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Partner wydarzenia: Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Współorganizatorzy:

• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

• Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

• Polski Związek Niewidomych

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

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

• Fundacja im. Helen Keller

• Fundacja Challenge Europe 

• World Blind Union

We współpracy z:

• European Blind Union

• The Center for the Blind in Israel

• International Mobility Conference

• Sekcja Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii  
  Nauk oraz Zespół Pedagogiki Specjalnej Wspierający Działania Sekcji Pedagogiki  
  Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
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Rajd Rowerowy im. Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej objęła patronatem Minister 
Agnieszka Ścigaj.

Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” oraz turniej speed-
cubingowy „Szansa Cubing Open Warsaw 2022” (wydarzenia towarzyszące Konferencji 
REHA) objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Konferencja „Dostępność na serio” (kolejne wydarzenie towarzyszące Konferencji 
REHA)  została objęta mecenatem Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu  
Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronaty medialne:  

Komitet honorowy Konferencji REHA:

• Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

• Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

• Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP 

• Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

• Agnieszka Ścigaj – Minister, Członek Rady Ministrów 

• Prof. dr hab. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 

• Andrzej Brzeziński – Prezes Polskiego Związku Niewidomych

• Elżbieta Oleksiak - Kierownik Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego  
  Polskiego Związku Niewidomych

• Paweł Kacprzyk – Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

• Martine Abel-Williamson – Prezydent World Blind Union

• Fredric Schroeder – Prezydent World Blind Union (2016-2021)
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• Nurit Neustadt-Noy – Członek Komitetu International Mobility Conference

• Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta  
  Stołecznego Warszawy

• Donata Kończyk – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności

• Przemysław Herman - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  
  Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

• Dr Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej  
  przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz  
  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

• Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Integracja

• Przemysław Żydok – Prezes Fundacji Aktywizacja

• Krzysztof Kosiński - Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób  
  Niepełnosprawnych

• Marta Zielińska – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

• Jacek Kwapisz – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

• Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

• Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
  w Poznaniu

• Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej

• Prof. dr hab. Barbara Marcinkowska – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

• Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

• Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

• Dr hab. prof. Ryszard Sowiński – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

• Prof. dr hab. Andrzej Sokala – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

• Prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

• Prof. dr hab. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  
  w Krakowie

• Prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Specjalnej  
  Polskiej Akademii Nauk

• Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa  
  dla Niewidomych, Katedra Konstrukcji Budowalnych i Architektury Politechniki  
  Białostockiej
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• Marcin Dębski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
  i Słabowidzących w Krakowie

• Bartłomiej Maternicki – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
  dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

• Małgorzata Szczepanek – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka  
  Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej  
  w Bydgoszczy

• Anna Tomaszewska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  
  Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi

• Beata Kotowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
  dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie
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Podczas uroczystości otwarcia Konferencji oficjalnie powitała gości Prezes Fundacji 
Szansa dla Niewidomych Malwina Wysocka-Dziuba. Następnie wystąpili: 

Aldona Machnowska-Góra – Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

Christian Młynarek - Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, który odczytał list od Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek 

Agnieszka Ścigaj – Minister, Członek Rady Ministrów

Anna Wandzel – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 

Magdalena Olszewska – w imieniu Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty 
Jarosińskiej-Jedynak, Naczelnik Wydziału Dostępności 

Martine Abel-Williamson – Prezydent World Blind Union 

Fredric Schroder – Prezydent World Blind Union poprzedniej kadencji

Artur Świercz – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Nie-
pełnosprawnych 

Paweł Kacprzyk – Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 

Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Honorowa Polskiego Związku Niewidomych 

Bartłomiej Maternicki – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach 

Konferencja była tłumaczona na kilka języków, wybranych nieprzypadkowo, dla wi-
dzów i słuchaczy w krajach, które najbliżej współpracują z naszą Fundacją, m.in.: z krajów 
Europejskich, Izraela, krajów arabskich.



7biuletyn konferencyjny

XX edycja Konferencji i jej rocznicowy charakter

Konferencję REHA określamy mianem Wielkiego Spotkania, przyjeżdża do nas bowiem 
tyle osób, że trudno określać ją inaczej. Nasza Fundacja oraz jej największe dzieło - REHA 
- są znane nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. O przyjeździe do War-
szawy marzą niewidomi i ich bliscy z tak odległych krajów jak Afganistan, Singapur, Sri 
Lanka, Japonia, Kenia, Ghana, nie mówiąc o krajach europejskich i Ameryki Północnej. 
To dla nas wielki zaszczyt. REHA to 16 spotkań regionalnych. Odbywają się w odrębnych 
terminach w stolicach wszystkich województw. Przybywa na nie mnóstwo gości. Można 
sądzić, że spotyka się tam z nami około 3000 osób. Bodaj wszystkie spotkania, ich głów-
ne merytoryczne części, są transmitowane przez Internet, dzięki czemu zasięg naszej 
działalności istotnie wzrasta. Jeśli uznać internautów za osoby, z którymi się spotkamy, 
grono tych osób rośnie do około 10 tysięcy. 

Regionalne spotkania sfinalizowała czterodniowa Konferencja REHA w Warszawie. 
Przyjechały do nas grupy ze wszystkich województw, każda z nich składała się z co 
najmniej 40 osób, ale na przykład grupa poznańska liczyła 84 osoby. Beneficjenci za-
kwaterowani byli w warszawskich hotelach - około 900 gości. Przebywali w nich 4 dni, 
czyli 3 noce. Przyjechali do nas autokarami albo pociągami, ale w takim przypadku byli 
odbierani z dworca przez naszych współpracowników i zabierani autokarami do hoteli, 
albo bezpośrednio na Konferencję. Codziennie wydawaliśmy ponad tysiąc obiadów. 
Spotkania zawsze mają charakter integracyjny, toteż w każdej atrakcji brały udział setki 
osób spoza naszego środowiska.
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Z pewnością dużym sukcesem Fundacji były: uroczystość otwarcia, wystąpienia go-
ści specjalnych, ogłoszenie wyników Konkursu IDOL – najpierw Światowego, później 
krajowych – w różnych kategoriach. Koncerty to najwyższa klasa w dziedzinie organizo-
wania wydarzeń artystycznych. W związku z tym, jak różnorodni goście do nas przyjeż-
dżają, pomysł, by galę rozpocząć muzyką Chopina, kontynuować polskimi piosenkami  
z XX wieku i światowymi standardami, związanymi z bluesem czy soulem, by zakończyć 
rockiem w wykonaniu bardzo popularnego wokalisty, wydaje się idealny. 

Wiele paneli dyskusyjnych było tak interesujących, że sami beneficjenci prosili o kolej-
ne spotkania z tegorocznymi prelegentami. Bardzo wysoko ocenili Katarzynę Hebę, Marka 
Sierockiego, akordeonistę z Ukrainy, wystąpienia producentów sprzętu rehabilitacyjnego 
i lekarzy. Obok toczyły się wystawy i piknik rodzinny, które gromadziły nie tylko naszych 
Beneficjentów, ale także mieszkańców miasta.

Może najbardziej spektakularnymi wydarzeniami były jednak rajd rowerowy i dwa tur-
nieje: szachowy i rubikowy, w których wzięli udział arcymistrzowie i mistrzowie. Wszystkie 
atrakcje były relacjonowane w Internecie, wiele z nich z kilku językach. 

Gości przywitał prowadzący Konferencję Maciej Iwański, znakomity dziennikarz spor-
towy TVP. Podczas tegorocznej REHA był z nami po raz trzeci. Zanim goście zasiedli na 
miejscach, wysłuchaliśmy hymnu naszej społeczności - „Widzieć więcej”. Jego tekst mówi 
o marzeniu, by świat był otwarty dla wszystkich i by wszyscy widzieli więcej – niewidomi 
i słabowidzący dzięki skorygowanemu wzrokowi, a wszyscy sercem pełnym empatii. Na-
stępnie wysłuchaliśmy hymnu Polski. Obecni wstali z miejsc i stopniowo wciągaliśmy się 
w atmosferę wielkiego spotkania. Rehabilitacja, podmiotowe traktowanie osób z niepeł-
nosprawnością, udostępnianie wszelkich dóbr to główne tematy Konferencji, wszystko 
jednak w atmosferze 30-lecia naszej organizacji oraz budowania nowej rzeczywistości. 
Tutaj w Warszawie budujemy nową ojczyznę, która w jeszcze lepszy sposób niż dotąd 
dba o wszystkich obywateli. Nie przypadkiem więc odtworzyliśmy te dwa hymny – jako 
niewidomi nie osiągniemy sukcesu bez przekonania innych o wartości świata otwartego 
dla nas, a także dla innych osób słabszych, chorych, starszych, nieradzących sobie. 
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Manifestacja Fundacji Szansa dla Niewidomych 
„My widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?” 

17 września, w rocznicę rosyjskiej agresji na II Rzeczpospolitą Polską niewidomi z ca-
łego kraju zebrali się pod Kolumną Zygmunta w Warszawie, aby opowiedzieć o proble-
mach, które stawiają ich w o wiele trudniejszej sytuacji niż mają inni. Mimo realizowania 
programu Dostępność Plus, zainicjowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego, 
nadal są ogromne zaległości. Jest ich tak wiele, że na wyraźne poprawienie sytuacji tego 
środowiska będzie trzeba czekać przez wiele następnych lat. 

Niewidomi domagają się od przyjaciół z Niemiec i nieprzyjaznych Rosjan zrozumie-
nia i reparacji wojennych dla Polski za los, który wspólnie im zgotowali. Uważają, że ich 
izolacja, utrudnienia, w wielu przypadkach bieda i brak perspektyw życiowych, które 
były i w pewnym stopniu nadal są ich udziałem, nie są przypadkowe, lecz przeciwnie – 
związane ze zniszczeniami podczas II wojny światowej spowodowanymi przez Niemców 
i Rosjan, a podobnie jak w przypadku całego narodu pogłębione przez nieludzki system 
narzucony przez sąsiada ze wschodu. 

Podczas wojny wszyscy przeżywają tragedie. Giną ludzie, są niszczone materialne 
podstawy bytu, jednak ludzie niepełnosprawni, zwłaszcza niewidzący, są w najgorszej 
sytuacji. Trudno wtedy mówić o wyrównywaniu życiowych szans, zamiast tego należy 
myśleć jak przeżyć, ukryć się, zdobyć pożywienie, ochronić dzieci, jak cokolwiek zorga-
nizować – bez wzroku!
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Manifestanci pragnęli pokazać solidarność z Narodem Ukraińskim, który obecnie 
doświadcza tego samego co Polska w czasie II wojny światowej. 

Organizatorem manifestacji była Fundacja Szansa dla Niewidomych w 30. rocznicę 
swojej działalności. W czasie spotkania odczytano odezwę przygotowaną przez założyciela 
Fundacji Marka Kalbarczyka, którą załączamy do niniejszego dokumentu. Podziękował 
Parze Prezydenckiej oraz Rządowi za wsparcie i pomoc dla osób niewidomych i słabo-
widzących. Przedstawił postulaty, które zostały ujęte w 4 punktach:

• apel do Narodów Niemieckiego i Rosyjskiego o przyznanie się do krzywd wyrządzo-
nych Polakom w czasie II wojny światowej oraz do ich konsekwencji dla Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

• apel o reparacje i zadośćuczynienie dla Polski i Polaków poszkodowanych przez 
agresję radziecką i hitlerowską. 

• niewidomi zwrócili się do społeczności międzynarodowej o brak obojętności wo-
bec okrucieństwa wojny, której doświadcza obecnie Ukraina oraz do natychmiastowego 
zaprzestania działań wojennych na terytorium naszych wschodnich sąsiadów.

Marek Kalbarczyk wspomniał też o tragedii własnej rodziny. W roku 1944 zamordowa-
no jego dziadka i najstarszego brata matki, która razem z jego babką wyszły z Powstania 
Warszawskiego z jednym małym tobołkiem, a wszystko co ta rodzina miała przepadło! 
Oto tekst jego listu skierowanego do Pana Prezydenta:
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Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo, Szanowni Państwo

W związku z Wielkim Spotkaniem Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich, od-
bywającym się w dniach 15-18 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji REHA 
FOR THE BLIND IN POLAND oraz Spotkania Wschód-Zachód, w imieniu naszych Przyja-
ciół, Współpracowników i Beneficjentów serdecznie dziękujemy Państwu za okazywaną 
nam empatię, zrozumienie i liczne inicjatywy, mające na celu poprawienie sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami. Jesteśmy wdzięczni za objęcie Honorowym Patronatem naszej 
Konferencji, co znakomicie podnosi jej rangę i zachęca do dalszej pracy. 

Jak co roku zebraliśmy się na manifestacji pod hasłem: „My widzimy Was, a Wy – czy 
widzicie nas?”. Ponownie manifestujemy naszą obecność i aktywność. Mamy czym się 
pochwalić - patriotyzmem, pomysłowością i pracowitością. W związku z tym mamy ro-
snące ambicje i fascynujące plany na przyszłość:

– poszerzanie działalności Instytutu Rehabilitacji Niewidomych im. Bł. Matki Elżbiety 
Róży Czackiej, 

- zorganizowanie International Mobility Conference (światowego spotkania naukow-
ców zajmujących się usprawnianiem osób niewidomych i słabowidzących), 

- wydawanie przez nasze Wydawnictwo Trzecie Oko nowatorskich publikacji itd. 

Nie uda się zrealizować tych celów bez politycznego wsparcia ze strony wszelkich 
władz. Polskim organizacjom NGO brakuje środków niezbędnych dla prowadzenia dzia-
łalności i realizowania ambitnych celów, które sprowadzają się do jak najszerzej rozu-
mianej pomocy kierowanej do środowisk osób z niepełnosprawnościami. Niezbędnych 
funduszy niestety nie mamy, ale brakuje ich także w budżecie państwa. Bez przypo-
mnienia o kompletnym zniszczeniu naszej Ojczyzny i konieczności wielkich poświęceń 
ze strony całego narodu w okresie jej odbudowy oraz bez uszanowania zasad dziejowej 
sprawiedliwości, nie zdołamy wrócić na ścieżkę rozwoju Rzeczpospolitej w sposób ade-
kwatny do osiągnięć II Rzeczpospolitej Polskiej.  

Podczas manifestacji przekazujemy całemu społeczeństwu, mediom i Władzom (za-
równo centralnym, jak i samorządowym) nasze postulaty, uwagi i refleksje. Oczeku-
jemy kontynuowania pracy na rzecz wyrównywania życiowych szans ludzi słabszych, 
schorowanych, starszych i niepełnosprawnych. Domagamy się też rekompensaty za 
zgotowanie nam strasznego losu podczas II wojny światowej, w wyniku czego wtedy 
nasz naród przeżył coś dla współczesnej Europy niewyobrażalnego, co ma dokuczliwe 
konsekwencje do dzisiaj. Być może obywatele, którymi opiekują się takie organizacje 
jak nasza, straciły i tracą najwięcej. 

Dlaczego jest nam tak trudno?

1. Przyjaciele Niemcy! Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy z Wami zaprzyjaźnieni 
oraz mamy z Wami rozwiniętą współpracę w wielu dziedzinach, niełatwo nam mówić 
o sprawach, które przedstawiamy poniżej. Czujemy się w obowiązku przypomnieć, że 
podczas II wojny światowej nasza ojczyzna została przez przodków wielu z Was kom-
pletnie zniszczona. Miliony naszych rodaków zginęły. Zginęli członkowie naszych rodzin. 
Nie trzeba daleko szukać – zginął mój dziadek – Stanisław Szałowski - warszawski zdun 



12 biuletyn konferencyjny

i muzyk, również najstarszy brat mojej matki, mój stryj. Ona sama razem z matką wyszły 
z Powstania Warszawskiego ze skromnym tobołkiem z najniezbędniejszymi rzeczami 
w środku. Ich kamienica na ulicy Leszno na Woli została zamieniona w gruzy. Mieszkanie, 
umeblowanie, wszystkie oszczędności przepadły! Wielu naszych rodaków miało podob-
nie – zginęli, zabrano ich do obozów koncentracyjnych, zostali wywiezieni do Niemiec, 
zabrani do nieludzkiej pracy. Ucierpiały całe rzesze dzieci! Konsekwencje tych wydarzeń 
odczuwamy do dzisiaj. Na szczęście od czasu zwycięstwa naszej Solidarności stopniowo 
odbudowujemy kraj, jednak fakt, że przez tak długi czas naszych rodzin nie było stać 
nawet na podstawowe rzeczy (posiłki, odpoczynek, wakacje itd.), a nasze państwo na 
solidną służbę zdrowia, edukację i nowoczesne przedsiębiorstwa, nie był i nie jest kwestią 
przypadku. Tym bardziej, kiedy mamy wśród Was, Niemców tylu przyjaciół, czy możecie 
poświęcić nam więcej uwagi i zrozumieć, co się tutaj stało w latach 1939-1945? Czy nie 
najwyższy czas na zrekompensowanie zniszczeń, które spowodowali hitlerowcy?

2. Rosjanie z byłego Związku Radzieckiego! Kiedy się doczekamy przypomnienia, iż 
przez agresję z dnia 17 września 1939 roku upadła nasza Rzeczpospolita? Legły w gruzach 
wszelkie nasze marzenia. Nasz kraj po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 znakomicie 
się rozwijał. Zatrzymaliście to! Dołączyliście do niemieckiego agresora i zniszczyliście 
to, co dla nas najważniejsze – naszą Ojczyznę. 

Następnie przez kilkadziesiąt lat po wojnie musieliśmy wysłuchiwać Waszej pro-
pagandy, jakoby w latach 1944 i 1945 wasza armia miała wyzwolić nas z hitlerowskiej 
opresji! Było dokładnie przeciwnie. Józef Stalin zrealizował cel z roku 1920 oraz 1939 
i narzucił nam nieakceptowalny, nieludzki system. Do roku 1989 byliśmy zniewoleni jak 
to przedstawił George Orwell w książce „Rok 1984”. Narzucony nam system totalitarny 
spowodował ogromne spustoszenie materialne i duchowe naszego narodu. Do dzisiaj 
leczymy te rany. Domagamy się dziejowej sprawiedliwości za straszny los zgotowany 
między innymi ludziom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, i naszym rodzinom!

3. W związku z powyższym, my - niewidomi i słabowidzący, razem z innymi obywa-
telami Rzeczpospolitej Polskiej stawiamy przed Wami - Niemcami i Rosjanami ważne 
zadanie – zwróćcie to, co utraciliśmy. Nie uda się przywrócić życia zamordowanym, inne 
kwestie są jednak do zrekompensowania. Czekamy na to!

4. Drodzy Przyjaciele z całego świata! Nie możemy być obojętni wobec tego, co prze-
żywają nasi bracia z Ukrainy. Spotyka ich to samo co nas w latach II wojny światowej. 
Wśród ofiar są również niewidomi i inni niepełnosprawni. Jak mogą sobie poradzić, kiedy 
dookoła nich spadają bomby i rakiety! Domagamy się zaprzestania tej nieludzkiej agresji, 
przypominającej lata 1939-1945. Przecież miało już tak nie być! Zamiast tego mieliśmy 
budować zupełnie nowy, lepszy świat!

Pragniemy wyrazić wdzięczność Panu Prezydentowi, Pani Prezydentowej i polskiemu 
rządowi za wspaniałe inicjatywy i aktywną realizację programu Dostępność Plus. Po 
wielu latach zaniedbań właśnie ta inicjatywa stwarza szanse na zauważenie naszych 
problemów. Polska jest pionierem w wielu dziedzinach, może zatem być również pio-
nierem w kwestii rozwiązań przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Jak 
się okazuje, gdzie indziej niewidomym nie żyje się lepiej. W wielu krajach żyją w izolacji. 
W Polsce sytuacja naszego środowiska stopniowo się poprawia. Niestety, skoro w prze-
szłości doszło do tylu zaniedbań, perspektywa realizacji ostatecznego celu wyrównania 
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życiowych szans wszystkich obywateli pozostaje odległa. 

Społeczność osób z dysfunkcją wzroku w Polsce jest istotną częścią społeczeństwa. 
Ludzi, którzy całkowicie nie widzą jest na szczęście niewielu (około 15 tysięcy osób), ta-
kich jednak, którzy mają codzienne problemy ze słabszym wzrokiem, jest znacznie więcej 
(niektóre dane wskazują na liczbę 1,2 mln, inne na 2,7 mln). W kwestii takich trudności 
należy również brać pod uwagę sytuację rodzin tych osób. Jesteśmy świadomi wyzwań 
stojących przed Polską, z należytą pokorą pytamy zatem, czy nasi pełnosprawni rodacy 
są w stanie uznać fakt naszej obecności i konieczności zaakceptowania nas razem z na-
szymi niepełnosprawnościami? Oczekujemy równych życiowych szans dla wszystkich.

Czas na ogłoszenie zmian w naszej organizacji. Z górą 30 lat temu była powoływana 
jako organizacja mająca pomagać osobom z różnymi niepełnosprawnościami i jako taka 
przyjęła nazwę „Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa”. Kiedy okazało się, 
że mimo licznych starań, jako niewidomi jesteśmy w stanie profesjonalnie działać głównie 
dla naszej społeczności, zmieniliśmy jej nazwę na „Fundacja Szansa dla Niewidomych”. 
W ostatnich latach w coraz większym stopniu jednak zajmujemy się integracją i włą-
czaniem różnych grup obywateli w edukacji, na rynku pracy, w kulturze i działalności 
społecznej, a także politycznej. Niewidomi i słabowidzący wymagają wsparcia w kwestii 
przyjęcia przez resztę społeczeństwa. Aby to było możliwe, należy pracować nie tylko 
nad poziomem zrehabilitowania naszych beneficjentów, ale także nad świadomością 
ludzi pełnosprawnych. Chodzi o starania by świat był jak najbardziej otwarty dla niewi-
domych, był światem dotyku i dźwięku, w którym liczą się wszystkie zmysły, co z kolei 
powinno zaowocować większym zrozumieniem specyfiki naszej niepełnosprawności, 
problemami i możliwościami, z którymi mamy do czynienia.

W tych dniach nadaliśmy naszej Fundacji nową nazwę – „Fundacja Szansa – Jesteśmy 
Razem”. Za tą zmianą idą kolejne decyzje. Poszerzamy wachlarz naszych działań. Naj-
większym naszym sukcesem jest jednak pozyskanie środków na zakup własnego lokalu. 
Jesteśmy przekonani, że mogąc pracować w miejscu nie pozyskiwanym na zasadzie 
wynajmu, lecz własnym, staniemy się jeszcze bardziej dostępni i pomocni. Na pewno 
najbardziej skorzystają idee Matki Elżbiety Róży Czackiej, które rozwijamy od 30 lat, 
którymi zajmuje się stworzony przez nas Instytut Rehabilitacji Niewidomych. A propos – 
instytut także wymaga zmiany nazwy, ale nie wszystko naraz. Tak czy inaczej, Fundacja 
rozwija się i przynosi coraz więcej satysfakcji. 
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PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 – czwartek 15.09.2022 r. (Centrum Nauki Kopernik) 

15:00-16:45 30-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych; sesja merytoryczna (Centrum  
  Nauki Kopernik)

  (Sesję prowadził Maciej Iwański)

15:00 Otwarcie Konferencji; powitanie gości:

  • Malwina Wysocka-Dziuba – Prezes Zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych

  • Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

15:10 Wystąpienia gości specjalnych

15:35 „Daj szansę niewidomym dzieciom w Ukrainie”

  (Przekazanie przyjaciołom z Lwowa darów zebranych przez Dział Charytatywny  
  Fundacji Szansa dla Niewidomych) 

15:45 „Światowy IDOL Niewidomych”, konkurs pod patronatem Martine Abel-Williamson  
  – Prezydent World Blind Union, nagrodę główną sponsoruje firma Vispero

  „IDOL 30-lecia” Fundacji Szansa dla Niewidomych 

16:05 „Świat otwarty dla niewidomych” – Marek Kalbarczyk – Założyciel Fundacji,  
  Przewodniczący jej Rady Fundatorów

16:15 Wystąpienie Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób  
  Niepełnosprawnych 

16:30 „Tribute to Janusz Skowron” – wspomnienie wybitnego polskiego pianisty  
  jazzowego, doradcy Fundacji 

  Prowadząca: Elżbieta Gutowska-Skowron

16:45 Przerwa 

17:00-20:00 „Jesteśmy razem” – Gala Trzydziestolecia Fundacji 

  (Wyniki krajowej edycji konkursu „IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych”)

17:00  Historia muzyki rozrywkowej - Natalia Kwiatkowska Trio 

  Finał konkursu muzycznego dla dzieci „Kuźnia talentów”

18:00 Muzyka z duszą – koncert Chopinowski – Hyuk Lee, finalista XVIII Międzynarodowego  
  Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 2021
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 • Chopin Wariacje B-dur na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni”  
  Mozarta op.2 (18’) 

 • Chopin Andante Spianato i Wielki Polonez Op.22 (13’)

 • Liszt Węgierska Rapsodia No.2 (12’) 

19:00  Rock na serio – koncert Piotra Cugowskiego (Bulwary Wiślane)

Dzień 2 – piątek 16.09.2022 r. (Centrum Nauki Kopernik)

10:00-15:00 Panele, wykłady, warsztaty i prezentacje rozwiązań niwelujących skutki  
  niepełnosprawności wzroku.

BLOK PANELOWY A

Świat otwarty dla niewidomych (panel międzynarodowy – transmisja internetowa z tłu-
maczeniem na siedem języków) 

  (Prowadziła Anna Koperska)

10:00  Muzyka dla wszystkich – Marek Sierocki

10:30  Konsekwencje obowiązywania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom  
  ze szczególnymi potrzebami - Katarzyna Heba

11:00  Ukraina w wielkiej wojnie. Realia, zwycięstwa, partnerzy – Oksana Potymko,  
  Ukraiński Związek Osób Niepełnosprawnych 

11:30  Przerwa 

11:40  Sytuacja niewidomych muzyków w Ukrainie – dr Bogdan Khyshniak, Ukraina

11:55  Programy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością w Nepalu – Nar Bahadur  
  Limbu, Nepalskie Stowarzyszenie Niewidomych (video)

12:10  Khomraj Sharma, Nepal (video)

12:25 Rola mediów w integracji dzieci niewidomych w szkołach – Zaki Agami Ali,  
  Uniwersytet Ajn Szams, Egipt (online)

12:55  Dostępność aplikacji mobilnych dla studentów uczących się języka angielskiego  
  – Asraa Amhimmid Albasheer Alghali, Libia (online)

13:15  Przerwa 

13:25  Osoby niewidome a zdolność do podejmowania czynności prawnych - Fredric  
  Schroeder, USA

13:55 Laura Bozeman, USA (online)
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14:20 Działalność Fundacji Mathilda na obszarze Czeskiej Republiki – Tomas Pavlan,  
  Czechy

14:40 Problemy i wyzwania środowiska osób z niepełnosprawnością w Gruzji – Nana  
  Bregvadze, Urząd Miasta w Tbilisi, Gruzja (online)

BLOK PANELOWY B

  Rodzina jest najważniejsza – jesteśmy razem w domu, w szkole, w pracy 

  Panel pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
  Pawła Wdówika

  (Prowadziła: Agnieszka Niewola)

10:00  Funkcjonowanie osób niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w celu  
  zobrazowania wyzwań i trudności osobom pełnosprawnym - Monika Hyżyk, Prezes  
  Zarządu MULTIEDUCATION Sp. z o.o. 

10:30  Tworzenie „odpowiedzialnych innowacji” dla osób z niepełnosprawnością  
  wzrokową – dr n. med. Magdalena Wrzesińska, Zakład Rehabilitacji  
  Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

11:00  Matematyka dla wszystkich - Uniwersalna platforma Euromath do nauczania  
  matematyki niewidomych uczniów przez widzących nauczycieli – Dariusz Mikułowski, 
  Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

11:30  Przerwa 

11:40  Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” - Lidia Rusińska, Wiceprezes  
  Spółdzielni Socjalnej „Zielona Góra” 

11:55  Historia i działalność Spółdzielni Socjalnej „Zielona Góra” - Lidia Rusińska,  
  Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Zielona Góra” 

12:10  Wpływ pasji na psychologiczną kondycję po utracie wzroku - Dariusz Wojciechowski, 
  Fundacja Szansa dla Niewidomych 

12:30 Jak budować dostępność i inkluzywność w szkołach wyższych od podstaw -  
  dr n. społ. Joanna Klonowska, p.o. Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 
  w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

13:00  Szansa dla Rodzin – Agnieszka Niewola

13:15  Przerwa 

13:25 Kompetentni Bliscy najważniejszym wsparciem dla niewidomych – Sylwester Peryt 

14:00 Kolejne panele
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BLOK PANELOWY C

  Technologia w służbie dostępności – obiekty, wydarzenia, usługi publiczne 

  (Prowadziła: Monika Jakóbczyk, Milena Rot) 

10:00  Job ready means JAWS ready! - Jan Bloem, Vispero 

10:40  Braille printing made Easy (Łatwe drukowanie w brajlu) – Mikael Vikman Sunna,  
  Index Braille AB 

11:10  Filip Hrdlička, Matapo, a.s. (online)

11:30  Przerwa 

11:40  Eyes of the Mobility Impaired, Accessibility, It’s Time for Change (Oczy osób  
  o ograniczonej mobilności, dostępność – czas na zmiany) – Adam Walton, Safety  
  Chair 

12:10  Printing multilingual text to braille documents from Word and Excel (Drukowanie  
  tekstów w wielu językach z plików Word i Excel) – Gaby Herden, ViewPlus GmbH 

12:40  Dolphin Guideconnect – Stay connected and entertained with this alternative access  
  to a computer (Dolphin Guideconnect jako alternatywny sposób na rozrywkę  
  i kontakty z ludźmi przy użyciu komputera) – Steve Bennett, Dolphin Computer  
  Access Ltd. 

13:15  Przerwa 

13:25  Tactile diagrams with TactiPad drawing board, TactileView software and MDA,  
  the Motorized Drawing Arm (Dotykowe diagramy i inne zaawansowane ryciny) –  
  Jaap Breider, Marjan Sliepenbeek, Thinkable

13:55  FeelSpace – dotykowy pas nawigacyjny dla Twojej najlepszej orientacji - Susan  
  Wache, Paweł Masarczyk, feelSpace GmbH

14:25  Altix 

BLOK PANELOWY D

  Kultura dla wszystkich, zdrowie, sport, turystyka 

  (Prowadziła: Julia Żuławińska) 

10:00  Wyniki i refleksje z badania oczekiwań osób z niepełnosprawnością wzrokową  
  wobec świadczeń opieki zdrowotnej – Katarzyna Binder-Olibrowska, Zakład  
  Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10:30  ,,Dotknąć mózgu”- czyli co wiemy o działaniu mózgu osób niewidomych -  
  Maksymilian Korczyk, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński



19biuletyn konferencyjny

11:00  Najnowsze metody terapii naturalnych oka, akupunktura, akupresura i dietetyka  
  – Joanna Bruzda, Naturalne terapie oczu 

11:30  Przerwa 

11:40  Schorzenia genetyczne wzroku – diagnostyka i leczenie – Małgorzata Pacholec,  
  Prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska 

12:00  „Dotknij sztuki”: warsztaty i aukcja charytatywna w Galerii Sztuki Współczesnej  
  w Opolu – Anna Łęgowik, Kierownik Działu Promocji Galerii Sztuki Współczesnej  
  w Opolu

12:20  Przemiany na rzecz osób niewidomych – Eligiusz Buczyński, Książnica Podlaska  
  w Białymstoku 

12:40  Przygody obrazów dla niewidomych – Krzysztof Majorek 

13:15  Przerwa

13:25  Dotyk muzyki - prezentacja muzyki klasycznej i eksperymentalnego zapisu nut  
  w technice 3D – Ewa Smoleńska, Bartłomiej Łodziato, Stowarzyszenie Z Muzyką  
  do Ludzi

13:55  Teatr dla niewidomych i słabowidzących – Anna Maria Dolińska, Teatr Powszechny  
  w Łodzi

14:15  Tyflografika w instytucjach kultury – Małgorzata Dobrucka, Galeria BWA w Zielonej  
  Górze

14:35  Kolejne panele

Wydarzenia towarzyszące Konferencji 
REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Czwartek: 15.09.2022 r.

10:00-13:00 Konferencja „Dostępność na serio” pod mecenatem Biura Pomocy i Projektów  
  Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Centrum Nauki Kopernik)

 Blok panelowy I: Dostępność – architektura – Adam Kalbarczyk, Sala Konferencyjna 

10:00 Warszawskie standardy dostępności architektonicznej – Donata Kończyk, Urząd  
  m.st. Warszawy 

10:15 Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych  
  i słabowidzących - zalecenia, przepisy, doświadczenia – Elżbieta Oleksiak, Polski  
  Związek Niewidomych 
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10:30 Nowoczesne metody psychologiczne w służbie samodzielnego poruszania się osób  
  niewidomych w otoczeniu – Wojciech Maj, Medison 

10:45 Wykorzystanie nowych technologii przy zapewnieniu dostępności architektonicznej  
  budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dys 
  funkcją narządu wzroku – Piotr Kopyciński, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
  Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski 

11:05 Dostępność architektoniczna w Polsce. Doświadczenia Integracji – Jarosław  
  Bogucki, Fundacja Integracja 

11:35 Przerwa kawowa

11:50 Dostępność w wieloletnich działaniach Lubelskiego Forum Organizacji Osób  
  Niepełnosprawnych – Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób  
  Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki 

12:05 Dostępność zabytkowych parków i ogrodów dla osób niewidomych i słabowidzących 
  w Polsce – Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Uniwersytet Kardynała Stefana  
  Wyszyńskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna 

12:20 Generator dostępności architektonicznej w deklaracji dostępności – Piotr Osipa,  
  Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 

12:40 Dostępny Uniwersytet Gdański - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie 
  do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami – Justyna Rogowska, Uniwersytet  
  Gdański

12:55 Katowice bez barier – Sławosz Marcisz, Urząd Miasta Katowice 

Blok panelowy II: Dostępność – informacje – Janusz Mirowski, Sala Audytoryjna

10:00 Konsekwencje braku dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach  
  publicznych w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi  
  potrzebami – Katarzyna Heba, Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba 

10:20 Dostępny rynek pracy – Krzysztof Kosiński, Polska Organizacja Pracodawców Osób  
  Niepełnosprawnych

10:35 Dostępny biznes - co zmienia Europejski Akt o Dostępności? – Anna Drabarz, Polskie  
  Forum Osób z Niepełnosprawnościami

10:55 Dostępność informacyjna to wyzwanie – doświadczenia FIRR – Natalia Wasielewska, 
  Ewa Miszczak, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

11:15 Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla g/Głuchych obywateli w praktyce –  
  Małgorzata Talipska, Instytut Spraw Głuchych

11:35 Przerwa kawowa
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11:50 Wdrażanie dostępności cyfrowej w dużym podmiocie publicznym – Donata  
  Kończyk, Urząd m.st. Warszawy

12:10 Problematyka dostępności cyfrowej w placówkach medycznych ¬– Adrian Furman,  
  Grupa AF

12:25 Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej – Michał Żejmis, Biblioteka Narodowa

12:40 Dostępność do kultury dla osób z niepełnosprawnościami a inkluzja społeczna  
  w zakresie jej przeżywania i odczuwania – Ada Kempka, Fundacja Edukacja dla  
  Dostępności - EdD

12:55 Dostępność cyfrowa w edukacji – Joanna Ksieniewicz, EDUCONTENT

13:00-18:00 Wystawy: 

 • „Świat Dotyku i Dźwięku” 

 • Wydawnictwo Trzecie Oko

Piątek: 16.09.2022 r.

11:00-18:30 Wystawy:

 • „Świat Dotyku i Dźwięku” 

 • Wystawa technologiczna 

 • Prezentacja działalności instytucji i organizacji OPP

 • Wydawnictwo Trzecie Oko

11:00-18:30 Piknik rodzinny (Bulwary Wiślane przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
  w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 22)

15:00-18:00 30 lat ze smakiem (obiad dla Beneficjentów projektu REHA) (Bulwary  
  Wiślane)

Sobota: 17.09.2022 r.

09:30 Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich 

  Kościół Akademicki św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68)

10:30 Coroczna manifestacja środowiska pt.: „My widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?”  
  – głos środowiska osób niewidomych i słabowidzących, Plac Zamkowy
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11:00-18:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (Centrum Nauki Kopernik)

 • „Świat Dotyku i Dźwięku” 

 • Wystawa technologiczna 

 • Wydawnictwo Trzecie Oko

11:00-18:00 Piknik rodzinny (Bulwary Wiślane przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
  w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 22) (kontynuacja) 

12:00 Finał Rajdu Rowerowego im. Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej pod patronatem  
  Minister Agnieszki Ścigaj

  (Trasa tandemowego rajdu: ośrodek dla niewidomych w Laskach – Centrum Nauki  
  Kopernik; wyścig indywidualny na czas finalizujący rajd)

09:45-19:00 Turniej speedcubingowy (układania kostek Rubika) „Szansa Cubing Open  
  Warsaw 2022” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama  
  Struzika (PKiN, Sala Kruczkowskiego) 

  (Druga edycja turnieju z udziałem mistrzów Europy i mistrzów poszczególnych krajów)

13:40-19:30 Turniej Szachowy „Szansa Chess Open Warsaw 2022” pod patronatem  
  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Arcymistrza Jana  
  Krzysztofa Dudy (PKiN, Sala Ratuszowa) 

  (Druga edycja turnieju z udziałem arcymistrzów – szachiści z Polski i z zagranicy)

15:00-18:00 30 lat ze smakiem (obiad dla Beneficjentów projektu REHA) (Bulwary Wiślane)

Niedziela: 18.09.2022 r.

Wizytacje obiektów użyteczności publicznej – warsztaty dla beneficjentów projektu REHA 
FOR THE BLIND® IN POLAND 2022 (dworce, lotniska, centra handlowe, uczelnie, muzea, 
zoo, urzędy, obiekty sportowe, domy kultury, place zabaw, hotele, restauracje)

 • Zajęcia rehabilitacyjne: orientacja w przestrzeni, samodzielne poruszanie się  
  z zastosowaniem najnowszej technologii nawigacyjnej (wewnątrz obiektu oraz  
  w jego otoczeniu)

09:30-17:00 Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” pod  
  patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego (PKiN, Sala  
  Ratuszowa) (kontynuacja)

10:00-17:30 Turniej speedcubingowy (układania kostek Rubika) „Szansa Cubing Open  
  Warsaw 2022” pod patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa  
  Mazowieckiego (PKiN, Sala Kruczkowskiego) (kontynuacja)
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O wydarzeniach towarzyszących Konferencji

Coroczna Msza Święta w intencji niewidomych, 
słabowidzących i ich bliskich

W sobotę 17 września w Kościele Akademickim św. Anny przy ulicy Krakowskie Przed-
mieście 68 o godzinie 9:30 odbyła się Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących 
i ich bliskich. Stało się to tradycją tej społeczności. Msze odbywają się w najsławniejszych 
warszawskich świątyniach. Byliśmy kilkakrotnie w Archikatedrze na Warszawskiej Sta-
rówce, w kościele św. Krzyża, z którego co niedziela msze święte są transmitowane przez 
radio, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, w Laskach, w ośrodku dla niewidomych 
stworzonym przez Matkę Elżbietę Różę Czacką, i Niepokalanowie. 

Pierwszą mszę św. w intencji naszego środowiska Fundacja zorganizowała jeszcze 
pod nazwą „Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa”, w kościele św. Anny, 
w roku 1994. Jak widać, było to w piątą rocznicę jej działalności. Po 28 latach wróciliśmy 
więc do świątyni św. Anny.

To jedna z najstarszych świątyń warszawskich. Jako jedyna w Warszawie zawiera 
w sobie elementy aż czterech stylów architektonicznych, których wiele elementów jest 
autentycznych, niezniszczonych podczas II wojny światowej. Wnętrze kościoła zachowa-
ło styl barokowy nadany w XVII wieku. W głównym ołtarzu z 1728 roku jest umieszczony 
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XVII-wieczny obraz św. Anny. Jest tam sześć ołtarzy bocznych z ok. XVIII wieku. Ważnym 
elementem wyposażenia jest ambona z około 1750 roku. Organy mające 31 głosów zostały 
zbudowane w 1992 roku i znajdują się w zabytkowym prospekcie.

Mszę świętą poprowadził i wygłosił kazanie Ksiądz Rektor Mateusz Gawarski. Na znako-
mitych organach grał znakomity organista Kamil Steć. Mimo, że obaj spisali się doskonale, 
co innego wywołało największe wrażenie. W kościele pojawiło się tak wielu Beneficjentów 
Fundacji, że zabrakło dla nich miejsca. Nie liczyliśmy ich, ale skoro miejsc siedzących jest 
tam około 500, a wszystkie były zajęte, wiele osób stało, należy przypuszczać, że było nas 
ponad 600. I nawet to nie było najważniejsze. Kiedy organista zagrał pieśni popularne 
w całym kraju, m.in. Boże coś Polskę, to, jak zaśpiewali, było wprost niesamowite. Nasz 
chór brzmiał i brzmiał, i wydawało się, że drży cały kościół. Ksiądz Rektor wyglądał na 
poruszonego, albo nawet zadziwionego. Oto Polska – zjechała do stolicy, przypominając 
jacy jesteśmy, jakie mamy korzenie. Nasze środowisko nie jest bowiem obojętne, nie-
pamiętające, lecz przeciwnie – mamy nasz polski, słowiański, łacińsko-chrześcijański 
charakter i będziemy przy nim trwali. Jest to nam potrzebne. Jako niewidomi, źle widzą-
cy, słabsi, potrzebujemy zrozumienia, pomocy, empatii. Nic nam tego nie zastąpi. Duży 
odsetek naszej społeczności jest religijnie zaangażowany i uczęszczamy do kościołów 
w całym kraju. Widać to było na Mszy Świętej w kościele św. Anny. I śpiewali chyba jak 
nikt dookoła. A potem Ksiądz Rektor udzielał Komunii Świętej i nie było temu końca. 
Zabrakło hostii! Ksiądz udał się po zapasy i znowu udzielał, a długa kolejka oczekujących 
potwierdzała zaangażowanie wiernych, naszych gości.

Daj szansę niewidomym dzieciom w Ukrainie

Już na początku marca 2022 r. Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała 
zbiórkę pieniędzy na rzecz niewidomych dzieci w Ukrainie. Zebraliśmy ponad 13 tysięcy 
złotych, z czego kwotą 5 tysięcy złotych wsparliśmy Centrum Wczesnego Wspomagania 
Niewidomych Dzieci im. Jana Pawła II w Starym Skałacie. W ramach tej samej zrzutki 
postanowiliśmy przekazać pozostałe fundusze na uratowanie ostatniej brajlowskiej dru-
karni na Ukrainie. O pomoc zaapelowała Oksana Potimko kierująca Centrum Zasobów 
Technologii Informacyjnych w Edukacji na Politechnice Lwowskiej, związana z Ukraiń-
skim Związkiem Inwalidów, gdzie pełni rolę dyrektora obwodu lwowskiego. Przed wojną 
w Ukrainie funkcjonowały cztery ośrodki, w których drukowano książki dla niewidomych, 
zwłaszcza uczniów i studentów. Teraz został tylko jeden i to mocno okrojony – ten działa-
jący na Politechnice Lwowskiej. Drukuje się tam książki na papierze brajlowskim, używając 
przy tym starej i wymagającej naprawy drukarki Everest V4. Są też tam tworzone wypukłe 
grafiki na specjalistycznej wygrzewarce. Aby podtrzymać poziom kształcenia niewido-
mych Ukraińców, niezbędna była nasza pomoc. Oksana zwróciła się wcześniej do jednej 
z polskich firm, lecz ta zdecydowała się jedynie na zakup brajlowskiego i pęczniejącego 
papieru, także niezbędnych, ale to jednak nie to samo co urządzenie do drukowania. 
Nasza Fundacja postanowiła więc przeznaczyć zebrane środki na zakup drukarki. 

Udało się to osiągnąć. Przekonaliśmy kierownictwo firmy Index ze Szwecji, by sprze-
dali nam drukarkę po kosztach produkcji. Dzięki ich pozytywnej decyzji kwota, którą 
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zebraliśmy korzystając z platformy Zrzutka.pl, wystarczyła. Model drukarki, który zaku-
piliśmy, to Everest, który normalnie kosztuje blisko 28 tysięcy złotych. Udało się uzbierać 
jedynie część tej kwoty, ale nie przeszkodziło to w sfinalizowaniu inicjatywy. Dzięki ich 
pomocy podczas uroczystości otwarcia Konferencji REHA przekazaliśmy tę drukarkę 
pani Oksanie. 

„Kuźnia talentów”

W ramach zorganizowanego przez naszą Fundację konkursu „Kuźnia talentów” zapo-
znaliśmy się z twórczością wielu uczniów z całego kraju. Przysłali swoje nagrania, których 
wysłuchali nasi jurorzy. Uczniowie śpiewali lub grali, młodsi i starsi, dający sobie radę 
z nagraniem lepiej lub gorzej. Dzięki prezentacji tych młodych muzyków pokazaliśmy, że 
przedstawiciele środowiska niewidomych i słabowidzących są szczególnie utalentowani 
i zasługują na uznanie nie tylko wśród nas, ale całego społeczeństwa. 

Finał konkursu odbył się podczas XX edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN PO-
LAND, podczas towarzyszącej jej Gali Trzydziestolecia Fundacji, zorganizowanej pod in-
tegracyjnym hasłem „Jesteśmy razem”. Miało to miejsce w pierwszym dniu Konferencji. 
Finaliści konkursu zostali wyróżnieni, a zwycięzca wraz z rodzicami został zaproszony na 
tę Galę. Wystąpił podczas koncertu Natalii Kwiatkowskiej.

Przed udziałem w Gali finaliści mieli okazję uczestniczenia w warsztatach z ekspertem, 
rehabilitantem, nauczycielem akademickim Jackiem Kwapiszem, który przygotowywał 
ich do kolejnych występów. 

Konkurs był elementem zadania pn. „Koncert piosenki oraz melodii polskiej” realizo-
wanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych, dofinansowanego ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.
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Wystawa towarzysząca Konferencji

Jak co roku została dobrze oceniona przez zwiedzających. Czy to właściwe określe-
nie – „zwiedzający”? Nasza wystawa nie służy zwykłemu zwiedzaniu, jak inne, np. histo-
ryczne czy artystyczne, lecz wzmacnianiu procesu rehabilitacji. Nasi goście są osobami 
z niepełnosprawnością wzroku. Celem odwiedzenia wystawy nie jest zatem oglądanie 
eksponatów, lecz sprawdzanie jakie rozwiązania techniczne i metodologiczne najlepiej 
posłużą niwelowaniu skutków niepełnosprawności wzroku, które z nich najlepiej pomogą 
w procesie kształcenia lub realizowaniu zadań w pracy. 

Pierwsza wystawa miała miejsce w roku 1999 i zgromadziła 8 wystawców. Rekord stoisk 
padł kilka lat temu i wynosi 62. Pandemia utrudniła nam rozwój tej inicjatywy i jeszcze 
nie możemy wrócić do tamtych osiągnięć, jednak to, co udało się nam zorganizować 
w tym roku, a także rok i dwa lata temu, jest imponujące. Należy przecież brać pod uwagę 
zewnętrzne warunki wpływające na ostateczny efekt. 

Lista tegorocznych wystawców:
1. Altix sp. z o.o. - Sponsor Złoty

2. Dolphin Computer Access Ltd - Sponsor Brązowy
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3. feelSpace GmbH - Sponsor Brązowy

4. Index Braille AB - Sponsor Srebrny

5. insidevision - Sponsor Brązowy

6. Matapo, a.s. - Sponsor Brązowy

7. Medison Wojciech Maj - Sponsor Brązowy 

8. Safety Chair - Sponsor Srebny

9. Thinkable - Sponsor Brązowy

10. ViewPlus Technologies - Sponsor Brązowy

11. Vispero - Sponsor Platynowy

12. Dostępność na serio

13. Drukarnia z prawdziwego zdarzenia

14.  Nowoczesna szkoła i urząd

Wymienione firmy doceniają rolę naszej organizacji i sponsorują całoroczną jej działal-
ność. Za swoje wsparcie uzyskują promocję w ciągu całego roku, w skład której wchodzą 
prezentacje rozwiązań, artykuły w miesięczniku Help, nagrania dostępne w Internecie itd.
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Lista wystawców NGO:
1. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytet Warszawski 

2. Fundacja Edukacja dla Dostępności - EdD

3. Fundacja im. Helen Keller

4. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

5. GOMA

6. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. KOKOLO

8. Książnica Podlaska

9. Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

10.  MASSAMOUNA MPENE

11. Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

12.  Polski Związek Niewidomych

13.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko - Powiatowe Dzieci, Młodzieży  
  i Dorosłych w Olsztynie

14.  Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „W LABIRYNCIE”

15.  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

16.  Ukraiński Związek Osób Niepełnosprawnych – USI

17.  Wyższa Szkoła Inżynierii I Zdrowia

18.  Fundacja Szansa dla Niewidomych

19.  Wydawnictwo Trzecie Oko

20. Wydawnictwo Almatea 

21.  SAMOWYDAWCY.PL 

22. WYDAWNICTWO GROTEKA
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„Tribute to Janusz Skowron” – wspomnienie 
wybitnego niewidomego pianisty jazzowego, 
doradcy Fundacji Szansa dla Niewidomych

Tę część Konferencji poprowadziła małżonka muzyka, Elżbieta Gutowska-Skowron. 
Opowiadała o twórczości i sukcesach męża. Koncertował niemal na wszystkich kontynen-
tach, w wielu krajach. Zdobywał nagrody, brał udział w nagraniu ponad 60 płyt, skompo-
nował wiele własnych utworów oraz aranżował inne. Goście wysłuchali fragmentów kilku 
utworów wykonanych w sławnych zespołach i zagranych z tak znakomitymi muzykami 
jak: Tomasz Stańko, Krzesimir Dębski, Zbigniew Namysłowski itd. Wspomnijmy Janusza 
Skowrona i my.

Był pianistą jazzowym, kompozytorem i aranżerem. Urodził się 23 maja 1957 w War-
szawie, zmarł  27 lutego 2019 w Wieliszewie. 

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat od prywatnych lekcji gry na forte-
pianie u niewidomej pianistki Stefanii Skibówny, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Józefa 
Elsnera w Warszawie, w klasie organów. Jeszcze w trakcie nauki rozpoczął współpracę 
z zespołem perkusisty Kazimierza Jonkisza. Wystąpił z nim na festiwalu Jazz Jambo-
ree w 1980 i uczestniczył w nagraniu pierwszego krążka zespołu, płyty Tiritaka. W 1981 
roku rozpoczął współpracę z zespołem String Connection, założonym przez skrzypka 
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Krzesimira Dębskiego, w 1985 roku z zespołem Freelectronic trębacza Tomasza Stańki, 
w roku 1990 z saksofonistą Zbigniewem Namysłowskim, a w 1997 roku z zespołem Walk 
Away perkusisty Krzysztofa Zawadzkiego. W zespole tym miał możliwość zagrania ze 
światowej klasy muzykami jazzowymi – Erickiem Marienthalem, Billem Evansem, Deanem 
Brownem, Randy Breckerem i Davidem Gilmorem. Janusz Skowron współpracował z naj-
wybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi. W trakcie długoletniej kariery muzycznej 
nagrywał ponadto z  Marylą Rodowicz, Hanną Banaszak, Łucją Prus, Majką Jeżowską, 
Ewą Bem, Grażyną Łobaszewską, Anną Serafińską i rockowymi grupami Lady Pank i Per-
fect. W ostatnich latach przed śmiercią wraz z Apostolisem Anthimosem założył zespół 
Anthimos Skowron United. Współpracował także z Małgorzatą Markiewicz, wokalistką 
jazzową. Ma w swoim dorobku wiele własnych kompozycji i aranżacji. 

Wielokrotnie był nagradzany i odznaczany: Nagroda Sekcji Publicystów Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego w 1982, Nagroda Fundacji Kultury Polskiej im. Krzysztofa 
Komedy w 1989, Nagroda Artystyczna Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego za osią-
gnięcia w dziedzinie sztuki estradowej w 1989, nagrodzony w konkursie IDOL Fundacji 
Szansa dla Niewidomych w 2008, wyróżniony w konkursie IDOL 25-lecia Fundacji Szansa 
dla Niewidomych w 2014, dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezy-
dentów RP – w roku 2009 i 2017, nagrodzony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” w 2017.

W ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum zwyciężał: w kategorii fortepian elektryczny 
w latach 1983–1988, w 1990 i w latach 1992–1994, w kategorii syntezator w 1990, w latach 
1993–2007 i 2012-2016, wraz z zespołem Walk Away w latach 1997–2002, 2005–2006.

Janusz Skowron był też wybitnym intelektualistą – interesował się historią, polityką, 
literaturą, religią. Pisał na przykład wspaniałe wiersze. Był ambasadorem naszego śro-
dowiska, świetnym doradcą, znawcą rozwiązań przeznaczonych dla osób niewidomych.
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Muzyka z duszą – koncert Chopinowski – Hyuk 
Lee, finalista XVIII Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. F. Chopina 2021

Podczas występu Hyuk Lee zagrał na fortepianie następujące utwory:

• Chopin Wariacje B-dur na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni”  
  Mozarta op.2  

• Chopin Andante Spianato i Wielki Polonez Op.22 

• Liszt Węgierska Rapsodia No.2.  

Widzowie i słuchacze byli zachwyceni. Pianista zaprezentował niespotykane mistrzo-
stwo. Mimo pewnego doświadczenia i osłuchania, czuliśmy się jak w innej rzeczywistości. 
Muzyka zapierała nam dech w piersiach. Kim jest ten młody, koreański muzyk?

Hyuk Lee urodził się 4 stycznia 2000 r. w Seulu. Kształcił się 4 lata w Konserwatorium 
Moskiewskim w klasie fortepianu prof. Władimira Owczynnikowa, a w czerwcu 2022 
roku w związku z wojną na Ukrainie przeniósł się na studia do l’Ecole Normale de Mu-
sique w Paryżu do klasy prof. Mariana Rybickiego. W 2016 roku jako najmłodszy uczest-
nik w historii, wygrał X Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Ten 
utalentowany pianista koreański jest laureatem III nagrody X Konkursu w Hamamatsu 
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(2018), jak również I miejsca i nagrody za najlepsze wykonanie koncertu Moskiewskiego 
Konkursu Chopinowskiego dla Młodzieży (2012). Występował m.in. w salach im. Dvořáka 
i Smetany w Pradze, Konserwatorium Moskiewskiego, Filharmonii Warszawskiej, Salle 
Cortot w Paryżu, Muziekgebouw w Eindhoven, Tivoli Vredenburg w Utrechcie, Kioi Hall 
w Tokio, na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, z Sinfoniettą Cracovią pd. 
Anny Duczmal-Mróz w Filharmonii Krakowskiej, z Radomską Orkiestrą Kameralną oraz 
na Festiwalu „Perła Baroku”. Hyuk Lee jest finalistą 18. Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2021 roku. W wolnych chwilach 
gra na skrzypcach i uczestniczy w turniejach szachowych.

Hyuk Lee przywędrował do Europy za Chopinem. Uczy się w Warszawie oraz w Paryżu, 
ale to nasz język dobrze poznał i skutecznie używa. Po koncercie rozmawialiśmy z nim. 
Okazał się bardzo otwartym człowiekiem, co więcej rozmiłowanym z naszej kulturze 
i obiecał, że jeszcze się spotkamy. 



33biuletyn konferencyjny

Historia muzyki rozrywkowej 
Natalia Kwiatkowska Trio 

Natalia Kwiatkowska - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, nauczycielka, ab-
solwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej odnajdująca się z lekkością 
w wielu gatunkach muzycznych takich jak blues, jazz, rock, pop, piosenka poetycka, soul. 
Była czterokrotnie wybrana Najlepszą Bluesową Wokalistką w Polsce według czytelników 
Kwartalnika Twój Blues (2015/2016/2018/2019). W 2019 została nominowana do tytułu 
Wokalistki Roku Antyradia. Liderka i założycielka zespołu Cheap Tobacco, z którym za-
grała ponad 600 koncertów w kraju oraz za granicą (m.in. Studio im. Agnieszki Osieckiej 
w radiowej Trójce, Canadian Music Week - Kanada, Siget Festival - Węgry) Zespół został 
nominowany do Fryderyka 2019 (album Szum). Magazyn Teraz Rock umiejscowił ich na 
pierwszym miejscu w kategorii Nadzieja Roku, a singiel „Thunder” wskoczył na drugie 
miejsce Turbo Top Antyradia.

Natalia udziela się jako nauczyciel i wykładowca na warsztatach wokalnych. Kilku-
krotnie prowadziła klasę wokalu na Kreatywnych Warsztatach Wojtka Pilichowskiego. 
Współpracowała z Jarkiem Śmietaną, Leszkiem Winderem, Mike Parkerem, Limboskim, 
Krissy Matthews, Kraków Street Band, Wowa z Charkowa, Michałem Kielakiem. Natalia 
wykorzystuje charyzmę, kobiecość oraz subtelną aurę, które przekładają się na kompo-
nowane i wykonywane przez nią utwory. Śpiewa o sobie, swoich emocjach oraz prze-
życiach. Pomaga słuchaczom dotrzeć do głęboko skrywanych uczuć, o których często 
boimy się głośno mówić.
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Zaśpiewała świetnie, ale co również ważne, udało się jej doprowadzić publiczność do 
stanu euforii. Sala dziękowała jej burzliwymi brawami. To nie tylko muzyka i śpiewanie, 
ale także cudowna narracja, pełna sympatii i uśmiechu. Towarzyszyli jej:

Jacek Prokopowisz - klawisze

Piotr Rodowicz – kontrabas.
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Rock na serio – koncert Piotra Cugowskiego na 
Bulwarach Wiślanych

Określenie „gala” nie jest przypadkowe, bowiem Fundacja zorganizowała koncerty 
trzech wybitnych artystów wraz z ich zespołami. Najpierw posłuchaliśmy muzyki roz-
rywkowej o charakterze jazzowym i bluesowym, potem muzyki klasycznej, a podczas 
trzeciego koncertu nasza publiczność mogła bawić się przy rocku. Wystąpił Piotr Cugowski 
– polski muzyk, wokalista i współzałożyciel zespołu Bracia, członek Akademii Fonogra-
ficznej ZPAV. W latach 1997-2019 wokalista zespołu Bracia, z którym wydał sześć albumów 
studyjnych: Dzieci Wszystkich Gwiazd (2003), Fobrock (2005), A Tribute to Queen (2008), 
Kolędy (2009), Zapamiętaj (2009) i Zmienić zdarzeń bieg (2013). Występuje także solowo, 
uczestniczył m.in. w nagraniach płyt licznych polskich artystów, takich jak Marek Raduli, 
Ewa Małas-Godlewska, Martyna Jakubowicz, Bogusław Mec, Jan Borysewicz, Seweryn 
Krajewski, Harlem, Wanda i Banda, Leash Eye (2011) czy Endefis. Współpracował także 
z Adamem Sztabą.

Brał udział w wielu akcjach charytatywnych. Zaśpiewał piosenkę „Moja planeta” na 
płycie Czarodzieje uśmiechu (2010), która była elementem akcji Fundacji Ronalda McDo-
nalda „NIE nowotworom u dzieci”. W styczniu 2014 wraz z bratem wziął udział w spotkaniu 
w Zatoce Sztuki w Sopocie na rzecz bliźniaków z porażeniem mózgowym. Wielokrotnie 
uczestniczył w koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Na warszawskich bulwarach zgromadziły się tłumy. Byli tam zarówno nasi beneficjenci, 
jak i mieszkańcy stolicy. Wokalista wystąpił świetnie. Publiczność zgotowała mu owacje, 
które może nie da się określić mianem „na stojąco”, ponieważ większość z nas stała przez 
cały koncert. Koncert odbył się na bulwarach, na świeżym powietrzu, gdzie nie ma krzesełek 
czy ławek. Niektórzy zasiedli na trawie, inni, jak my, woleli słuchać na stojąco.
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Piknik rodzinny
1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej – zwiedzanie wystawy Aleksandry Maliszewskiej  

 „Opowieści okrutne” z audiodeskrypcją 

2. Gabinet Dotyku i Dźwięku „Staropolska wieś” 

3. Niewidzialny escape room (sponsor - Vispero)

4. Technologia marzeń dla wszystkich zmysłów (sponsor - ALTIX) - W klasie, pracy  
  czy urzędzie mamy niewidomego kolegę i koleżankę

5. Yourway – udostępnienie obiektów użyteczności publicznej

6. Animacje dla dzieci

7. Sensoryczne targi książki - wydawnictwa: WYDAWNICTWO TRZECIE OKO, Wydawnictwo 
  Almatea, SAMOWYDAWCY.PL, WYDAWNICTWO GROTEKA

8. Strefa Foodtrucków (burgery, gofry, pierożki, lody)

9. Warsztaty z garncarstwa

10. Groteka – strefa tradycyjnych gier umysłowych 

11. Logiczne układanki przestrzenne

12. Wyścigowy tor samochodowy dla dwóch graczy (zasada działania: im szybciej  
  pedałujemy na rowerze, tym więcej wytwarzamy energii i samochodzik jedzie szybciej)

13. Muzyka ukraińska.
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Piknikowe atrakcje sportowe i konkursy:
1. Strzelectwo bezwzrokowe

2. Wyścigowy tor rowerowy

3. Ping-pong

4. Skok w dal z miejsca

5. Jazda na tandemach

6. Strzelanie do bramki z zamkniętymi oczami

7. Blind Tennis

8. Tor przeszkód - labirynt z zamkniętymi oczami

9. Malowanie z zamkniętymi oczami 

10. Odgadywanie wypukłych rysunków (tyflografik)

11. Pisanie na klawiaturze komputerowej bez monitora na czas

12. Mówiące szachy, specjalne warcaby i chińczyk 

13. Rozpoznawanie dźwięków w słuchawkach

14. Dotykowe rozpoznawanie przedmiotów
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15. Rzut do celu z zamkniętymi oczami

16. Miejski chińczyk

Rajd rowerowy im. Matki Elżbiety Róży Czackiej 
na tandemach pod patronatem Minister Agnieszki 
Ścigaj

O godzinie 11:00 z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach wyruszył nasz konferencyjny rajd. 
Rowerzyści przejechali przez kilka dzielnic stolicy, by dotrzeć do Centrum Nauki Kopernik 
nad Wisłą. Tam odbyły się dwa indywidualne konkursy: 

•  na czas – jak najszybsze przejechanie około 300 metrów – wzdłuż Wisły, na Bulwarach  
  Wiślanych,

• na jak najwolniejszą jazdę.

W rajdzie wzięło udział 37 tandemów i 74 kolarzy. Przyjechali z całego kraju. Fundacja 
przygotowała dla nich premie i nagrody. Każdy kolarz otrzymał 100 złotych, przeznaczone 
na koszty transportu i pobytu w stolicy. Zwycięski tandem otrzymał nagrodę w wysokości 
1000 złotych. Nagrody zostały przyznane też załogom, które zajęły drugie i trzecie miejsca.
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Konkurs IDOL 2022 

Od pierwszej edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND orga-
nizujemy konkurs IDOL, w którym wyróżniane są zarówno osoby prywatne, jak i instytucje 
stanowiące znakomity przykład dla innych. W roku 1999, podczas pierwszej edycji REHA, 
członkowie elity środowiska wskazali osoby i instytucje, które dla emancypacji niewidomych 
i słabowidzących zrobiły najwięcej. Wyróżniono wtedy świetnie zrehabilitowanych niewi-
domych, którzy osiągnęli sukces w życiu osobistym i zawodowym oraz widzących, którzy 
poświęcili nam wiele lat swojej pracy. Konkurs spodobał się naszym beneficjentom i z roku 
na rok stawał się coraz bardziej złożony. Fundacja zainicjowała rozróżnienie kandydatów 
środowiskowych, medialnych, urzędniczych, edukacyjnych itd. Kiedy liczba kandydatów 
przekroczyła dopuszczalny limit, zdecydowano o konieczności zorganizowania dwóch jego 
etapów: regionalnego i centralnego. Konkursy regionalne odbywają się co roku we wszyst-
kich województwach, a ich zwycięzcy stają się kandydatami w konkursie ogólnokrajowym.

We wszystkich województwach konkursy regionalne już się zakończyły. Wzięło w nich 
udział tysiące głosujących oraz wielu kandydatów. Można powiedzieć, że idea tego konkursu 
przyjęła się i zdobywa coraz większe zainteresowanie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
w poszczególnych regionach i życzymy sukcesów w krajowym etapie. 
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Światowy IDOL Niewidomych

Po raz drugi spośród kandydatów z całego świata wybraliśmy IDOLA naszej społeczności. 
Konkurs się rozwija. Pierwotny pomysł był skromny. Już wtedy jednak, podczas pierwszej 
edycji REHA w roku 1999, przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Z każdym ro-
kiem powiększał się. Zaczęliśmy od osób i instytucji, które zdobyły zaufanie elity naszego 
środowiska. Po kilku latach stworzyliśmy Kapitułę, w skład której weszli wcześniej wybrani 
IDOLE, by również to zamienić na najbardziej obiektywne głosowanie Internautów. Z okazji 
30-lecia Fundacji chcieliśmy zrobić coś jeszcze bardziej spektakularnego i zorganizowaliśmy 
Światowy Konkurs. W głosowaniu internetowym w ubiegłym i aktualnym roku wzięli udział 
wszyscy – niewidomi, słabowidzący, ich bliscy z całego świata. Wspólnie wybraliśmy osobę 
najwybitniejszą i najbardziej docenianą przez naszą społeczność. 

Lista kandydatów:

Ahmed El Jeilany - Mauretania

Urodził się w Kuwejcie w 1981 roku. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Kuwejcie 
zakończoną maturą z dziedzin nauk ścisłych. Został przyjęty na Arab Open University, Depart-
ment of Business Administration, który ukończył z tytułem licencjata w 2007 roku. W 2007 roku 
stracił wzrok i został przeniesiony na Uniwersytet w Nawakszut na kolejny kierunek prawo. 
Uzyskał ogólne wykształcenie prawnicze w 2010 r., a następnie licencję z prawa publicznego, 
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Wydział Administracji Lokalnej w 2012 r. na Uniwersytecie w Nawakszut. Następnie na stu-
diach magisterskich na Uniwersytecie w Nouakchott uzyskał tytuł magistra w 2016 roku. 
Przeprowadził badania pt. Ochrona Prawna Osób Niepełnosprawnych.

Katarzyna Heba - Polska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; prowadzi 
Kancelarię Adwokacką. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze biznesu, na uczel-
niach wyższych, a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami. Dąży do poprawy sytuacji osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. 
bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób 
z niepełnosprawnościami, działa społecznie w Komisji Równego Traktowania przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej. Szkoli, przeprowadza audyty dostępności, współorganizuje Konwenty 
Osób z Niepełnosprawnościami. Jest Ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych, od 3 lat Przewodniczy Społecznej Wojewódzkiej Radzie ds. Osób Niepełno-
sprawnych woj. Pomorskiego

Sebastian Grzywacz - Polska

Sebastian Grzywacz jest żywym dowodem na potwierdzenie hasła „nie widzę proble-
mu”! Kruszy mury i łamie stereotypy spotykając na swojej ścieżce zawodowej Przewodnika 
po Niewidzialnej Wystawie ludzi w różnym wieku, z różnych krajów i kręgów kulturowych 
czerpiąc od nich i dając siebie mimo bariery językowej! Pokazuje, że ograniczenia tkwią 
wyłącznie w głowie. Aktywny w sieci jako @odlotowyniewidomy uczy i bawi oswajając nie-
pełnosprawność! Na co dzień tata, przyjaciel i aktywista wierzący, że „tyle jesteśmy warci, 
ile możemy dać siebie innym”.

Esma Gumberidze - Gruzja

Esma promuje prace nad podnoszeniem świadomości nie tylko w kwestiach niepełno-
sprawności, jak często oczekuje się od osoby niepełnosprawnej, ale jest również zaangażo-
wana w pracę z młodzieżą, przemawiała na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w imieniu całej 
gruzińskiej młodzieży jako oficjalny członek Stałego Przedstawicielstwa Gruzji przy ONZ. 
Wreszcie była pierwszą niepełnosprawną studentką spoza UE uczestniczącą w programie 
International Credit Mobility w ramach programu Erasmus Plus. 

Piotr Garbowski - Polska

Niewidomy biathlonista i biegacz narciarski. W wieku 30 lat stwierdzono u niego zwy-
rodnienie plamki żółtej, co spowodowało stopniową utratę wzroku. W kadrze reprezentacji 
Polski zadebiutował w 2016 roku, dwa lata później uczestniczył w zimowych igrzyskach 
paraolimpijskich w Pjongczang, gdzie z przewodnikiem Jakubem Twardowskim zajął m.in. 
trzykrotnie miejsce 9 w konkurencjach biegowych. Przez kolejne cztery lata zdobywał wiel-
kokrotne mistrzostwo polski w biathlonie i biegach narciarskich, mistrzostwo Europy, został 
piątym zawodnikiem pucharu świata w biathlonie, a także mistrzem świata w nordic walking. 
Wyniki te pozwoliły mu pojechać do Pekinu. Wraz z przewodnikiem Jakubem Twardowskim 
wykonali duży progres zajmując kolejno 6 oraz 7 miejsce w startach na 20 km oraz w sprincie.
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Michał Majchrzak - Polska

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoba głuchonie-
widoma. Zapalony biegacz maratończyk. Należy do elitarnego grona 170 osób zrzeszonych 
w Seven Continents Club, który umożliwia biegaczom pokonanie maratonu lub półmaratonu 
na 7 kontynentach. Michał Majchrzak zrobił to na 3 kontynentach. Autor autobiografii „W ciszy 
i w ciemności. Życie z Zespołem Ushera” - książki opisującej życie z niepełnosprawnością, 
zawierającej opisy swoich pasji sportowych i podróżniczych. Książka miała zmotywować 
innych do aktywnego trybu życia. Do nie poddawania się, do pokonywania barier oraz reali-
zowania swoich marzeń. Autor chciał pokazać, że można normalnie żyć, pracować, cieszyć 
się, realizować jak inni oraz że ograniczenia są tylko w nas samych.

Igor Busłowicz - Polska

Igor Busłowicz – wybitny niewidomy informatyk; ukończył studia wyższe na Wydziale 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Całe życie zawodowe 
poświęcił osobom z dysfunkcją wzroku. Jako informatyk popularyzuje wśród takich osób 
i udostępnia im najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne ułatwiające naukę, pracę 
i życie. Stworzył oprogramowanie do translacji tekstu zapisanego elektronicznie na postać 
brajlowską i drukowania jej na drukarkach brajlowskich używane w Polskim Związku Nie-
widomych i w wielu innych drukarniach brajlowskich w Polsce, oprogramowanie używane 
we wszystkich działach biblioteki książek dla niewidomych do ewidencji katalogu i obsługi 
procesu wypożyczania. Uczestniczył w tworzeniu rozszerzonej notacji matematycznej dla 
niewidomych.

Oksana Potymko – Ukraina, Lwów

Straciła wzrok w wieku 24 lat. Posiada wykształcenie medyczne i pedagogiczne. Pracuje 
jako kierownik Centrum Edukacyjnych Technologii Informacyjnych Uniwersytetu. Jest także 
dyrektorem Ukraińskiego Związku Osób Niepełnosprawnych. Piastuje funkcję honorowe-
go Ambasadora Lwowa i doradcy burmistrza Lwowa. Drukuje książki w alfabecie Braille’a, 
zreformowała wymagania dla książek drukowanych w alfabecie Braille’a, wprowadzając 
swoistą „modę” na czytanie wśród niewidomych. Otworzyła studio nagrań dźwiękowych, 
w którym w produkcję audiobooków zaangażowani byli znani artyści i niewidome dzieci. 
Wprowadziła w Ukrainie audiodeskrypcję filmów. Opublikowała podręcznik metodyczny 
dotyczący audiodeskrypcji. Produkuje podręczniki DAISY dla niewidomych uczniów i kupuje 
dla nich cały niezbędny sprzęt.

John Bramblitt – USA, Denton Texas

John Bramblitt utrzymuje się z bycia artystą. Jego prace zostały sprzedane już w ponad 
120 krajach. Otrzymał trzykrotnie nagrodę Prezydenta Stanów Zjednoczonych za swoje prace 
i warsztaty. Namalował np. portret sławnego amerykańskiego skatera Tony’ego Hawka czy 
legendy Bluesa jakim był Pops Carter. Wygłaszał prelekcje dotyczące jego sztuki w Metro-
politan Museum of Art, stworzono o nim film dokumentalny... I na dodatek można z pełnym 
podziwem dodać, że to wszystko osiąga mimo całkowitej utraty wzroku.



45biuletyn konferencyjny

Radafiniantsoa Josoa Robinson - Madagaskar

Jest człowiekiem niewidomym od drugiego roku życia. Posiada tytuł magistra nauk 
ekonomicznych, po studiach na Uniwersytecie Madagaskaru. Reprezentuje niewidomych 
Madagaskaru w WBU. Jest obecnie dyrektorem wykonawczym PFPH/MAD (PLATFORMA 
FEDERACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MADAGASKARU PFPH/MAD w Behoririka).

Jan Bloem - Holandia

„Mam 54 lata, kochającą żonę Chantal i dwójkę dzieci. Już od 1993 roku pracuję z ludźmi 
dotkniętymi niepełnosprawnością wzroku, odnajdując się jednocześnie w dziedzinie infor-
matyki. Obecnie reprezentuję moją firmę Vispero podróżując po całym świecie. Chcę, żeby 
świat usłyszał o JAWS WINDOWS dzięki moim wizytom w rozmaitych instytucjach. W latach 
2000-2006 w Nepalu, Tybecie i Nigerii wolontaryjnie szkoliłem niewidomych z obsługi kom-
putera. Mając takie doświadczenie i tytuł specjalisty w tej dziedzinie, mogę szkolić i przed-
stawiać nowe rozwiązania ułatwiające niepełnosprawnym pracę, naukę i spędzanie czasu 
wolnego w jak najbardziej efektywny sposób!”

Zwycięzcami konkursu zostali:

Miejsce 1: Ahmed El Jeilany – Kuwejt, Mauretania

Miejsce 2: Katarzyna Heba – Polska

Miejsce 3: Sebastian Grzywacz – Polska

Gratulujemy!
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IDOLE SPECJALNI 2022

IDOL SPECJALNY to osoba zasłużona dla emancypacji społeczności niewidomych i sła-
bowidzących, działająca na jej rzecz osobiście lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje, 
albo sama instytucja działająca właśnie w taki sposób. Wybór IDOLI SPECJALNYCH nie jest 
regulowany regulaminem dotyczącym innych kategorii Konkursu i nie są wybierani przez 
Internautów. Jest to suwerenna decyzja Fundacji. W tym roku statuetkę IDOLA SPECJAL-
NEGO otrzymali:

Minister Agnieszka Ścigaj – za godną podziwu działalność na rzecz środowiska osób 
z niepełnosprawnościami  

Prof. dr hab. Jan Żaryn – za znakomitą działalność patriotyczną dla Polski i polskich 
niewidomych

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – za wybitny profesjonalizm i spowodowanie zmian 
w Polsce dotyczących dostępności architektonicznej

Ryszard Kożuch – wybitny masażysta i działacz sportowy, za promocję idei dyscyplin 
sportowych dla niewidomych 

Wojciech Urban – za wspieranie niewidomych i słabowidzących w polskich mediach
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Jerzy Łączny – wybitny niewidomy dziennikarz – za wspieranie środowiska niewidomych 
na falach Radia Poznań

Bartłomiej Maternicki – za znakomite prowadzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – za 
wieloletnie wychowywanie i rehabilitowanie uczniów niewidomych i słabowidzących 

IDOLEM 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych została poseł Joanna Fabisiak – za 
wyjątkową serdeczność i wsparcie okazywane niewidomym i innym osobom z niepełno-
sprawnością.

IDOLE Fundacji zostali wybrani w Konkursie internetowym. Internauci głosowali najpierw 
w każdym z 16 województw. Zwycięzcy wybrani w konkursach regionalnych zostali kandy-
datami w konkursie krajowym. Jest 5 kategorii:

• IDOL ŚRODOWISKA

• MEDIA

• INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

• FIRMA ROKU

• PRODUKT ROKU

Dyplomy dla laureatów są wyjątkowe – tyflograficzne. Oprócz graficznych informacji, 
zamieszczono na nich uwypuklony obraz statuetki IDOLA. 

Kategoria IDOL ŚRODOWISKA 

IDOL ŚRODOWISKA to wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która zadziwia in-
nych pracowitością, energią, pomysłowością, sukcesami i w największym stopniu wpływa 
na poprawę sytuacji innych niewidomych i słabowidzących w Polsce, albo osoba widząca 
oddająca temu środowisku swoje zdolności i czas.

Miejsce 1. Dawid Krasiński 

Aktualnie pracownik dydaktyczny Instytutu Matematyki UKW, współpracownik Działu 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW, działacz w Stowarzyszeniu Bydgoski Klub Goalball 
oraz współopiekun Zrzeszenia Studentów Ukraińskich „Tryzub”. Na co dzień interesuje się 
nowoczesnymi technologiami dla osób niewidomych. Do jego sukcesów sportowych zaliczyć 
można zdobycie tytułu Mistrza Polski Niewidomych w Taekwondo Olimpijskim oraz kilku-
krotne zwycięstwo Integracyjnych Mistrzostw Polski Akademickiego Związku Sportowego 
w Goalball (wraz z drużyną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Był Prezesem 
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW, działaczem Samorządu Studenckiego UKW 
oraz wolontariuszem Stowarzyszenia Visus Supremus.
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Miejsce 2. Paulina Gniadek 

Pracownik biura Polskiego Związku Niewidomych w Iławie. Pani Paulina charakteryzuje 
się aktywną postawą na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Służy pomocą każdej napotkanej 
osobie. Jest osobą wrażliwą na krzywdę innych. Pomimo swojej niepełnosprawności jest 
przykładem dla innych jak walczyć z przeciwnościami i dążyć do samodzielności.

Miejsce 3. Zuzanna Ostafin

Laureatka wielu konkursów poetyckich, literackich oraz plastycznych – m.in. ogólnopol-
skiego konkursu „Strofy o porach roku”(2007), gdzie zajęła drugie miejsce. Została również 
laureatką trzeciego miejsca w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że 
jesteście”(2020) fundacji Anny Dymnej. Ponadto publikuje w „Przewodniku” – miesięczniku 
Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podkarpackiego, w kwartalniku „Słowem i Kształ-
tem” wydawanym przez Fundację Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Aktywnie uczest-
niczy w życiu kulturalnym Okręgu Podkarpackiego PZN. Na wniosek Przemyskiego Klubu 
Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, którego jest członkiem, 
w listopadzie 2019 roku została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Kategoria IDOL MEDIA 

Miejsce 1. Z przymrużeniem oka - blog prowadzony przez Ewelinę Orzechowską 

Ewelina napisała o sobie:

„Mam na imię Ewelina. Jako jedenastoletnia dziewczyna w krótkim czasie straciłam wzrok. 
Mimo tego, że codzienność daje mi czasem mocno w kość, to staram się doceniać to, co mam. 
Od zawsze wiedziałam, że słowa mają ogromną moc. Dlatego postanowiłam założyć bloga, 
by móc dotrzeć do ludzi i przybliżyć im nie tylko problemy osób niewidomych, ale również ich 
potencjał i możliwości. Moje teksty czasem bawią do łez, a czasem skłaniają do refleksji. Czy-
telnicy poznają opowiastki z życia niewidomej mamy, a także mogą dowiedzieć się jak osoby 
niewidome radzą sobie z codziennymi i mniej codziennymi czynnościami. Moją misją jest bu-
dowanie i zwiększanie świadomości społecznej na temat osób niewidomych, bo choć wiele 
już tutaj zostało zrobione, to jako społeczeństwo mamy jeszcze dużo pracy do wykonania.”

Miejsce 2. Blog „Oczami Niewidomego” – Hubert Jankowski

„Oczami Niewidomego” to strona poświęcona tematyce świata osób niewidomych. Jej 
celem jest ukazanie osobom pełnosprawnym, jak wygląda życie osoby z niepełnosprawnością 
wzroku. Systematycznie ukazują się na niej wpisy przedstawiające anegdoty oraz historie 
związane ze światem dotyku i dźwięku. Autorem strony jest Hubert Jankowski - niewidomy 
student III roku Filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Na co dzień przekraczają-
cy bariery swojej niepełnosprawności i pokazujący, że brak wzroku nie jest ograniczeniem, 
a jedynie przeszkodą, którą da się przeskoczyć.
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Miejsce 3. TV Lubaczów (Dyplom odebrała Małgorzata Stolarska)

Lokalna telewizja, która przygotowuje i tworzy materiały oraz relacje z cennych wydarzeń 
w środowisku osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych i słabowidzących. W ten spo-
sób ukazuje aktywność osób z dysfunkcją wzroku w różnych sferach życia, m.in. kulturalnej.

Kategoria IDOL INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH:

Miejsce 1. Fundacja „Widzimy inaczej” (Dyplom odebrał Robert Zarzecki, Prezes zarządu 
Fundacji)

Fundacja Widzimy Inaczej działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku w edukacji, kulturze 
i sporcie. Głównym filarem jest popularyzacja Blind Tenisa. Wielkim sukcesem zakończyła się 
1 edycja projektu „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących”, projektu współfi-
nansowanego przez PFRON. Blind Tenis trenowało aktywnie 120 osób w całej Polsce – w tym 
30 dzieci. ATNiS miał swoje ośrodki w 11 miastach, obecnie trwa 2 edycja w 14 miastach. 
Fundacja zorganizowała już po raz 3 Ogólnopolski Turniej Blind Tenisa oraz Międzynarodo-
wy Przyjacielski Turniej, w którym wzięło udział 49 zawodników, w tym goście z Hiszpanii, 
Niemiec, Włoch, Irlandii. Dla wielu graczy z dysfunkcją wzroku biały sport to po prostu naj-
większa pasja, która daje im poczucie niezależności. 

Miejsce  2. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Dyplom odebrał Tomasz 
Wieczerzak)

Niepubliczna szkoła wyższa założona w Toruniu w 2001 roku. Od kilku lat z wielkim zaan-
gażowaniem dba o poprawę warunków nauczania swoich studentów, w szczególności z nie-
pełnosprawnościami. Uczelnia obrała ścieżkę poprawy dostępności poprzez wykształcenie 
swojej kadry dydaktycznej do pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami m.in. tworząc 
dostępne materiały edukacyjne oraz poprawy infrastruktury. Jako jedna z pierwszych uczelni 
w Polsce odważyła się na zastosowanie nowoczesnego systemu oznaczania pomieszczeń 
całego Kampusu znacznikami z opisami brajlowskimi oraz dodatkowo elektronicznymi 
etykietami oraz bikonami. 

Miejsce 3. Firma Transportowa Andrzej Kujawski 

Pan Andrzej już od dzieciństwa znał problemy osób niepełnosprawnych wzrokowo. Od 
ponad 30 lat przewozi i wspiera osoby z dysfunkcją wzroku. Jest również doradcą i prze-
wodnikiem. Nagrodzony statuetką ‘’Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej” oraz wyróżniony 
tytułem ‘’Przyjaciela Niewidomych”.
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Królewski Kraków na REHA 

Przyjechaliśmy w 26-osobowym składzie. Połowę z naszych beneficjentów stanowiły 
osoby młode, pozostali byli w wieku średnim i emerytalnym. Pierwszego dnia część z nas 
uczestniczyła w koncercie fortepianowym, a wszyscy byliśmy na występie Piotra Cugowskie-
go. Obydwa wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem jeszcze podczas zapisów na 
Konferencję. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Wieczorem dotarliśmy do hotelu w Raszynie. Po 
zakwaterowaniu w restauracji hotelowej można było swobodnie porozmawiać, pośpiewać 
- po prostu wspólnie spędzić czas. Każdego wieczoru, po Konferencji, znajdowaliśmy czas 
na integrację. 

Drugi dzień obfitował w konferencje, wystąpienia i panele dyskusyjne o charakterze me-
rytorycznym. Nasi podopieczni byli zainteresowani głównie panelami A, C oraz D. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się wystawy sprzętu elektronicznego (nie tylko z Polski). 
Wśród nas był miłośnik produktów firmy Apple, który zajmuje się hobbystycznie tworzeniem 
podcastów o tej tematyce. Był w siódmym niebie. Bardzo podobał się pas, który poprzez wi-
bracje wskazywał strony świata. Ogólnie rzecz biorąc, dla każdego z nas bardzo cenna była 
możliwość zobaczenia różnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od udziału we mszy świętej, na której stawiliśmy się w kom-
plecie. Przy Kolumnie Zygmunta dumnie prezentowaliśmy nasz plakat ze Smokiem Wawel-
skim, który dzierżył w jednej łapie białą łaskę, a w drugiej krakowskiego obwarzanka. Te dwa 
symbole naszego miasta zwracały uwagę innych uczestników manifestacji. Nasi podopieczni 
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brali czynny udział w tworzeniu transparentu, który bardzo się podobał. To oni wymyślili 
hasło: „Czy to Kraków, czy Warszawa - niewidomi wspólna sprawa”.

Po manifestacji wybraliśmy się na ciastka i kawę do pobliskiej kawiarni. Można było się 
ogrzać, bo sobota nie należała do najcieplejszych. Jednak mimo aury humory dopisywały 
wszystkim. 

Ostatni dzień był poświęcony na odwiedzenie wybranej atrakcji turystycznej w Warszawie 
lub jej okolicy. Ekipa z naszego Tyflopunktu zdecydowała się pozostać w stolicy i zwiedzić 
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Budynek muzeum okazał się bardzo 
nowoczesny. Oprowadzający nas przewodnik był bardzo miły i posiadał dużą wiedzę. Od-
powiadał dzielnie na liczne pytania z zakresu historii pieniądza. Mogliśmy dotknąć i unieść 
sztabkę złota, która ważyła ponad 13 kg. Większość z nas śmiała się, że chętnie by taką sztabkę 
zabrała do domu. Tym bardziej, że przewodnik określił jej wartość na 3,5 mln zł. Poza tym 
mogliśmy zobaczyć i dotknąć największą monetę świata. Poznaliśmy też sposoby oznako-
wania i zabezpieczania banknotów. Monety z okresu początków naszego państwa także były 
dostępne dla zwiedzających. Naszym Podopiecznym zwiedzanie Centrum Pieniądza bardzo 
się podobało. Każdy z nas otrzymał też pamiątkową kartę wstępu do obiektu.

Przed podróżą powrotną do Krakowa ponownie wybraliśmy się na wspólną kawę i lekki 
posiłek. Wybór formy transportu był strzałem w dziesiątkę, ponieważ okazało się, że wszy-
scy nasi beneficjenci wolą podróżować pociągiem. Część z nas spała, niektórzy podziwiali 
widoki za oknem, a inni umilali sobie drogę rozmową. 

Wróciliśmy z REHA bardzo zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Beneficjenci dziękowali nam 
za wspólnie spędzony czas i dużą ilość atrakcji, w których mogli uczestniczyć. 
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Wyjątkowe przeżycie i wspaniałe doświadczenie

Zanim poznałam świat ludzi niewidomych, termin REHA nic mi nie mówił. Przed podjęciem 
pracy w Fundacji odwiedziłam REHĘ w Zielonej Górze i zakochałam się w tym środowisku. 
Ich życzliwości, otwartości i pewnego rodzaju bohaterstwie w życiu codziennym.

Z grupą podopiecznych miałam zaszczyt pojechać na czterodniową XX edycję REHY 
w Warszawie. Ciemnym, wrześniowym porankiem spotkaliśmy się na parkingu, gdzie czekał 
na nas autokar. Humor od rana wszystkim dopisywał. W drodze nawet niektórzy śpiewali, 
podekscytowani podróżą. W Warszawie przyjechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
zastaliśmy wielki tłum ludzi takich jak my. Przyjechali z całej Polski łącząc się we wspólnej 
sprawie. Braliśmy udział w panelach podzielonych tematycznie. Koncert Chopinowski oraz 
wykłady na temat zdrowia najbardziej przypadły beneficjentom do gustu. Fundacja posta-
rała się również o masażystów, którzy świadczyli swoje usługi naszym podopiecznym, oraz 
wydarzenia kulturalne na Bulwarach Wiślanych. Wiele osób przyciągnęła aktorka Edyta Jun-
gowska, która przyjechała specjalnie dla nas. W niedzielę po mszy św. udaliśmy się na Plac 
Zamkowy aby podczas manifestacji uświadomić ludziom nasze problemy. Pan Marek Kalbar-
czyk opowiadał o naszym życiu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem przechodniów.

Mogłabym się długo rozpisywać na temat bogatej oferty Konferencji. Myślę jednak, że 
nie chodzi o to, aby opisywać program, który każdy z uczestników poznał. Liczy się, że mo-
gliśmy być razem. Beneficjenci oderwali się od trosk codziennego dnia. Jak to ujął jeden 
z uczestników: „Poczułem, że spadło ze mnie sto kilo ciężaru”. Podopieczni, opiekunowie 
i wolontariusze mogli pobyć w swoim towarzystwie, przez co zżyliśmy się jeszcze bardziej. 
Myślę, że to także ważny element rehabilitacji. Jako nowy pracownik Fundacji podczas czte-
rodniowego pobytu z beneficjentami miałam możliwość spojrzeć na świat z perspektywy 
ludzi niedowidzących i niewidomych.
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Szczecińska i ogólnopolska  
Konferencja REHA FOR THE BLIND 

Coroczne regionalne spotkanie REHA FOR THE BLIND w ramach spotkania niewidomych, 
słabowidzących i ich bliskich w Szczecinie, stolicy województwa zachodniopomorskiego, 
odbyło się 5 sierpnia. Spotkaliśmy się w Domu Kultury „Krzemień”. Tego dnia mieszkańcy 
Szczecina i jego okolic mieli okazję wysłuchać prelekcji skupionych na pokazaniu praw-
dziwego świata osób mierzących się z niepełnosprawnością wzroku. Honorowym gościem 
był współzałożyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, jej wieloletni społeczny Prezes, 
obecnie przewodniczący Rady Fundatorów Marek Kalbarczyk, który rozpoczął spotkanie 
od mobilizujących słów. Po jego wystąpieniu na temat aktywnie realizowanego w regionie 
projektu pod nazwą „Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy” głos zabrała Pani Prezes 
Fundacji Malwina Wysocka-Dziuba. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzorku i ich 
aktywizacja mocno skupiła uwagę gości Konferencji. Wypowiedzi i wywiadu Pana Marka 
o potrzebie wyrównywania tych dysproporcji można było wysłuchać w lokalnych mediach 
jeszcze dwa tygodnie po zakończeniu spotkania. Podczas Konferencji zostały ogłoszone wy-
niki regionalnego etapu Konkursu IDOL 2022. Laureaci odebrali pamiątkowe podziękowania 
i wyróżnienia za cenne działania na rzecz środowiska. W merytorycznej części wydarzenia 
swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.: Pan Paweł Szczyrski - koordynator ds. dostępności 
w Urzędzie Miasta Szczecin, Pani Agnieszka Bargieł - Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecz-
nej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie czy Pan Paweł Sałdan – samodzielny 
referent ds. promocji i informacji ze szczecińskiego oddziału PFRON. Goście przypomnieli 
o formach wsparcia oferowanych przez miejscowe ośrodki MOPR oraz o profitach płynących 
z programów rehabilitacyjnych typu Aktywny Samorząd. Słowo „dostępność” wielokrotnie 
padło podczas spotkania i właśnie ono było powodem przybycia wielu zaproszonych.
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Dyskusja uczynienia świata otwartego dla osób niewidomych prowadzona była również 
w trakcie spotkania autorskiego z Panem Markiem Kalbarczykiem. Autor między innymi 
książki „Ich trzecie oko”, w tle omawianych nowości wydawniczych i retrospekcji po swojej 
twórczości, w towarzystwie Pana Janusza Mirowskiego – dyrektora generalnego Altixu, opo-
wiadał o rewolucyjnych wręcz przemianach technologicznych, które na przestrzeni 30 lat 
poprawiły realizację i otworzyły jednostkę borykającą się z utratą wzroku na życie społeczne. 
Poruszono też temat indywidualności i potencjału płynącego z doświadczeń jakie wnosi do 
społeczeństwa osoba niepełnosprawna wzrokowo. Spotkanie było transmitowane na profilu 
Fundacji Szansa dla Niewidomych w serwisie Facebook oraz YouTube. Wydarzenie to objęte 
było Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin. 

Kolejni goście opowiadali o potrzebie wzmożonych działań oraz o odpowiednim sposobie 
i tonie wypowiedzi kierowanej w kierunku władzy, urzędów i społeczeństwa na tyle istot-
nych, aby przykuć uwagę na dyskryminację czy pomijanie jednostek niepełnosprawnych. 
Promykiem nadziei okazało się wystąpienie podmiotu Ekonomii Społecznej - wzoru na to, że 
wszyscy jesteśmy równi i mamy szansę między innymi na zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy.  

Podczas Konferencji w foyer Domu Kultury „Krzemień” dla słuchaczy dostępna była doty-
kowa wystawa prac Pana Krzysztofa Majorka i wystawa zbiorowa prac fotograficznych bene-
ficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych „Patrząc inaczej”. Wydarzeniu towarzyszył pokaz 
sprzętu rehabilitacyjnego. Dużą uwagę gości zwróciły mówiące szachy. W przerwie można 
było zapoznać się z folderami instytucji, z którymi współpracuje regionalne biuro Fundacji. 
Na zakończenie dnia w sali konferencyjnej można było wysłuchać występu artystycznego.
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Szybką koleją w stronę  „Jesteśmy razem”

Jeszcze nie opadł kurz po Konferencji regionalnej, a już musieliśmy się spieszyć z organi-
zacją wyjazdu na uroczyste spotkanie, które rok w rok odbywa się w Warszawie. Konferencja 
ogólnopolska REHA FOR REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022 zaplanowana była na 15-18 
września. Tegoroczne Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich opa-
trzone było tytułem „Świat otwarty dla niewidomych – autentyczne niwelowanie skutków 
niepełnosprawności w dążeniu do wyrównania życiowych szans”.

42 osoby z województwa zachodniopomorskiego: Szczecina, Polic, Gryfina, Stargardu czy 
Choszczna wsiadło do porannego pociągu w kierunku Warszawy Centralnej.

Przygodę z Konferencją rozpoczęliśmy jeszcze w drodze. Dzięki internetowej transmisji 
mogliśmy wsłuchać się w prelekcje prowadzone w ramach spotkania „Dostępność na se-
rio”. Tu dużą dyskusję wśród słuchaczy wywołał temat dostępności cyfrowej w placówkach 
medycznych. Stwierdzenie, że trzeba zacząć traktować centra medyczne bardziej usługowo 
wywołało aprobatę. 

Po dotarciu do Centrum Nauki Kopernik wiele relaksu zapewnił nam występ muzyczny 
zespołu Natalia Kwiatkowska Trio. Delikatny głos artystki porwał publiczność do śpiewania. 
W myśl przyszłych zmian w Fundacji zgromadzeni powtarzali hasło: „Chcemy być razem, 
jesteśmy razem!”.
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Podczas przerwy pomiędzy koncertami wręczono nagrodę zwycięzcy konkursu „Kuźnia 
talentów”, który zaśpiewał bliski sercu wielu z nas utwór z musicalu Metro. 

Kolejnym z występujących był niezwykle utalentowany i doceniony na scenie międzynaro-
dowej finalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina z roku 2021 
Hyuk Lee. Rzeczą niecodzienną jest usłyszenie gry kogoś tak zasłużonego. Dźwięki klawiszy 
rozniosły melodie po deskach Centrum Nauki Kopernik wprawiając słuchaczy w podziw. 

Na koniec dnia z budynku przenieśliśmy się na Bulwary Wiślane, by wziąć udział w inte-
grującym wszystkich: przechodniów i okolicznych mieszkańców spacerujących deptakiem 
rockowym koncercie Piotra Cugowskiego. 

Kolejne dni Konferencji były bogate w wiedzę. Spośród dostępnych paneli tematycznych 
beneficjenci szczecińskiego Tyflopunktu wybierali te zgodne z ich zainteresowaniami. Część 
osób skierowała swoje kroki w stronę wystawy technologicznej, a część wolała wysłuchać 
dyskusji prospołecznych czy międzynarodowego głosu gości zagranicznych. Pomimo nad-
ciągającej niepogody uśmiechy nie schodziły z ich twarzy. Być może dzięki towarzystwu 
kuglarza, którego można było spotkać podczas zorganizowanego tego dnia na Bulwarach 
Wiślanych Pikniku rodzinnego. 

Konferencja REHA jest tego typu spotkaniem, w którym dominującą wartością jest inte-
gracja. Było to widoczne w tegorocznej edycji. Konferencji zorganizowanej przez Fundację 
Szansa dla Niewidomych towarzyszyła mnogość atrakcji. Zaczynając od wspomnianych 
wyżej paneli merytorycznych, po np. Integracyjny Rajd Tandemowy im. bł. Matki Elżbiety 
Róży Czackiej, w którym można było wziąć udział i spróbować jak to jest jeździć tandemem. 

Podczas wydarzenia przybyli z różnych miejsc Polski honorowo podjęli próbę otwarcia 
serc na osoby niewidome poprzez manifestację. Przedstawiciele środowiska w ramach swo-
istego performance zebrali się pod Kolumną Zygmunta III Wazy, gdzie okrzykom solidarności 
ze słowami Pana Marka - założyciela Fundacji Szansa dla Niewidomych, jej wieloletniego 
społecznego Prezesa, towarzyszyły wyjątkowe transparenty, które beneficjenci przywieźli 
z całego kraju, między innymi z Krakowa, Wrocławia i Szczecina. 

Być w Warszawie i nie odwiedzić Łazienek Królewskich? Nie ma takiej możliwości. Wielką 
zaletą projektu REHA jest to, że beneficjenci mają okazję podczas podróży, pobytu czy po-
wrotu zwiedzić miejsca turystyczne i kulturalne. W tym roku beneficjenci naszego oddziału 
zdecydowali się na wizytę w ogrodach i Łazienkach Królewskich. 

Czas spędzony w Warszawie był nieoceniony. Umożliwił naszym gościom odnowienie 
znajomości z ludźmi poznanymi we wcześniejszych edycjach Konferencji. Bogaci we wraże-
nia i wiedzę o nowoczesnej rehabilitacji wsiedliśmy do kolei. Pociąg powrotny niósł ze sobą 
melodie słów „W moich snach wciąż Warszawa”. Pełen wrażeń i  atrakcji 4-dniowy wyjazd do 
stolicy w pamięci beneficjentów zostanie na długo. Z wielką nostalgią żegnamy stolicę i w 
pozytywnych nastrojach, naładowani energią i inspiracją wracamy do codzienności w na-
szych domach. Warszawo, niezmiennie wracamy za rok – do zobaczenia!
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Goście związani z najstarszym naszym  
Tyflopunktem w Opolu

Grupa z Opolszczyzny po raz kolejny uczestniczyła w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mimo 
to, że niektórzy jako stali bywalcy brali udział we wszystkich dotychczasowych, opolskich 
wyjazdach – i tym razem wrócili z bagażem nowych doświadczeń, refleksji i wiedzy. Każdy 
podkreśla, że Szansowa Konferencja jest specyficzna, wyróżnia się spośród innych tego typu 
wydarzeń. Mimo cyklicznego charakteru, zawsze jest inna i niepowtarzalna.

W ww. grupie jak co roku znalazły się również nowe osoby, po raz pierwszy uczestniczący 
w naszym spotkaniu, zarówno nowi beneficjenci jak i goście np. z Galerii Sztuki Współczesnej 
czy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Kierownik działu promocji opolskiej GSW, w ramach 
paneli merytorycznych dotyczących dostępności kultury, wygłosiła prelekcję „Dotknij sztuki 
– warsztaty i aukcja charytatywna w GSW w Opolu. W zamian, jak wspominała, wyjechała 
z REHY z wiedzą i doświadczeniem, które trudno byłoby zdobyć w innym miejscu.

Na pewno przełoży się to na kontynuację owocnej i wieloletniej współpracy, na czym 
skorzystają przede wszystkim niewidomi mieszkańcy Opola i całego regionu. Na uwagę 
zasługuje wzajemna pomoc i okazywane wsparcie wewnątrz grupy. Czterech opiekunów to 
zbyt mało, by osoby z dysfunkcją wzroku czuły się zaopiekowane i bezpieczne. Dlatego za-
wsze Ci, którzy widzą lepiej i więcej pomagają opiekunom i wspierają na miarę możliwości.
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Uczestnicy docenili wartość przygotowanej wystawy, towarzyszącej Konferencji REHA. 
Niektórzy wybrali się do Warszawy głównie pod kątem obejrzenia nowinek technicznych, 
nowoczesnych rozwiązań w temacie szeroko rozumianej dostępności, czy też by łatwiej 
podjąć decyzję odnośnie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego pozyskiwanego dzięki dostępnym 
dofinansowaniom.

Wielu na Konferencję REHA 2022 przyciągnęły koncerty – ich różnorodność spowodowała, 
że z pewnością każdy mógł coś dla siebie wybrać i z przyjemnością spędzić czas na muzycz-
nej uczcie. Wśród Opolan byli też zainteresowani udziałem w rajdzie tandemowym. Osoba 
niewidoma, która przyjechała z asystentem, miała okazję by podczas pikniku integracyjnego 
spróbować wspólnej jazdy na tym nieco innym rowerze. Wspólnie orzekli, iż słusznie nie zde-
cydowali się w tym roku na udział w rajdzie, gdyż byłoby to dla nich duże wyzwanie. Trzeba 
potrenować, dopasować wiele kwestii, a za rok – kto wie…

Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND to  także nieoceniona wartość spotkań 
integracyjnych. Mnóstwo osób biorących udział w tym evencie cały rok czeka, by zobaczyć 
się ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi z innych regionów Polski, a czasami i z zagranicy. 
Czas po wydarzeniach konferencyjnych - wrześniowe, jesienne wieczory - goście spędzali 
na spacerach, spotkaniach w grupach znajomych, itp.

Czy to nie jest wspaniała rehabilitacja? Samodzielność podczas wieczornych wycieczek 
na warszawską Starówkę, wyprawy do Łazienek Królewskich...

Ostatni dzień REHY to dla opolskiej grupy wizyta w Pałacu w Wilanowie. W roku ubiegłym, 
podczas cudownej, pięknej pogody zwiedzaliśmy wilanowskie ogrody. W tym roku dzięki 
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projektowi Kultura Dostępna, podzieleni na dwie grupy, mogliśmy zwiedzić ten wspaniały 
obiekt i ocenić go także pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Zwiedzający bardzo wysoko ocenili osoby oprowadzające, byli zbudowani przygotowaniem 
i podejściem do nich pracowników pałacu. Niewidomi mogli skorzystać z dostępnych tutaj 
tyflografik obrazujących wybrane plany czy przedmioty niedostępne wzrokiem. 

Zwiedzanie w Wilanowie było pewnego rodzaju kontynuacją zgłębiania tematu dostęp-
ności kultury, czyli hasła towarzyszącego tegorocznej Konferencji regionalnej REHA w Opolu, 
która odbyła się 23 czerwca w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Dlaczego w tym miejscu? Ponieważ to jedno z najlepiej dostosowanych tego typu obiektów 
w regionie i w kraju. Udźwiękowiony plan, tyflografiki, beacony, właściwie przygotowana 
kadra. Tutaj właśnie merytoryczne wystąpienia najlepiej uzupełniały praktyczne, zastoso-
wane tu rozwiązania dostępnościowe. Ostatni element regionalnej opolskiej REHY to występ 
artystyczny, czyli regionalne utwory ludowe, idealnie pasujące do tego miejsca.

Konferencje, wystawa, koncerty, msza  święta w Kościele Akademickim dla wszystkich 
chętnych, manifestacja przy Zamku Królewskim i wiele innych elementów REHY pozostają 
w pamięci, a efekt jest taki, że większość gości z Opola i Opolszczyzny już czeka na jesień 
2023 i wyjazd do stolicy. 

Olsztyn w stolicy

Konferencja REHA 2022 r. dla olsztyńskiego Tyflopunktu była bardzo owocnym wydarze-
niem, bogatym w nowe przeżycia i doświadczenia. Świadczą o tym opinie beneficjentów oraz 
ich opiekunów. Przeważającą część naszej grupy stanowili podopieczni z Olsztyna i Iławy. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas również IDOL ŚRODOWISKA Pani Paulina Gniadek – zdo-
bywczyni II miejsca w tejże kategorii. Nasi beneficjenci uczestniczyli w panelu dyskusyjnym: 
„Świat otwarty dla niewidomych”, koncertach, pikniku na Bulwarach Wiślanych, Mszy Świętej, 
manifestacji „My widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?” oraz zwiedzili Pałac w Wilanowie.

Dla osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w wydarzeniu, największym atutem było 
tłumaczenie wykładów na wiele języków, czyli jej międzynarodowy charakter oraz duża grupa 
odbiorców – osób, z którymi mogli wymienić się doświadczeniami. Różnorodność tematycz-
na umożliwiła zapoznanie się z problematyką z zakresu prawa, dotyczącym funkcjonowania 
osób z dysfunkcją wzroku, nowinek technologicznych, innowacji, kultury, sportu, zdrowia 
oraz wielu innych. Zaproszeni goście, muzycy oraz cała oprawa wydarzenia to elementy, 
które sprawiły, że Konferencja REHA FOR THE BLIND pozostanie w pamięci uczestników na 
długo, o czym świadczą poniższe opinie.

Pani Anna

„Podobała mi się całość. Poznaliśmy dużo ciekawych ludzi, którzy potrafią żyć i nie podda-
wać się mimo znacznej niepełnosprawności. Jestem pod wielkim wrażeniem zdobycia nowych 
doświadczeń. Jest to nauka dla każdego z nas.”
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Pan Zygmunt

„Przyjechałem na Konferencję Fundacji Szansa dla Niewidomych, aby uczestniczyć w pa-
nelach oraz dyskusjach oraz wręczeniu nagród IDOL. Dwie z nich trafiły do IDOLI z Iławy, 
w której mieszkam. Jestem z tego bardzo dumny i zadowolony, ponieważ te osoby zasługują 
na wyróżnienie. 

Nasza grupa uczestniczyła w panelu Świat Dotyku i Dźwięku. Dowiedziałem się z niego jak 
wygląda sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w innych krajach. Było to dla mnie duże zasko-
czenie.”

Pani Stanisława

„Bardzo poruszyła mnie sytuacja osób niewidomych w Ukrainie w czasie tej okropnej wojny. 
Realia zwycięstwa, partnerzy – Oksana Potymko - ukraiński Związek Osób Niepełnosprawnych 
- ten wykład zrobił na mnie największe wrażenie. Podobał mi się również koncert Chopinowski 
Muzyka z duszą oraz Historia muzyki rozrywkowej Natalii Kwiatkowskiej.”

Pani Barbara

„Bardzo mi się podobało rozpoczęcie i wystąpienie gości specjalnych, wręczenie nagród 
30-lecia, gdzie nagrodę odebrały dwie osoby z mojego miasta. Szczególne ukłony za organizację 
koncertu Chopinowskiego oraz Piotra Cugowskiego. Urozmaicenie programu przez artystów 
na naprawdę wysokim poziomie. Drugiego dnia bardzo poruszyła mnie wypowiedź Pana Fre-
drica Schroedera oraz relacja dotycząca muzyki dla wszystkich Marka Sierockiego. Z samych 
wykładów wyniosłam wiele pouczających treści. Wystawa technologiczna była również bardzo 
różnorodna. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej w Kościele Świętej Anny 
oraz manifestacji na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, z której również płynęły bardzo głębokie 
i istotne dla naszego środowiska informacje. Konferencja bogata w treści, które każdemu z nas 
przydadzą się w naszym codziennym życiu oraz działaniu.”
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Pani Teresa

„Poruszonych zostało wiele istotnych dla nas kwestii dotyczących trudności osób z dys-
funkcją wzroku. Chcielibyśmy być bardziej dostrzegalni, aby było nam łatwiej. Mogliśmy się 
spotkać, porozmawiać z uczestnikami z różnych miast oraz wymienić swoje doświadczenia. 
Panele należały do bardzo interesujących i pouczających.”

Krystyna, Jan, Marianna i Irena

„Zapoznaliśmy się z problemami osób z dysfunkcją wzroku nie tylko dotyczących naszego 
kraju, ale również Sudanu, Egiptu, USA, Ukrainy, Czech. W naszym kraju pomoc niepełno-
sprawnym w porównaniu do wyżej wymienionych krajów jest bardziej rozbudowana. Fundacja 
Szansa dla Niewidomych dokonuje wszelkich starań, aby tworzyć lepsze warunki dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Największym zaszczytem była dla nas możliwość uczestnic-
twa w Gali IDOL 30-lecia oraz to, że instytucje i osoby z naszego regionu zostały docenione. 
Dziękujemy naszym opiekunom oraz organizatorom za możliwość uczestnictwa w Konferencji 
oraz uroczyste koncerty.”

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla naszej grupy, często podkreślanym w opiniach, był 
fakt zdobycia III miejsca przez Firmę Transportową Pana Andrzeja Kujawskiego z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego oraz II miejsce Pani Pauliny Gniadek jako IDOLA ŚRODOWISKA. 
„Jestem członkiem Koła PZN w Iławie i uważam, że zasługują na to wyróżnienie - za swoją 
aktywność, chęć niesienia pomocy innym. Jestem pod wielkim wrażeniem całej Konferencji” 
- komentowała Pani Anna.

Czwartego dnia spotkania wybraliśmy się do Pałacu w Wilanowie, w którym przewodnicy 
oprowadzili nas po królewskich komnatach. Za pomocą dotyku można było zapoznać się 
z makietą pałacu, katalogami dotykowymi, dotykowymi wersjami obrazów oraz mapami 
tyflograficznymi. Grupa miała możliwość przymierzenia szat królewskich, co wzbogaciło ca-
łość pokazu, a uczestnicy mogli poczuć atmosferę dawnych czasów, nawiązującą do okresu 
panowania króla Jana III Sobieskiego.

Podsumowując, każdy wrócił bogatszy o nowe wiadomości, kontakty oraz motywacje 
do działania na rzecz innych, idąc za przykładem osób, które zdobyły nagrodę IDOL oraz na 
przykładzie całego naszego środowiska. 
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Relacja podlaskiego Tyflopunktu 

Jak co roku wyjazd na Konferencję był bardzo wyczekiwany! Podopieczni podlaskiego 
Tyflopunktu już kilka tygodni przed wyrażali ekscytację tym wyjazdem. Zapraszam na krótką 
relację z Konferencji „z podlaskiego punktu widzenia”.

REHA zaczęła się dla nas zbyt wczesnym przyjazdem do Warszawy. Korzystając z okazji 
udaliśmy się do ogrodów znajdujących się na dachu Centrum Nauki Kopernik. Dla niektórych 
była to pierwsza wizyta w tym miejscu! Podziwialiśmy piękne rośliny i urokliwą Warszawę. 

W oficjalnym rozpoczęciu Konferencji bardzo pozytywne oceny zebrał prowadzący Maciej 
Iwański. Z bliska mogliśmy zobaczyć i usłyszeć głos, który na co dzień słyszymy w telewizji 
– w dowcipny sposób przeprowadzał nas po kolejnych punktach Konferencji. Wystąpienia 
gości specjalnych, pełne emocji i zaangażowania, chyba wszystkich upewniły, że świat osób 
niewidomych może liczyć na pomoc, kiedy potrzebuje tylu zmian. Dotychczasowe osiągnięcia 
w szerzeniu idei dostępności są imponujące, przed nami jednak bardzo wiele pracy. Wymaga 
to pełnego zaangażowania i traktowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami „na serio”. 

Najbardziej ekscytującym elementem Konferencji, na który wszyscy czekaliśmy, było 
wręczenie nagrody IDOL w kategorii MEDIA. Hubert Jankowski - podopieczny podlaskiego 
oddziału Fundacji, odebrał wyróżnienie za prowadzenie bloga „Oczami Niewidomego”. Roz-
pierała nas duma! Inni podopieczni nie szczędzili braw i gratulacji. 

Dobór wykonawców na koncertach podczas tegorocznej Konferencji REHA był bardzo 
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imponujący. Na początku Natalia Kwiatkowska cudownie wprowadziła wszystkich w „jazzo-
wy” klimat. Podopieczni byli zachwyceni jej przepięknym głosem. Było też coś dla koneserów 
muzyki klasycznej - gość z Korei Południowej, Hyuk Lee. Swoim występem wprowadził nas 
w muzyczny trans. Mieliśmy okazję posłuchać gwiazdy na światowym poziomie! Na sam ko-
niec mogliśmy doświadczyć zupełnie innej muzyki. Prawdziwego rocka! Na koncercie Piotra 
Cugowskiego nasi podopieczni bawili się wspaniale! Udało się im zrobić zdjęcie z wokalistą. 
Gdy zapytał skąd są, z dumą odpowiedzieli: „Z Białegostoku!”.

Kolejne dni Konferencji to rehabilitacja w pełnym tego słowa znaczeniu. Podczas paneli 
nasi podopieczni dowiedzieli się wiele o nowoczesnej technologii działającej w służbie nie-
widomym i słabowidzącym, mieli też okazję zobaczyć najnowszy sprzęt na wystawie techno-
logicznej. Wiele osób pogłębiło swoją widzę z dziedziny medycyny, sportu i kultury. Panele 
były skarbnicą wiedzy. Prowadzący i prelegenci stanęli na wysokości zadania, przekazując 
i poszerzając naszą wiedzę z różnych dziedzin życia. 

Jednym z głównych elementów trzeciego dnia Konferencji była msza święta w Kościele 
Akademickim św. Anny. Podlascy podopieczni chętnie uczestniczyli w nabożeństwie - na-
wet wierni wyznania prawosławnego. Podkreślali, że „jeden jest Bóg” i jesteśmy tego dnia 
wszyscy razem. To pięknie pokazuje jedność naszego środowiska. Wymownym dowodem 
na to była również manifestacja środowiska. Głosiliśmy, że dostępność nie może być jedynie 
modnym sformułowaniem, ale musi być wypełniona czynami w służbie dla innych w celu 
polepszenia warunków życia osób z niepełnosprawnością wzroku.

Ostatniego dnia udaliśmy się do Muzeum Geologicznego. Na miejscu czekała na nas pani 
kustosz, która zorganizowała nam cudowne warsztaty! Podopieczni uczyli się rozróżniać 
kamienie naturalne i minerały. Osoby niewidome również czynnie uczestniczyły w zajęciach, 
poprzez rozpoznawanie minerałów poprzez ich ciężkość, temperaturę czy… smak! Częścią 
warsztatów był konkurs z nagrodami. Warsztaty dostarczyły wielu emocji i wiedzy na temat 
skarbów ziemi. 

Szukając słów dla podsumowania Konferencji, nasuwa się jedno – zachwyt! Podopiecz-
ni podlaskiego Tyflopunktu docenili organizację i liczne atrakcje. Należy podkreślić jedną 
z najważniejszych kwestii – jedność. Podczas REHY wszyscy są jak jedna duża rodzina. Przy 
stoiskach, na salach czy w windzie, wszyscy z uśmiechem rozmawiają i w razie potrzeby słu-
żą wzajemną pomocą. To jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy dziejących się podczas 
Konferencji REHA – przedstawianie idei dostępności oraz integracja środowiska, której tak 
bardzo potrzebujemy. Życzę, żeby każda konferencja była sukcesem, no i abyśmy spotkali 
się na niej za rok! 
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REHOWE refleksje po łódzku

REHA FOR THE BLIND IN POLAND to największe wydarzenie, jakie organizuje nasza Fun-
dacja, o statusie niemal kultowym. Przygotowujemy się do niego od stycznia i już wtedy 
w Łodzi zaczyna się zapełniać lista chętnych uczestników. Praca merytoryczna i organizacyjna 
to nie lada wyzwanie dla wszystkich pracowników. Jak w tym roku wyglądała Konferencja 
regionalna oraz wyjazd do Warszawy? 

Od kilku lat łódzkie spotkanie odbywa się w czerwcu, co stało się już naszą tradycją. Co 
roku staramy się, aby poziom merytoryczny wydarzenia był wysoki i przyciągnął nie tylko 
naszych drogich beneficjentów, dla których tworzymy dostępny świat. Ważnym elementem 
Konferencji jest możliwość spotkania się z przedstawicielami władz, urzędów i organizacji, 
które te rozwiązania dostępnościowe realizują. Dlatego też w tym roku postawiliśmy na 
otwartą formułę debaty i zaprosiliśmy do udziału w następujących panelach dyskusyjnych:

1. Dostępność na serio – czy łódzkie jest dostępne? Dostępność architektoniczna,  
 cyfrowa, komunikacyjno-informacyjna. 

2. Edukacja i rynek pracy osób z niepełnosprawnościami – nowoczesna edukacja,  
 technologie wspomagające naukę i pracę, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

3. Zdrowie, sport, turystyka – czy niewidomy może zostać maratończykiem? Nowoczesna 
 medycyna, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, dostępność turystyki w Polsce  
 i w województwie. 

4. Kultura dla wszystkich – jak udostępniać dzieła sztuki osobom z dysfunkcją wzroku,  
 oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnościami w województwie.
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W debacie, która odbyła się 8 czerwca, wzięli udział m.in. Bartosz Stępień i Konrad Galiński 
ze Spółdzielni Socjalnej FADO, Beata Tomecka-Nabiałczyk (Kancelaria Wsparcia Zatrudnienia 
Szansa Pracy), Anna Ciupa i Marzanna Kotyńska z ramienia łódzkiego oddziału PFRON, Mag-
dalena Szczepaniak (ZUS O/Łódź), Adrian Peliszko w podwójnej roli - jako pracownik BON 
Politechniki Łódzkiej i radiowiec (Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej), Przemysław 
Stupnowicz – trener przygotowania motorycznego, założyciel i szkoleniowiec Łódzkiej Szkoły 
Nordic Walking, Paulina Długosz, Katarzyna Kończal, Katarzyna Mędrzycka-Adamczyk – edu-
katorki i koordynatorki dostępności z łódzkich muzeów, zaprosiliśmy również przedstawicieli 
MPK Łódź, którzy dzielnie stawili czoła trudnym pytaniom naszych podopiecznych. 

Czy było merytorycznie i na dobrym poziomie? Oczywiście! A ponieważ po każdym wysiłku 
umysłowym należy się nieco rozrywki, zaprosiliśmy wspaniałych niewidomych muzyków – 
Przemka Rogalskiego i Natalię Kaczor, aby umilili nam czas śpiewem. Nie zabrakło również 
zabawnych sytuacji – otóż spotkanie odbywało się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi 
i mimo, że jestem rodowitą łodzianką zapomniałam, że o godzinie 12 z okna tej sali odgry-
wana jest „Prząśniczka”. Zatem mieliśmy w zasadzie dwa występy, w tym jeden o bardzo 
regionalnym zabarwieniu. Myślę, że żadna konferencja w Polsce nie miała takiej atrakcji! 

Po występach nadszedł czas na rozdanie łódzkich IDOLI. Spotkanie uświetniła swoją 
obecnością Pani Prezes Malwina Wysocka-Dziuba, z którą wspólnie ogłosiłyśmy zwycięzców: 
w kategorii MEDIA – Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej, INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDO-
MYCH – Spółdzielnia Socjalna FADO i wreszcie IDOL ŚRODOWISKA – Bożena Bawolak, dzia-
łaczka społeczna z Koła PZN Górna. Nie zapomnieliśmy o nakarmieniu naszych gości! Słodki 
poczęstunek dla uczestników Konferencji przygotowała Piekarnia Putka, która wsparła nas 
darowizną rzeczową. I tak właśnie zakończył się pierwszy dzień naszego wydarzenia. Drugi 
dzień zaplanowaliśmy na sobotę, 11 czerwca. Wybraliśmy się na teren Łódzkiego Szlaku Kon-
nego, gdzie dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Łódzkiego mieliśmy do dyspozycji 
teren siedziby Straży Miejskiej. Podczas Pikniku Integracyjnego grała muzyka z winyli, od-
twarzana przez naszego kolegę Darka Jóźwiaka, promowaliśmy sprzęt dla osób z dysfunkcją 
wzroku i prowadziliśmy doradztwo w zakresie doboru rozwiązań rehabilitacyjnych. Nasze 
koleżanki - Dorota Hankiewicz i Jola Stawska opowiadały o projektach Fundacji oraz o naszym 
wydawnictwie Trzecie Oko. Było też stoisko zorganizowane przez Koło Górna PZN, słodkości 
z Piekarni PUTKA oraz ciasta przygotowane przez młodzież ze szkolnego koła Caritas przy SP 
174, a na specjalną prośbę najmłodszych odwiedziła nas Pani Patrycja Chojnacka z „Patry-
cja Atelier Fryzur”, która zaplatała piękne, kolorowe warkocze. Kolejną atrakcją była wizyta 
przedstawicieli Łódzkiej Szkoły Nordic Walking – chętne osoby miały możliwość testowania 
uprzęży do Nordic Walkingu podczas krótkich treningów w terenie. Na koniec każdy z nas 
skosztował pysznych kiełbasek z grilla obsługiwanego przez naszego kolegę Jarka Walczaka. 
Wspaniały był to dzień, dopisała pogoda oraz uczestnicy. 

Mimo to nadal czuliśmy niedosyt, największym zainteresowaniem cieszy się przecież 
ogólnopolska Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie oraz towarzyszące 
jej atrakcje. Po naszym łódzkim wydarzeniu wzięliśmy się ostro do pracy. Po pierwsze – lista 
uczestników – co roku staramy się, aby przyjeżdżały z nami nowe osoby, co udało się w tym 
roku. Finalna lista to 46 szczęśliwców, którzy razem z nami wsiedli 15 września, o 10 rano do 
autokaru, aby wyruszyć na wspaniałą, 4-dniową przygodę. Dojechaliśmy do Centrum Nauki 
Kopernik przed godziną 13, zatem było jeszcze sporo czasu na posiłek regeneracyjny oraz 
odpoczynek nad Wisłą. O 15 rozpoczęła się Konferencja. Prowadzenie Macieja Iwańskie-
go, nacechowane profesjonalizmem, ale i humorem, zdobyło duże uznanie publiczności. 
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Trzeba przyznać, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu – jego konferansjerka nie 
jest sztuczna i nadęta, potrafi porwać ludzi i utrzymać ich uwagę w pełnym skupieniu. Dla 
mnie pierwsza część Konferencji to również wspaniały moment, kiedy odbierałam nagrodę 
i dyplom „W dowód wdzięczności za współpracę i pomoc ofiarowaną Fundacji Szansa dla 
Niewidomych i Jej Beneficjentom, za serce oddawane nam i naszym podopiecznym każde-
go dnia”. Nie ukrywam, że takie sytuacje napędzają do dalszych działań…, a takich działań 
przez najbliższe 4 dni miało być sporo. Po zakończeniu pierwszej, oficjalnej części spotka-
nia, czekaliśmy na koncerty. Zdecydowana większość osób z dysfunkcją wzroku uwielbia 
muzykę, a mieliśmy aż 3 koncerty – każdy w innym stylu. Na początek – Natalia Kwiatkow-
ska Trio i muzyka rozrywkowa. Natalia Kwiatkowska to niesamowity głos i świetny kontakt 
z publicznością. Podczas tego koncertu ogłoszono również wyniki konkursu muzycznego 
„Kuźnia Talentów”, którego laureatem został Kacper Kujawski. Następny koncert to uczta dla 
zmysłów - koncert Chopinowski w wykonaniu Hyuk Lee, finalisty XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 2021. Wreszcie, na koniec, koncert rockowy – na Bul-
warach Wiślanych, na potężnej scenie wystąpił Piotr Cugowski. Koncert był, jak na muzykę 
rockową przystało – głośny, podobno nawet trochę za bardzo… Fani muzyki na pewno byli 
ukontentowani, bo każdy tego wieczoru znalazł coś dla siebie. Pomimo zmęczenia i wrażeń 
całego dnia trochę szkoda było rozjeżdżać się do hoteli. Jednak kolejnego dnia czekały nas 
następne atrakcje. 

Drugi dzień Konferencji to bloki panelowe – międzynarodowy blok A prowadzony przez 
Pana Marka Kalbarczyka oraz dyrektor Annę Koperską nosił tytuł „Świat otwarty dla Niewido-
mych”. Gośćmi panelu byli m.in.: Marek Sierocki, Katarzyna Heba, Oksana Potymko, dr Bogdan 
Khyshniak (który gra na akordeonie tak wspaniale, że porusza każdą strunę w człowieku), 
Fredric Schroeder i Tomas Pavlan, zaś online wystąpili prelegenci z Sudanu Południowego, 
Libii, Egiptu, USA i Gruzji. 

W bloku B, który miałam przyjemność prowadzić, rozmawialiśmy o rodzinie i byciu razem 
– w domu, szkole i pracy. Wystąpiła pani Monika Hyżyk z wynikami przeprowadzonych przez 
swoją firmę badań nad funkcjonowaniem osób z dysfunkcją wzroku. O odpowiedzialnych 
innowacjach mówiła dr n. med. Magdalena Wrzesińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Bardzo trudne i na wysokim poziomie merytorycznym przemówienie o nauczaniu matematyki 
uczniów niewidomych wygłosił Dariusz Mikułowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach. O kompetentnych (i empatycznych) bliskich opowiedział pan Sylwe-
ster Peryt. Następnie o swojej historii mówił nasz fundacyjny kolega, Darek Wojciechowski. 
Jego prelekcja była nacechowana optymizmem i ogromem empatii, którą Dariusz zaraża 
wszystkich dookoła. Pani dr n. społ. Joanna Klonowska z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdro-
wia w Warszawie przedstawiła temat „Jak budować dostępność i inkluzywność w szkołach 
wyższych od podstaw” – i tutaj również podkreślaliśmy rolę empatii. Temat ten poruszyłam 
również ja, opowiadając o projektach Fundacji kierowanych do członków rodzin, opiekunów 
i wolontariuszy naszych beneficjentów. To niezwykle ważne, aby nasi bliscy chcieli i umieli 
nam pomagać, współtworząc świat dostępny dla wszystkich. Anna Lemańczyk i Aleksandra 
Bohusz opowiedziały o wolontariacie europejskim w ramach programów tworzonych przez 
Polski Związek Niewidomych. 

W sali obok odbywał się blok panelowy C - Technologia w służbie dostępności – obiekty, 
wydarzenia, usługi publiczne, prowadzony przez Janusza Mirowskiego. Na tym spotkaniu, 
typowo technologicznym, zaprezentowały się firmy: Vispero, Index Braille AB, Matapo, Safety 
Chair, ViewPlus GmbH, Dolphin Computer Access Ltd, Thinkable, feelSpace GmbH i oczywiście 
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Altix. Rozwiązania technologiczne prezentowane przez przedstawicieli tych firm oglądać 
mogliśmy również na wystawie, która odbywała się na tym samym piętrze. 

Blok panelowy D - Kultura dla wszystkich, zdrowie, sport, turystyka – prowadziła Julia 
Żuławińska. 

O oczekiwaniach osób z dysfunkcją wzroku odnośnie systemu ochrony zdrowia mówiła 
Katarzyna Binder Olibrowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaś o działaniu mózgu 
tychże osób – Maksymilian Korczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Małgorzata Pacholec ze Stowarzyszenia Retina AMD Polska podjęła temat chorób genetycz-
nych, ich diagnostyki i leczenia. W świecie, gdzie coraz więcej osób dotykają choroby narządu 
wzroku, temat jest bardzo istotny. 

O tegorocznych warsztatach i aukcji charytatywnej w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu 
mówiła Anna Łęgowik, Kierownik Działu Promocji tejże Galerii. Aukcja odbiła się szerokim 
echem w Fundacji. Kierownik opolskiego Tyflopunktu Ilona Nawankiewicz odniosła wielki 
sukces realizując wspólnie z Galerią to przedsięwzięcie. Krzysztof Majorek, znany nam już 
z Konferencji w Szczecinie, malarz, wystąpił z wykładem „Przygody obrazów dla niewido-
mych”. O przemianach na rzecz osób niewidomych opowiedział Eligiusz Buczyński z Książ-
nicy Podlaskiej. Kolejny prelegent z Łodzi – Anna Dolińska, opowiadała o inicjatywie Teatru 
Czytanego organizowanej od wielu lat w Teatrze Powszechnym, a jednak mimo to nieznanej 
szerszemu gronu. Miejmy nadzieję, że dzięki udziałowi w Konferencji przy następnej premie-
rze pojawią się widzowie i słuchacze również spoza województwa łódzkiego. 

Na koniec Małgorzata Dobrucka w Galerii BWA w Zielonej Górze opowiedziała o tyflogra-
fikach w instytucjach kultury, a Iwona Skrodzka ze Stowarzyszenia Diabetyków o powikła-
niach cukrzycowych. 
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Panele dyskusyjne były też platformą do wymiany kontaktów, z czego prelegenci i słu-
chacze chętnie korzystali. 

Poza salami konferencyjnymi toczyło się „normalne”, REHOWE życie – czyli wystawy or-
ganizacji pożytku publicznego, wystawa technologiczna, Świat Dotyku i Dźwięku stworzony 
i obsługiwany przez nasze koleżanki z kieleckiego Tyflopunktu oraz stoisko wydawnictwa 
Trzecie Oko. A co poza budynkiem CNK? Jak co roku, część atrakcji przeniosła się na Bulwary 
Wiślane. I mimo, że pogoda nie była dla nas tak łaskawa jak rok temu, to jednak wiele osób 
z oferty na Bulwarach skorzystało. Po pierwsze - foodtrucki – można było smacznie pojeść 
i spróbować chociażby kuchni meksykańskiej. Osobiście nie miałam okazji skorzystać, gdyż 
gonił mnie czas, ale z relacji naszych podopiecznych wynikało, że mam czego żałować. Dla 
najmłodszych super atrakcją było malowanie buziek oraz wykonywanie przeróżnych kształ-
tów z balonów. Do dyspozycji nie tylko uczestników konferencji, ale i ludzi z miasta były m.in. 
Gabinet Dotyku i Dźwięku „Staropolska wieś”, niewidzialny escape room, zawody i turnieje 
sportowe (w tym strzelectwo bezwzrokowe), jak również spotkanie z Edytą Jungowską, 
słynną siostrą Bożenką z serialu „Na dobre i na złe”. Naszych podopiecznych na Bulwarach 
rozgrzał ciepły obiad rozdawany przez pracowników przy ogromnym wsparciu dzielnych 
wolontariuszy. Po zakończeniu wszystkich planowanych aktywności grupa łódzka wróciła 
do hotelu na relaks i odpoczynek.

Trzeci dzień rozpoczął się Mszą Świętą w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bli-
skich, w Kościele Akademickim św. Anny. Kto na mszę nie poszedł, mógł pospacerować po 
Starym Mieście. O 10:30 rozpoczynaliśmy doroczną manifestację, którą w tym roku miałam 
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przyjemność współprowadzić przy wielkim wsparciu Janusza Mirowskiego. Dość pokaźny 
tłum zebrał się pod Kolumną Zygmunta z transparentami, na których widniały hasła bardzo 
ważne dla naszego środowiska, m.in. „My widzimy Was, a Wy - czy widzicie nas?”, „Tacy sami, 
a mury między nami”, „Zamknij oczy otwórz serce”, „Czy to Kraków, czy Warszawa, niewidomi 
wspólna sprawa”. Janusz Mirowski dał znak rozpoczęcia manifestacji, a ja przedstawiłam ze-
branym Przewodniczącego Rady Fundatorów – Marka Kalbarczyka oraz Panią Prezes Malwinę 
Wysocką-Dziubę. Następnie głos zabrał Pan Marek, wprowadzając zebranych i wyjaśniając 
po co w ogóle zbieramy się i manifestujemy. Sprawy środowiska są bardzo ważne, ale bez 
odpowiedniego pokierowania przekaz się rozmywa. Dlatego też Pan Marek Kalbarczyk napi-
sał bardzo ważną, mocną odezwę, którą odczytałam wszystkim zebranym. Mimo trudnego 
tematu, tekst odezwy spotkał się z dużym aplauzem uczestników demonstracji. 

Po manifestacji wyruszyliśmy pod CNK i na Bulwary, żeby powitać uczestników Rajdu 
Rowerowego im. bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej pod patronatem Minister Agnieszki Ścigaj. 
W tym czasie na Bulwarach nadal trwał rodzinny piknik, a w budynku CNK można było jesz-
cze obejrzeć wystawy. W czasie wolnym część z naszych podopiecznych zwiedziła Łazienki 
Królewskie, ogrody na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, a także spacerowała po Warszawie. 
Wieczorem w hotelu wielu z nas udało się na zasłużony relaks w hotelowym basenie i jacuzzi. 

I oto nadszedł ostatni dzień naszego wyjazdu. Zmęczenie dawało się już we znaki, ale 
perspektywa zwiedzania skansenu w Maurzycach i testowania jego dostępności dodawała 
nam sił. Podzieliliśmy się na dwie grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Właściwa nazwa tego 
miejsca to Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach. Gromadzone są tu zabytki architektury 
z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, a teren do zwiedzania został udostępniony w poło-
wie lat 80. Obecnie znajduje się tu ponad 40 obiektów datowanych w większości na II poł. 
XIX i I poł. XX w. Ich rozmieszczenie ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej 
wsi: tzw. starą wieś – owalnicę z centralnym placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz 
tzw. nową wieś – pouwłaszczeniową ulicówkę.
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Zgodnie z tymi założeniami usytuowano budynki mieszkalne oraz inwentarskie, prezen-
tując charakterystyczne dla różnych okresów wyposażenie wnętrz, narzędzia oraz elementy 
dekoracyjne. 

W obrębie starej wsi znajduje się zagroda zamknięta, w której skład wchodzi chałupa ze 
Złakowa Borowego (należąca niegdyś do słynnej wycinarki Justyny Grzegory) i rekonstrukcja 
obory kamiennej ze Złakowa Kościelnego. Obok stoi chałupa ze wsi Skowroda z sienią i 2 
izbami. W tej części skansenu usytuowana jest także zagroda otwarta, w skład której wcho-
dzi chałupa ze Złakowa Borowego,  stodoła i lamus z „rysiami” ze Złakowa Kościelnego oraz 
rekonstrukcja XVIII-wiecznej, drewnianej obory z Goleńska. W chałupie możemy zobaczyć 
narzędzia wykorzystywane do obróbki lnu i wykonywania tkanin samodziałowych. „Nową 
wieś” reprezentuje 5 gospodarstw i 3 wolnostojące budynki mieszkalne. Na terenie skansenu 
znajduje się również zespół sakralny z Wysokienic złożony z jednonawowej świątyni z końca 
XVIII wieku i dzwonnicy. Obok świątyni zlokalizowano budynek plebanii z Pszczonowa da-
towany na przełom XIX/XX wieku. 

Podczas zwiedzania poznaliśmy zwyczaje i obrządki mieszkańców tych historycznych 
miejsc. Była również możliwość nabycia pamiątek oraz papieroplastyki wykonywanej na 
miejscu. Biorąc pod uwagę kwestie dostępnościowe, skanseny przeważnie nie są miejscami, 
gdzie osoba niewidoma jest w stanie zwiedzać obiekty samemu, jednakże wspaniałe przy-
gotowanie naszych przewodników, umiejętności oratorskie oraz znajomość zasad audiode-
skrypcji pozwoliła nam dobrze ocenić Łowicki Park Etnograficzny jako jednostkę przyjazną 
osobom z dysfunkcją wzroku.  

Zwieńczeniem wycieczki był obiad – pyszny, tradycyjny żur na zakwasie z jajkiem, białą 
kiełbasą i pajdą tradycyjnego chleba. Ponieważ pogoda nas nie rozpieszczała, to żur był ide-
alnym rozwiązaniem na ten wietrzny dzień. I tak właśnie zakończyła się nasza czterodniowa 
przygoda podczas ogólnopolskiego wydarzenia REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022. 

Jak nasi beneficjenci wspominają ten czas? Oto fragmenty wpisów, opublikowanych przez 
Joannę Miller, uczestniczkę wyjazdu: 

Dzień 1: „I znowu razem. Warszawa powitała nas słonecznie i ciepło, program REHA wy-
pełniony od rana po późne godziny wieczorne. Zmęczenie powoli wciska się pod powieki, 
ale emocje nie pozwalają na głęboki sen. Konferencja, warsztaty, koncert fortepianowy, 
a na zakończenie dnia rockowe szaleństwo nad Wisłą z Piotrem Cugowskim. Jutro kolejna 
dawka atrakcji”.

Dzień 2: „Kolejny cudowny dzień spędzony w stolicy. Chociaż wiatr szalał w uszach i we 
włosach, to nic nie zepsuło nam humorów. Spotkanie z panem Markiem Sierockim - bezcen-
ne, seminarium i warsztaty, trening Nordic Walking oraz spacer nad Wisłą, to już minione 
atrakcje. Przed nami wieczór w hotelu i zasłużony odpoczynek”.

Dzień 3: „Kolejny dzień w Warszawie pełen atrakcji. I chociaż od rana zaskoczył nas chłód 
i lekka mżawka, nic nie zepsuło nam humorów i planów. Poranek na Starym Mieście i spo-
kojny spacer wzdłuż Wisły. Spotkanie pod Kolumną Zygmunta i aktywności na bulwarach 
to atrakcje sobotniego przedpołudnia.” „Popołudnie bardzo aktywne - zwiedzanie wystawy 
w Centrum Nauki Kopernik to świetna zabawa i pobudzanie zmysłów. Czego nie możemy 
dostrzec, udaje nam się usłyszeć lub „wybrajlować”. Skupiamy się na tych walorach jakie po-
siadamy, nie martwiąc się o nasze deficyty i niedomagania. Śmiech i towarzystwo znajomych 
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i przyjaciół pozwala cieszyć się każdą chwilą i czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Nasza 
wspólna podróż powoli dobiega końca, ale wspomnienia pozwolą nie raz jeszcze wrócić do 
wspaniałych chwil”.

Dzień 4: „Każda przygoda kiedyś się kończy. Wczoraj pożegnanie z Warszawą, dzisiaj 
wspólne zwiedzanie skansenu w Maurzycach. To był piękny czas, kiedy mogłam doświadczyć 
emocji niecodziennych, bliskości, tak potrzebnej i dotyku, który staje się słowem i obrazem. 
Dziękuję za każdy dzień i chwilę bycia w takiej „rodzinie”. Dotknij mnie, byś mógł opisać jaki 
jestem. Opisz co widzisz, bym mógł to sobie wyobrazić. Bądź ze mną, bo ja widzę Ciebie, ale 
czy Ty widzisz mnie?”.

JESTEŚMY RAZEM

Czwarty dzień Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022 dla wielkopolskiej gru-
py uczestników zapowiadał się bardzo interesująco. Dla swoich beneficjentów pracownicy 
poznańskiego Tyflopunktu przygotowali atrakcję w postaci zwiedzania barokowego Pałacu 
Radziwiłłów w Nieborowie wraz z otaczającym pałac ogrodem.

Dzień rozpoczął się niestety niezbyt optymistycznie, ze względu na pochmurne niebo 
i intensywne opady deszczu. Jednak nasza grupa, nie zważając na deszcz, była pozytywnie 
nastawiona. Liczyła na poprawę pogody i nie zawiodła się.

Po nieco ponadgodzinnej podróży autokarem hotelu, Nieborów przywitał nas pięknym 
słońcem. Po wyjściu z autokaru spacerem ruszyliśmy w kierunku pałacu. Przechodząc przez 
dużą, charakterystyczną bramę, można już było zobaczyć w oddali cel naszej wycieczki. 
Szliśmy szeroką aleją otoczoną drzewami, prowadzącą do rezydencji Radziwiłłów.

Zaproponowaliśmy beneficjentom zrobienie wspólnego, grupowego zdjęcia na tle ba-
rokowej posiadłości. Wszyscy przyjęli tę propozycję z entuzjazmem. Bardzo się cieszymy, 
że mogliśmy uchwycić tak wyjątkowy moment. Czuliśmy, że naprawdę „jesteśmy razem”.

Mając na uwadze, że stanowimy grupę liczącą ponad 80 osób, musieliśmy podzielić się 
na trzy mniejsze zespoły, żeby móc poznać zasoby pałacu. W czasie kiedy jedna grupa zwie-
dzała posiadłość Radziwiłłów, druga i trzecia spacerowała i podziwiała widoki w pięknym, 
rozległym ogrodzie pałacowym. Obszerny ogród składa się przede wszystkim z najstarszej 
części - ogrodu kardynalskiego oraz młodszej - części francuskiej. Oba te ogrody rozdziela 
piękna, zielona aleja lipowa. Naszą uwagę przykuły partery kwiatowe, znajdujące się przed 
pałacem, niskie labirynty bukszpanowe, marmurowe płaskorzeźby oraz wysoki dąb, posa-
dzony na 200 urodziny Tadeusza Kościuszki w 1946 r.

Rezydencja Radziwiłłów składa się z dwóch pięter. W pałacu znajduje się przede wszystkim 
muzeum wnętrz z XVII-XIX wieku, wyposażone w ocalone kolekcje pałacowe. Podziwialiśmy 
piękne obrazy, portrety właścicieli Nieborowa oraz władców Polski, srebra, porcelanę, a także 
inne przedmioty należące do rodu Radziwiłłów. Duże wrażenie robiła klatka schodowa, wy-
łożona płytkami ceramicznymi, która prowadzi na pierwsze piętro, a także duża biała sala, 
wykorzystywana jako kaplica, ale w której odbywały się również bale.



74 biuletyn konferencyjny

Po zwiedzeniu ogrodu i pałacu w Nieborowie udaliśmy się do pobliskiego Łowicza, na 
Stary Rynek, gdzie mieliśmy zjeść wspólny obiad. Restauracja Polonia musiała się specjalnie 
przygotować na nasze przybycie. Zajęliśmy całą dużą salę. Stoły były nakryte i ustawione 
w podkowę, tak aby wszyscy mogli się zmieścić. Został nam podany rosół oraz kotlet scha-
bowy z ziemniakami i surówkami. Wszystkim obiad bardzo smakował. Beneficjenci byli 
zadowoleni. Po obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną.

Beneficjenci byli zachwyceni zarówno zwiedzaniem pałacu i ogrodu w Nieborowie, jak 
i wspólnym obiadem w restauracji w Łowiczu. Atrakcje te sprawiły naszym beneficjentom 
ogromna frajdę. Niektórzy wrócili do pałacu po latach, nadal ciesząc się jego wyjątkowością. 
Było widać szerokie uśmiechy na twarzach. Beneficjenci wrócili do domów zmęczeni, ale 
szczęśliwi. To był wyjątkowy czas!

Podróż po staropolskiej wsi w Gabinecie Dźwięku 
i Dotyku

Gabinet Dźwięku i Dotyku to szczególne miejsce, w którym osoby widzące mogą doświad-
czyć w jaki sposób funkcjonują osoby niewidome. Na tegorocznej REHA miałam przyjemność 
oprowadzać osoby zwiedzające Gabinet. Dla mnie była to kolejna konferencja, na której peł-
niłam właśnie taką rolę. Wraz z koleżankami z Kielc opracowałyśmy koncepcję gabinetu tak, 
aby nie powielać pomysłów z ubiegłych lat. Było to dla nas bardzo ważne, gdyż jak wiadomo 
na Konferencje REHA często przyjeżdżają te same osoby i nie chciałyśmy aby zadania do 
wykonania się powtarzały. Tak właśnie powstała etnograficzna koncepcja Gabinetu Dźwięku 
i Dotyku. Jej realizacja była możliwa dzięki życzliwości kilku instytucji, które wypożyczyły 
eksponaty. Ale zacznę od początku.

Uczestnik, który odwiedzał Gabinet, miał do wykonania kilka zadań. Oczywiście wykony-
wał je z opaską na oczach. Wszystkie zadania zachowane były w klimacie staropolskiej wsi.  
Aby każdy w Gabinecie czuł się gościem, najpierw proszony był o wysłuchanie na słuchawkach 
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przywitania, które zostało nagrane na tle tradycyjnej, świętokrzyskiej piosenki ludowej: 

„Dziś, drogi przybyszu, zabieramy Cię w podróż: w czasie i przestrzeni. Przeniesiesz się 
bowiem tam, gdzie czas płynie wolniej, a ludzie żyją w zgodzie z otaczającą ich naturą i sobą 
nawzajem. Zapraszamy Cię do staropolskiej, świętokrzyskiej wsi. Usłyszysz mnóstwo cieka-
wych dźwięków, poznasz dawne gry i zabawy, obejrzysz różne używane niegdyś przedmioty 
i zagościsz w małej, drewnianej chatce, w której wszystko jest dostępne na wyciągnięcie dłoni. 
Przeżyj z nami tę podróż! Poznaj to wszystko jedynie przez dotyk, słuch, zapach i smak...”

I tak właśnie rozpoczynała się podróż w Gabinecie Dźwięku i Dotyku. Kolejnym zadaniem 
do wykonania było odgadnięcie dźwięków, które zostały nagrane w skansenie w Tokarni. 
Były to między innymi odgłosy zwierząt, czynności takie jak: cepowanie, nabieranie wody 
ze studni, chodzenie po sianie, po starym strychu, maglowanie, wkładanie duszy do żelazka 
itp. Jak się okazało, zadanie to nie było takie proste, gdyż niektóre dźwięki były mało charak-
terystyczne, ale przecież nie chodzi o to, żeby odgadnąć wszystko, ale aby dobrze się bawić 
i przy okazji czegoś dowiedzieć. Następnie osoby proszone było o rozpoznanie za pomocą 
dotyku starodawnych przedmiotów takich jak: fajerka do pieca, strug, tara do prania, kijan-
ka, dwojaki. Przy tym zadaniu zdecydowanie lepiej wypadły osoby starsze, młodsze rzadko 
odgadywały nazwy prezentowanych przedmiotów. Goście w Gabinecie oglądali dotykiem 
również przepiękną drewnianą chatkę. Najwięcej jednak radości przysporzyły im gry i zabaw-
ki, które zostały wypożyczone z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Wykonane z drewna 
w swej prostocie zadziwiały niemalże każdego. Były to między innymi: piłkarzyki, kominiarz, 
kombinator, a także bulik oraz kendama. Zdaję sobie sprawę, że dla czytelnika wiele z tych 
nazw brzmi egzotycznie, ale zainteresowanych odsyłam do odwiedzenia Muzeum w Kielcach. 
Na pewno nie pożałujecie. Kolejną ciekawą atrakcją były staropolskie stroje (sukmana kra-
kowska, zapaska świętokrzyska, tradycyjny, ludowy strój krakowski.  Różnorodność faktur 
i tkanin sprawiała, że odwiedzający oglądali je z ogromną ciekawością. Na koniec nasi goście 
mieli do pokonania drewniane schody. To było wyzwanie! Często uczestnicy zdejmując opaski 
z oczu mówili o swoich wyobrażeniach, akcentowali fakt, że schody z zamkniętymi oczami 
wydawały im się wyższe. W nagrodę za wykonanie wszystkich zadań goście byli częstowani 
przepysznymi cukierkami, które podarowała Manufaktura Słodyczy w Kielcach. 

Gabinet Dźwięku i Dotyku nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie moich koleżanek 
z kieleckiego oddziału Fundacji i firmy Altix. Burza mózgów, jaka towarzyszyła nam podczas 
jego tworzenia, przyniosła wiele interesujących pomysłów. Dla nas najważniejszy jest fakt, 
że choć w niewielkim stopniu przybliżyłyśmy naszym gościom perspektywę postrzegania 
świata przez osoby niewidome.  To doświadczenie, które zostanie z nami na długo. Pewien 
Pan bardzo nam podziękował za zaangażowanie i pomysł stworzenia takiego miejsca. Niezwy-
kle budujące były dla nas odwiedziny najmłodszych, którzy z ogromnym zainteresowaniem 
bawili się przy wykonywaniu zadań. 

Jedna z podopiecznych kieleckiego oddziału Fundacji, która odwiedziła nasz Gabinet, 
powiedziała: „To super miejsce, mnie najbardziej podobały się gry i zabawy oraz drewniana 
chatka. Pomysł rewelacyjny, tylko szkoda, że takie długie były kolejki…”. 

Gabinet Dźwięku i Dotyku to miejsce, które stwarza dobry klimat aby porozmawiać o trud-
nościach, na jakie napotykają osoby niewidome i słabowidzące, to przestrzeń, którą powinni 
odwiedzić wszyscy, którzy chcą wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć inną perspektywę 
postrzegania świata. 
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Dopuszczono trzy formy uczestnictwa w Spotkaniu:

• w charakterze grup beneficjentów projektu „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Sła-
bowidzących i Ich Bliskich - REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” (czterodniowy pobyt 
w Warszawie z noclegami w mazowieckich hotelach z pełnym pakietem żywieniowym),

• w charakterze uczestników indywidualnych,

• za pośrednictwem Internetu (online).

Wymienione formy uczestnictwa dotyczyły gości Konferencji, prelegentów, przedstawicieli 
instytucji i firm (wystawców). Prelegenci i prezenterzy mogli być ́obecni na salach CNK i PKiN, 
połączyć ́się ̨z nami on-line lub nadesłać nagrania swoich wystąpień w celu ich odtworzenia.

Uroczystości otwarcia i panel A były tłumaczone na siedem języków: angielski, arabski, 
hebrajski, gruziński, ukraiński, hiszpański, rumuński.

Projekt „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnospraw-
nych – REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” jest współfinansowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest także współfinansowany 
ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Województwa Podlaskiego i budżetu Miasta 
Katowice.

Zadanie publiczne pn. „Szansa Chess and Cubing Mazovia 2022” jest dofinansowane ze 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie publiczne pn. „Koncert „Jesteśmy razem” na Konferencji REHA FOR THE BLIND 
IN POLAND 2022” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fundacja Szansa dla Niewidomych finansuje Konferencję również z własnych środków.
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Przeżyjmy to jeszcze raz - galeria zdjęć
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