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XV edycja Konferencji przypada w 25. rocznicę istnienia Fundacji
Mamy dwa ważne powody, by tegoroczna REHA była wyjątkowa. Dzięki naszym współpracowni-

kom taka będzie. W odróżnieniu od poprzednich, XV edycja nie odbędzie się w grudniu, lecz w paź-
dzierniku. Mieliśmy dosyć zimna i śniegu. Nigdy nie byliśmy za tym, by była organizowana w tak 
niedogodnych warunkach pogodowych. Fundacja była do tego zmuszana, ale gdy teraz nie jest, 
wybraliśmy inny termin. 15 października jest świętem niewidomych na całym świecie. Biała laska 
jest naszym symbolem. Pozwala nam samodzielnie poruszać się po mieście, ale także informuje 
innych, że nie widzimy. To ważne, bo w ten sposób przechodnie wiedzą, że obok jest ktoś, kto może 
wymagać pomocy. 

Chcąc uczcić zarówno fakt piętnastej edycji konferencji i 25 lat istnienia, organizujemy dwa osob-
ne wydarzenia w ramach tych obchodów. Najpierw odbędzie się uroczysta Gala na warszawskim 
Torwarze, a następnie dwudniowa Konferencja w Pałacu Kultury i Nauki. Poniżej zamieszczamy 
program Wielkiego Spotkania w Pałacu, a na końcu materiału program Gali „Jesteśmy razem”. 

Przybędą do nas tysiące gości. To dla nas wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie. Nasza Gala i Kon-
ferencja są otwarte dla wszystkich z naszego środowiska. Zależy nam na tym, by w te dni głośno 
zamanifestować naszą obecność oraz żądanie dotyczące empatii ze strony całego społeczeństwa 
i władz. Niewidomi potrzebują wsparcia. Nie da się zniwelować skutków niepełnosprawności wzroku 
bez funduszy. Nie da się tego zrobić na serio bez zwiększenia dotychczasowych dotacji. Tak samo 
jest z innymi dziedzinami medycyny. Nie można wyleczyć zapalenia płuc witaminą C, albo poważ-
nie uszkodzonej nerki bez jej przeszczepu. Gdy okuliści nie mogą pomóc komuś, kto stracił wzrok, 
przywrócenie go wiąże się nieuchronnie z dużymi wydatkami. Gdy niewidomy nie może odzyskać 
wzroku, ma przynajmniej prawo do odzyskania dostępu do informacji. Gdy nie może czytać druku, 
musi wykorzystać rozwiązania technologii komputerowej, a więc sam komputer oraz urządzenia 
peryferyjne jak syntezator mowy czy brajlowski monitor. Na tym między innymi polega nowocze-
sne podejście do rehabilitacji tych osób. Na dodatek wymagają one dostosowania otoczenia do 
ich potrzeb. Na nic się nie zda ich rehabilitacja, szkolenia i oprzyrządowanie, gdy nie będą mogli 
samodzielnie poruszać się po mieście i załatwiać sprawy na przykład w urzędach. Otoczenie musi 
być dostosowane, a więc udźwiękowione i ubrajlowione. Co ważne, nie jest to specjalnie drogie. 
Przebudowy dotyczące niepełnosprawnych ruchu są znacznie droższe, a jednak społeczeństwo 
i władze wykonało je pod naciskiem tego środowiska. Czas na empatię w stosunku do niewidomych. 

Konferencja REHA służy powyższemu celowi. Spotykamy się w tak dużym gronie, by zasygna-
lizować naszą obecność i nasze wymagania. Nie ma nowoczesnego państwa, które nie potrafi 
zadbać o niewidomych i słabowidzących. Polska pretenduje do miana kraju rozwiniętego, niech 
zatem pamięta o ludziach, którzy nie widzą jak inni i chcą się uczyć, pracować, zakładać rodziny 
i uczestniczyć we wszystkim, w czym uczestniczą ludzie widzący. 

Zapraszamy na Galę i Konferencję wszystkich. Spotkanie to będzie tak samo merytoryczne, jak 
atrakcyjne. Fundacja gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie. Gdy komuś 
zależy na wykładach, dyskusjach, znajdzie ich w tym roku wiele. Gdy woli się zabawić, poznać nowe 
dyscypliny sportu, nowe możliwości dotyczące dnia codziennego, weźmie udział w tylu atrakcjach, że 
na wszystkie nie starczy mu czasu. Gdy zależy mu głównie na udziale w naszej manifestacji i walce 
o realizację naszych praw, nie pożałuje, że jest w dniach od 16 do 18 października razem z nami. 
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DZIEŃ PIERWSZY (17 października 2017 r.)

CZĘŚĆ I – Część oficjalna 
        

(Sala Starzyńskiego, piętro 4)

11:00  Otwarcie Konferencji

11:05  Idole 2017

11:20  Wystąpienia Gości Specjalnych

11:50  25 – lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych – Marek Kalbarczyk (Prezes Fundacji)

12:00 – 15:00 Sesja merytoryczna 

12:00  Polskie rozwiązania w zakresie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością  
   widzenia (referat przewodni) – prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz

12:20   25 lat pracy dla polskich niewidomych – Elena Świątkowska (Dyrektor Fundacji Szansa 
   dla Niewidomych)

12:40    Ze stuletnią  tradycją w pracy z osobami niewidomymi w XXI wiek – Barbara Hadamik  
   (TOnO)

13:00    Starania stolicy o niewidomych i słabowidzących mieszkańców – Projekt Virtualna 
   Warszawa – Tomasz Pactwa (Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych)

13:20  Prezentacje nowoczesnej technologii niwelującej skutki inwalidztwa wzroku, sprzętu 
   rehabilitacyjnego oraz działalności organizacji OPP i instytucji działających  
   dla niewidomych i słabowidzących. Zaprezentują się: 

    –    13:20  iWorld Service, 

    –    13:30  Altix, 

    –    13:40  Inside Vision, 

    –    13:50  Bones AG

14:00   Spotkanie z Michałem Olszańskim – dziennikarz („Pytanie na śniadanie” TVP,  
   „Godzina Prawdy” Trójka Polskie Radio)

PROGRAM KONFERENCJI
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  CZĘŚĆ II – Panele dyskusyjne 
        

  (Sala Rudniewa, piętro 4)

15:00 – 18:30 Cykl paneli z udziałem uczestników Konferencji oraz gości specjalnych

15:00    Działania Rządu skierowane do osób niepełnosprawnych wzrokowo – historia  
   i zamierzenia na przyszłość

15:45    Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych wzrokowo

16:30    iWorld Service – rozwój technologii mobilnych

17:00    Otoczenie dostępne dla niewidomych – Adam Kalbarczyk (Prezes firmy Altix)

17:30    Zalecenia projektowo – realizacyjne dla dotykowych modeli architektonicznych –  
   – dr arch. inż. Agnieszka Kłopotowska i dr arch. inż. Maciej Kłopotowski (Rada  
   Patronacka Fundacji Szansa dla Niewidomych)

        

CZĘŚĆ III – Panele dyskusyjne 
                

(Sala Mickiewicza, piętro 2)

15:00 – 18:30 Cykl paneli z udziałem uczestników Konferencji oraz Gości Specjalnych

15:00   Działania Miasta st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

16:00   Niewidomi na Tandemach – prezentacja działalności

16:30   Audiodeskrypcja wzbogacająca wszelkie obrazy – warsztaty praktyczne

17:30    Niewidomy przedsiębiorca w Pakistanie: szanse, możliwości i wyzwania – Moazzam 
   Ali Ahmed (Pakistan)

CZĘŚĆ IV – Warsztaty i szkolenia 
          

(Sala Warszawska, piętro 4   )

15:00 – 18:30 Cykl warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski 
   i z zagranicy z udziałem uczestników Konferencji 

15:00    JAWS kontra NVDA – w dążeniu do profesjonalnego dostępu do informacji – Jan 
   Bloem (Freedom Scientific), Henryk Rzepka (Altix) 

17:00   Pomiary z wykorzystaniem komputera –Jan Gawlik (TOnO)
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CZĘŚĆ V – Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

(Sale Ratuszowa i Trojki, piętro 2)

15:00 – 19:00 Międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna – prezentacja rozwiązań przeznaczonych 
   dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz działalności instytucji i organizacji  
   społecznych działających na rzecz tej społeczności

15:00 – 18:30 Gabinet Dotyku i Dźwięku

15:00 – 18:30 Świat dotyku i dźwięku – tyflografika i udźwiękowienie w praktyce

15:00 – 18:30 Ping – pong dla niewidomych

15:00 – 18:30 Strzelanie z broni laserowej

15:00 – 18:30 Bezwzrokowe układanie kostki Rubika – pokazy i turnieje

15:00 – 18:30 Uczymy się pisma Braille’a – Smart Brailler 

13:00 – 17:00 Kącik kulinarno – barmański – Janek Paszkowski

CZĘŚĆ VI – Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

(Sala Starzyńskiego, piętro 4)

15:00   Słodki poczęstunek

15:00 – 17:00 Spotkania z delegacjami niewidomych spoza kraju

15:00 – 18:30 Jak wyglądać pięknie – wizaż (Joanna Janyst, Marzena Dudzik – TianDe)

15:00 – 18:30 Kącik gier planszowych – pokazy i turnieje

17:00 – 18:30 Catering

CZĘŚĆ  VII – Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

(Sala Starzyńskiego oraz Sala Rudniewa, piętro 4)

19:00 – 21:00 Nocny Festiwal Audiofilmów:

19:00   „Miasto 44” – Sala Starzyńskiego

19:00   „Generał Nil” – Sala Rudniewa
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DZIEŃ DRUGI (18 października 2017 r.)

09:30 – 10:15 Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich Bazylika  
   Archikatedralna p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8. Mszę  
   poprowadzi Biskup Piotr Jarecki.

CZĘŚĆ VIII – Otwarcie 2 dnia Konferencji 

(Sala Starzyńskiego, piętro 4)

11:00  Sytuacja społeczności niewidomych w Polsce i na świecie – otwarta dyskusja

11:30  Występy artystyczne laureatów konkursu „Kuźnia talentów”

12:00    Spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim

13:00    Fundacja Katarynka – prezentacja dotycząca działalności

13:30    Koncert

CZĘŚĆ IX – Panele dyskusyjne 

(Sala Rudniewa, piętro 4)

11:00 – 16:00 Kontynuacja cyklu paneli i spotkań z dnia poprzedniego

11:00    Spotkanie z Piotrem Wittem – autorem książki „Przedpiekle Sławy – rzecz o Chopinie”.  
   Wystąpienie z okazji premiery książki w brajlu

12:00    Aktywność seniorów z dysfunkcją wzroku „Klub Seniora – Piękna Jesień” – Krystyna  
   Konieczna (TOnO)

13:00    „Każdy ma swoje Rio” – spotkanie z Wojtkiem Makowskim – medalistą Igrzysk  
   Paraolimpijskich

14:00   Kształcenie wyższe wśród osób niepełnosprawnych, także wzrokowo – prof. Barbara 
   Gąciarz (Akademia Górniczo – Hutnicza)
         

CZĘŚĆ X – Warsztaty i szkolenia 

(Sala Warszawska, piętro 4)

11:00 – 15:00 Kontynuacja cyklu z dnia poprzedniego

11:00   Powiększanie obrazu: lupy optyczne i elektroniczne – użyteczne innowacje kontra tanie 
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   namiastki rehabilitacji wzroku (na przykład z Chin) – Jim Pors (Optelec), Adam  
   Kalbarczyk (Altix)

12:00   Virtualna Warszawa, Aktywna Warszawa, Your Way – warszawskie projekty  
   dla niewidomych – Dariusz Linde, Janusz Mirowski (Fundacja Szansa dla Niewidomych)

13:00   Dobre praktyki dostępności – Tyflografika, udźwiękowienie i magnigrafika – Krzysztof 
   Kulik (Altix)

14:00   Brajl – system przeszłości, czy szansa na przyszłe sukcesy – Henryk Rzepka (Altix)

CZĘŚĆ XI – Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

(Sale Ratuszowa i Trojki, piętro 2)

11:00 – 17:00 Kontynuacja wystawy tyflorehabilitacyjnej – prezentacja rozwiązań przeznaczonych  
   dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz działalności instytucji i organizacji  
   społecznych działających na rzecz tej społeczności

11:00 – 17:00  Gabinet Dotyku i Dźwięku

11:00 – 17:00 Świat dotyku i dźwięku – pokaz tyflografiki i udźwiękowienia w praktyce

11:00 – 17:00 Ping – pong dla niewidomych

11:00 – 17:00 Strzelanie z broni laserowej

11:00 – 17:00 Uczymy się pisma brajla – Smart Brailler

13:00 – 17:00 Kącik kulinarno – barmański – Janek Paszkowski
 

CZĘŚĆ XII – Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

(Sala Starzyńskiego, piętro 4)

11:00 – 17:00 Jak wyglądać pięknie – wizaż (Joanna Janyst, Marzena Dudzik – TianDe)

11:00 – 17:00 Stoisko gier planszowych – pokazy i turnieje

13:00   Słodki poczęstunek

16:00   Catering
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DZIEŃ PIERWSZY 

I.1 Otwarcie Konferencji

Sesja merytoryczna  konferencji, tak samo jak dwa lata temu, odbędzie się w Sali Starzyńskiego, 
na czwartym piętrze Pałacu Kultury. To duża sala, która pomieści około tysiąca osób. Przygotujemy 
dla gości krzesełka, by wszyscy mogli wysłuchać przygotowanych wcześniej referatów w komfor-
towy sposób. 

Pierwszym elementem spotkania będzie ogłoszenie pełnych wyników konkursu o statuetkę Idola 
2017. Konkurs po raz kolejny jest bardziej rozbudowany niż wcześniej. Jest przeprowadzony w dwóch 
etapach. Najpierw odbył się we wszystkich województwach. Fundacja zorganizowała regional-
ne głosowania internetowe, które traktujemy w tym roku sondażowo, a nie ostatecznie. Niemal 
w stu procentach wyniki głosowania pokrywały się jednak z opinią naszych współpracowników 
i działaczy. Ogłosiliśmy wyniki tych konkursów i wręczyliśmy dyplomy ich zwycięzcom. Następnie 
rekomendowaliśmy najlepszych z najlepszych do drugiego etapu konkursu – krajowego. Ponownie 
odbyło się internetowe głosowanie i wybór zwycięzców. Statuetki będą rozdane dzień wcześniej, 
na uroczystej Gali na warszawskim Torwarze. W Pałacu spotkamy się ze zwycięzcami i rozdamy 
dyplomy za zajęcie drugich i trzecich miejsc. Nasi Idole będą mieli okazję  skierować do zebranych 
po kilka zdań. Będą również mogli umówić się na swoje spotkania z zainteresowanymi osobami.

Co to za pomysł – ten konkurs i statuetka? Pierwsza jego odsłona miała miejsce w roku 1999, przy 
okazji pierwszej edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Jak zapewne pamiętają nasi 
sympatycy, odbyła się w gmachu ZNP na ulicy Solec w Warszawie. Mieliśmy wtedy obchodzić dzie-
siątą rocznicę zainicjowania procesu komputeryzacji niewidomych w Polsce. Co to znaczy? Chodziło 
o początki wykorzystywania technologii komputerowej do celu rehabilitacji niepełnosprawnych 
wzroku. W roku 1989 udostępniliśmy niewidomym pierwszy syntezator mowy mówiący po polsku. 
Miałem zaszczyt być jego autorem. Wykonałem mniej spektakularną jego część, a mianowicie 
oprogramowanie syntezy mowy. Głosu udzielił jej św. pamięci Jan Grębecki. Nagrał wybrane słowa 
i wyciął z nich wskazane głoski, które nadawały się do łączenia ich w zbiory tworzące poszczególne 
słowa. Już wcześniej trwały prace nad syntezą mowy w polskich instytutach, ale niewidomi nie mogli 
się doczekać na finalny produkt. Nam się to udało i od roku 89 syntezator mowy o nazwie Read-
board był do kupienia. Na dodatek był tani –bodaj trzy razy tańszy niż rozwiązania zagraniczne, 
toteż komputeryzacja naszego środowiska szybko postępowała. 10 lat później wielu niewidomych 
dysponowało już komputerami i syntezatorami mowy. Wszyscy wiedzieliśmy, jakie to miało zna-
czenie. Elektronika i informatyka, które nazwaliśmy właśnie wtedy tyfloinformatyką, to znakomity 
sposób na dostęp do informacji. Od tamtej pory niewidomi używają komputerów mniej więcej jak 
widzący. Zarówno my, jak i oni, piszemy na zwykłych klawiaturach. Widzący patrzą na monitory, 

Omówienie poszczególnych elementów naszego spotkania  
i zaplanowanych przez nas atrakcji.
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które wyświetlają informacje na ekranach, a my czytamy je w brajlu na specjalnych monitorach, 
które pokazują uwypuklone znaki, albo słuchamy syntezatorów mowy, które udają prawdziwych 
lektorów. 

W roku 99 uznaliśmy, że dziesiąta rocznica to znakomita okazja do pokazania osób i instytucji, 
które przyczyniły się do naszej rehabilitacyjnej rewolucji. Wpadło nam do głowy, że są naszymi 
idolami. Nie ogłosiliśmy jednak otwartego konkursu, lecz skontaktowaliśmy się z przedstawicielami 
elity naszego środowiska i zapytaliśmy, kto ich zdaniem wyróżnił się w tej dziedzinie. Ustaliliśmy 
listę 40 takich osób i instytucji, i wręczyliśmy specjalne dyplomy.

REHA rozwijała się burzliwie. Podobnie idea konkursu. Najpierw kolejnych idoli wybierała nasza 
elita, potem kapituła, w skład której weszli wybrani wcześniej idole. Kilka lat temu nagrodzonych 
wybierali internauci i goście podczas samej Konferencji. Teraz głosują internauci, ale jednak tylko 
doradczo, a ostatecznego wyboru dokonują współpracownicy Fundacji Szansa dla Niewidomych. 

Warto przypomnieć, że wybieramy Idoli w kilku kategoriach:

–  Środowisko – to osoby, które są wzorem dla innych, niewidome i słabowidzące, które radzą sobie 
w życiu nadzwyczajnie, albo widzące, które poświęciły nam wiele lat swojej pracy czy działalności.

–  Media – od lat walczymy, by nasze środowisko mogło zaistnieć w mediach. Niestety, nie idzie 
nam to najlepiej. Kto ostatnio widział jakiegoś niewidomego w telewizji? Aby móc wpływać na 
społeczne postrzeganie, trzeba tam bywać niemal codziennie. Fundacja wyróżnia więc media lub 
ich przedstawicieli, którzy rozumieją taką potrzebę i mówią o nas albo zapraszają do studia i roz-
mawiają z naszymi przedstawicielami.

–  Edukacja – chodzi o najlepiej przygotowane do nauczania niewidomych i słabowidzących szkoły 
lub uczelnie, albo samych nauczycieli. Bez ich pomocy nic się nie zmieni w naszym kraju w dziedzinie 
rehabilitacji niepełnosprawnych wzrokowo.

–  Urząd/Urzędnik – czy urzędy są dostępne dla nas? Przecież wymaga tego prawo! Mimo to, 
niewidomi mają kłopoty w kontakcie z urzędami. Statuetkę dostają ci, którzy temu się przeciwsta-
wiają i są otwarci dla nas.

–  Instytucja – chodzi o instytucje czy firmy, które nie działają w naszej dziedzinie, lecz pracują 
dla wszystkich obywateli, a w sposób najznakomitszy są przygotowane do przyjęcia niewidomych 
petentów, klientów czy beneficjentów.

–  Produkt dla niewidomych – wybieramy produkt, z którym zapoznaliśmy się w bieżącym roku, 
a który oceniamy jako najlepszy spośród innych.

–  Produkt dla osób słabowidzących – jak wyżej, tyle że dotyczy osób słabowidzących.

–  Firma roku – chodzi o wystawcę obecnego na REHA, którego praca w bieżącym roku i na tej 
wystawie podobała się naszym gościom najbardziej.

Co to za statuetka? To rzeźba Geonauty, mędrca, który siedzi i myśli. Zapewne rozsądza, jak 
poprawić świat, by był otwarty dla niewidomych, jak przekonać innych, że świat dotyku i dźwięku 
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jest ważny dla wszystkich. Autorem tej rzeźby jest św. pamięci profesor Andrzej Dłużniewski. Był 
rzeźbiarzem i malarzem, wykładowcą na ASP w Warszawie. Uległ wypadkowi samochodowemu 
i stracił wzrok. Dzięki radom przyjaciół oraz ogromnemu samozaparciu, kontynuował pracę na uczel-
ni i jako niewidomy nadal rzeźbił. Stworzył pracownię multimedialną, w której razem z widzącymi 
studentami tworzył autorską przestrzeń pełną rzeźb, obrazów, zapachów i dźwięków. Jeszcze za 
życia Jego statuetki stały się naszym symbolem. Obecnie statuetki według tego samego zamysłu 
tworzy Jego małżonka Małgorzata. 

Kto wygra w tym roku? Jeszcze nie wiemy, ale gdy patrzymy na skład finałowy, możemy mieć 
pewność, że wygrają niebywali kandydaci. Oni wszyscy są po prostu niesamowici.

Następnie będą miały miejsce wystąpienia Gości Specjalnych. Co roku przychodzą do nas wybitni 
przedstawiciele władz, parlamentu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i uczelni. Podczas swoich wystąpień pozdrawiają obecnych oraz deklarują, co dobrego planują dla 
naszego środowiska. Często mogą się pochwalić tym, co już się udało. Mamy nadzieję, że właśnie 
to będzie głównym tematem ich wystąpień. 

Wystąpi następnie Prezes Fundacji Marek Kalbarczyk, który w kilku słowach omówi działalność 
prowadzonej przez niego organizacji. 25 – lecie Fundacji to znakomita okazja do podsumowań. 
Fundacja jest na rynku organizacji pozarządowych poważnym i znaczącym podmiotem. Ma cha-
rakter ekspercki, ale stara się łączyć go z masową działalnością. Fundacja zatrudnia niemal 40 
osób na etatach oraz około 200 osób rocznie w oparciu o umowy cywilno – prawne. W ciągu 25 lat 
udało się pomóc rehabilitacyjnie kilku tysiącom ludzi. Fundacja jest obecna w mediach i gremiach 
doradczych. Jest jednym z największych partnerów PFRON oraz Ministra Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. 

Skąd bierze się tak mocna pozycja tej organizacji? Wynika to z jej pracy: około 50 wydanych ty-
tułów, około 40 projektów realizowanych co roku, budżet na poziomie 3 do 4 mln zł, biura doradcze 
we wszystkich województwach, a także konferencje i szkolenia. Największą jednak sławę przynosi 
Fundacji Konferencja REHA. To jest bodaj największe na świecie tego typu spotkanie. Nie mamy 
tutaj największej wystawy czy samej konferencji merytorycznej, jednak nigdzie nie organizuje się 
tak wielowątkowego spotkania niewidomych, słabowidzących i ich bliskich.

I.2 Sesja merytoryczna Konferencji

Odbędzie się tuż po zakończeniu uroczystości otwarcia. Pozostaniemy w Sali Starzyńskiego. Re-
ferat przewodni pod tytułem: „Polskie rozwiązania w zakresie wspierania rozwoju osób z niepełno-
sprawnością widzenia” wygłosi profesor dr hab. Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz. Jest pracownikiem 
naukowym warszawskich uczelni. Od wielu lat kreuje dziedzinę rehabilitacji osób niewidomych 
w Polsce. Jest także członkiem Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych. Rada ta pełni 
rolę doradczą. Gdy mówimy, że Fundacja ma charakter ekspercki, to dzięki temu, że takie wybitne 
osobistości jak pani profesor nam doradzają. To one wyznaczają nam kierunek. Pomagają w tym 
również sami niewidomi, którzy stawiają nam wymagania – Polska ma być krajem dobrze dosto-
sowanym do potrzeb niepełnosprawnych wzroku.
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25 lat pracy Fundacji dla polskich niewidomych omówi Elena Świątkowska, dyrektor tej organi-
zacji. Przypomni, w czym przydaje się temu środowisku Fundacja. Czy to tylko nazwa i hasła, czy 
też prawdziwie oddolna, codzienna praca? Gdy przejrzymy listę projektów i wyczynów związanych 
z tą grupą specjalistów, jesteśmy usatysfakcjonowani. O jej jakości świadczy nie tyle wielka liczba 
wydanych publikacji, lecz ich zawartość. Trudno nie doceniać takich nowatorskich książek, jak „Smak 
na koniuszkach palców”, „Czy niewidomy może być prezydentem”, albo „Dotykownik – atlas wypu-
kłej grafiki”. A umożliwienie niewidomym lotów szybowcami, skoków ze spadochronem, kierowania 
samochodami i zabawy na kręgielniach w całym kraju? Zapewne właśnie o tych osiągnięciach 
opowie o godzinie 12.20 we wtorek 17 października Elena.

Barbara Hadamik, przedstawicielka TOnO (Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)
wygłosi referat pt.: „Ze stuletnią  tradycją w pracy z osobami niewidomymi w XXI wiek”. Należy od-
notować, że TOnO jest współorganizatorem REHA od lat, ale w tym roku pełni bardzo ważną rolę. 
Udało się doprowadzić do owocnej współpracy stowarzyszenia i ośrodka, w którym uczyli się nasi 
działacze. Zapraszamy do jeszcze bliższej współpracy w kolejnych latach.

Czy Państwo wiedzą, że w tej chwili wśród polskich miast najlepiej o środowisko niepełnosprawnych 
wzroku dbają władze stolicy? Realizują kolejne projekty, których celem jest dostosowanie miasta 
do potrzeb wszystkich jego mieszkańców i odwiedzających go turystów. W sposób specjalny myślą 
o osobach niewidomych i niedowidzących. Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych wygłosi referat pt.: „Starania stolicy o niewidomych i słabowidzących mieszkańców – 
Projekt Virtualna Warszawa”. Warto wspomnieć, że właśnie w tych dniach niewidomi mieszkańcy 
mogą dostać od miasta za niewielką odpłatnością smartfony, które mają za zadanie ułatwić nam 
poruszanie się po mieście i przybliżyć wiedzę o jego zabytkach i ważnych miejscach.

O godzinie 13:20 rozpoczniemy prezentacje nowoczesnej technologii niwelującej skutki inwalidztwa 
wzroku. Zaprezentują się następujące firmy: Altix sp. z o.o., iWorld Service, Inside Vision i Bones 
AG.  Nasi goście będą mieli okazję dowiedzieć się co nowego w tej dziedzinie na świecie. Fundacja 
zaproponowała udział w tej części wszystkim wystawcom, a wysłuchamy wystąpień firm, które 
były zainteresowane tą formą prezentacji. Fundacja dopuściła do głosu tych, którzy zgłosili się jako 
pierwsi. Z innymi firmami będzie można się spotkać na wystawie rehabilitacyjnej, która rozpocznie 
się już o godzinie 15.00.

Ostatnim elementem sesji merytorycznej będzie spotkanie z wyjątkowym i bardzo popularnym 
dziennikarzem. O godzinie 14:00 spotkamy się z Michałem Olszańskim, dziennikarzem TVP i Radio-
wej Trójki („Pytanie na śniadanie” TVP, „Godzina Prawdy” Trójka Polskie Radio). To nie przypadek, 
że Fundacja zaprosiła właśnie tego dziennikarza. Jego audycje są bardzo popularne w naszym 
środowisku. Prowadzi je empatycznie i interesująco. Ma wyjątkowy talent – wciąga słuchaczy w te-
mat, o którym mówi. Czujemy się świadkami omawianych wydarzeń. Do tego operuje znakomitą 
polszczyzną, której słucha się z przyjemnością. 
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II. Panele dyskusyjne 

Będą realizowane w Sali Rudniewa, która mieści się obok Sali Starzyńskiego, na czwartym piętrze 
Pałacu. Działania Rządu skierowane do osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz jego zamierzenia 
na przyszłość omówi przedstawiciel władz. Wygłosi krótki referat, by następnie dać możliwość na-
szym gościom zadawania pytań. Następnie kolejny ważny dla nas panel – wystąpi przedstawiciel 
Funduszu. Omówi pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Jak wiadomo, Fundusz 
pełni w tej chwili najważniejszą dla nas rolę. Bez jego dofinansowań nie byłoby w Polsce rehabili-
tacji prywatnych osób. Chodzi o dofinansowania zakupów w programie „Aktywny Samorząd” oraz 
pomoc prozawodową, w ramach której pracodawcy otrzymują dofinansowanie wynagrodzeń pra-
cowników niepełnosprawnych oraz mogą ubiegać się o środki na stanowiska pracy dla tych osób.

O godzinie 16:30 przedstawiciele firmy iWorld Service, autoryzowanego serwisu Apple na Polskę 
omówią rozwój technologii mobilnych i plany na przyszłość w tej dziedzinie. Opowiedzą o planach 
dotyczących VoiceOvera, aplikacji udźwiękawiającego smartfony iPhone. Mimo że reprezentują 
Apple, będą mówili o rozwiązaniach mobilnych produkowanych przez różnych producentów.

Z kolei o godzinie 17:00 otoczenie dostępne dla niewidomych omówi Adam Kalbarczyk, prezes firmy 
Altix. To najstarsza w tej dziedzinie firma na polskim rynku. Zaczynała od stworzenia pierwszego 
syntezatora mówiącego po polsku. Potem wdrożyła system szkoleń dla niewidomych, skomputery-
zowała drukarnię i bibliotekę dla niewidomych, jako pierwsza zastosowała skanowanie i rozpozna-
wanie tekstów czarnodrukowych oraz Internetu, by umożliwić niewidomym dostęp do informacji. 
Od lat zajmuje się także udostępnianiem wypuklej grafiki. Najpierw oferowała brajlowskie monitory 
graficzne, a następnie uruchomiła produkcję brajlowskich książek z wypukłymi rycinami. Teraz słynie 
z multimedialnych terminali informacyjnych, które prezentują wypukłe mapy czy plany oraz mówią, 
komunikują się ze smartfonami i zawierają rozbudowane bazy informacyjne. 

Następnie dr Agnieszka Kłopotowska i dr Maciej Kłopotowski, członkowie Rady Patronackiej Fun-
dacji, poprowadzą panel na temat: „Zalecenia projektowo – realizacyjne dla dotykowych modeli 
architektonicznych”. Odnieśli ogromny sukces, gdy w ubiegłym roku przedstawili swoją analizę 
dotyczącą zainstalowanych w Polsce modeli obiektów architektonicznych. W tych dniach pojawi 
się ich nowa książka, na którą czeka nasze środowisko. Właśnie ona będzie zapewne głównym 
tematem tego panelu.

Na koniec tej części Konferencji wystąpi niewidomy przedsiębiorca z Pakistanu. Omówi szanse, 
możliwości i wyzwania w tamtych stronach świata. Naszym gościem będzie Moazzam Ali Ahmed. 

Od pierwszej edycji Konferencji REHA zapraszamy do nas gości z zagranicy. Spotkaliśmy się 
z przedstawicielami tak odległych krajów jak: Japonia, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Izrael, Kenia, 
Armenia, Azerbejdżan, Wenezuela, USA, Kanada, a teraz będziemy mieli okazję wysłuchać i poroz-
mawiać z niewidomym z Pakistanu.
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III. Kolejne panele dyskusyjne 

W tym roku będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w tylu panelach, że kolejne muszą się odbyć 
w Sali Mickiewicza. Aby dotrzeć do tej Sali, należy zejść do niej z czwartego piętra. Przez remont na 
dole nie można tam dojść z Sali Ratuszowej, tak jak w ubiegłym roku. Tak więc wjeżdżamy windą 
na czwarte piętro, przechodzimy w stronę Sali Starzyńskiego i schodzimy schodami w dół. 

O godzinie 15:00 będziemy mieli okazję spotkać się z osobami, które realizują działania Miasta 
Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Podczas sesji merytorycznej 
wysłuchamy referatu, a podczas panelu będziemy mogli dyskutować na ten temat i dowiedzieć 
się szczegółów o planach w Warszawie.

Następnie spotkamy się z Niewidomymi na Tandemach. Odbędzie się prezentacja dotycząca 
działalności tej organizacji. Prawda, że niemal wszyscy lubimy jeździć na rowerach, a w przypadku 
niewidomych muszą to być specjalne rowery – dwuosobowe. Okazuje się, że w naszym kraju nie-
widomych kolarzy jest już około tysiąca.

Z kolei o godzinie 16:30 odbędzie się panel pt.: „Audiodeskrypcja wzbogacająca wszelkie obrazy 
– warsztaty praktyczne”. Audiodeskrypcja pełni w naszym życiu coraz większą rolę. Jeszcze około 
10 lat temu mało kto o niej wiedział. Nie oglądaliśmy filmów z audiodeskrypcją. W jej rozpopula-
ryzowaniu spełniła ważną rolę także nasza Fundacja oraz Konferencja REHA. Zorganizowaliśmy 
bodaj pierwszy naprawdę duży, czy nawet masowy pokaz takiego filmu. Był to „Dzień świra”, dla 
którego deskrypcję stworzyła dr Agnieszka Szarkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Warto 
wspomnieć, że w trakcie tegorocznego spotkania, w pierwszym dniu o godzinie 19.00  pokażemy 
widzom kolejne filmy z audiodeskrypcją. 

IV. Warsztaty i szkolenia 

Warsztaty odbędą się w Sali Warszawskiej. Formanie jest ona na piętrze czwartym, ale aby do 
niej się dostać, należy wyjść z Sali Starzyńskiego i zejść po schodkach w dół. W tym roku Fundacja 
organizuje taką formę spotkania po raz pierwszy. O ile referaty przygotowane na sesję meryto-
ryczną są autorskimi wystąpieniami prelegentów, panele dyskusyjne w pierwszej ich części mają 
taki sam charakter, ale potem służą do umożliwienia obecnym zadawania pytań, a prelegentom 
udzielenia na nie odpowiedzi, o tyle warsztaty są miniszkoleniami. Sprawdzamy prezentowane pro-
dukty w praktyce. Szukamy zarówno ich dobrych stron, jak i wad. Zapraszamy na nie wszystkich, 
którzy chcą sprawdzić, czy mogą one być dla nich realną pomocą rehabilitacyjną.

O godzinie 15:00 sprawdzimy programy udźwiękawiające system operacyjny Windows. Tytuł 
warsztatu to: „JAWS kontra NVDA – w dążeniu do profesjonalnego dostępu do informacji”. Zapro-
siliśmy z tej okazji Jana Bloem’a z Freedom Scientific w Holandii i  Henryka Rzepkę z firmy Altix. 
Obaj znają te produkty jak własną kieszeń, spodziewamy się więc rzetelnego testu, w czym mogą 
nam pomóc oba programy.

Z kolei o godzinie 17:00 na swój warsztat zaprasza Jan Gawlik reprezentujący TOnO. Tytuł jego 
warsztatu to: „Pomiary z wykorzystaniem komputera”. Znając dotychczasowe zainteresowania 
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i osiągnięcia Jana, jesteśmy przekonani, że i tym razem pozytywnie zaskoczy swoich gości. Za-
praszamy.

V. Wydarzenia towarzyszące Konferencji 

Jak co roku Fundacja organizuje mnóstwo wydarzeń towarzyszących Konferencji. Główne z nich 
odbędą się na piętrze drugim, w Salach: Ratuszowej i Trojki. W godzinach 15:00 – 19:00 będzie można 
zwiedzać wystawę tyflorehabilitacyjną. Obok stoisk firm będzie można spotkać się z przedstawi-
cielami  instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz naszego środowiska. Zapowiada 
się, że wystawa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Będziemy mieli około 40 stoisk. Tym 
razem nie będzie rekordu, który padł kilka lat temu – 62 stoiska. Jak głosimy od dawna, w naszej 
dziedzinie panuje wyraźny kryzys. Niewidomi otrzymują coraz mniejszą pomoc. Chodzi zarówno 
o osoby prywatne, jak i nasze instytucje. Trudności przeżywają organizacje i szkoły specjalne. Bra-
kuje środków, a co za tym idzie dobrych specjalistów, sprzętu i ciekawych, nowatorskich projektów. 
One zawsze zależą od funduszy. Mimo to, nasza wystawa będzie prezentowała nowe rozwiązania 
i idee. Zapraszamy.

Czy Państwo wiedzą co to jest Gabinet Dotyku i Dźwięku? Najwyższy czas się dowiedzieć. Wcho-
dzimy do pomieszczenia, w którym nie ma światła i próbujemy sobie radzić. Musimy więc macać 
i słuchać. Czy to trudne? Zależy dla kogo. Gdy chodzi o niewidomych, potrafimy to od dawna. 
Widzący jednak czują się w takiej przestrzeni zagubieni. Tymczasem wszyscy mamy „trzecie oko” 
i widzimy przestrzeń bez wzroku. Jak to robimy? Słuchamy, dotykamy i budujemy w wyobraźni 
obraz otoczenia. Zapewniamy, że to ciekawe.

W tym roku, tak jak w poprzednim, do Gabinetu zapraszają dziewczyny z Kielc. Przygotowują nie 
tylko fajne pokazy, ale także konkursy z nagrodami. Zapraszamy w ich imieniu. Skoro w ubiegłym 
roku gromadziły się do nich kolejki oczekujących, spodziewamy się, że w tym roku Magda, Ewa 
i Milena nie będą wiedziały w co włożyć ręce.

„Świat dotyku i dźwięku – tyflografika i udźwiękowienie w praktyce”, to interesujący pomysł, by po-
znać tę dziedzinę „od środka”. Fundacji zależy na tym, by idea dostosowania otoczenia do naszych 
potrzeb nie pozostała interesująca teoretycznie, lecz by była zrozumiała dla wszystkich i wdrożona 
do codziennej praktyki zarówno samych niewidomych, niedowidzących, jak i widzących, zwłaszcza 
decydentów. Gdy przekonają się, że bez udźwiękowienia i ubrajlowienia otoczenia, bez wzroku nie 
da się zrobić nic, może zdecydują, że należy znaleźć fundusze na ten cel. Wbrew pozorom udźwię-
kowienie i ubrajlowienie otoczenia nie są specjalnie drogie. Gdy porówna się je do dostosowania 
dla osób na wózkach, niewidomi wymagają kilka razy mniejszych środków. Co ważne, urządzenia, 
które rozwiązują problem, są pożyteczne także dla innych obywateli, no i są atrakcyjne wizualnie.

Kilka kolejnych atrakcji nie wymaga komentarza. Zagramy w ping – ponga, postrzelamy z udźwię-
kowionej strzelby i pistoletu, poukładamy kostkę Rubika bez patrzenia, pouczymy się pisma braille’a 
z wykorzystaniem Smart Brailler’a, wreszcie Janek Paszkowski zaprosi nas na Kącik kulinarno – 
barmański. Wszystko to zapowiada się fascynująco.
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VI. Kolejne wydarzenia towarzyszące Konferencji 

Kolejne wydarzenia odbędą się w Sali Starzyńskiego na czwartym  piętrze. Sesja merytoryczna 
skończy się około godziny 14.45, po czym nastąpi krótka przerwa i przygotowanie kolejnych atrakcji. 
Nie możemy ich wszystkich ulokować na drugim piętrze, w Sali Ratuszowej i Trojki, bo jest ich za 
wiele. Sala Starzyńskiego jest tak samo obszerna jak Sala Ratuszowa. Usuniemy z niej pewną liczbę 
krzeseł, by zrobić wystarczające miejsce dla osób zainteresowanych toczącymi się tam atrakcjami.

Zaczniemy od spotkania z delegacjami niewidomych spoza kraju. Przybędą do nas przedstawi-
ciele różnych środowisk, by opowiedzieć o sytuacji niewidomych w ich krajach. Głównymi gośćmi 
będą niewidomi z sąsiadującej z nami Białorusi. Mało o niej wiemy. Polskę i Białoruś wiele dzieli, ale 
jeszcze więcej łączy. Kto wie, może kiedyś znowu będziemy bliżej siebie? W każdym razie niewidomi 
z obu krajów naprawdę się przyjaźnią i nie mają żadnych spornych punktów. Oby inni wzięli z nas 
dobry przykład.

Na tej samej sali zaprosimy do atrakcji, które są popularne od lat, a mianowicie: Jak wyglądać 
pięknie – wizaż i Kącik gier planszowych – pokazy i turnieje. Gdy po raz pierwszy wpadliśmy na 
pomysł dotyczący kreowania wizerunku, nie spodziewaliśmy się, że okaże się takim sukcesem. 
Dzięki rozwijającej się dziedzinie rehabilitacji, niewidomi coraz bardziej dbają o swój wygląd. Coraz 
więcej spośród  nas lubi kupować „ciuchy” i mieć swój styl. Chyba podobnie nie spodziewaliśmy 
się, że gry planszowe będą tak popularne. To odpowiedź na ogromną popularność gier kompu-
terowych. Gry planszowe to jednak inna zabawa. Chodzi o osobisty kontakt, o wspólne spędzanie 
czasu. W przypadku niewidomych, Fundacja organizuje gry zaadaptowane do naszych potrzeb. 
Są to na przykład tzw. ubrajlowione warcaby, chińczyk czy reversi. 

 

VII. Filmy z dodatkową ścieżką dźwiękową
 

O godzinie 19:00 rozpocznie się Nocny Festiwal Audiofilmów. Wyświetlimy dwa filmy: 

 –  „Miasto 44” (Sala Starzyńskiego), 

 –  „Generał Nil” (Sala Rudniewa).

Trzeci film „Jack Strong” będzie wyświetlony podczas Gali. Wszystkie będą dostępne dla niewi-
domych widzów w Internecie.

DZIEŃ DRUGI 

W środę spotkamy się o godzinie 09:30 na Mszy Świętej odprawionej w intencji niewidomych, 
słabowidzących i ich bliskich w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, 
na ulicy Świętojańskiej 8, na warszawskim Starym Mieście. Mszę poprowadzi Biskup Piotr Jarecki. 
Zapraszamy wszystkich wiernych, ale także niewierzących, gdy organizowana przez nas msza ma 
otwarty charakter i umożliwia modlitwę czy refleksję dotyczącą naszego środowiska. W zeszłym 
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roku, 2 grudnia, zgromadziło się na takiej mszy ponad 600 osób. Wszyscy obecni bardzo przeżyli 
to spotkanie. Tak się złożyło, że tego samego dnia we wszystkich kościołach czytano fragment 
Ewangelii o tym, jak Jezus uzdrowił niewidomego człowieka. To przypadek, że Fundacja właśnie 
w tym dniu zaprosiła na taką mszę. W tym roku Konferencja także zbiega się z kolejnymi ważnymi 
wydarzeniami. W poniedziałek 16 października przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Woj-
tyłły na tron papieski, a 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Dzięki 
Konferencji będziemy mogli obchodzić te rocznice wszyscy razem.

VIII. Kolejne wydarzenia na Sali Starzyńskiego
 

W drugim dniu Konferencji spotykamy się o godzinie 11:00. Na Sali Starzyńskiego na czwartym 
piętrze zaczniemy od otwartej dyskusji dotyczącej sytuacji społeczności niewidomych w Polsce i na 
świecie. Jak co roku będziemy gościli wielu przedstawicieli organizacji niewidomych z zagranicy, co 
daje możliwość dowiedzenia się jak radzą sobie te środowiska w innych krajach. Skonfrontujemy 
to z sytuacją u nas. Z tego co wiemy, Zachód rozwija technologię, a Wschód zwleka. Wschód? Nie, 
nie należy sądzić, że chodzi o Japonię, a nawet Arabię Saudyjską. Myślimy o wschodzie związanym 
z byłym Związkiem Radzieckim. Gdy odwiedzaliśmy Białoruś, władze przekazały nam swoje podej-
ście. Ich zdaniem niewidomi domagają się funduszy na spotkania, zabawy, bankiety i tańce. Gdy 
pojawi się na uczelni niewidomy student, musi radzić sobie sam. Owszem, znajdzie jakąś pomoc, 
ale nie będzie to usankcjonowane, lecz będzie stanowiło precedens. W ostatnim czasie i tam jednak 
coś się zmienia. Dowiemy się o tym podczas spotkań z delegacją z tego kraju. Podobnie trudno jest 
na Ukrainie, w Armenii, dużej części Rosji. Tam także zachodzą zmiany, ale opieka dociera głównie 
do niewidomych mieszkańców europejskiej części tego kraju. Szacunek wzbudza wiadomość, ile 
licencji JAWSA zostało tam zakupionych za pieniądze publiczne.

O godzinie 11:00 będziemy mogli uczestniczyć  w występach artystycznych laureatów konkursu 
„Kuźnia talentów” zorganizowanych przez Fundację we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół do lat 18. Zwycięzcy otrzy-
mają interesujące nagrody oraz będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych. 

O godzinie 12:00  wielka atrakcja – spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. W związku z tym, 
że ma mnóstwo sympatyków, spodziewamy się pełnej sali podczas tego spotkania. Zapraszamy.

Z kolei o godzinie 13:00  odbędzie się na tej samej sali koncert. Jego bohaterem będzie Przemek 
Bielecki. Jest niemal niewidomym informatykiem, szkoleniowcem i muzykiem. Gra na gitarze 
i perkusji. Jest świetnie zrehabilitowany, pracuje na otwartym rynku i gra! Zorganizował studio 
nagraniowe, tworzy zespoły rockowe i współpracuje z naszą Fundacją. W tym roku został zgło-
szony w konkursie na IDOLA ŚRODOWISKA. Zakwalifikował się do jego finału. Opowie jak osiąga 
sukcesy, jak sobie radzi. Łączenie pracy zawodowej z wyjazdami na występy na pewno nie jest 
proste. Zapytamy go o to!
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IX. Panele dyskusyjne (w Sali Rudniewa)

Zaczynamy o godzinie 11:00. Mniej więcej rok temu poznaliśmy pana Piotra Witta. Kto to jest? 
Dla wielu to współpracownik  Radia Wolna Europa, któremu tak wiele zawdzięczają Polacy. Radio 
to podtrzymywało na duchu. Gdy było skutecznie zagłuszane, czuliśmy się kompletnie zagubieni. 
Gdy zagłuszarki komunistycznego państwa działały ciszej, oddychaliśmy nowymi powiewami. Mo-
gliśmy wtedy słuchać pana Piotra. Mieszka na co dzień we Francji, ale często można go spotkać 
w Warszawie. Bywa w Radiu Wnet. Opowiada o Francji i Zachodniej Europie. Za każdym razem 
składa relacje z patriotycznego punktu widzenia. Nasze spotkanie z nim będzie poświęcone jego 
nowej książce „Przedpiekle Sławy – rzecz o Chopinie”. Wystąpienie to będzie miało miejsce z okazji 
premiery brajlowskiego wydania tej książki. Wydawcą jest nasza Fundacja. Podczas spotkania 
będziemy mieli kilka jej egzemplarzy. Przekażemy je naszym gościom bezpłatnie. Najprawdopo-
dobniej osobom, które poprawnie odpowiedzą na zadane pytania związane z Chopinem i autorem 
książki, panem Piotrem Wittem.

O godzinie 12:00 pani Krystyna Konieczna reprezentująca Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach omówi aktywność seniorów z dysfunkcją wzroku podczas panelu pt.: „Klub Seniora – 
Piękna Jesień”.   

O godzinie 13:00 spotkamy się z Wojtkiem Makowskim, medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 
z roku 2016. Jest intelektualistą, studentem i sportowcem – pływakiem. W tym roku jest już laureatem 
wojewódzkiego etapu konkursu  IDOL 2017 w województwie świętokrzyskim i zakwalifikował się do 
drugiego etapu. Skoro jest finalistą tego konkursu, ma szanse go wygrać. Co za tym przemawia? 
Jest młodym i utalentowanym człowiekiem. Nie dość, że studiuje i uprawia pływanie, zajmuje się 
też muzyką. Przed Konferencją, gdzie poprowadzi swój panel pt.: „Każdy ma swoje Rio”, wystąpi 
też na Gali w poniedziałek, w skeczu pt.: „Ślepy los na wesoło”.

 

X. Kolejne warsztaty i szkolenia 

Warsztaty planowane na drugi dzień Konferencji, tak jak w pierwszym dniu, odbędą się w  Sali 
Warszawskiej. Ich tytuły wyjaśniają tematykę, która będzie omawiana. Zachęcamy do aktywnego 
udziału i zabierania głosu. Panele służą wymianie poglądów i wiadomości, nie są dedykowane za-
prezentowaniu jednego punktu widzenia, na przykład producentów rozwiązań. Oto pokrótce tematy 
zaplanowane w tej części Konferencji:

 –  11:00 Powiększanie obrazu: lupy optyczne i elektroniczne – użyteczne innowacje kontra tanie 
namiastki rehabilitacji wzroku (na przykład z Chin) – temat omówią i poprowadzą dyskusję Jim 
Pors z firmy Optelec i Adam Kalbarczyk z firmy Altix,

 –  12:00 Virtualna Warszawa, Aktywna Warszawa, Your Way – warszawskie projekty dla niewido-
mych – aktywność miasta i jego mieszkańców, a między nimi grona działaczy i współpracowników 
Fundacji Szansa dla Niewidomych omówią Dariusz Linde i Janusz Mirowski. 

 –  13:00 Dobre praktyki dostępności – Tyflografika, udźwiękowienie i magnigrafika – omówi i po-
prowadzi dyskusję Krzysztof Kulik reprezentujący największego w kraju producenta w tej dziedzinie 
– Altix,
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 –  14:00 Brajl – system przeszłości czy szansa na przyszłe sukcesy – omówi Henryk Rzepka, wy-
bitny informatyk, pedagog, filozof reprezentujący firmę Altix.

 

XI. Kolejne wydarzenia towarzyszące Konferencji 
 

W Sali Ratuszowej i Sali Trojka odbędą się drugiego dnia w godzinach 11:00 do 17:00 te same 
atrakcje, co w dniu pierwszym w tych salach. Należy zwrócić uwagę na godziny, w których będą 
one dostępne. Spotkanie będzie w drugim dniu nieco krótsze niż w pierwszym.

XII. Kolejne wydarzenia w Sali Starzyńskiego
 

Jak powyżej, w drugim dniu zapraszamy na kontynuację atrakcji z dnia poprzedniego. 

Na koniec coś radosnego – o godzinie 13:00 zapraszamy na słodki poczęstunek. Fundacja zor-
ganizowała cudowne pączki i inne ciastka dla wszystkich uczestników. Z kolei o godzinie 16:00 jest 
przewidziany catering. Goście, którzy przyjadą do Warszawy z innych województw będą mogli 
skorzystać z noclegu i śniadania w hotelach, obiadu w każdym z trzech dni spotkania. Mimo że 
Gala jest realizowana w ramach zupełnie innego projektu, postaraliśmy się, by odbywała się w dniu 
poprzedzającym Konferencję. W ten sposób wielu uczestników Konferencji może przyjechać do 
Warszawy na trzy dni. W poniedziałek będzie można zjeść obiad przed Galą. Po niej będą dostar-
czone kanapki na kolację. We wtorek i środę będzie można zjeść śniadanie w hotelu, a następnie 
słodkości podczas Konferencji i skromny obiad przed wyjazdem do domu.

Czy to wszystko? Na pewno nie. Codziennie zgłaszają się do nas kolejni prelegenci i instytucje. Nie 
sposób ich wyliczyć. Przekazujemy Państwu program aktualny na ten moment. Już jutro zdezak-
tualizuje się. Nic to! Zależy nam przecież nie na tym, by program był jak najwcześniej zamknięty, 
lecz by był jak najciekawszy. 

Jak co roku, Fundacja przygotowała o wiele więcej atrakcji, niż jesteśmy w stanie je wszystkie 
omówić  w tak krótkim biuletynie. Codziennie zgłaszają się kolejne osoby i instytucje, które mają 
coś ważnego do zaprezentowania. Na 10 dni przed spotkaniem brakuje już na nie miejsca, to zna-
czy zarówno pokoju, w którym mogliby wystąpić, jak i czasu, kiedy nasi goście nie są zajęci gdzie 
indziej. Atrakcje muszą dotyczyć różnych dziedzin, by nikomu się nie znudziły. Stąd pomysł, by były 
zajęcia lub zawody kulturalne, kulinarne, sportowe i rehabilitacyjne – wszystkiego po trochu, a w 
sumie naprawdę dużo. 

Część kulturalną Konferencji wypełnią m.in.:

 –  Nocny Festiwal Audiofilmów: „Miasto 44”, „Generał Nil” i „Jack Strong”, 

 –  występy artystyczne laureatów konkursu „Kuźnia talentów”,

 –  spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim,

 –  spotkanie z Piotrem Wittem, autorem książki „Przedpiekle Sławy – rzecz o Chopinie”,
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 –  spotkanie z Michałem Olszańskim, które nie podlega prostej klasyfikacji – czy to kultura, czy 
sport, a może raczej dziennikarstwo publicystyczne? 

 –  koncert Przemka Bieleckiego, niewidomego gitarzysty i perkusisty rockowego. 

Część sportową wypełnią interesujące spotkania, prezentacje bezwzrokowych dyscyplin spor-
towych i rozmaitych aktywności dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku: m.in.:

 –  „Każdy ma swoje Rio” – spotkanie z Wojtkiem Makowskim – medalistą Igrzysk Paraolimpijskich,

 –  Niewidomi na Tandemach, 

 –  ping – pong dla niewidomych,

 –  strzelanie z broni laserowej,

 –  bezwzrokowe układanie kostki Rubika, 

 –  kącik gier planszowych,

 –  konkursy przygotowane w Gabinecie Dotyku i Dźwięku.

Część turystyczno – rekreacyjną wypełnią m.in.:

 –  prezentacja mapy świata i konkursy: „Gdzie chcemy spędzić następne wakacje?”, „Gdzie są 
położone kraje, które wezmą udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji 2018?”, „Co wiesz 
o Międzymorzu?”,

 –  dyskusje o możliwościach aktywnej turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Część edukacyjno – rehabilitacyjną wypełnią rozmaite elementy wmontowane w wielowątkowe 
atrakcje zaplanowane na to spotkanie, na przykład Gabinet Dotyku i Dźwięku, w którym osoby 
widzące będą doświadczały życia bez wzroku.

We wszystkich wymienionych atrakcjach wezmą udział zarówno niewidomi i niedowidzący bene-
ficjenci naszej Fundacji Szansa dla Niewidomych, jak i widzący goście Konferencji. Tym ostatnim 
zasłonimy oczy i będą mogli sprawdzić inne zmysły niż wzrok. Nie raz się okazywało, że jednak 
nawet nie patrząc są sprawniejsi od nas. Może w tym roku pójdzie nam lepiej.
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Wystawcy NGO:

1.  Białoruski Związek Niewidomych

2.  Centrum Nauki Kopernik

3.  Fundacja CEDUNIS

4.  Fundacja Katarynka

5.  Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

6.  Fundacja Szansa dla Niewidomych

7.  Gabinet dotyku i dźwięku

8.  Kącik Kulinarny

9.  Kołobajki –  książki dotykowe

10.  Miasto st. Warszawa

11.  Moazzam Ali Ahmed (Pakistan)

12.  Muzeum Narodowe w Kielcach

13.  Niewidzialna Wystawa

14.  Nowoczesna szkoła

15.  Politechnika Rzeszowska

16.  Smart Brailler – Uczymy się pisma brajla

17.  SOSW w Krakowie

18.  Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie

19.  TianDe – Jak wyglądać pięknie – wizaż

20. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

21.  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

22. Uniwersytet Adama Mickiewicza

23. Uniwersytet Jagielloński

24. Wydawnictwa Fundacji Szansa dla Niewidomych
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Wystawcy komercyjni:

1.  Altix

2.  Ambutech

3.  Bones AG

4.  Brawo

5.  Dolphin

6.  E.C.E

7.  ElBraille

8.  Freedom Scientific

9.  Grzegorz Złotowicz

10.  Help Tech

11.  HumanWare

12.  Index

13.  Inside Vision

14.  InView Medical

15.  iWorld Service

16.  LVI Low Vision International

17.  Medison

18.  Nowa Praca Niewidomych – Cepelia

19.  Optelec

20. Printing House

21.  Transition Technologies

22. Tyflografika
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Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem i ofertą wymienionych poniżej produ-
centów i organizacji:

Altix sp. z o.o. to najstarsza w Polsce firma tyfloinformatyczna. Powstała w roku 1989. Stworzyli ją 
niewidomi informatycy. Pierwszym jej produktem był syntezator mowy Readboard, dzięki któremu 
została zainicjowana komputeryzacja niewidomych w naszym kraju. Wielokrotnie Altix był prekur-
sorem w Polsce. To tutaj komputery zaczęły mówić, pokazały swoje komunikaty w brajlu, połączyły 
się modemami i zebrały informacje z Internetu. Teraz Altix to:

 –  ponad 60 pracowników,

 –  20 punktów handlowych i konsultacyjnych,

 –  sprzedaż w kilku krajach,

 –  największa w Polsce drukarnia książek brajlowskich, 

 –  znakomity dział tyflograficzny wytwarzający wypukłą grafikę,

 –  Multimedialne Terminale Informacyjne, które zdobyły tytuł Teraz Polska 2017.

HumanWare jest światowym liderem w zakresie technologii asystujących dla osób niewidomych 
i słabowidzących. Firma działa na rynku od ponad 25 lat. Przez cały ten czas jej pracownicy pracują 
z misją, tworząc urządzenia, które ułatwiają funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzą-
cym niezależnie od ich wieku. Firma ma w swojej ofercie zarówno zaawansowane technologicznie 
urządzenia brajlowskie, jak i powiększalniki obrazu czy odtwarzacze audiobooków. 

Bones AG to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek dostarczających produkty dla osób 
niewidomych i słabowidzących na polskim rynku. Firma pochodzi ze Szwajcarii i zgodnie z reno-
mą tego kraju wytwarza i oferuje sprzęt wysokiej jakości. Polscy klienci używają odtwarzacza 
i dyktafonu tej firmy – Milestone. W wersji rozbudowanej urządzenie staje się radiem FM i potrafi 
rozpoznawać kolory. Jego głównymi zaletami są: bardzo niewielka waga i bodaj najmniej skom-
plikowana klawiatura. 

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym to jedna z największych i najstarszych organizacji, która 
pomaga osobom niepełnosprawnym w Polsce. W formie znanej wszystkim dzisiaj, Towarzystwo 
działa od 1991 r., natomiast status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od 2005 r.

 Więcej informacji o  tych instytucjach znajdą Państwo przy stoiskach wystawienniczych oraz 
w biuletynie pokonferencyjnym.

Jak co roku, Fundacja przygotowała o wiele więcej atrakcji, niż jesteśmy w stanie je wszystkie 
omówić  w tak krótkim biuletynie. Codziennie zgłaszają się kolejne osoby i instytucje, które mają 
coś ważnego do zaprezentowania. Na 10 dni przed spotkaniem brakuje już na nie miejsca, to zna-
czy zarówno pokoju, w którym mogliby wystąpić, jak i czasu, kiedy nasi goście nie są zajęci gdzie 
indziej. Atrakcje muszą dotyczyć różnych dziedzin, by nikomu się nie znudziły. Stąd pomysł, by były 
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zajęcia lub zawody kulturalne, kulinarne, sportowe i rehabilitacyjne – wszystkiego po trochu, a w 
sumie naprawdę dużo.

15:00 – 21:30 Wystawa nowoczesnych technologii informacyjnych 

18:00  Powitanie – Krzysztof Ziemiec

18:02  Hymn naszej społeczności

18:06  „Jesteśmy razem” 25 lat Fundacji – jej idea i działalność – Prezes Fundacji Marek  
   Kalbarczyk 

18:10   Film o działalności Fundacji Szansa dla Niewidomych

18:14  Koncert: Sorry Boys 

18:28  Wystąpienie Prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach  
   Pawła Kacprzyka

18:31   Film o działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

18:34  IDOL – konkurs na IDOLA ŚRODOWISKA – film prezentujący 4 najlepszych kandydatów

18:38  Koncert: Katarzyna Moś

18:52  Oko kamery – relacja z wydarzeń toczących się poza sceną – świat dotyku i dźwięku

18:56  Skecz „Ślepy los na wesoło” – Błażej Krajewski StandUp Polska oraz gościnnie:  
   Wojtek Makowski

19:06  IDOL – kategoria MEDIA – film prezentujący 4 najlepszych kandydatów

19:10   Oko kamery

19:14   Koncert: Katarzyna Cerekwicka 

19:26   Dobre praktyki – Świat otwarty dla niewidomych

19:30  IDOL – kategoria EDUKACJA – film prezentujący 4 najlepszych kandydatów

19:34  Koncert: Mate.O

PROGRAM GALI
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19:46  Oko kamery

19:50  15 – minutowa przerwa

20:05  Koncert: Marek Piekarczyk oraz gościnnie: Przemek Bielecki

20:17  Goście Specjalni

20:25  IDOL – kategoria URZĄD – film prezentujący 4 najlepszych kandydatów

20:29  Rozdanie nagród w konkursie „Festiwal – Kuźnia talentów” i występ zwycięzców

20:35  IDOL – kategoria INSTYTUCJA – film prezentujący 4 najlepszych kandydatów

20:39  Koncert: Hanna Stach

20:53  Ogłoszenie wyników konkursu IDOL 2017 we wszystkich kategoriach – wręczenie  
   statuetek i dyplomów. Gaśnie światło, widzowie rozświetlają światełka. Na ekranie  
   pojawia się główne hasło Gali: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”,  
   a następnie: „Jesteśmy razem – my, Polacy, niepełnosprawni i sprawni, wszyscy  
   różni, ale tak samo przyjaźni i pomocni.”

Po raz drugi słyszymy hymn środowiska „Widzieć więcej”

21:00  Koncert finałowy: Mieczysław Szcześniak oraz gościnnie: Janusz Skowron

21:40  Koniec Gali

21:50  Film z audiodeskrypcją – „Jack Strong”
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