg programów umożliwiających posługiwanie się formatami 
alternatywnymi, przeznaczonymi do tworzenia tekstu w formie dostępnej dla inwalidów wzroku, 
dyslektyków i osób mających inne trudności w nauce. easyconwerter tworzy publikacje w formacie 
MP3 książek mówionych DAISY w druku powiększonym i brajlem.

E.C.E
Firma e.c.e. jest producentem elektronicznego sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych. 

Została założona w 1992 roku, a jej pracownicy legitymują się kilkunastoletnim doświadczeniem 
w dziedzinie rehabilitacji osób niewidomych. Firma jest producentem jednego z najlepszych syn-
tezatorów mowy polskiej. Produktami e.c.e są: pierwszy polski elektroniczny notatnik brajlowski, 
który używany jest przez wielu niewidomych w Polsce oraz program WINDOW-eYeS umożliwiający 
osobom niewidomym pracę z komputerem.

Więcej szczegółów na stronie: www.ece.com.pl

Eurobraille
Firma eurobraille założona w 1980 roku jest dzisiaj czołowym francuskim wytwórcą elektronicz-

nego sprzętu brajlowskiego. We współpracy z czołowymi producentami sprzętu telefonicznego, 
takimi jak Alcatel – lucent, stworzyła wachlarz centrali telefonicznych przeznaczonych dla niewido-
mych operatorów. eurobraille tworzy również swój własny sprzęt i oprogramowanie. Przeprowadza 
także szczegółowe analizy szans zawodowych osób niepełnosprawnych, aby ocenić możliwość ich 
integracji w biznesie. W Polsce cenione są brajlowskie monitory i notatniki, które ubrajlawiają zarów-
no komputery jak i telefony komórkowe: e-sys 12 i 40 znakowe.

Freedom Scientific
Firma Freedom Scientific projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty oparte o wysoką techno-

logię, która umożliwia równy dostęp do informacji i korzystanie z komputerów osobom niepełno-
sprawnym wzrokowo lub mającym trudności w uczeniu się. Freedom Scientific jest największym na 
świecie wytwórcą produktów opartych o technologie asystujące dla niewidomych i słabowidzących. 
Firma jest jedynym dostawcą kompletnej linii produktów dla tej grupy osób. Wszystkie są przetesto-
wane i względem siebie kompatybilne. Firma Freedom Scientific działa na rynku od ponad 10 lat, 
a jej produkty są sprzedawane w 55 krajach w 24 wersjach językowych.

W Polsce najbardziej znane są: program udźwiękawiający JAWS, program powiększający MAGIc, 
notatnik nowej generacji będący odpowiednikiem zwykłych palmtopów PAcMATe, brajlowski mo-
nitor FOcuS. Firma produkuje też od kilku lat znakomite powiększalniki elektroniczne, które jakością 
i ceną przełamały wszelkie bariery na światowych rynkach.

Index Braille
Firma Index Braille jest największym producentem drukarek brajlowskich na świecie. Kluczową 

cechą wyróżniającą firmę jest doświadczenie. ulepsza drukarki brajlowskie od ponad 25 lat. Siedziba 
firmy znajduje się w północnej Szwecji, blisko koła podbiegunowego. eksportuje 97% drukarek pro-
mujących druk punktowy. Docierają na cały świat, pomagając ludziom komunikować się w ponad 
30 językach.

Index Braille jest pierwszą firmą, która zaoferowała wiele zaawansowanych możliwości, takich 
jak drukowanie dwustronne, podawanie pojedynczych kartek z podajnika i wiele innych. Jej szla-
gierowym produktem, który jest obecny we wszystkich miejscach w Polsce, w których powinna 
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się znaleźć profesjonalna drukarka brajlowska, jest eVeReST. Teraz idą czasy niesamowitej drukarki 
BRAIlleBOX. Index w tym roku ofiarował krakowskiej szkole dary o największej wartości. Decyzja 
o tak dużej pomocy wynika z charakteru tej firmy, jako zaangażowanej społecznie, wyczulonej na 
sprawy inwalidów wzroku.

IVO Software
IVO Software tworzy i rozwija oprogramowanie komputerowe w zakresie syntezy mowy. Produkty 

firmy wyróżniają się innowacyjnymi i niestandardowymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu 
są wdrażane w najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsięwzięciach.

Firma koncentruje się na tworzeniu aplikacji wykorzystujących algorytmy syntezy mowy w opar-
ciu o elementy sztucznej inteligencji i mowy ludzkiej, jako interfejsu komunikacji z komputerem.

Kolporter Info
Kolporter Info S.A. to ogólnopolska firma informatyczna, zatrudniająca ponad dwustu specja-

listów z branży IT. Prowadzony przez firmę Projekt eclicto jest pierwszym w Polsce kompletnym 
systemem służącym do zakupu i czytania elektronicznych książek.

czytnik eclicto to nowoczesne urządzenie mobilne wykorzystujące technologię e-papieru. Daje 
możliwość pomieszczenia w jednej ręce nawet 400 książek. liczbę tę można powiększyć dzięki wbu-
dowanemu czytnikowi kart SD. Dzięki czytnikowi eclicto możemy korzystać z bogatych zasobów 
swojej biblioteki w każdym miejscu. Można na nim przeglądać książki i słuchać nagrań dźwiękowych.

Dodatkowo firma opracowuje urządzenia nowej generacji oferujące syntezator mowy oraz moż-
liwość dostępu do codziennej prasy. Pobieranie nowych książek na urządzenie jest niezwykle łatwe 
i szybkie.

Lumen
celem firmy jest dostarczenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań dla osób z wadami wzro-

ku. W ofercie firmy znajdują się takie pozycje jak: powiększalniki komputerowe, lupy elektroniczne, 
telefony komórkowe dla niewidomych, a także przedmioty codziennego użytku dostosowane do 
potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Więcej szczegółów na stronie: www.lumen.waw.pl

Music in Braille
Jest to usługa automatycznego rozpoznawania obrazu nut, dzięki której z łatwością można prze-

tworzyć nuty z czarnodruku na wersję cyfrową. Nuty, które do tej pory były dostępne jedynie na pa-
pierze, w ciągu kilku chwil mogą znaleźć się na ekranie komputera, gotowe do edycji lub odsłuchania.

Klientom korzystającym z edytorów muzycznych firma zapewnia możliwość uzyskania nut w róż-
nych formatach muzycznych. Music in Braille potrafi również przetłumaczyć nuty na zapis nutowy 
w brajlu, dzięki czemu będą one dostępne dla każdego w wygodnej postaci. celem zapewnienia 
najwyższej jakości oraz gwarancji spełniania najnowszych, międzynarodowych standardów dostar-
czanych nut, firma współpracuje ze specjalistami w dziedzinie muzycznego brajla.
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Neovision
Firma Neovision jest czeską firmą prywatną działającą od 1995 roku. Specjalizuje się w maszy-

nowych systemach wizualnych do pomiarów o wysokiej dokładności, kontroli jakości i nawigacji 
robotów, w tym robotów spawających laserem. Neovision zapewnia maszynowy system wizualny 
dla linii produkcyjnych i maszyn innych firm, jak również w pełni wyposażone maszyny i stanowiska 
pracy robotów jej własnej konstrukcji. Projekty systemów Neovision są zgodne z zasadą maksymal-
nego zysku dla klienta poprzez wysoką niezawodność i minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.

Optelec B.V.
Firma Optelec jest wiodącym producentem technologii wspomagających dla osób z dysfunkcją 

wzroku. Szeroka gama prostych i skutecznych rozwiązań, w tym produkty z serii clearView, clearnote, 
Traveler, Farview, compact+, Alva tj. urządzenia stacjonarne, przenośne powiększalniki i monitory 
brajlowskie – poprawiają jakość życia tysiącom osób na całym świecie. W Polsce od niemal 20 lat jest 
to firma numer 1 w dziedzinie elektronicznych powiększalników. 

Więcej szczegółów na stronie: www.optelec.com

Perkins Products
Perkins Products będąca częścią szkoły dla niewidomych Perkins, produkuje brajlowskie ma-

szyny do pisania PerkinsBrailler – najczęściej używane maszyny brajlowskie na świecie. Najnowszy 
produkt firmy to maszyna PerkinsBrailler nowszej generacji. Dział technologii adaptatywnych firmy 
oferuje inwalidom wzroku produkty takie jak nowy monitor brajlowski Seika oraz podręczniki dla 
osób niewidomych lub niewidomych z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

RoboBraille
Robobraille jest duńską firmą działającą od 2004 r. Początkowo była częścią rynku eTeN w ra-

mach realizowanego projektu. Od 2006 do 2007 r. był on prowadzony w takich krajach jak: cypr, 
Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania, przy finansowym wsparciu Komisji europejskiej. 
Produkt firmy RoboBraille to usługa dla konta poczty elektronicznej, która umożliwia przetworzenie 
elektronicznych dokumentów w różnym formacie na pliki audio (mp3, DAISY) lub na alfabet Braille’a. 
usługa RoboBraille jest dostępna dla wszystkich, jednak tworzona jest z myślą o osobach niewido-
mych i słabowidzących. RoboBraille w kilka minut, w prosty sposób przetworzy pliki na potrzeb-
ny format.

Spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych”
Spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych” istnieje od ponad pięćdziesięciu lat. Przez cały czas 

działalności podejmowała i nadal podejmuje różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę 
sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w różnych dziedzinach życia. Spółdzielnia świadczy także usługi 
na rzecz instytucji oraz firm komercyjnych. Posiada nowoczesne call centre oraz kadrę doświad-
czonych telemarketerów. Dysponuje studiem nagrań, w którym nagrywa książki na potrzeby osób 
niewidomych, a także wydawnictw komercyjnych. Na terenie spółdzielni działa również biblioteka 
książki mówionej. Nowa Praca prowadzi także warsztaty terapii zajęciowej.

Od kilku lat Spółdzielnia jest producentem i dystrybutorem urządzeń z serii „czytak”, służących 
do odtwarzania plików w formacie mp3, Daisy oraz plików tekstowych za pomocą syntezatora mowy 
Ivona. Posiadają one również szereg innych przydatnych funkcji m.in. możliwość odczytu plików 
tekstowych w języku angielskim.
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W tym roku na rynku pojawiło się nowe urządzenie z tej serii o nazwie „czytak Pc”. umożliwia 
ono czytanie książek zapisanych w formacie „czytaka” przy pomocy komputera.

Step-Hear
Firma Step-Hear ltd. jest ukierunkowana na rozwój i wprowadzanie na rynek innowacyjnych 

technologii wspomagających dla osób o szczególnych potrzebach. Głównym jej produktem jest na-
wigacyjny, informacyjny i ostrzegawczy system dla niewidomych i innych osób z dysfunkcją wzroku 
o nazwie Step-Hear.

System udźwiękawiający otoczenie składa się z dwóch głównych elementów: bazy informującej 
i pilota zdalnego sterowania. Baza zawiera nagrania trzech ważnych komunikatów, które mogą być 
odtworzone po naciśnięciu stosownego klawisza. Dłuższe naciśnięcie klawiszy powoduje dokonanie 
kolejnego nagrania, które zaciera poprzednie. Bazy można umieszczać wszędzie, ale najefektywniej 
w miejscach, do których chcą trafić niewidomi: wejścia do urzędów, szkół, uczelni, banków, sklepów, 
hoteli, również bankomaty, przystanki, perony, kioski itd. Nagrywane komunikaty mogą informować 
o charakterze obiektu, rozkładzie jazdy, o tym, co znajduje się w sąsiedztwie itd. Piloty są małymi 
urządzeniami, które można założyć na rękę (jak zegarek). Mają 3 mae przyciski, które mogą spowo-
dować odtworzenie komunikatów nagranych w bazie systemu Step-Hear. 

Step-Hear ltd. utrzymuje bliskie relacje z międzynarodowymi grupami, liderami i ekspertami 
w swojej dziedzinie, co umożliwia nadążanie za rozwojem nowych technologii korzystnymi dla idei 
dostępności. Ponadto utrzymuje kontakt ze środowiskami niewidomych i niedowidzących, grupami 
akademickimi i inwalidami, którzy przyczynili się do zwiększenia udziału produktów firmy na rynku 
poprzez używanie i pomoc w rozwijaniu systemu Step-Hear.

Story Box
Wydawnictwo „Story Box” zajmuje się nagrywaniem, wydawaniem, promocją oraz dystrybucją 

audio książek. Oferta firmy skierowana jest do szerokiej rzeszy odbiorców. Wydaje tylko pełne wersje 
książek. Każde nagranie, na płycie cD w formacie mp3, podzielone jest na kilkuminutowe odcinki. 
Pozwala to w dowolnym momencie przerwać słuchanie i powrócić do tego samego miejsca bez ko-
nieczności odsłuchiwania całego rozdziału. Książki czytają znakomici aktorzy: Joanna Jędryka, Hanna 
Kinder Kiss, Arkadiusz Bazak, leszek Filipowicz, Ksawery Jasieński, Jacek Kiss, Rafał Królikowski, Jacek 
Rozenek, Wiktor Zborowski, Mirosław utta.

Więcej szczegółów na stronie: www.storybox.pl

Studio Tyflografiki „TYFLOGRAF”
Studio Tyflografiki „TYFlOGRAF” istnieje na europejskim rynku od 2005 roku. Jest najstarszą  

firmą w Polsce zajmującą się profesjonalnym tworzeniem tyflograficznych przedstawień rzeczywi-
stości. To dzieło trzydziestu lat doświadczeń założyciela Studia – Marka Jakubowskiego, w pracy 
z niewidomymi dziećmi w szkole w Owińskach.

Zajmuje się wykonywaniem dotykowych (reliefowych, tyflologicznych) map, planów i schema-
tów przestrzeni dla niewidomych i słabowidzących. „TYFlOGRAF” wydaje reliefowe pozycje edu-
kacyjne – książki (m.in do nauki orientacji przestrzennej) oraz gry edukacyjne i tyflografiki z prze-
znaczeniem dla osób z dysfunkcjami wzroku. Firma tworzy oraz dystrybuuje tyflologiczne pomoce 
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dydaktyczne oraz zajmuje się przystosowaniem pomieszczeń oraz przestrzeni dla osób niewido-
mych i słabowidzących.

Więcej szczegółów na stronie: www.niewidomi.com.pl

Tyflolaboratorium Dźwięku
Główną ideą firmy Tyflolaboratorium Dźwięku jest realizowanie specjalistycznych nagrań dźwię-

kowych na potrzeby niewidomych i słabowidzących. Oprócz zmysłu dotyku, wrażenia dźwiękowe 
stanowią dla osób z wadą wzroku bardzo ważne źródło wielu informacji, będąc równocześnie cenną 
pomocą w edukacji, zwłaszcza przy ograniczonym dostępie do różnych materiałów dydaktycznych 
dostępnych dla osób widzących.

Jakość nagrań dźwiękowych doskonale odzwierciedla każdy szczegół otoczenia, dzięki czemu 
możliwe jest odwzorowanie sposobu słyszenia osoby niewidomej i stworzenie dźwiękowego mo-
delu środowiska o różnym charakterze. W ten sposób firma Tyflolaboratorium Dźwięku wspomaga 
naukę orientacji przestrzennej.

Więcej szczegółów na stronie: www.tyflodzwiek.pl

ViewPlus Technologies
Założona w roku 1996 w Stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych firma ViewPlus jest produ-

centem drukarek brajlowskich opartych na technologii Tiger oraz urządzeń zawierających techno-
logie asystujące. Należą do nich: dźwiękowy kalkulator graficzny (Audio Graphingcalculator) i Iveo 
– system uczenia się przez dotyk. Wszystkie drukarki ViewPlus drukują grafikę wypukłą o najwyższej 
rozdzielczości dostępnej na rynku. Firma ViewPlus oferuje również drukarki drukujące czarnym dru-
kiem, zmieniające dokumenty brajlowskie w dokumenty dostępne dla wszystkich. Firma Viewplus 
jest zdobywcą wielu nagród przyznawanych w stanie Oregon oraz przez instytucje amerykańskie 
o znaczeniu federalnym. W latach 2008 i 2009 zajęła drugie miejsce w konkursie Idol w kategorii firm.

Voice Lab
Produkty i usługi opracowywane przez firmę Voice lab są w szczególności dedykowane osobom 

niepełnosprawnym. Dla osób niewidomych opracowuje rozwiązania, które umożliwią dostęp do 
informacji dzięki technologii rozpoznawania mowy oraz urządzeniom mobilnym. Firma opracowuje 
również rozwiązania dla osób z dysfunkcją kończyn, dla których barierą jest posługiwanie się myszką 
i klawiaturą przy obsłudze stron internetowych. Jedną z tych usług będzie produkt „e-informacje 
dla osób niepełnosprawnych”, który ułatwi znacznie dostęp do informacji za pomocą przeglądarki 
internetowej oraz telefonów komórkowych. „Internet bez barier” – ułatwia życie innym poprzez wy-
korzystanie innowacyjnych technologii.

Firma Voice lab jest laureatem prestiżowej nagrody, którą otrzymała w konkursie INNOWATOR 
organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Więcej szczegółów na stronie: www.voicelab.pl

Wydawnictwa PZN
Wydawnictwa PZN powstały z połączenia dwóch renomowanych firm Polskiego 

Związku Niewidomych – warszawskiego Zakładu Nagrań i Wydawnictw oraz lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Wydawniczego.
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Jest jedną z największych w Polsce firm pracujących na rzecz osób niewidomych i słabowidzą-
cych specjalizującą się w adaptacji i produkcji wydawnictw dla osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto 
od wielu lat prowadzi w Warszawie specjalistyczny sklep z produktami dla osób niewidomych 
i słabowidzących.

Więcej szczegółów na stronie: www.wydawnictwapzn.pl

Zychem
Firma Zychem jest globalnym dostawcą sprzętu służącego do tworzenia grafiki wypukłej.

Wystawcy społeczni i publiczni
Obok firm – wystawców swoją działalność przedstawiły także Instytucje i Fundacje działające na 

rzecz osób niewidomych: 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (o Ośrodku pisaliśmy przy okazji Patronów 
wspierających Konferencję)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie

Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i re-
habilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając 
od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspo-
magania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach 
szkół policealnych.

Ośrodek stara się utrzymywać bliskie kontakty międzynarodowe z podobnymi instytucjami, 
współpracuje z brytyjską organizacją lattitude oraz często uczestniczy w projektach unijnych. 
Wymiana doświadczeń, wiedzy i informacji na temat najnowszych osiągnięć prowadzi do efektyw-
nego doskonalenia metod, technik oraz technologii wykorzystywanych w nauczaniu osób niewido-
mych i słabowidzących.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi
W ramach Ośrodka działa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, świetlica oraz Zespół Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ośrodek nastawiony jest na pracę z uczniami z ubytkiem słuchu 
w różnym stopniu oraz z uczniami niesłyszącymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, u któ-
rych stwierdzono dodatkowe zaburzenia i deficyty. Działalność Ośrodka ma na celu dobro ucznia, 
jego wszechstronny rozwój, zapewnienie równości szans, przygotowanie do aktywnego, pełnego 
życia w środowisku ludzi słyszących.

W roku szkolnym 2010/2011 Ośrodek rozpoczął kształcenie uczniów w szkole policealnej (zawód: 
technik obsługi ruchu turystycznego), do której przyjmowane są osoby niewidome, słabowidzące 
i niepełnosprawne ruchowo.

Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „RAZeM NA SZlAKu”

Został zarejestrowany w dniu 17 kwietnia 1998 roku. celem Klubu jest upowszechnianie kultury 
fizycznej, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych, w szczególno-
ści wśród inwalidów wzroku.
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Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Powstało w 1991 roku. Od maja 2005 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku 

publicznego. Prezesem organizacji jest Piotr Dukaczewski – wielokrotny Mistrz Polski w szachach 
oraz dwukrotny Wicemistrz świata w szachach.

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz 
sportu wśród niewidomych i słabowidzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i zrzesza obecnie ponad 3000 członków w 32 jednost-
kach terenowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kluby mieszczą się we wszystkich więk-
szych miastach Polski i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju.

W każdej jednostce terenowej Stowarzyszenia działają sekcje sportowe, w których odbywają się 
zajęcia i treningi, podczas których pod okiem instruktorów i trenerów zawodnicy podnoszą swoje 
kwalifikacje, by najlepsi z nich mogli następnie reprezentować klub na zawodach ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

We wszystkich dyscyplinach, które Stowarzyszenie rozwija i promuje, organizowane są rozgryw-
ki eliminacyjne, półfinały, do finałów Mistrzostw Polski włącznie.

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych działające przy Politechnice Poznańskiej

Fundacja VIS MAIOR
„Vis Maior” to inaczej „Siła Wyższa”. Fundacja „Vis Maior” działa na rzecz osób niepełnosprawnych 

od 2002 roku. Swoją pomocą obejmuje w szczególności osoby w różnym stopniu tracące wzrok, 
a także ich bliskich.

W ramach swojej działalności Fundacja usamodzielnia osoby niewidome poprzez orientację 
przestrzenną, czynności dnia codziennego, rehabilitację widzenia i brajla, naukę trzech języków ob-
cych, obsługi komputera, warsztaty ekonomiczne, psychologiczne, prawne i z zakresu poradnictwa 
zawodowego, a także organizuje wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku.

Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki śląskiej zaprezentowała projekt „cITYTAK”. 

Przewiduje on dostosowanie miasta pod względem nowych oznaczeń ulic, budynków oraz nowych 
planów sytuacyjnych miasta (podobne rozwiązania ułatwiające poruszanie się proponowane są 
również wewnątrz budynków). Wszystkie nowatorskie rozwiązania uwzględniają potrzeby osób 
niepełnosprawnych (m.in. osób na wózkach, słabowidzących i niewidomych, daltonistów, osób nad-
wrażliwych i starszych).
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ABSTRAKTY ReFeRATóW

Komórki macierzyste w leczeniu schorzeń wzroku
Prof. PAN Leonora Bużańska
Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK im. M.Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Komórki macierzyste mają zdolność do odnawiania swojej własnej populacji, jak również do róż-
nicowania w inne komórki organizmu. Te cechy decydują, że komórki macierzyste są cennym ma-
teriałem regeneracyjnym. Postęp w dziedzinie biotechnologii, inżynierii tkankowej i medycyny re-
generacyjnej stwarza możliwości na coraz bardziej skuteczne zastosowanie komórek macierzystych 
do terapii człowieka, w tym terapii schorzeń wzroku. Szczególnie cenne są komórki macierzyste 
izolowane z tkanek pacjenta, ponieważ stanowią one źródło komórek do przeszczepu autologicz-
nego, co w dużym stopniu zmniejsza niebezpieczeństwo odrzutu immunologicznego. Przykładem 
takiego zastosowania autologicznych komórek macierzystych jest próba kliniczna przeprowadzona 
we Włoszech na 120 pacjentach z uszkodzeniem rogówki oka na skutek chemicznych lub termicz-
nych oparzeń.

Komórki macierzyste pobrane z rąbka rogówki pacjenta odbudowywały uszkodzoną rogówkę 
w przeciągu roku. Dziesięcioletnia obserwacja wykazała 76% skuteczność tej metody. Jest to do tej 
pory jedyna na świecie miarodajna próba kliniczna wykazująca skuteczność leczenia schorzeń wzro-
ku komórkami macierzystymi. leczenie komórkami macierzystymi innych schorzeń lub uszkodzeń 
wzroku pozostaje ciągle na etapie badań przedklinicznych.

Wielkie serce i myśli ofiarowane niewidomym – stulecie istnienia Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach.
Władysław Gołąb
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Prelegent przedstawił dzieło Matki elżbiety Róży czackiej, jakim było powołanie Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi Królestwa Polskiego. Omówił Statut powołanego Towarzystwa, zapewnia-
jący wszechstronną rehabilitację niewidomym, poczynając od wczesnego dzieciństwa aż do śmier-
ci, przy założeniu francuskiego działacza ruchu niewidomych Maurice de la Sizeranne: „Niewidomy 
– człowiekiem społecznie użytecznym”. Omówiona została także sytuacja polskich niewidomych 
w chwili powołania Towarzystwa.

Kolejnym przełomem w historii Towarzystwa było powołanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, które oparło swoją pracę z niewidomymi o teologię Krzyża. Akceptacja przez nie-
widomego braku wzroku była warunkiem pełnego rozwoju duchowego, umysłowego i sprawno-
ściowego. Prezes Gołąb wskazał podstawy naukowe działania Towarzystwa oraz współpracę z pro-
fesor Marią Grzegorzewską, jako drogi do nauczania w systemie zintegrowanym oraz rehabilitację 
zawodową w ujęciu Henryka Ruszczyca: segregacja zawodowa (najszerzej pojęta integracja społecz-
na), czyli spółdzielczość oraz włączanie niewidomych w pracę w środowisku naturalnym. Ostatnim 
elementem wystąpienia było przedstawienie wkładu niewidomych w życie społeczne, kulturalne 
i zawodowe.
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Fakty i mity o pomocy finansowej Państwa dla niewidomych
Program „Komputer dla Homera” w latach 2004 – 2008
Adam Kalbarczyk
UKSW, Fundacja Szansa dla Niewidomych

Jednym z pomysłów na pomoc w ułatwieniu inwalidom wzroku uczestnictwa w życiu społecz-
nym jest przeprowadzany przez PFRON program „Komputer dla Homera”. W wyniku przeprowa-
dzonych analiz należy stwierdzić, że jest on wielką pomocą oraz szansą dla tych osób. Przywołane 
dane świadczą o ogromnych kwotach, które zostały przekazane na zakup urządzeń mających duży 
wpływ na procesy rehabilitacyjne. Dzięki nim tysiące ludzi mogło (być może po raz pierwszy w życiu) 
zacząć pisać w edytorze tekstu, skorzystać z Internetu, czy przeczytać książkę niedostępną w brajlu.

 Głównym zadaniem programu „Komputer dla Homera” jest dofinansowywanie sprzętu 
komputerowego i elektronicznego dla inwalidów wzroku. PFRON co rok przeznaczał pewne kwoty 
pieniężne na ten Program. Od roku 2004 do roku 2008, przez pięć edycji, PFRON – w ramach tego 
Programu – wydatkował na dofinansowania kwotę 194 098 347 zł. Oznacza to, że średnio co rok 
w ręce inwalidów wzroku trafiał sprzęt wart około 40 milionów złotych.  

Program „Komputer dla Homera” dofinansowuje podstawowy sprzęt komputerowy wraz z pery-
feriami, specjalistyczny sprzęt komputerowy i elektroniczny, urządzenia brajlowskie oraz lektorskie. 
Założyć więc należy, że pierwsza kategoria jest istotna z punktu widzenia obsługi pozostałych grup 
narzędzi (wartość rehabilitacyjna rzeczy w niej się znajdujących jest niewielka). Trzy następne kate-
gorie można określić jako właściwe w kontekście wypełniania celów Programu.

PFRON, w latach 2004 – 2008, wydał na dofinansowanie zakupu sprzętu podstawowego kwotę 
84 625 855 zł, co stanowi około 43% wydatków na wszystkie grupy sprzętu. Jest to szczególnie inte-
resujące jeśli zwrócimy uwagę, że jest to sprzęt podstawowy, mający jedynie umożliwić korzystanie 
z innych, bardziej wyspecjalizowanych narzędzi. Walory integracyjne – dla osoby niewidomej oraz 
słabo widzącej – sprzęt podstawowy ma, w porównaniu do trzech pozostałych kategorii, znikome. 
Można więc się zastanowić czemu aż tyle środków przeznaczono na ten cel. Zastanawiające jest to 
tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę koszty sprzętu podstawowego i porówna je z kosztem 
sprzętu specjalistycznego. Dofinansowanie na podstawowy sprzęt komputerowy uzyskało w sumie 
24 825 wnioskodawców, co oznacza, że średnio każdy z nich otrzymał na ten cel około 3 400 zł. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w tej cenie oprócz jednostki centralnej znajdują się urządzenia peryferyj-
ne takie jak drukarki, skanery czy klawiatury, nie jest to kwota ani duża, ani mała. Problem polega na 
tym, że są to pieniądze przeznaczone na zwykły sprzęt nie posiadający specjalnych, wyróżniających 
go, walorów rehabilitacyjnych (warunek umieszczenia danego sprzętu w tej kategorii). Inny problem 
w kontekście efektywności Programu, to ilość beneficjentów, którzy otrzymali tylko sprzęt podsta-
wowy. Na przykład w roku 2008, w województwie lubuskim aż 544 osoby uzyskały dofinansowanie 
na podstawowy sprzęt komputerowy, a na sprzęt specjalistyczny tylko 311 osób (293 specjalistyczny 
komputerowy, 9 brajlowski, 9 lektorski). Powstaje uzasadnione pytanie jakie możliwości rehabilita-
cyjne, integracyjne i w końcu edukacyjne oraz zawodowe uzyskały 233 osoby z samym podstawo-
wym sprzętem komputerowym, a także czym kierowała się Komisja wydając  takim wnioskom pozy-
tywną opinię. W roku 2008 osób, które dostały dofinansowanie jedynie na sprzęt podstawowy, było 
w sumie aż 610. W poprzednich latach było pod tym względem o wiele lepiej. W latach 2004, 2005 
oraz 2006 więcej było beneficjentów sprzętu specjalistycznego. W roku 2007 sprzęt specjalistyczny 
przyznano 43 osobom więcej niż tym, którym przyznano sprzęt podstawowy, ale aż 82 osoby uzy-
skały sprzęt lektorski (nie wymagający do działania sprzętu podstawowego), co może wskazywać na 
iluzoryczność tej przewagi. 
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Z danych PFRON wynika, że dofinansowywana jest niewielka ilość sprzętu brajlowskiego. Na ten 
cel przeznaczono w sumie 12 637 090 zł dla 1014 osób, co oznacza, że średnio jedna osoba uzyskała 
12 462 zł. O ile kwota ta jest znacznie wyższa niż w przypadku średniej uzyskiwanej na podstawowy 
sprzęt, to proporcjonalnie jest o wiele mniejsza. Za taką kwotę nie można kupić wysokiej jakości 
sprzętu brajlowskiego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Pamiętać również trzeba, że 
osoba, która uzyskała dofinansowanie na sprzęt brajlowski, może ponownie ubiegać się o sprzęt 
w tej kategorii po 7 latach (6 lat licząc od końca roku, w którym wnioskodawca uzyskał dofinanso-
wanie na ten cel). Wydaje się więc, że efektywność Programu względem osób niewidomych, które 
są najbardziej poszkodowane poprzez swoje inwalidztwo i wymagają największych działań na rzecz 
ich rehabilitacji i integracji, jest w programie „Komputer dla Homera” niepełna i niedostosowana do 
ich rzeczywistych potrzeb. Mogą oni ubiegać się o specjalistyczny sprzęt komputerowy, który oczy-
wiście jest niezmiernie potrzebny i pomocny w wielu czynnościach, ale nic nie zastąpi umiejętności 
własnoręcznego czytania i pisania.

Wydatki PFRON na grupę specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wyniosły 
w sumie 92 672 024 zł dla 23 575 osób, co oznacza, że średnio wnioskujący o takie narzędzia dostał 
około 4 000 zł. efektywność Programu jest w tym zakresie dużo większa niż w przypadku specjali-
stycznego sprzętu brajlowskiego, jednak można zadać pytanie jak się ma średnia przeznaczana na 
tą kategorię do możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania (około 18 000 zł).

efektywność Programu nie może być oceniana zbyt wysoko w sytuacji kiedy średnia kwota wy-
datkowana na podstawowy sprzęt niemal pokrywa się z limitem przyznawanej na ten cel kwoty, 
a średnia wydatkowana na sprzęt specjalistyczny jest znacznie od niego niższa. Oznacza to przewar-
tościowanie sprzętu podstawowego jako narzędzia mogącego wypełnić cele Programu.

Niepokój może budzić fakt, że osoby, których sytuacja jest najgorsza – niewidomi – są w progra-
mie na najgorszej pozycji. O wiele łatwiej uzyskać zwykły komputer (posiadający niewielkie możli-
wości rehabilitacyjne) niż wysoce wyspecjalizowany, kosztowny sprzęt przystosowany do użytko-
wania przez osoby niewidome. Oznacza to, że program skupia się na mniej kosztownej pomocy 
szerszej grupie osób, zamiast dofinansowania drogich urządzeń pomagających osobom o najpo-
ważniejszych ubytkach wzroku. Z punktu widzenia integracji społecznej osób z wadami wzroku, nie 
wydaje się słuszne, aby osoba niewidoma chcąca korzystać z przenośnego notatnika brajlowskiego 
(mobilne czytanie i pisanie), drukarki brajlowskiej (drukowanie i czytanie) oraz linijki brajlowskiej 
(czytanie stacjonarne) musiała na te sprzęty czekać kilkanaście lat. Szczególnie, że osoba, która uzy-
skała dofinansowanie na komputer, w tym czasie wymienia posiadany sprzęt kilkakrotnie. Również 
należy zauważyć, że osoby bardziej poszkodowane ze względu na swoją niepełnosprawność, a więc 
wymagające droższych narzędzi, muszą wpłacać proporcjonalnie więcej z tytułu wkładu własnego 
(mniejszy procent z większych kwot).

Dzięki programowi „Komputer dla Homera” duża liczba osób niepełnosprawnych uzyskała 
dostęp do nowoczesnej technologii wspomagającej integrację społeczną, ale nie można pominąć 
negatywnych wrażeń, jakie powstały na podstawie analiz danych przedstawianych przez PFRON. 
Dofinansowywanie zwykłych komputerów (które stanowi niemal połowę z wydatkowanych środ-
ków) może budzić wątpliwości ze względu na to, że nie jest to wyrównywanie szans (w rozumieniu 
celów programu). Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że pieniądze przeznaczone na zwykłe kompu-
tery mogłyby zostać wydatkowane na specjalistyczne urządzenia o znacznie większym wpływie na 
rehabilitację i integrację, a sprzęt podstawowy powinien być przekazywany poprzez inne progra-
my pomocowe.
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Współczesne organizacje społeczne środowiska osób niewidomych i słabowidzących
Dr Magdalena Wałachowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Autorka zaprezentowała zagadnienia dotyczące zewnętrznych i wewnętrznych warunków dzia-
łania oraz oferty rehabilitacyjno – edukacyjnej wszystkich aktualnie działających na rzecz osób nie-
widomych i słabowidzących stowarzyszeń i fundacji.

Z grupy wyłoniono 66 organizacji (46 stowarzyszeń, 20 fundacji) w badaniu sondażowym wzię-
ło udział 41 podmiotów (27 stowarzyszeń i 14 fundacji). W pozostałych przypadkach stwierdzono: 
wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności, odmowę udzielenia informacji bądź brak kontaktu 
z organizacją. Głównymi beneficjentami podejmowanych przez badane organizacje działań były 
osoby z dysfunkcjami wzroku. Zbieranie materiału badawczego trwało od czerwca 2006 r. do stycz-
nia 2007 r.

Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego stały się częścią obronionej 6 październi-
ka 2010 r. niepublikowanej dysertacji doktorskiej:

Wałachowska M., (2010). edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących w działal-
ności organizacji pozarządowych i wybranych instytucji rządowych III RP. Warszawa: APS, Wydział 
Nauk Pedagogicznych.

Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce
Henryk Lubawy
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Od kiedy Polska weszła do unii europejskiej obowiązują nas normy unijne, które m.in. wprowa-
dzają wymóg montowania sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych. Istnieją międzyna-
rodowe normy (ISO 23600/2007) oraz wytyczne krajowe Dziennik ustaw nr 220 Poz. 2181 z 2003 
roku oraz Polska Norma PN-Z-80100/2004, które określają rodzaj stosowania sygnałów akustycznych 
i sygnalizatorów na przejściach dla pieszych. Normy te dopuszczają szeroki zakres parametrów sy-
gnałów możliwych do zastosowania. Nasze normy krajowe zalecają również stosowanie jednako-
wych sygnałów na przejściu dla pieszych w tej samej dzielnicy, w mieście, w powiecie. W Polsce, ze 
względu na brak kontroli i nadzoru, na wielu przejściach dla pieszych montowane są sygnalizatory, 
które nie tylko emitują dźwięki nie spełniające żadnych z powyżej przedstawionych norm, ale także 
na każdym przejściu stosowane są inne dźwięki. Powoduje to, że osoby niewidome mają duże trud-
ności w poruszaniu się po mieście.

celem przeprowadzonych przez nas badań było wyłonienie najlepszych sygnałów, spełniających 
normy, które zostaną zastosowane na przejściach dla pieszych w całym Poznaniu, a w przyszłości, jak 
się sprawdzą, mogą być wprowadzone w całej Polsce.

Badaniom zostały poddane sygnały generowane przez sygnalizatory produkowane przez pro-
ducentów sygnalizatorów i sygnały stworzone laboratoryjnie, spełniające normy ISO 23600/2007.

W pierwszym etapie badań przeprowadzona była wśród osób niewidomych ankieta pokazująca 
z jakimi problemami borykają się osoby niewidome korzystające z obecnie istniejącej w Poznaniu 
sygnalizacji akustycznej. Kolejnym etapem badań były badania laboratoryjne dotyczące oceny 
dokuczliwości sygnałów oraz ich spostrzegania na tle hałasu ulicznego. Badano także zdolność do 
lokalizacji źródła dźwięku (kierunkowość), w zależności od rodzaju stosowanego sygnału i zakłóceń 
hałasem miejskim.
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Przeprowadzone badania laboratoryjne wyłoniły sygnały, które nie przypominają żadne znane 
źródło dźwięku mogące zafałszować informację o możliwości przejścia przez ulicę, są proste i łatwe 
do zapamiętania, są łatwo spostrzegalne na tle hałasu ulicznego i ułatwiają lokalizację źródła dźwię-
ków, co jest istotne dla osób niewidomych, oraz są niedokuczliwe, co jest istotne dla mieszkańców 
okolic przejścia.

Tak wyłonione dźwięki zostały poddane testom na sztucznie stworzonym przejściu, na którym 
w pełni kontrolowaliśmy reakcję: czas przejścia, prędkość i tor ruchu osób niewidomych w zależności 
od zastosowanego sygnału oraz hałasu zakłócającego.

Badania nasze pokazały, że najlepszymi sygnałami, które należy stosować na przejściach dla pie-
szych są sygnały akustyczne będące przerywaną falą prostokątną (sygnał złożony) o częstotliwości 
podstawowej w zakresie od 880Hz do 1580 Hz oraz o częstotliwości repetycji w zakresie częstotliwo-
ści od 5 Hz do 9 Hz. czas trwania sygnału nie powinien przekraczać 0,02 s. Temat wykonywany był 
w ramach projektu badawczego rozwojowego NR11 0008 04.

Makiety przestrzenne i mapy dla niewidzącego turysty
Lucyna Zaleska
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Spotykamy ich na co dzień. człowiek z białą laską. Tacy sami jak my – spieszą do szkoły, na uczel-
nię, do pracy. Jedni zdobywają najwyższe góry świata, inni walczą o medale dla Polski na paraolim-
piadach. Jeszcze inni realizują się muzycznie, zwiedzają świat. Bywają w kinach, teatrach. A nawet 
zwiedzają muzea. Są tacy sami jak my: chłonni wiedzy, życia takiego normalnego, zwykłego życia. 

Turystyka. Dziedzina życia pozornie dostępna tylko dla osób pełnosprawnych. Nic bardziej my-
lącego. Kraków jako jedno z pierwszych miast w Polsce stara się przybliżyć osobom z dysfunkcją 
wzroku swoje atrakcje turystyczne. 

Pierwszym krokiem w realizacji tego planu było opracowanie mapy turystycznej oraz komu-
nikacyjnej Krakowa przez urząd Miasta wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych i Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, która umożliwia 
osobom z dysfunkcją wzroku łatwiejsze poruszanie się po mieście i odkrywanie jego walorów tury-
stycznych. Do map dołączono książki ze spisami skrótów oraz opisy zabytków w Braille’u i powięk-
szonym druku. Na każdy komplet składa się teczka formatu A3 z mapami komunikacyjnymi, a także 
teczka formatu A4 z mapami turystycznymi miasta. Mapy komunikacyjne wykonane są techniką 
sitodruku wypukłego na kolorowym kartonie. Dla osób słabo widzących – w druku powiększonym, 
kolorowym i czytelnym. Zaznaczono na nich ogólny plan miasta, główne ulice, przystanki tram-
wajowe i autobusowe, ronda oraz dzielnice. Natomiast mapy turystyczne obejmują plan Starego 
Miasta, między innymi: Rynek Główny, plac Mariacki, plac Szczepański, Mały Rynek, Zamek Królewski 
na Wawelu, a także muzea i inne ważne punkty turystyczne. Zostały na nich umieszczone również 
punkty informacji turystycznej, kościoły i elementy infrastruktury: przejścia dla pieszych na linii Plant 
i przystanki tramwajowo – autobusowe. Wykonano je metodą tłoczenia wypukłego na przeźroczy-
stym plastiku w wersji dla niewidomych. Natomiast w wersji dla słabo widzących: na kolorowym 
kartonie, w druku płaskim i powiększonym. Wraz z mapami został opracowany w brajllu przewodnik 
po pięciu trasach turystycznych Krakowa: Drodze Królewskiej, Trasie uniwersyteckiej, św. Stanisława, 
żydowskiej oraz po Nowej Hucie. Dostępne są one we wszystkich hotelach, punktach informacji 
turystycznej oraz bibliotekach, co ułatwia niepełnosprawnym turystom samodzielne poruszanie się 
po naszym mieście. 

Na stoisku naszego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych z Krakowa są dostępne do oglądania mapy.
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Kolejny krok do poznania zabytków Krakowa to miniaturowa Droga Królewska, czyli 12 najbar-
dziej znanych budowli wykonanych z brązu, które są ustawione od Barbakanu do Wawelu. Makiety 
przestrzenne są w pełni dostosowane do stylu krakowskiej architektury. Ich autorem jest pan Karol 
Badyna. Prace konsultacyjne nad makietami trwały kilka miesięcy. Przewodniczył im  prof. Andrzej  
Wyżykowski, Główny Architekt Miasta Krakowa oraz prof. Jacek Stokłosa, Główny Plastyk Miasta, przed-
stawiciele Polskiego Związku Niewidomych, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych pan Bogdan 
Dąsal oraz nauczyciele orientacji przestrzennej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla 
Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie. 

Poważnym problemem w poznawaniu rzeczywistości przez osoby niewidome jest eksploracja 
bardzo dużych obiektów. Wielkość eksplorowanego dotykowo przedmiotu ma ogromne znacze-
nie dla jego poznania. Obiekty bardzo duże, których rozmiar znacznie przekracza zasięg ramion, 
stwarzają trudności w ich poznaniu i identyfikowaniu. Problemem może być nie tylko odnalezienie 
wszystkich istotnych, charakterystycznych elementów obiektu, ale także ich integracja w jedną ca-
łość, identyfikowaną przez osobę niewidomą jako ten, a nie inny obiekt.

 • Zobaczyć Kościół Mariacki – tak, teraz jest to możliwe dzięki makietom przestrzennym. 
 • Ratusz – kolejny zabytek Drogi Królewskiej dostępny dla niewidomych, słabowidzących  

i niepełnosprawnych ruchowo turystów.
 • Sukiennice – możemy również podziwiać ich piękno za pomocą dotyku.

chciałabym teraz Państwu przybliżyć Drogę Królewską w pełni dostępną dla niepełnosprawne-
go turysty.

 • Zwiedzanie zaczynamy od Barbakanu. 
Każda makieta posiada opis w języku polskim i angielskim w brajlu oraz w czarno druku napisa-

nym czcionką Arial dla osób słabo widzących.

 • Makieta Starego Miasta z zaznaczonym Traktem Królewskim.
 • Dom Jana Matejki . Popiersie malarza.
 • Kościół Mariacki

Każda makieta jest tak umieszczona, aby można było do niej bez problemu dojść lub dojechać 
wózkiem inwalidzkim, bo z myślą o tych niepełnosprawnych turystach zostały również zaprojekto-
wane te makiety.

 • Sukiennice
Nad każdym szczegółem architektonicznym trwały dyskusje, ale dzięki temu posiadają one bo-

gate walory dotykowe.

 • Ratusz
Makieta przedstawia  XVII wieczny Ratusz. Niektóre makiety pokazują stan obecny zabytku, 

a niektóre jego dawny wygląd.

 • Kościół Ojców Franciszkanów.
Makieta przedstawia klasztor z wewnętrznymi dziedzińcami i ogrodami, niedostępnymi 

dla zwiedzających.
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 • Ołtarz Wita Stwosza
 • Znajduje się w Pałacu Wyspiańskiego.
 • Kościół Piotra i Pawła

Każda makieta wyposażona jest w system GPS, co umożliwia turyście odsłuchanie za pomocą 
telefonu komórkowego informacji o danym obiekcie zabytkowym.

 • Okno Romańskie
 • Makieta umieszczona jest na murze kościoła św. Andrzeja.
 • Pałac biskupa erazma ciołka
 • Makieta została umieszczona na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Biskupa ciołka.
 • Zamek Królewski – Wawel

Największa makieta Drogi Królewskiej. Przedstawia ogromne Wzgórze Wawelskie ze wszyst-
kimi szczegółami architektonicznymi. Niektóre makiety udało wzbogacić się o pewne elementy 
poszerzające naszą wyobraźnię. Aby odzwierciedlić realne wymiary np. Ratusza, zaprojektowano 
na makiecie słupek, który ma wymiary dorosłego człowieka. Oznaczono go opisem „skala”. Na nie-
których makietach można było zaznaczyć miejsce, gdzie turysta się znajduje w stosunku do obiektu. 
Oznaczono to opisem na makiecie „tu stoisz”.

To wspaniałe przedsięwzięcie, jakim jest projekt „Droga Królewska dla Niepełnosprawnego 
Turysty” nie powstałoby, gdyby nie wsparcie unii europejskiej. Kilka lat pracy ludzi głęboko zaanga-
żowanych w ten projekt uczyniło Kraków otwarty dla każdego turysty. Zapraszam gorąco do nasze-
go miasta. 

Czy niewidomi mogą sprawnie poruszać się w przestrzeni publicznej
Rafał Charłampowicz
Uniwersytet Gdański

W referacie zaprezentowano wybrane urządzenia elektroniczne wspomagające orientację nie-
widomego w przestrzeni. Nowe możliwości dotyczą poruszania się zarówno na terenach miejskich 
jak i niezurbanizowanych. Omówione zostały przykładowe systemy informacyjne (proste i zaawan-
sowane), ułatwiające orientację w budynkach oraz w zamkniętej przestrzeni miejskiej, np. na kam-
pusach uniwersyteckich. Druga część referatu omawiała osobiste pomoce w orientacji, jak detektory 
przeszkód oraz GPS, umożliwiające odnalezienie się w dowolnym miejscu. Pokazano prototypowe 
urządzenie opracowane na Politechnice łódzkiej, pozwalające na natychmiastowy kontakt z zaprzy-
jaźnioną osobą, która widząc obraz z kamery i naszą pozycję na mapie może nam pomóc dotrzeć 
do interesującego nas miejsca.

Współpraca szkoły w Krakowie z Muzeum Narodowym
Anna Ożóg
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Projekt Dotknąć Krakowa  to warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie realizowane w Muzeum 
Narodowym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących  Nadzieja oraz wsparciu Fundacji Orange.

Jest to już drugi projekt , który realizujemy wspólnie  z  Muzeum Narodowym. Pierwszy zatytuło-
wany był Zobaczyć niewidzialne.

Celem projektu jest:
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1. Innowacyjna i nowoczesna edukacja dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych 
w zakresie dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultu-
rowego Krakowa.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych
3. Zwiększenie oferty muzealnej adresowanej do osób niewidomych i słabowidzących 
4. Zdobycie przez pracowników Muzeum Narodowego doświadczeń do pracy edukacyjnej 

z osobami z dysfunkcją wzroku.
5. Rozwijanie wyobrażeń o historii i sztuce u dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
6. Rozbudzanie i rozwijanie u uczestników warsztatów muzealnych zainteresowań historycz-

nych, artystycznych, plastycznych.
7. Wychowanie do racjonalnego i twórczego wykorzystywania czasu wolnego.

Podjęte działania:

1. Zorganizowano 29 warsztatów muzealnych w Muzeum Narodowym  oraz Oddziałach 
Muzeum Narodowego takich jak: Pałac Biskupa erazma ciołka, Muzeum Wyspiańskiego, 
w Domu Jana Matejki, w Sukiennicach.

2. Przeprowadzono konsultacje  przewodnikami z Muzeum Narodowego.
3. Nawiązano współpracę z urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
4. Nawiązano współpracę z pracownią Mrr (która również podjęła się innowacyjnej działalno-

ści przekazywania obrazów osobom niewidomym).
5. Promocja projektu :

 • Wystawa zdjęć oraz prac z warsztatów muzealnych, która odbędzie się w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym

 • W Gazecie Krakowskiej ukaże się artykuł o projekcie.

Przebieg warsztatów

Każde spotkanie warsztatowe  przebiegało  według następującego schematu:

I część – były to zajęcia edukacyjne w poszczególnych galeriach muzealnych.

Podczas części edukacyjnej eksponaty zostały udostępnione do dotykowego poznawania przez 
uczestników. Zajęciom towarzyszyła  muzyka z danej epoki, która tworzy odpowiedni klimat i umoż-
liwia wielozmysłowy odbiór sztuki przez osoby niewidome. Prowadzący wykorzystali walory zapa-
chowe oraz smakowe wybranych rekwizytów – tematycznie związanych z warsztatami. 

II część- to aktywność mająca na celu utrwalenie poznanych treści.

Aktywność tę stanowiły  zajęcia plastyczne. Podczas aktywności plastycznej wykorzystane zo-
stały materiały odpowiednio dobrane i przygotowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. 

III część – podsumowanie zajęć.

część trzecia odbywała się  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6. W salach internatowych uczestnicy opisywali 
swoje wrażenia – w czarnodruku i języku brajla. Teksty, które powstały, zostały wykorzystane do 
promocji projektu. 

Przykładowe warsztaty: 
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Warsztaty w PAłAcu BISKuPA eRAZMA cIOłKA przy ulicy Kanoniczej 17 w Krakowie

Warsztaty realizowane były w ramach wystawy "Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architekto-
niczna w oryginałach kamiennych i zabytkowych odlewach gipsowych".

Wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki" obejmowała specjalną ścieżkę zwiedzania, przystosowa-
ną do potrzeb osób niewidomych, udostępniającą kopie wybranych zabytków do poznania dotyko-
wego, np. kapitele kolumn z Nagrobka Kazimierza Jagiellończyka rzeźbionego przez Wita Stwosza; 
zwornik z prezbiterium Katedry Krakowskiej "św. Wacław"; główkę figurki z Ołtarza Wita Stwosza 
"Ojciec Kościoła"; miniaturową płytę nagrobną Bolesława Wstydliwego z Kościoła Franciszkanów; 
fragment Dzwonu Zygmunta. ścieżce dotykowej towarzyszyła muzyka perkusyjna Dominika Dołęgi 
"Muzyka na kamieniach".

Tytuł warsztatu: "NIe TYlKO DRZWI I OKNA"

Podczas warsztatów "Nie tylko drzwi i okna" uczestnicy pogłębiali  wiedzę o architekturze, po-
przez poznanie elementów architektonicznych niedostępnych dla niewidomych ze względu na 
położenie w trudnodostępnych miejscach (np. tympanony, głowice kolumn, pinakle). Dowiedzieli 
się jakie elementy zawierały dawne budowle i jak wyglądał w różnych epokach ornament. Oglądali 
przykładowe dekoracje i rzeźby. Podczas części plastycznej wykonali swój własny ornament z gliny 
lub ciastoliny.

 Dzieci ze Szkoły Podstawowej uczestniczyły w warsztatach: "leGeNDY KRAKOWSKIe" 

Warsztaty "legendy krakowskie" odbyły  się w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego. Zajęcia rozpoczęły się  przy rzeźbie "Pochód królów na Wawel" 
Wacława Szymanowskiego. Dzieci miały możliwość poznawania rzeźby dotykiem, jednocześnie 
usłyszały uzupełniające dźwięki, związane z legendami Krakowa (m.in. hejnał mariacki, gruchanie 
gołębi, ryk smoka). Następnie wzięły  udział we wspólnej zabawie – odegraniu scen z wybranych le-
gend np. budowaniu wież Kościoła Mariackiego. W części plastycznej wykonały  prace nawiązujące 
do tematu legend krakowskich. Zastosowano  różne tkaniny, materiały i akcesoria, dostosowane do 
potrzeb słabowidzących i niewidomych dzieci.

Odbiorcy: dzieci ze Szkoły Podstawowej

Tytuł warsztatu: "śWISTY I cHROBOTY – W SPIżARNII WłASNeJ ROBOTY" – Obraz Jana Tarasina 
"Magazyn"

Warsztat "świsty i chroboty – w spiżami własnej roboty!" należy do cyklu zajęć o obrazach krakow-
skich artystów. Wykorzystując zmysły uczestnicy próbowali odczuć obraz Jana Tarasina "Magazyn", 
poznając jego przestrzeń poprzez analogię z przedmiotami codziennego użytku, smakami i dźwię-
kami z naszego otoczenia. Dotykali  "wyjęte" z obrazu przedmioty, rozpoznając ich kształty i kolory, 
kosztując mieszczące się na półkach spiżarki zapasy. Próbowali stworzyć własny obraz z dźwięku 
i dotyku, nadając mu nowy sens i znaczenie bliskie własnym gustom i smakom. Wykorzystane zo-
stały: nagrania dźwięków ze spiżarki (trzeszczenie drzwiczek, piszczenie myszy, wysypywanie się 
ryżu), przedmioty i przysmaki znajdujące się w spiżarce do poznania dotykowego, zapachowego 
i smakowego.

Warsztaty w MuZeuM STANISłAWA WYSPIAńSKIeGO w Kamienicy Szołayskich przy ul. 
Szczepańskiej 11 "O KOcHAM KRAKóW”
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Warsztaty "O kocham Kraków" zaczynały się od opowieści o portrecie wykonanym przez 
Wyspiańskiego, na którym przedstawił siebie i swoją żonę w stroju krakowskim. Prowadzący przyto-
czył uczestnikom wiersz Wyspiańskiego, którego tytuł został wykorzystany w temacie zajęć i opowia-
da o wielkiej sympatii, jaką artysta darzył Kraków. Ta opowieść była punktem wyjścia do warsztatów, 
podczas których uczestnicy zapoznali się z wybranymi elementami sztuki ludowej z okolic Krakowa, 
zwyczajami, obrzędami, które składają się na specyfikę miasta (m.in. odsłuchają kilku melodii kra-
kowskich, nauczą się podstawowych kroków krakowiaka, mieli możliwość przymierzenia elementów 
stroju krakowskiego, skosztowania typowo krakowskich potraw tj. babki z kaszy krakowskiej, obwa-
rzanka, pieczywa z kminkiem).

Warsztaty w DOMu JANA MATeJKI przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie

 "JAN MATeJKO I ANIOłY" 

Warsztaty "Jan Matejko i Anioły" obejmowały zwiedzanie wybranych sal w Domu Jana Matejki. 
Dzieci mogły oglądać dotykowo m. in. popiersie Jana Matejki wykonane z brązu oraz XIX -wieczną 
paletę Jana Matejki. Poznawaniu ekspozycji muzealnej towarzyszyła ulubiona przez malarza mu-
zyka Fryderyka chopina. uczestnicy mieli okazję dokładnie poznać rekwizyty i "zapachy" pracow-
ni artysty – malarza. Poznali projekt wystroju Kościoła Mariackiego przygotowany przez Matejkę, 
a szczególnie postać Anioła z litanii loretańskiej. Dowiedzieli się jak wyglądały wybrane elementy 
wystroju świątyń i co to jest polichromia. Podczas zajęć plastycznych, uczestnicy wykonali własną 
kompozycję Anioła. 

1. Zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu dziedzictwa kulturowego, historii, 
sztuki przez uczestników projektu.

2. Wprowadzenie do stałej oferty muzealnej warsztatów dla osób niepełnosprawnych, które 
w projekcie są realizowane jako nowatorskie.

3. Dzieci i młodzież rozwiną zainteresowania i umiejętności wykorzystywania czasu wolnego, 
wytworzą potrzebę lub nawyk korzystania z możliwości dostępu do dóbr kultury i sztuki. 

4. W obszar edukacji uczniów niepełnosprawnych weszły atrakcyjne eksponaty, zazwyczaj 
niedostępne dla osób z dysfunkcja wzroku. 

5. Pracownicy Muzeum zdobyli cenne doświadczenia do pracy z osobami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.

Nauka bez barier; sylwetki niewidomych twórców i naukowców
Mateusz Ciborowski
Biblioteka Centralna PZN

Historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia jak mawiali starożytni Rzymianie. 
Przedstawienie postaci kilku wybitnych twórców  i naukowców ograniczyć się musi jedynie do 
pokazania najważniejszych postaci. W moim subiektywnym odczuciu wybrałem wybitne postaci 
w swojej dziedzinie, ale także takie, które mogą nas czegoś nauczyć w myśl rzymskiego powiedzenia 
cytowanego powyżej. 

Homer 

Wybitny starożytny pieśniarz grecki żył prawdopodobnie w VIII wieku przed naszą erą. Do jego 
najwybitniejszych dzieł należy „Iliada” i „Odyseja”. Starożytni przypisywali mu również autorstwo  
epopei komicznej Batrachomyomachii i Hymnów homeryckich. 
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Istnieją spory wśród naukowców czy Homer żył naprawdę, czy tylko przypisuje mu się dzieła, 
które powstały w wyniku wielowiekowej tradycji przekazów ustnych tysięcy pieśniarzy. Tradycja 
mówi, że był niewidomy, choć my dzisiaj powiedzielibyśmy raczej, że ociemniały, gdyż głębia opisów 
świata wskazuje, że musiał kiedyś widzieć. 

Według legend Homer pierwotnie nazywał się Melesigenes i był synem boga rzeki Meles płyną-
cej koło Smyrny i Nimfy na Krecie, co wskazuje na jego mityczne pochodzenie. 

Postać czy rzeczywista czy mityczna kojarzy się od setek lat właśnie z niewidomym, lecz wybit-
nym twórcą. 

Luis Braille 1809-1852 

Twórca najpopularniejszego pisma punktowego dla niewidomych. urodzony w coupvray. Był 
synem rzemieślnika. W wieku 3 lat, w wyniku wypadku, bawiąc się dłutem w warsztacie ojca, stracił 
wzrok. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w paryskiej największej i najsławniejszej szkole dla niewido-
mych. Już w wieku 16 lat, wzorując się na piśmie emerytowanego kapitana wojsk napoleońskich 
charlesa Barbiera, lecz znacznie je modyfikując, stworzył własny system pisma punktowego dla 
niewidomych, opartego na bazie 6 punktów ułożonych w 2 rzędach pionowych po 3 punkty w taki 
sposób, by cała ułożona litera mieściła się pod opuszkiem palca. 

Dziś używane przez miliony niewidomych pismo nazwane od swego twórcy pismem brajla do-
piero w 2 lata po śmierci autora zostało we Francji uznane za obowiązujące w szkołach dla niewi-
domych. 100 lat po śmierci luisa Braille’a jego ciało zostało przeniesione do paryskiego Panteonu, 
ale w rodzinnym coupvray zostały ręce, które jako pierwsze czytały „kropki” układające się w słowa, 
zdania, całe książki. 

Ten niezwykły niewidomy nauczyciel, muzyk i organista, ale i bardzo dobry, współczujący czło-
wiek, może być dla nas także dziś wzorem do naśladowania w osiąganiu celów, do jakich dążymy. 

Fundacja Szansa dla Niewidomych w roku 2009 w 200 rocznicę urodzin luisa Braille’a wydała 
pierwszą w Polsce biografię twórcy pisma punktowego dla niewidomych pt. „Dotyk Geniuszu”. 

Leonhard Euler 1707-1783

Szwajcarski matematyk i fizyk. uznaje się go za jednego z najwybitniejszych matematyków w hi-
storii. Przyczynił się do znacznego rozwoju obu tych nauk. Większość życia spędził w Rosji i Prusach. 

Dokonał licznych odkryć w tak różnych gałęziach matematyki jak rachunek różniczkowy i całko-
wy oraz teorii grafów. Wniósł duży wkład w rozwój terminologii i notacji matematycznej, szczególnie 
trwały w dziedzinie analizy matematycznej. 

Opublikował wiele ważnych prac z zakresu mechaniki, optyki i astronomii. Prawdopodobnie 
laplace Powiedział o nim:

„czytajcie eulera, czytajcie go – jest mistrzem nas wszystkich." 

Był synem pastora. Ojciec widział w nim przyszłego duchownego, kształcąc go w kierunku teolo-
gii, greki, języka hebrajskiego. Przyjaciel rodziny eulerów -matematyk Johann Bernoulli – przekonał 
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pastora, że powołaniem jego syna jest matematyka. Dzięki temu w roku 1726 euler ukończył swoją 
rozprawę doktorską na temat rozchodzenia się dźwięku. 

W 1727 roku rozpoczął pracę na wydziale matematyczno-fizycznym petersburskiej Akademii 
Nauk. Petersburska uczelnia stwarzała zagranicznym uczonym, takim jak euler, szczególnie atrak-
cyjne warunki pracy. źródła finansowania akademii były zasobne, jej biblioteka zaś – złożona z księ-
gozbiorów cara Piotra Wielkiego i rosyjskiej arystokracji – wszechstronnie zaopatrzona. Sprzyjające 
warunki do pracy i badań naukowych spraiły, że w 1731 roku euler został profesorem fizyki. 

W 1734 r. ożenił się z Katarzyną Gsell, córką artysty malarza z petersburskiego gimnazjum, po-
chodzącą podobnie jak euler z rodziny szwajcarskiej. Młodzi małżonkowie kupili dom nad Newą. 
Doczekali się w sumie trzynaściorga potomstwa, z których tylko pięcioro przeżyło lata dziecięce.

Pogarszająca się sytuacja akademii petersburskiej skłoniła rodzinę eulerów w 1741 roku do wyjaz-
du z Rosji. Naukowiec przyjął zaproszenie Fryderyka II Hohenzollerna i objął stanowisko w berlińskiej 
Akademii Nauk. Przez 25 lat mieszkał w Berlinie. Tam napisał ponad 380 artykułów i opublikował 
dwa spośród swoich największych dzieł. W czasie pobytu w Berlinie euler udzielał prywatnych lekcji 
księżniczce Anhalt-Dessau, siostrzenicy Fryderyka. 

Przyczyną opuszczenia przez eulera Berlina był, przynajmniej częściowo, osobisty konflikt eulera 
z Fryderykiem. Na skutek kontaktów Fryderyka z filozofami pokroju Woltera, euler był uważany za 
prostego naukowca, stanowiąc przeciwieństwo Woltera. 

Po 1735 roku euler niemal całkowicie stracił wzrok w prawym oku. Wzrok w tym oku pogorszył 
się eulerowi w ciągu jego pobytu w Niemczech na tyle, że Fryderyk mawiał o nim "cyklop". W póź-
niejszym okresie euler cierpiał na kataraktę w drugim, dotychczas zdrowym oku; doprowadziła go 
ona do niemal całkowitej ślepoty. 

Mimo kłopotów zdrowotnych wydajność eulera w jego pracy spadła tylko w niewielkim stopniu. 
Brak wzroku rekompensowała mu doskonała pamięć i umiejętność dokonywania skomplikowanych 
obliczeń w pamięci. Potrafił powtórzyć słowo w słowo tekst "eneidy" Wergiliusza, Pamiętał, jakim 
wersem zaczyna się, a jakim kończy każda strona. 

W roku 1766 euler przyjął zaproszenie carycy Katarzyny II i powrócił do Petersburga, gdzie 18 
września 1783 roku zmarł, doznawszy wylewu krwi do mózgu; pochowano go w ławrze Aleksandra 
Newskiego. 

Wybitne zdolności, pracowitość i pasja sprawiły, że utrata wzroku nie stały się przeszkodą w pra-
cy i wielkich osiągnięciach tego szwajcarskiego geniusza. 

Wawrzyniec Hajda 1844 – 1923 

Był wybitnym działaczem ludowym i poetą, przed utratą wzroku był górnikiem, społecznikiem, 
patriotą i narodowcem. Przez całe dorosłe życie po utracie wzroku walczył o Polskość śląska. Był 
autorem ok. 200 utworów literackich, w tym wierszy okolicznościowych, bajek, podań, legend, czę-
ściowo zaginionych, w których głosił proroctwa o wskrzeszeniu Polski, dlatego zwany był "śląskim 
Wernyhorą". W jego rodzinie pielęgnowano polskie tradycje, co zaważyło na jego późniejszej dzia-
łalności i twórczości. Gdy miał 12 lat zmarli jego rodzice, a w wieku 14 lat rozpoczął pracę w ko-
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palni. Po pracy miejscowy organista zaczął uczyć go gry na skrzypcach. Wkrótce Hajda zaczął sam 
komponować. Pozostawił po sobie ponad 300 pieśni i melodii.

W 1871 roku ożenił się z Pauliną Bednorz. W tym samym roku, niedługo po ślubie stracił wzrok na 
skutek przedwczesnego wybuchu dynamitu. Po utracie wzroku rozpoczął pracę narodową na rzecz 
krzewienia Polskości wśród ślązaków, a zwłaszcza tamtejszej młodzieży. Dom Wawrzyńca Hajdy 
stał się miejscem spotkań uświadomionych narodowo ludzi z okolicy Piekar śląskich. Największe 
nasilenie pracy wychowawczej Wawrzyńca Hajdy wśród młodzieży przypadło na przełom XIX i XX 
wieku. Działalność i sława śląskiego Wernyhory powoli zaczęły się rozchodzić daleko poza śląsk. 
Wiele osób pragnęło go osobiście poznać i odwiedzić. Z wizytami przybywali do niego: niemiecki 
filozof Fryderyk Nietzsche, Maria curie-Skłodowska wraz z mężem i ówczesnym posłem Wojciechem 
Korfantym, a także generał Józef Haller. 

Po wygranym plebiscycie, w którym ludność miejscowa zdecydowała o przynależności śląska 
do Polski 26 czerwca 1922 roku, Hajda witał wkraczające do Piekar Wojsko Polskie. Miał już 78 lat. 
Dowódcę wojsk, generała Szeptyckiego witał ze łzami w oczach. Doczekał się wolnej Polski, o którą 
walczył przez całe życie. Zmarł niespełna rok później w wolnej Polsce na ukochanym śląsku – pol-
skim śląsku. 

Wypadek i brak wzroku nie zamknęły Hajdy w "czterech ścianach" domu, tylko zdeterminowały 
go do pracy na polu narodowym. Ten niewidomy poeta wychował dwa pokolenia polskich patriotów. 

Paweł Potocki 1879 – 1932 

Polski inżynier, specjalista przemysłu naftowego, szczególnie wydobycia ropy naftowej. Mimo 
wojskowej kariery ojca, syn chciał zostać inżynierem. W 1901 ukończył Instytut Technologiczny 
i otrzymał dyplom inżyniera z wyróżnieniem. 

Pracował w Holandii i Rosji – w chersonie i Sormowie. Do Baku przybył w 1910, by podjąć pra-
ce nad osuszeniem zatoki Bibi-ejbat, kontynuując pracę nieżyjącego polskiego inżyniera Witolda 
Zglenickiego, który badał złoża naftowe w Azerbejdżanie i wskazał najbardziej perspektywiczne 
działki roponośne na lądzie i na Morzu Kaspijskim, w tym również na zatoce Bibi-ejbat. Prace nad 
osuszeniem zatoki zaczęły się w 1910, lecz zostały przerwane w czasie wojny domowej i wznowione 
dopiero po jej zakończeniu. 

W tym samym czasie po ciężkiej chorobie Potocki całkowicie stracił wzrok. Już niewidomy, 
w 1922 stworzył nowatorski projekt osuszenia 27 hektarów morza, za który na konkursie w Moskwie 
otrzymał nagrodę. Potocki był także wynalazcą pompy piaskowej do gaszenia płonącej ropy nafto-
wej. Za swoje osiągnięcia i pracę Paweł Potocki został odznaczony najwyższą nagrodą w Związku 
Radzieckim – Orderem lenina.

Zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na miejscu swej pracy – na sztucznie utwo-
rzonym lądzie Bibi-ejbat, nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Inżynier z zamiłowania wbrew woli ojca, 
dla którego praca naukowa była pasją i której nawet utrata wzroku nie była w stanie przeszkodzić. 

Jerzy Szczygieł 1932 – 1983 

Polski pisarz, prozaik. W 1945 r. w wieku 13 lat na polach minowych nad Wisłą stracił wzrok. 
W 1957 roku ukończył filologię polską na uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1954 na łamach 
"Sztandaru Młodych". A następnie od 1957 był redaktorem naczelnym czasopisma "Nasz świat", a od 
1964 także "Niewidomego Spółdzielcy". 
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W roku 1976 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości.

Na szczególną uwagę dorobku literackiego Jerzego Szczygła zasługuje cykl czterech powieści, 
których akcja rozgrywa się pod koniec wojny i tuż po wyzwoleniu. Bohaterem ich jest chłopiec Tomek 
Różański, który wyrwany ze świata dziecinnych zabaw, znajduje się nagle w brutalnym świecie do-
rosłych. Przedwcześnie osierocony, opiekujący się młodszym bratem, pozbawiony wzroku na skutek 
wypadku z niewypałem, musi stawić czoła problemom dnia codziennego, które niejednokrotnie 
przygniotłyby dojrzałego człowieka. 

Poruszanie trudnych, bolesnych, lecz płynących z życia i własnych doświadczeń autora tematów, 
a przy tym talent literacki sprawiły, że Jerzy Szczygieł zasługuje na uwagę jako pisarz i dziennikarz. 

Jadwiga Stańczakowa 1919-1996 

Polska pisarka i poetka. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutowała jako 
poetka na łamach tygodnika "Nowa Kultura". Otrzymała Nagrodę im. Jerzego Szczygła. Przez lata 
była towarzyszką życia Mirona Białoszewskiego. O ich związku opowiada film "Parę osób, mały czas" 
w reżyserii Andrzeja Barańskiego. Wśród utworów Stańczakowej wymienić możemy: 

• Boicie się czarnego ptaka? 

• Depresje i wróżby 

• Dziennik we dwoje 

• Japońska wiśnia. Haiku dla Michi Tsukada 

• Kabaret Kizi-Mizi 

• Magia niewidzenia 

• Na żywo 

• Niewidoma 

• Refugium 

• ślepak 

• Wiersze dla mojej córki 

• Ziemia – kosmos.

Brak wzroku wpłynął na jej twórczość oraz na dorobek literacki i wrażliwość życiową Mirona 
Białoszewskiego. 

Michał Kaziów 1925 – 2001 

Polski pisarz i publicysta, dziennikarz radiowy. W 1945 na skutek wybuchu miny stracił wzrok i obie 
ręce. Wypadek nie przeszkodził mu ukończyć filologii polskiej na uniwersytecie Adama Mickiewicza, 
a następnie obronić pracy doktorskiej.

Napisał kilkanaście powieści, zbiorów opowiadań i opracowań naukowych. W 1996 za zbiór opo-
wiadań Piętna miłości otrzymał lubuski Wawrzyn literacki. 

Brak wzroku i obu rąk skazują człowieka praktycznie na stałą pomoc i obecność innych osób. 
Nie przeszkadza to jednak w podejmowaniu codziennej ciężkiej pracy uwieńczonej pasmem 
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nieprzeciętnych sukcesów. W życiu każdego z nas są takie dziedziny życia, w których potrzebujemy 
pomocy innych osób w innych dziedzinach życia, będąc jednak pomocą i drogowskazem dla innych.

Matka Elżbieta Róża Czacka 1876 – 1961 

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, opiekunka niewidomych, 
Służebnica Boża. Pozostawiła po sobie szereg pism na temat szeroko rozumianej rehabilita-
cji niewidomych.

W wieku 22 lat całkiem straciła wzrok. utratę wzroku potraktowała jako znak od Boga i swoje 
powołanie by zająć się innymi niewidomymi. W tym celu podróżowała na Zachód, by poznać nowo-
czesne metody rehabilitacji niewidomych. 

W 1910 otworzyła pierwszy dom dla grupki niewidomych dziewcząt w Warszawie. W 1911 wła-
dze zarejestrowały Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W 1918 utworzyła nowe zgromadzenie 
zakonne: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a Towarzystwo Opieki przeniosło się 
do lasek. Podczas II Wojny światowej i w czasach PRl Matka czacka, jej współpracownicy i władze 
Towarzystwa czynnie włączały się w działania patriotyczne. uroczystością pogrzebowym po jej 
śmierci przewodniczył Kardynał Stefan Wyszyński, a w 1987 roku Kardynał Józef Glemp otworzył jej 
proces beatyfikacyjny. 15 Października 2009 w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej 
na rzecz osób niewidomych i słabowidzących została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski przez śp. Prezydenta lecha Kaczyńskiego. 

W 1934 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjęło za obowiązują-
cy w Polsce system pisma brajla dostosowany do języka polskiego, w tym polskie znaki diakrytyczne 
i skróty brajlowskie opracowane przez Matkę czacką. 

Nie tytuły naukowe, nie wielkie nagrody, lecz brązowy prosty habit i ciężka, codzienna praca, by 
nam niewidomym żyło się lepiej, godniej w społeczeństwie, od którego mamy nie tylko brać, ale 
i któremu musimy też z siebie wiele dawać podobnie jak Róża czacka, to wyzwania wciąż aktualne, 
mimo że od założenia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mija 100 lat.

 Dziś, gdy dzięki specjalistycznym urządzeniom niewidomym w XXI wieku żyje się łatwiej, 
nie każdy z nas ma takie zdolności, by być wybitnym twórcą czy naukowcem, ale każdy z nas może 
rozwijać swoje pasje, swoje zdolności, wypełniać sumiennie swoją pracę czy powierzone obowiązki. 
W krótkim wystąpieniu mogłem przedstawić jedynie kilka osób, które moim zdaniem zasługują na 
uwagę i co w moim przekonaniu najważniejsze – z postawy życiowej, z których możemy się czegoś 
nauczyć. 
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Szanse dla niewidomych: czy nazwa Fundacji jest adekwatna do jej działalności?
Monika Nowak
Dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych

Autor referatu proponuje wspólne zastanowienie się jakie szanse dla niewidomych i słabowidzą-
cych oferuje dzisiejszy świat. co proponuje w zamian za wzrok? Jak rekompensuje jego brak? Jakie 
zadania do wykonania w tej kwestii ma Fundacja? Jakie działania już podejmuje, a jakie podjąć jesz-
cze musi, aby niewidomi niepełnosprawni prawdziwą szansę dostali i jak najpełniej z niej skorzystali?

Fundacja chce pomagać tym, którzy wierzą w lepszy świat oraz potęgę ambicji i pracowitości – bez 
względu na ograniczenia, bez względu na przeciwności losu, które utrudniają, ale nie uniemożliwiają.

Fundacja stoi na stanowisku, że nie ma spraw nie do załatwienia i tym „zaraża” swoich pod-
opiecznych. Dlatego też proponuje osobom niewidomym i niedowidzącym szeroki wachlarz po-
mocy. chce stworzyć im warunki do tego, aby obdarowani zostali szansą na lepsze, godne życie. 
Fundacja ma świadomość jak dużo trzeba jeszcze zrobić, by społeczeństwo zrozumiało, że odpo-
wiednio przeszkoleni i oprzyrządowani niewidomi stają się wartościowymi członkami społeczeń-
stwa, zdobywają wykształcenie i pracę, zakładają rodziny i zamieniają renty socjalne na godziwe 
wynagrodzenia. Bo mają prawo do równego traktowania, choć nie zawsze o tym wiedzą, nie zawsze 
pamiętają. Fundacja pragnie dać wszystkim niewidomym i słabowidzącym beneficjentom nadzieję 
na lepsze jutro poprzez namacalną pomoc w zakresie ich życia społecznego oraz zawodowego
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Nasza cywilizacja wymaga opieki. Należy ją codziennie pielęgnować. Wystarczy 
zaniedbać jeden malutki element, a już pojawiają się kłopoty. Podobnie jest ze zdro-
wiem. Nieodpowiednia dieta, brak ruchu, nieuwaga na ulicy lub brak czapki na głowie, 
by zdrowie jak bańka mydlana prysło. O zdrowie cywilizacji trzeba zabiegać mniej wię-
cej tak samo, bo warto. W ramach tych zabiegów powstają fundacje, w których wolon-
tariusze i pracownicy starają się poprawić świat. 

Fundacja Szansa dla Niewidomych działa w bardzo delikatnej dziedzinie – stara się 
zniwelować skutki inwalidztwa wzroku. Nikt nie chciałby być niewidomym, a jednak 
tacy ludzie są. Nikt nie wyobraża sobie życia bez obrazów, a niektórzy mimo to żyć bez 
nich muszą. Na szczęście takich ludzi nie ma za dużo, dzięki czemu zdrowa większość 
naprawdę jest w stanie im pomóc. Wystarczy chcieć! My właśnie chcemy. Wśród nas są 
osoby widzące, które pracują dla innych  oraz niewidome, którym się już udało i żyją jak 
inni.

Naszym wielkim dziełem jest konferencja Reha for the Blind in Poland, na którą zapra-
szamy również za rok – 1 i 2 grudnia 2011. W jej trakcie, za każdym razem okazuje się, że 
znowu świat poszedł do przodu. Ileż razy siedzieliśmy na konferencyjnej sali i słuchali-
śmy o pracach nad sztucznymi oczami, jak rodzice pomagają swoim niewidomym dzie-
ciom, jak w telewizji relacjonować sport, by i niewidomi wiedzieli, co widać na ekranie. 
W roku 2010 dowiedzieliśmy się o wykorzystaniu komórek macierzystych do leczenia 
wad wzroku. Na towarzyszącej konferencji wystawie można było zobaczyć jak wygląda 
uwypuklony Smok Wawelski, albo mapa trzech kolejnych Rzeczpospolitych, jak robi się 
zdjęcia i odczytuje tekst przy pomocy urządzenia ClearReader+, które zostało wybrane 
jako najciekawsze nowatorskie rozwiązanie tej edycji. Niniejszy biuletyn stanowi spra-
wozdanie konferencji, na której warto być!

Daj szansę niewidomym! Twój 1% pozwoli pokazać im to, 
czego nie mogą zobaczyć.
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