
1

[Dla dziennikarzy]
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Brief

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór podstawowych informacji o środowisku 
osób niewidomych, aby media nie powielały krzywdzących komunikatów. Znajdą 
Państwo tutaj popularne mity i nierozpowszechnione fakty, szybki kurs savoir-vivre 
względem osób niewidomych, najważniejsze pojęcia i istotne dla tego środowiska 
wydarzenia.

Kilka kluczowych pojęć:

Osoba niewidoma – to osoba pozbawiona całkowicie lub częściowo wzroku 
od urodzenia lub w bardzo wczesnym dzieciństwie. Poznawanie optyczne świata ze-
wnętrznego jest zupełnie niemożliwe, do tego służą najczęściej wrażenia dotykowo-
-słuchowe. 

Osoba ociemniała – to osoba pozbawiona wzroku po 5 roku życia, posiada pa-
mięć wzrokowego odbierania świata. 

Osoba słabowidząca – to osoba o poważnych zaburzeniach funkcji wzroko-
wych, które utrudniają w pełni odbieranie rzeczywistości tym zmysłem. Możemy tu 
zaliczyć wszystkie poważne wady wzroku.

Audiodeskrypcja – to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wi-
zualnych osobom niewidomym i słabowidzącym, wykorzystywany m.in. w teatrach, 
muzeach.

Fakty i mity o osobach niewidomych

1. Niepełnosprawność to kara za grzechy
Taki sposób łączenia niepełnosprawności i religii może się wydawać archaiczny 

i całkowicie irracjonalny. Wbrew pozorom można się jednak wciąż z nim spotkać i to 
nie tylko względem osób niewidomych, ale dotyka ono osób z praktycznie każdą for-
mą niepełnosprawności. Takie myślenie sugeruje jednak absolutny brak zrozumienia 
istoty wiary chrześcijańskiej. 
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2. Niewidomy wymaga ciągłej pomocy, 
 nie radzi sobie sam ani w pracy, ani w codziennym życiu

Takie przeświadczenie wynika często z braku bezpośredniego kontaktu z osobą 
niewidomą. Rodzi się wtedy przekonanie, że nie da się funkcjonować w świecie bez 
zmysłu wzroku. Jest to na pewno trudne, ale osoby niewidome bardzo dobrze się do 
tego dostosowują, wykorzystują różnego rodzaju urządzenia, gadżety, oraz starając 
się zapamiętać jak najdokładniej układ przestrzeni wokół siebie. Dzięki temu są w sta-
nie funkcjonować na co dzień samodzielnie, potrzebując wsparcia co najwyżej w mniej 
standardowych lub bardziej rozbudowanych zadaniach.

3. Osoby niewidome posiadają wyjątkowe zdolności
To kolejna obiegowa opinia, a w rzeczywistości osoby niewidome nie mają żad-

nych szczególnych cech, zdolności czy możliwości. Każdy z nas jest inny, niepowtarzal-
ny. Mamy różne uzdolnienia, wady, zalety i umiejętności. Tak samo jest w grupie osób 
niewidomych. Jedni mają umysły ścisłe, inni humanistyczne, jedni są emocjonalni, 
inni powściągliwi, jeszcze inni są odporni na grypę, inni często się przeziębiają i tak 
dalej. Nie można więc u niewidomych wyodrębnić żadnej szczególnej cechy, która by 
nie występowała u ludzi dysponujących dobrym wzrokiem. Niewidomi i słabowidzący 
nie mają żadnych nadprzyrodzonych zdolności, sprawności ani właściwości. Pod tym 
względem nie różnią się od ludzi obdarzonych wzrokiem. Mogą osiągnąć bardzo dużo, 
ale tylko przez wytrwałość, pracowitość, zwiększony wysiłek, upór w dążeniu do celu. 
Nawet czynności, które ludzie wykonują w sposób zautomatyzowany, nie wymagający 
uwagi i wysiłku, niewidomi muszą się specjalnie nauczyć i stosować specjalne techniki 
ich wykonywania.

4. Niewidomy musi być poważny, smutny,  
bo przecież nie ma się z czego cieszyć

Dla większości z nas utrata wzroku wiąże się z niebywałą tragedią. Wydaje się, że 
będąc osobą niewidomą nic w życiu już nie da się zrobić, jedyne co pozostaje to pogrą-
żyć się w depresji i smutku. Tymczasem osoby niewidome spokojnie realizują się w ży-
ciu społecznym i zawodowym. Odnoszą sukcesy zawodowe i przeżywają satysfakcję 
ze swoich osiągnięć, mają wysokie aspiracje i nieprzeciętne marzenia. Zakochują się 
i tworzą udane relacje a także realizują się w roli rodziców. Jednym słowem korzystają 
w pełni z tego, co oferuje im życie nie bacząc na to, że mają pewne ograniczenia. A kto 
ich z nas nie ma? Przecież osoby widzące też nie mogą robić wszystkiego, często są 
samotne lub nieszczęśliwe, chociaż nie doświadczyły niepełnosprawności.
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5. Niewidomi są bardzo uzdolnieni muzycznie
Takie stwierdzenia wynikają z przekonania, że osoby niewidome mają wyjątko-

wy słuch, dużo lepszy niż przeciętni ludzie. Można wymienić wielu znanych niewido-
mych muzyków i śpiewaków, ale czy oznacza to, że wszyscy niewidomi są muzykalni? 
Czy wszyscy mają absolutny słuch muzyczny? Warto wiedzieć, że są i tacy, którym 
słoń na ucho nadepnął. 

6. Niewidomy używa białej laski i psa przewodnika
To prawda, że osoby niewidome do poruszania się używają białej laski, która 

służy do unikania przeszkód lub rozpoznawania nawierzchni. Jednak posiadanie psa 
przewodnika nie jest takie proste, dlatego, że nie każda osoba niewidoma posiada 
kwalifikacje i cechy pozwalające na wykorzystanie umiejętności psa. Przede wszyst-
kim osoba niewidoma musi poruszać się samodzielnie, być konsekwentna i zdyscy-
plinowana, gdyż praca z psem tego wymaga. Poza tym przygotowanie psa do pracy 
z osobą niewidomą wymaga długiego czasu (kilku miesięcy) a potem jeszcze przygo-
towania go do służenia konkretnej osobie. Dlatego na psy przewodniki trzeba dość 
długo czekać. Poza tym posiadanie psa to również obowiązek i odpowiedzialność, 
dlatego nie każdy niewidomy się decyduje na takie rozwiązanie.

7. Niewidomy jest bardzo często upośledzony umysłowo  
i nie ma wykształcenia

Ten mit jest bardzo krzywdzący. Są różne rodzaje i stopnie niepełnosprawno-
ści, dotyczące narządów ruchu i zmysłów jak i te dotyczące niepełnosprawności umy-
słowej. Warto zapamiętać, że niepełnosprawność wzrokowa, słuchowa czy ruchowa 
NIE JEST tożsama z niepełnosprawnością umysłową! 

W Polsce studiuje około 1500 osób niewidomych, wiele z nich otrzymuje tytuły 
naukowe i osiąga sukcesy edukacyjne i zawodowe. Brak wzroku lub jego wady nie 
mają wpływu na sprawność umysłową.

8. Niewidomy marzy tylko o tym, żeby odzyskać wzrok,  
jest to jego największe marzenie.

Osoba niewidoma żyjąc z takim rodzajem niepełnosprawności od początku 
uczy się sobie z nią radzić i nie ma innej alternatywy. Swoje myślenie koncentruje 
na zdobywaniu wiedzy, realizacji własnych planów i spełniania się w różnych rolach. 
Nie ma tu miejsca na rozmyślanie i stany depresyjne z powodu niepełnosprawności. 
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9. Dzieci osób niewidomych zazwyczaj też rodzą się niewidome.
Na skutek obciążenia genetycznego istnieje ryzyko, że dziecko odziedziczy tę 

wadę po rodzicach. Wtedy najczęściej posiadanie dzieci i stopień ryzyka określa le-
karz. Nie jest to jednak norma. Wielu rodziców niewidomych rodzi i wychowuje dzieci 
bez żadnych zaburzeń i wad wzroku. 

10. Niewidomy ma nadzwyczajnie rozwinięty słuch i dotyk
Ten mit jest tylko częściowo nieprawdziwy. Trzeba pamiętać, że zmysł słuchu 

i dotyku u osoby niewidomej nie wyróżniają się w sposób zdecydowany do tych zmy-
słów u osób widzących, ale pewne „nadzwyczajne” uzdolnienia czy wybitne cechy 
niewidomych wyjaśnia nam bardzo dokładnie tzw. zjawisko kompensacji. Dzięki pla-
styczności neuronalnej i synaptycznej nasz mózg może się zmieniać i przystosowy-
wać. Doktor Ksepko opisuje zjawisko kompensacji, wskazując, ze: „Polega ono u nie-
widomych na przejęciu przez pozostałe zmysły funkcji brakującego wzroku. Osoby 
widzące postrzegają otoczenie głównie wzrokowo i ten zmysł jest dominującym, dla-
tego też często nie doceniają wartości pozostałych zmysłów”.

Przygotowano w oparciu o materiały ze strony: Otworzoczy.org, stworzonej przez Fun-

dację Instytut Rozwoju Regionalnego

Savoir Vivre względem osób niewidomych
1. Po pierwsze, jeśli będziesz mijał na ulicy osobę z białą laską, to staraj się 

nie wchodzić jej w drogę. Miej także na uwadze, że poruszanie się z laską 
sprawiać może w przestrzeni miejskiej spore trudności, jeśli zauważysz, że 
osoba z laską może mieć jakieś trudności, zaproponuj swoją pomoc (ale 
nigdy jej nie narzucaj!)

2. Życzliwość względem osób niewidomych wymaga, by unikać niektórych 
słów, takich jak „ułomność”, „kalectwo” czy „inwalidztwo”. Osoba niewi-
doma nie chce być traktowana jako ktoś ze specjalnymi potrzebami, tym 
bardziej, że pod względem intelektualnym nie odbiega w żaden sposób od 
osoby pełnosprawnej. 

3. Osoby niewidome chcą być traktowane normalnie. 
 To tak jakbyś siadł w nocy, przy zgaszonym świetle i rozmawiał z kimś. Jest 

to takie właśnie uczucie. Nie widzisz tej osoby, ale mimo wszystko rozma-
wiasz z nią bez żadnych problemów i barier. Tak samo jest z osobami niewi-
domymi.
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4.   Osobom niewidomym często towarzyszy pies przewodnik. Nie wolno Ci tego 
psa rozpraszać ani drażnić. Nie zwracaj na niego większej uwagi. On potrze-
buje się skupić, aby dobrze wykonać swoją pracę.

5. Nie pchaj się, żeby pomóc osobie niewidomej w wejściu po schodach czy 
przejściu przez ulicę, chyba że Cię o to sama poprosi. Możesz ewentualnie 
idąc obok nadzorować ją trochę, ale nigdy nie pomagaj na siłę.

6. Jeśli już występujesz w roli przewodnika musisz być bardzo precyzyjny. Do-
kładnie podawaj odległość do najbliższych schodów, najlepiej w krokach, 
podawaj ilość stopni, itd. Dzięki takim informacjom osoba niewidoma lepiej 
odnajdzie się w przestrzeni. Instrukcje typu zaraz będą schody w niczym nie 
pomogą, oprócz tego, że należy się ich spodziewać.

Przygotowano w oparciu o materiały ze strony: tipy.interia.pl

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

15 października od 1964 roku ustanowiony został Międzynarodowy Dzień Bia-
łej Laski, jest to powszechnie przyjęte święto osób niewidomych, również w Polsce. 
Dzień ten został ustanowiony, aby przypominać wszystkim o potrzebach osób nie-
widomych i niedowidzących, którzy chcą być w pełni aktywni w życiu społecznych, 
kulturowym, zawodowym, na miarę swoich możliwości, bez koniecznego zdawania 
się na cudzą wrażliwość i współczucie.

Laska to po prostu zwykły kij, który był od dawna używany przez osoby niewi-
dome jako narzędzie poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewido-
mych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający 
w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem 
bardzo załamany, ale szczęśliwie dla niego spotkał on pewnego ociemniałego żoł-
nierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. 

Zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz stwierdził, 
że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla 
innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana 
przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była 
lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny 
i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.
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